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AUTORSKÁ POZNÁMKA

Ke svému překladu jsem si vybrala americkou učebnici sociologie od autorů Richarda J. Gellese a 

Ann Levinové. Překládala jsem kapitoly o rodině, vzdělání a náboženství z pátého vydání knihy, 

které vyšlo v roce 1995 v nakladatelství McGrawHill, INC. v New Yorku ve Spojených státech.

Autoři se v knize věnují především americké společnosti a ostatní kultury používají spíše pro 

srovnání. 

Seznam pramenů přikládám na závěr překladu. Své vlastní poznámky uvádím přímo v textu, 

vždy v závorce a přímo za slovem, ke kterému se vztahují. Do textu jsem také zařadila přeložené 

grafy a tabulky, ke kterým byl v původním textu odkaz. Ostatní obrázky a ilustrace jsem 

nezařazovala. Názvy knih a institucí jsem překládala do českého jazyka a v závorce jsem uvedla 

jejich anglický název. 

Délka přeloženého textu je 153 bez grafů, tabulek a seznamu pramenů.
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ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČENSKÉ INSTITUCE

Tato část se zabývá dávným společenským uspořádáním, které lidé považují za nezbytné pro 

kvalitní individuální a společenský život.

Kapitola 11 přináší sociologický názor na spor o změnách a alternativách v amerických 

rodinách.

Kapitola 12 zkoumá cíle vzdělávání ve Spojených státech – kdo měl přístup do 

nejlepších škol a jaké je školní vzdělání ve Spojených státech v porovnání se vzděláním 

v jiných kulturách. 

Kapitola 13 analyzuje vztah mezi náboženstvím a společností napříč několika kulturami 

a historickými obdobími. Zvláštní pozornost je věnována současnému postavení náboženství 

v Americe. 

Kapitola 14 porovnává americké ideály o demokratické politice se skutečným stavem 

vlády, politikou zájmových skupin a nezájmem voličů, a poté se zabývá politikou zdravotní 

péče. 

RODINA

Podobnosti a rozdílnosti napříč kulturou

 Rodinná struktura

 Funkce rodiny

Americká rodina v      dějinné perspektivě   

 Rozšířená rodina 

 Nukleární rodina 
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 Sociologie a média: filmové rodiny v hlavním vysílacím čase

 Nové rodiny

 Etnické a rasové zvláštnosti

Námluvy, manželství a děti

 Výběr partnera

 Společný život

 Práce a rodina

Za zavřenými dveřmi: násilí v      rodině   

 Mýty a realita

 Sociologická vysvětlení

 Modernizace: dobré a špatné zprávy

Rozvod

 Jak interpretovat rozvodové statistiky?

 Kdo se rozvádí a proč?

 Děti a rozvod

 Další sňatek a smíšené rodiny

Budoucnost rodiny

- Celosvětový pohled: co bude po nukleární rodině?  Případ Švédska

Jedna z diskusí, jíž se během presidentské kampaně roku 1992 dostalo největší publicity, se 

nevedla mezi kandidáty, ale mezi tehdejším viceprezidentem Danem Quaylem a postavou 

z televizního pořadu Murphy Brownovou. Murphy Brownová, asi čtyřicetiletá svobodná 

běloška a úspěšná moderátorka (kterou hrála Candice Bergerová) náhodně otěhotní a rozhodne 

se nechat si dítě i bez manžela. Ten večer, kdy se stala svobodnou matkou, si tento program 

naladilo 34 milionů Američanů (více než třetina televizních diváků). Rozhodnutí Murphy 

Brownové bylo nepochybným kasovním trhákem. Viceprezident Quayly obvinil pořad s 
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Murphy Brownovou z idealizování nemanželských dětí. „Kulturní elita“, tvrdil Quayle, 

podkopává tradiční rodinné hodnoty, které učinily Ameriku velkou. Podle jeho názoru patří 

úpadek stabilních rodin s oběma rodiči na vrchol seznamu společenských problémů země. 

Zatímco se republikáni a demokraté hnali podobným způsobem, aby dokázali svou 

věrnost „rodinným hodnotám“, moderátoři talk show a komikové měli skvělý den. Ale jak už 

tomu u vtipů  bývá, smích skrýval rozpolcenost. Byla Murphy Brownová symbolem moderní 

ženy, těhotná a hrdinsky kráčejíc vpřed navzdory nespolehlivému milenci? Byl potlesk, který 

uvítal její rozhodnutí, znamením zdravého trendu naší společnosti k uznání mnohotvárnosti 

v rodinném uspořádání? Nebo byla Murphy Brownová symbolem dnešního sobectví, když 

vyhověla svému přání stát se matkou i na úkor svého dítěte, jež potřebuje otce. Škodí netradiční 

rodiny našim dětem? Podkopávají naší společnost? Měl Dan Quayle pravdu? (Whiteheadová, 

1993)

Spor mezi Murphy Brownovou a Danem Quaylem byl jen poslední fází pokračující 

diskuse o tom, zda je rodina v přechodové fázi nebo v nesnázích (Gelles, 1995). 

Zájem o rodinu se datuje přinejmenším do dob řeckého filosofa Platóna, který chápal rodinu 

jako příliš slabou, aby se jí dalo svěřit zapojení dětí do společnosti. Bystrý mladý člověk, tvrdil 

Platón, se má stát chráněncem státu a má být cvičen a vzděláván ve školách. Počátkem 

19.století se August Comte, jeden ze zakladatelů sociologie, znepokojoval nad tím, že by 

společenský rozvrat způsobený Francouzskou revolucí mohl rozbít patriarchální založení 

rodiny a podkopat závazek celoživotní monogamie. Ve 20.století se v Americe tato debata 

posouvá od otázky, zda se tradiční třígenerační domácnosti obohacovaly nebo dusily, k tomu, 

zda samostatná nukleární rodina vede k soudržnosti nebo neuróze, a nejnověji také k tomu, zda 

se rodina jako společenská instituce nerozpadá ve švech.    

Cílem této kapitoly je postavit diskusi o rodině do sociologické perspektivy.

 

Klíčové otázky

1. Jak se rodiny odlišují napříč kulturami?

2. Jak se mění americké rodiny? 

3. Jak si současní Američané vybírají partnera, rozhodují se k manželství a nacházejí 

rovnováhu mezi prací a rodinou?

4. Přibývá nebo ubývá násilí v rodinách, a proč?
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5. Jaké jsou důvody a následky dnešní vysoké rozvodovosti?

6. Jak bude rodina vypadat v budoucnosti?

 

PODOBNOSTI A ROZDÍLNOSTI NAPŘÍČ KULTUROU

Rodina jako společenská instituce je univerzální; každá známá společnost je rodinná. Ale 

podoba rodiny a její funkce jsou v čase a mezi kulturami velice proměnlivé. Tyto rozdíly v 

uspořádání se zdají přirozené lidem, jež je praktikují, jako se zdá náš rodinný systém nám. 

Samozřejmě, mnoho lidí pokládá americké představy o rodině za poněkud neobvyklé.

Například v tradiční navažské společnosti manželka a manžel nikdy nežijí pod stejnou 

střechou. Přesněji řečeno, ona žije se svou matkou, sestrami a jejich dětmi; on žije ve 

společném mužském domě. Jejich „manželské vztahy“ jsou omezeny na nenápadné návštěvy. 

Masajové v jižní Africe považují za normální a přirozené, aby muži požádali dobrého přítele o 

svolení ke spaní s jeho manželkou. Pro oba, manžela i jeho ženu, je odmítnutí „sexuální 

pohostinnosti“ pokládáno za neslušné. Jsou zde dokonce společnosti, kde rodiče nemají 

nejvyšší autoritu nad svými dětmi. V Samoe chápou děti jako členy vzdáleného příbuzenstva a 

ty se toulají od jednoho příbuzenského domu k dalšímu. Rozhodnutí, kde budou žít, je na nich 

samotných. 

Rodinná struktura

Pro většinu Američanů je slovo „manželství“ synonymem pro monogamii – manželství, které 

zahrnuje pouze jednu ženu a jednoho muže. Přestože připouštíme, že takové svazky nevydrží, 

předpokládáme, že monogamie je ideálem většiny společností a kultur. Není tomu tak. 

Monogamie je preferovanou formou manželství pouze ve 25 procentech světových společností. 

(Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto údaje přejaty od George P. Murdrocka „Světový 

etnografický přehled“ (World Ethnographic Survey, 1957), přehled všech společností známých 

sociálním vědcům prostřednictvím historie, výzkumu a antropologie – celkem 565 společností.)

V ostatních 75ti procentech společnosti je preferováno uspořádání polygamní – 

manželství, které ve stejné době zahrnuje více než jednu manželku nebo manžela. Nejčastěji jde 

o typ mnohoženství (polygynie), manželství jednoho muže a dvou nebo více žen. 

Mnohoženství bylo praktikováno ve starověké Číně, sotva malé a primitivní společnosti. Je to 

část židovskokřesťanské kulturní historie: staří Hebrejci (včetně krále Davida a Solomona) 
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měli více žen. Až do roku 1890 tomu tak bylo i u Mormonů v Utahu. A Islám, dnes druhé 

největší náboženství na světě, povoluje muži čtyři manželky (za předpokladu, že bude jednat se 

všemi manželkami stejně). Naproti tomu víme pouze o čtyřech společnostech, kde je obvyklé 

mnohomužství (polyadrie) – manželství jedné ženy se dvěma a více muži.

Skupinové manželství – manželství dvou a více mužů se dvěma a více ženami ve 

stejné době – je výjimečným typem rodiny. Vlastně se vedly diskuse o tom, zdali toto 

uspořádání vůbec existovalo (Linton, 1936). Skupinové manželství je nejpravděpodobnější ve 

společnosti, kde je kulturním vzorem mnohomužství, a v případě, když se první manželka 

ukáže jako neplodná, druhá žena vstoupí do manželství kvůli zajištění potomků.

Většina mužů ve společnostech, které dovolují mnohoženství jej ve skutečnosti 

nepraktikuje, a to z jednoduchého důvodu, protože kolem není dostatek žen. I kdyby zde byl 

nadbytek žen, většina mužů by si nemohla dovolit zaplatit svatební náklady a uživení několika 

manželek. V praxi je mnohoženství výsadou související s bohatstvím, mocí, dobrým sociálním 

postavením a ve většině společností se stářím. Pak se tedy ukáže, že monogamie je nejběžnější 

užívanou formou manželství na světě. 

Paradoxně může být ve Spojených státech a ostatních „monogamních“ společnostech 

běžnější mít více než jednoho manžela než ve společnostech připouštějících polygamii. Jediný 

rozdíl – který považujeme za rozhodující – je, že člověk se musí rozvést (nebo žít odloučeně) 

s jedním partnerem před tím, než si najde dalšího. Více než polovina prvních manželství 

v Americe dnes končí rozvodem. (Bumpass, Sweet, and Martinová, 1987). Většina 

rozvedených lidí znovu uzavře sňatek. Dokonce i když druhé manželství skončí rozvodem, 

většina z těchto lidí zkusí manželství potřetí (Glick, 1988). Takto někteří Američané praktikují 

sériovou monogamii: exkluzivní, právně schválené, ale poměrně krátce žijící manželství jedno 

po druhém (M. Meadová, 1970).

Funkce rodiny

Význam rodiny se stejně jako rodinná struktura hodně liší. Ve většině tradičních 

předindustriálních společností má rodina čtyři hlavní funkce (Murdock, 1949). První je 

regulace sexuální aktivity. Žádná společnost nenechává lidem volnost v sexuálním chování 

kdykoliv chtějí a s kýmkoliv chtějí. Některé společnosti ustanovují přísný zákaz sexuální 

intimity před svatbou; jiné vyžadují, aby žena dokázala, že je plodná předtím, než se vdá. 
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Všechny společnosti uznávají tabu incestu, ačkoli kteří rodinní členové jsou zahrnuti do tohoto 

tabu je různé. 

Druhou funkcí rodiny (která navazuje na první) je reprodukce. Rodina nese hlavní 

odpovědnost za náhradu členů společnosti, kteří zemřeli nebo se odstěhovali, takto se udržuje 

společnost „naživu“ z generace na generaci. 

Třetí funkcí je socializace dětí. Děti nestačí pouze zplodit, je třeba jim dát péči a naučit 

je role dospělých. Rodina nese hlavní odpovědnost za to, že se děti naučí jazyku, hodnotám, 

pravidlům chování, víře, technologii a obratnostem ve své kultuře.

Čtvrtá funkce rodiny je ekonomická. Rodina nese hlavní odpovědnost za obstarání  

tělesných potřeb mladých i starých členů včetně stravy, přístřeší, ochrany a zdravotní péče.

V moderních průmyslových společnostech se některé z těchto tradičních funkcí buď 

změnily nebo je částečně převzaly jiné instituce. Například s moderními metodami 

antikoncepce (zvláště „pilulkou“, která je účinnější než dřívější metody z části proto, že když se 

používá pravidelně, poskytuje neustálou ochranu) a bezpečnými legálními potraty se stala 

regulace sexuální aktivity méně naléhavá. Během takzvané sexuální revoluce v 60.letech 

20.století a počátkem 70.let 20.století „sex ztratil nejen svou biologickou souvislost 

s reprodukcí, ale také svou normativní spojitost s manželstvím“ (Skolnicková, 1991, s.89). Stal 

se schválenou – a očekávanou – částí partnerského a předmanželského vztahu. Ale přestože 

většina Američanů považuje sex před sňatkem za přípustný, převážná většina jej odsuzuje 

pokud je mimo manželství (mimomanželský sex) (Thornton, 1989). Jak bude AIDS ovlivňovat 

zbytky sexuálního chování, se ještě uvidí.  

Funkce rodiny v socializaci se podstatně mění. V tradičních společnostech učí rodinní 

členové mladé lidi vše, co potřebují vědět pro život, který se bude podobat životu jejich rodičů. 

Důraz se klade na dobře vysvětlené tradiční společenské role a řemeslo. Vzdělávání je 

nepřetržité a do značné míry neformální, vetkávané do struktury každodenního života. 

V moderních společnostech jako v naší vlastní je budoucí povolání dítěte nepředvídatelné. 

Mimoto odborné dovednosti a dokonce i znalosti rychle zastarávají. Školy (včetně vyšších a 

vysokých škol) přebírají odpovědnost za přípravu mladých lidí na pracovní postavení. Děti jsou 

ve školkách a v denních centrech nyní vystaveny „profesionální socializaci“ v nižším věku než 

dřív. Hromadné sdělovací prostředky mají na mladé lidi také mocný vliv. Mnoho z diskusí 

ohledně „rodinných hodnot“ se zabývá tím, zdali si školy a média přisvojují rodinné pravomoci 
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nad dětmi. Například zdali má být za sexuální výchovu zodpovědná rodina či škola? Má být za 

rozhodnutí, jaké druhy pořadů budou mladí lidé sledovat v televizi, zodpovědná rodina, média 

nebo vláda?

Vláda také přebírá některé z dřívějších ekonomických úkolů rodin – například péči a 

finanční podporu starší generace prostřednictvím zdravotní péče a sociálního zabezpečení. 

Zdravotnická zařízení (lékaři, nemocnice, pojišťovací společnosti) je přejímají, když rodinný 

příslušník onemocní. 

Celkový trend funkcí, jež byly dříve záležitostí osobní péče uvnitř rodiny, vede k jejich 

převzetí (1) profesionálními odborníky, (2) ve velkém měřítku trhem, a/nebo (3) 

byrokratickými úředními organizacemi.

Zatímco mnoho z úloh rodiny je oslabeno, pouze jediná se stává stále více důležitou, a 

tou je citové uspokojení. Ačkoli školy učí děti dovednostem, rodina stále zajišťuje 

„pečovatelskou socializaci“ nebo citovou oporu a starostlivost. (I.L.Reiss, 1965). Děti nejsou 

jediné, komu se dostává citového uspokojení od rodiny. Pro většinu z nás je rodina skupinou, 

se kterou vždy počítáme při uspokojování citových potřeb. Předpokládáme – nebo cítíme, že 

máme právo očekávat – že najdeme pochopení, společnost a lásku domova. Čím větší je 

odosobnění našeho zaměstnání a školního života, tím více jsme závislí na rodině. Moderní 

rodina je „soukromé prostředí“ (Skolnicková, 1992), vynikající nad ostatními společenskými 

skupinami milostnou náklonností manžela a manželky a láskyplnou oddaností rodičů a dětí. 

V ideálním případě je rodina bezpečím, ochranou, pečovatelem, „přístavem v nemilosrdném 

světě“ – ve světě kapitalismu, kariéry a konkurence (Lasch, 1977)

AMERICKÁ RODINA V      DĚJINNÉ PERSPEKTIVĚ   

Když uvážíme další společenské instituce – školství, politiku, ekonomiku – často stavíme na 

roveň změnu s pokrokem. Hledáme nové a lepší cesty učení vědních oborů, dodání lékařské 

péče, nebo oživení ekonomiky. Avšak změna v rodině je mnohem častěji posuzována jako 

znamení úpadku a rozpadu. Spíše než abychom hleděli vpřed, hledíme zpět na „staré dobré 

časy“, kdy byla rodina stabilní, soběstačná a láskyplná – nebo jak si to rádi představujeme. Ale 

naše představa o minulosti je založena více na domněnce než na pravdě. Kromě toho se 

kulturní představy o ideální rodině mění. V 50.a 60.letech 20.století viděli Američané 

rozšířenou rodinu jako ideál; dnes je kladen důraz na nukleární rodinu.
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Rozšířená rodina

V 50.letech a počátkem 60.let 20.století, když se páry, které si to mohly dovolit, začaly houfně 

stěhovat na předměstí a do jednogeneračních rodinných domů, mnoho Američanů truchlilo nad 

smrtí velkých, mnohogeneračních rodin, kde byli prarodiče hlavou domácnosti, všichni 

pracovali společně a děti vyrůstaly v úctě ke starším. To je to, co sociologové nazývají 

rozšířenou rodinou: členové tří nebo více generací, spříznění pokrevně nebo sňatkem, kteří 

žijí společně nebo v těsné blízkosti. 

Na babiččině hospodářství byla vždy spousta dětí a spousta dospělých, kteří o ně 

pečovali. Nikdo nebyl osamělý a nikdo nelenošil. Rodina si pěstovala a zabezpečovala vlastní 

potravu, opravovala si nářadí, vychovávala mladé k řemeslu (tedy být hospodářem nebo 

hospodyní); řešila své spory a pečovala o své nemocné, postižené a postarší členy. Rozvedení 

manželé a porody mimo manželství byly dosud neslýchané. Rodinná hrdost závisela na 

soběstačnosti. Hlava domácnosti byla přísná, ale spravedlivá, a každý v rodině znal své místo. 

Mimo to rozšířená rodina byla součástí navzájem propojené obce, ve které se nechávaly dveře 

otevřené, sousedé přicházeli a odcházeli a všichni se starali o věci všech. Život mohl být někdy 

těžký, ale blízké okolí poskytovalo určité bezpečí. 

Problém s touto představou o rozšířené rodině je, že málokdy existovala. Jak napsal 

William Good, toto byla „klasická rodina západní nostalgie“ (1963, s.6). Vícegenerační rodiny 

nebyly ve Spojených státech nikdy běžné, čítaly nanejvýš 20 procent domácností (Coontzová, 

1992). O století dříve žila většina lidí v domku s jednou místností a ne ve velkých domech. Pár 

hospodářství bylo dost velkých nebo pestrých na to, aby byla soběstačná. Aby si rodiny 

vystačily, byly závislé na dětské práci. Mnoho dětí nemělo boty a mnoho nechodilo pravidelně 

do školy – jestli vůbec. 

V rozšířených rodinách se staršími členy byla smrt neustále přítomna (Skolnicková, 

1991; Whiteheadová, 1993). Ženy často umíraly během porodu, možná polovina ze všech dětí 

zemřela před dosažením dospělosti; a jen několik z dětí, které přežily, žilo přes 50 let. 

Vzhledem k časné smrti trvala pouze třetina manželství více než deset let a čtvrtina dětí 

narozených v r. 1900 ztratila nejméně jednoho rodiče před dosažením patnáctého roku. Některé 

děti žily s ovdovělým rodičem a ostatními příbuznými, další byly umístěny do sirotčinců nebo 

pěstounských domovů. 
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RODINNÉ SYSTÉMY

Paradoxně měly generace, které oplakávaly smrt velké vícegenerační rodiny v 50.a 60.letech 

20.století, možná delší a bližší vztah se svou širší rodinou, než měli Američané na přelomu 

století. V klasické studii o městské rodině střední třídy v 50.letech 20.století, zjistil Marvin 

Sussman (1959), že přes 90 procent osob získalo nějaký druh pomoci od členů širší rodiny. 

Přímou finanční pomoc (řekněme záloha na dům), nepřímou finanční pomoc (dar většího 

přístroje nebo spořícího účtu pro vnoučata), pomoc během nemoci a při hlídání dětí – všechny 

tytu druhy pomoci jmenovali. Ve většině případů proudila pomoc od rodičů k dětem, ale 

dospělé děti si také pomáhaly navzájem a pomáhaly i svým rodičům. Nezdálo se to být otázkou 

toho, jak daleko od sebe členové rodiny žijí; přicházeli k ostatním pomoci, když nastala 

potřeba. 

Rodinná pouta byla stále pevná. Samozřejmě výjimečné vztahy mezi prarodiči a 

vnoučaty, které přeskočily generaci, mohly sílit (Cherlin a Furstenberg, 1986). Dnes se ve 

srovnání s minulostí stále více lidí dožívá věku, kdy se stávají prarodiči (a dokonce pra

prarodiči). Kromě toho mnoho z dnešních prarodičů má více času a peněz na to, aby se 

věnovali svým vnoučatům, a pokroky v dopravě a komunikaci jim zjednodušují udržení 

kontaktu, i když možná nežijí společně. 

Výsledkem je pozměněná rozšířená rodina: síť příbuzných, kteří žijí v oddělených 

obydlích, často na kilometry vzdálených, ale udržují vztahy (Litwark, 1960). Tato spojení 

rodinám často poskytují důležitou vzájemnou pomoc. Ale jejich pocit spojení nezávisí na tom, 

že žijí v blízkosti ostatních, na společné práci nebo podřízení se vedení tvrdého rodiče jako 

v klasických rozšířených rodinách. Účast na tvoření rozšířené rodiny je dobrovolná a nikoli 

povinná; někteří jedinci ji „odmítají“. Příbuzenství se stalo více podobné přátelství 

(Skolnicková, 1992).

Nukleární rodina

Dnes, když lidé mluví o zlatých časech rodin, obvykle naráží na 50.léta 20.století, něžně 

nazvaná desetiletím „Ozzieho a Herriet“ (Ozzie a Harriet jsou manželským párem 

v karikujícím televizním seriálu, který líčí běžné situace jedné chudší americké rodiny. Harriet 

je nezaměstnaná a pečuje o výchovu jejich dvou dětí. Ačkoliv svůj život považují za nepříliš 
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zdařilý, společnými silami překážky zdolávají – pozn.překladatele). Ideálním rodinným typem 

v tomto období byla nukleární rodina, kterou tvoří manžel, manželka a jejich závislé děti, 

žijící ve vlastním domě. V ideální nukleární rodině byl manžel a otec jediným živitelem rodiny 

(rozšíření úlohy „dobrého správce“, viz. kapitola 10). Každé ráno chodil pracovat pro 

společnosti nebo pobočky státní správy (ne jako v minulých generacích, pro vlastní rodinný 

podnik). Ačkoli byl stále hlavou domácnosti, pracoval pro někoho jiného. Manželka a matka 

byla ženou v domácnosti na plný pracovní úvazek. Přestože měla různé druhy zařízení 

usnadňujících práci (čím více, tím lépe), předpokládalo se, že je nadšená z pečení pečiva a šití 

kostýmů dětem na Halloween. „Nové měřítko rodinného zajištění a stability bylo zavedeno v 

 poválečné Americe" napsala Barbara Whiteheadová z Institutu pro Americké hodnoty (1993, 

s.50). Statistiky toto stanovisko na první pohled potvrzují (Coontzová, 1992). V 50.letech 

20.století byly míry rozvodovosti a mimomanželských porodů poloviční, než jsou dnes; rodina 

byla chápána jako střed společenského zřízení, jako srdce a duše společnosti; devět z deseti 

Američanů odpovědělo v průzkumu veřejného mínění, že vstup do manželství a založení rodiny 

jsou nejdůležitější cíle v životě; mnoho párů se bralo ještě před dosažením dvacátého roku nebo 

těsně po něm; a průměrný pár měl nejméně dvě a někdy i tři, čtyři, nebo více dětí. „Jedináček“ 

byl předmětem lítosti a znepokojení. Během tohoto období byla Amerika často 

charakterizována jako společnost „orientovaná na dítě“. 

V debatách o „rodinných hodnotách“ máme tendenci používat nukleární rodinu z 50.let 

jako základní čáru a shledáváme současnou rodinu za nevyhovující. Ale měřítko „Ozzieho a 

Harriet“ je z mnoha důvodů zavádějící. 50.léta byla specifickým obdobím v historii americké 

rodiny. Brzké sňatky a velké rodiny v poválečném období byly výjimkou. Trend, který vedl k 

pozdějším sňatkům a menším rodinám, započal na přelomu 19. a 20.století. Po více než padesát 

let se věk, ve kterém ženy vstupují do manželství a rodí své první dítě zvyšuje, propastný rozdíl 

ve vzdělání mezi muži a ženami se zmenšuje a míra rozvodovosti stoupá. Pouze v 50.letech se 

tyto trendy obrátily. Vzdálena dokazování tradičních rodinných hodnot, byla nukleární rodina 

50.let přestávkou v dlouhodobém modelu společenské změny. Kromě toho naše představa o 

rodině v tomto období je založena spíše na mediální charakteristice než na skutečném životě 

(viz. Sociologie a média: Filmové rodiny v hlavním vysílacím čase).

50.léta 20.století byla pro Američany také desetiletím jedinečné prosperity. Nikdy 

předtím neměli po uspokojení základních potřeb tolik peněz nazbyt. Do 60.let 20.století mělo 
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62 procent amerických rodin vlastní dům, 75 procent mělo auto v garáži a 87 procent si koupilo 

televizní přijímač (Coontzová, 1992). Manželky ze střední a dělnické třídy mohly být ženami 

v domácnosti na plný úvazek, protože jejich manželé vydělávali dost, aby se rodina pohodlně 

uživila. 

Nicméně ne všechny rodiny se zapojily do poválečného ekonomického rozmachu. 

V polovině 50.let žilo 52 procent obyvatel Spojených států – 40 až 50 milionů lidí –v chudobě. 

Dva ze tří Američanů ve věku 65 let a vyšším žili z důchodu menšího než 1000 dolarů ročně. 

Ale chudoba byla „společensky neviditelná“: většina lidí o chudině nevěděla, anebo vědět 

nechtěla. (Harrington, 1963). Afroameričané byli systematicky vylučovaní z amerického snu o 

rodině, a to skrze právně schválené vyloučení a společensky přijatý terorismus na jihu a 

diskriminaci a trýznění na severu. Během tohoto „zlatého věku rodiny“ žilo 50 procent 

černošských rodin s oběma rodiči v chudobě a 40 procent matek malých dětí z těchto rodin 

pracovalo mimo domov (Coontzová, 1992)

Pro některé ženy bylo zůstat v domácnosti na plný úvazek vzdáleným snem, pro jiné 

zase noční můrou. Ideální nukleární rodina závisela na podřízení manželčiných potřeb a tužeb 

jejímu muži a dětem. Hlavní hrdinka příběhu „Rosie the Riveter“ byla postavena před 

rozhodnutí vyměnit své poměrně vysoce placené zaměstnání, které zastávala během 2.světové 

války, za hůř placenou „ženskou práci“, pokud by se nerozhodla zůstat v domácnosti.  Dokonce 

(možná obzvláště) od vysokoškolských absolventek se očekávalo, že najdou uspokojení 

v rodině a postaví svou identitu na ní. Pro mnoho manželek znamenala maloměšťácká nukleární 

rodina osamělost a nudu. Ke konci desetiletí psaly ženské časopisy, které nejdříve oslavovaly 

šťastnou ženu v domácnosti, příběhy o manželkách na útěku. Psychologové byli obklopeni 

prvními náznaky zvyšující se nespokojenosti mezi ženami v domácnosti ze střední třídy. Jejich 

řešení? Utišující prostředky (Coontzová, 1992).

Nakonec i šťastné usmívající se rodiny v televizi ukrývaly spoustu problémů  od 

alkoholismu a duševních chorob k týrání žen a sexuálnímu zneužívání dětí. V 50.letech 

20.století byly takové problémy většinou nepoznané, nezveřejňované a neřešené. Rodina 50.let 

udržovala tvář dokonalé rodiny za každou cenu. Problémy byly skryty pod pokličkou. Pouze ve 

hrách Tenesseho Williamse, Eugena O´Neilla, Arthura Millera a Edwarda Albeeho jsme zběžně 

zahlédli sňatky bez lásky a rozpolcenost rodin vlivem drogové závislosti, duševní choroby, 

incestu a nereálných nadějí. 
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50.léta samozřejmě nebyla úplně špatná; mnoho lidí v sobě z této doby chová 

vzpomínky na šťastnou rodinu. Ale jak historička Stephanie Cootzová ukazuje (1992), nejbližší 

rodina obsahovala semínka vlastní zkázy. Ženy, které se ze všech sil snažily ulovit manžela a 

vše tomu podřídily,  nakonec manžela začaly nesnášet za to, že nesplňuje jejich představu o 

mužské nadřazenosti. Brzké manželství a rodinné plánování nechaly ženě čas ve vlastních 

rukou poté, co děti opustily dům. A etika rodinné blízkosti podpořila hledání důvěryhodnosti a 

citlivosti na rozdíl od pokrytectví, které pohánělo studentskou revolucí v 60. a 70.letech 

20.století (povstání, které obrátilo rodinné hodnoty vzhůru nohama). Většina studentských 

povstalců vyrostlo v rodinách typu „Ozzieho a Harriet“.

SOCIOLOGIE A MÉDIA

Filmové rodiny v hlavním vysílacím čase

Měnící se podoba rodiny v televizi zprostředkovává pohled na měnící se postoje k rodině ve 

společnosti. Tím však není řečeno, že charakteristika rodiny v televizních situačních komediích 

odráží skutečnost; to nedělá. Televize k nám promlouvá o našich společných touhách, 

sdílených starostech a obavách a přáních zlepšení nebo nápravy našich životů (E.Taylor, 1989).

50. a 60.léta 20.století byla desetiletími šťastné televizní rodiny. Rodina, kterou diváci sledovali 

v hlavním vysílacím čase byla bílá, bez poskvrny, dobře finančně zajištěná (i když ne výrazně 

bohatá), ze střední třídy, maloměšťácká nukleární rodina – tak se prezentovala v seriálech Táta  

to ví nejlépe, Ozzie a Harriet a Nechte to na Beaverovi. Rodiče v těchto pořadech měli 

nekonečné zásoby času, energie a moudrosti, které věnovali k nasměrování svých dětí 

do dospělého života, který se bude pravděpodobně podobat jejich vlastnímu. I když jsou tyto 

rodiny obdařené všemi moderními vymoženostmi, jsou také stále pevně svázány s tradičními 

hodnotami. Vnější svět veřejných problémů může jen výjimečně narušit tento spokojený 

rodinný kruh.

70.léta 20.století byla naopak desetiletím nespokojenosti televizní rodiny. Tento trend 

byl symbolizován dvanáctidílným dokumentem nazvaným Americká rodina (Skolnicková, 

1991). Po sedm měsíců natáčel televizní tým každodenní život v Santa Barbaře, Kalifornii, 

v domě Paty a Billyho Loudových a jejich pěti dětí. Pěkní Loudovi vypadali jako účinkující 

v rodinné situační komedii. Dokonce i jejich dům – rozrůstající se farma se skleněnými 

zašupovacími dveřmi, nádvořím a bazénem – vypadal jako vytvořený pro televizi. Nicméně 
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Patino a Billovo dvacetileté manželství se během natáčení rozpadlo. Jejich nejstarší syn, který 

již opustil dům, se účastnil drogové scény v Newyorském East Village, jejich nejmladší syn se 

stal členem rockové skupiny a patnáctiletá dcera poprvé objevila pohlavní styk. Loudovic děti 

se zdály být bez ambicí a neochotné kdekoliv těžce pracovat, a to i přesto, že dostávaly to 

nejlepší ze všeho. 

Fiktivní televizní rodiny se v 70.letech také změnily. Jeden z nejoblíbenějších pořadů 

tohoto desetiletí byl Všichni v rodině, příběh o bělošském páru středního věku z dělnické třídy 

žijícím v „téměř integrované“ čtvrti v Queensu v New Yorku. Pořad byl bitvou generací, které 

staví proti sobě zatvrzelého pobožnůstkáře Archieho Bunkera, s jeho neustálým proudem 

rasových a etnických osočování, s jeho zmatenou ale laskavou manželkou Editou, jeho 

feministickou dcerou Glorií a jejím polskoamerickým manželem Michaelem, který studoval, 

aby se stal sociologem. Společenské problémy, které byly tabu v situační komedii šedesátých 

let, byly „vedle sebe postaveny jako kachny na střelnici a probírány ze všech stran v boji mezi 

tradicí a moderností“, mezi politickým konservatismem 50.let 20.století a liberalismem z let po 

válce ve Vietnamu (E.Taylor, 1989, str.69).

Telenovely hlavního vysílacího času, ve kterých byly „superbohaté“ rodiny vzájemně 

ve při (Dallas a Dynastie), se poprvé představily v 70.letech.

80.léta 20.století byla desetiletím přetváření televizních rodin. S rodinami netradiční 

podoby – svobodní rodiče, ryze ženské nebo mužské domácnosti, rasově smíšené rodiny – se 

jednalo (téměř) normálně. Ale nepochybně nejoblíbenější pořad o rodinách byla Cosby show. 

V mnoha ohledech se Huxtablovi podobali šťastným rodinám hlavního vysílacího času 50. a 

60.let. Navzdory náročným povoláním (Clair byla právnička a Clif lékař) měli Huxtablovi 

vždycky spoustu „kvalitního času“, aby se mohli věnovat svým dětem. „Nejsou tu neshody, 

skutečné rozdíly v názorech nebo ve víře, pouze přihlouplé a zlomyslné škádlení, které rychle 

skončí sladkým usmířením – všechny části každodenního rušného koloběhu jsou ve shodě“. 

(E.Taylor, 1989, s. 161). Skoro vše z tohoto děje se odehrávalo v  elegantním a honosném 

domě rodiny Huxtablů; vnější svět nenarušoval tento kouzelný rodinný kruh. 

Proč byla Cosby show tak oblíbená? Bill Cosby svým uličnickým úsměvem a bohatým 

životním stylem nepřímo uklidňoval diváky, že americký systém je spravedlivý ke všem, 

bělochům i černochům. Zdálo se, že říká „Podívejte! Dokonce i já to všechno můžu mít!“ 

(M.C.Miller, 1988, s.71). Problém se sloučením dvou zaměstnání a rodinného života byl stejně 
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tak jako pokračující rasové napětí v naší společnosti smeten stranou. Cosby show se dovolávala 

našeho stesku po „možnosti, kterou jsme nikdy neměli“ (Coontzová, 1992).

V 90.letech 20.století pokračovalo líčení mnohotvárnosti rodinných typů, ale nově 

s dotekem cynismu. Skoro všechny ústřední postavy v Murphy Brownové byly svobodné: 

zpravodajský tým fungoval jako náhrada rodiny a Murphy Brownová se jako svobodná matka 

snažila, aby nebyly znát její mateřské city. Roseanne je příběh o nenarušené dělnické rodině, ve 

které mohutná, neomalená, drsně mluvící manželka – hlavní živitelka a hlava rodiny – stojí 

v čele tažení jedné ženy proti středostavovské přetvářce. Ženatý se závazky – předvádí 

panovačnou a nic nedělající manželku, bouřlivého a nezpůsobilého manžela, dceru jako 

stereotypní „blonďatou nánu“ a buranského syna, který má každého urážet. Celkové sdělení se 

zdá být: běžné rodiny nefungují příliš dobře, ale ani se nerozpadají.

Nové rodiny

Američané stále chápou rodinná pouta jako svůj hlavní zdroj štěstí a smyslu života 

(Skolnicková, 1991). Ale společenské a ekonomické podmínky se od 50.let 20.století 

významně změnily. Taktéž i rodiny.

 

Graf č.1

Dnešní změněná rodina

Ve Spojených státech dnes 

není jen jeden typický druh 

rodiny. Mimoto, většina lidí 

bude během svého života žít 

v několika různých druzích 

rodiny. 

Zdroj: Zpráva o současném 

obyvatelstvu (Current  

Population Reports), řada P

20, č.468, prosinec 1992, 

obr.1, s. 3.

Přibližně jedna 

ze čtyř domácností ve Spojených státech se skládá z manžela, manželky a jejich dětí. Počet 
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osob žijících samostatně, rodin s jedním rodičem, bezdětných manželských párů (nebo s dětmi 

žijícími mimo domov) a nemanželských párů žijících společně plynule vzrůstá (viz. graf č.1). 

Kromě toho se mění i nukleární rodiny. Většina rodin s oběma rodiči má dnes dvě nebo méně 

dětí. Je velmi pravděpodobné, že matka je zaměstnaná mimo domov, a je asi 50ti procentní 

pravděpodobnost, že se rodiče rozvedou dříve, než děti dospějí (Ahlburg a De Vitaová, 1992). 

JEDNOČLENNÉ DOMÁCNOSTI

Jedním z důvodů ke změně složení amerických domácností je, že stále více lidí zůstává déle 

svobodných. V roce 1960 nebylo jen 28 procent amerických žen ve věku mezi 20 až 24 roky 

ještě provdaných; dnes je v této věkové kategorii více než 60 procent žen svobodných (Saluter, 

1992). Hlavním důvodem tohoto růstu není to, že by bylo podstatné množství rozhodnuto nikdy 

nevstoupit do manželství, ale že více mladých dospělých odkládá sňatek. Větší část z nich 

studuje na vysoké nebo odborné škole, což směřuje k odložení sňatku. Nakonec sňatek ve 

Spojených státech není vytouženým a nezbytným předpokladem pro uspokojivý sexuální život.

Nicméně kategorie svobodných je rozmanitá. Někteří svobodní lidé jsou studenti nebo 

mladí dospělí, kteří ještě nechtějí být „panem nebo paní“. Ostatní jsou společně žijící páry, 

jednotlivci „mezi sňatky“, lidé, kteří se rozhodli nevstoupit do manželství, nebo starší vdovy a 

vdovci. Někteří žijí osamoceně, někteří se spolubydlícím a další s rodiči, dospělými dětmi nebo 

jinými členy rodiny. Stoupající náklady na bydlení a na vyšší vzdělání (a splácení studentských 

půjček) a pomalý růst mezd stále více stěžují mladým lidem založení samostatné domácnosti. 

Více než polovina (54%) 18 až 24letých stále žije doma s rodiči (v roce 1970 to bylo 47%). 

S rodiči žije také 12% 25 až 34letých osob (více než 8% v roce 1970) (Ahlburg a De Vitaová, 

1992).

Způsoby, jimiž lidé žijí v jednočlenných domácnostech se během životního cyklu mění. 

Nezřídka vyzkouší mladí dospělí kolem 20ti let odlišný životní styl a dělají dočasné 

rozhodnutí. Mnozí se obávají zodpovědnosti a v tomto období mohou dobře vycházet se 

společností, ve které jsou zaměstnáni. Čerství třicátníci přicházejí do období přehodnocování, 

kdy jednotlivci rozvažují možnosti změnit zaměstnání anebo životní plány. Lidé, kteří vstoupili 

do manželství, mohou rozvažovat další možnosti a ti, kteří jsou svobodní, mohou pociťovat 

zvyšující se vnitřní i vnější tlak na to, aby se oženili nebo vdali. Počet svobodných lidí v tomto 

věku klesá. 29% mužů a 12% žen mezi 30 a 34 lety nikdy nevstoupilo do manželství (Saluter, 
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1992, s.1). Ale svobodní lidé, kteří nikdy nevstoupili do manželství, se připojují k těm, kteří 

jsou čerstvě rozvedeni. Lidé ve středním věku vykazují různé trendy. Pouze 7% mužů a 5% žen 

mezi 45 a 54 lety nebylo nikdy ženatých nebo vdaných. Podíl neženatých mužů a 

neprovdaných žen se během životního cyklu taktéž mění. Ve 20ti nebo 30ti letech je více 

svobodných mužů než žen, od 40ti let je větší pravděpodobnost rozvedených nebo ovdovělých 

mezi ženami, než mezi muži. 

Uznávané vzory sňatku, rozvodu a vdovství už jsou dány a svobodné obyvatelstvo ve 

Spojených státech bude do budoucna pravděpodobně nadále růst.  

BEZDĚTNÉ RODINY

42% dnešních rodin se skládá z bezdětného manželského páru. Také tato kategorie zahrnuje 

několik rozdílných skupin (Ahlburg a De Vitaová, 1992). Některé z těchto párů se rodiči 

stanou: plánují mít děti, ale ne v nejbližší budoucnosti. Další tvoří „prázdná hnízda“, což jsou 

páry, jejichž děti vyrostly a odešly z domova. A ještě jsou další bezdětné páry – které se buď 

rozhodly nemít děti nebo je mít nemohly z důvodu neplodnosti.

Dobrovolná bezdětnost je výjimkou potvrzující pravidlo. Ačkoli mnoho mladých párů 

chápe rodičovství jako možnost a ne jako povinnost, většina ho chce a plánuje mít děti. 

V americkém sčítání lidu se zjistilo, že více než polovina vdaných žen ve věku pod 35 let chce 

mít někdy děti (O´Connel, 1991). Mezi vdanými ženami po dvacítce se tento podíl zvyšuje na 

80%.

Většina studií o bezdětných párech svědčí o tom, že nechce mít děti před vstupem do 

manželství nebo v prvních letech manželství (L.S.Gilbert, 1988; Houseknecht, 1987; Neal, 

Groat a Wicks, 1989). Často se rozhodují odložit rodičovství dokud jeden nebo oba nedokončí 

školu, dokud se nezaběhnou ve svých zaměstnáních a budou si moci dovolit koupit dům nebo 

dokud se nebudou cítit finančně zabezpečení. Tato rozhodnutí se mohou vystupňovat do řady 

„přechodných“ odsouvání. V malém procentu manželství vede toto dočasné odkládání 

k trvalému rozhodnutí nemít děti. Poté, co je pár již několik let v manželství a zlepší svůj 

životní styl a představy o své budoucnosti, může být neochotný ke změnám. Hlavními důvody, 

proč se páry rozhodují nemít děti jsou: zbavit se zodpovědnosti, větší příležitost pracovního 

růstu a sebenaplnění a také šťastnější manželský vztah. V dalších případech páry čekají tak 

dlouho, až je příliš pozdě (plodnost a schopnost zvládnout těhotenství klesá po třicátém roku a 
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prudce odpadá v posledních letech třicítky a začátkem čtyřicítky). Místo vědomého 

rozhodování se tyto páry ženou k bezdětnosti.

RODINY S      JEDNÍM RODIČEM   

V posledních dvou desetiletích se počet rodin s jedním rodičem v Americe skoro zdvojnásobil, 

v roce 1991 dosahoval 12ti milionů (Ahlburg a De Vitaová, 1992). Tento počet zastupuje 

pouze současný stav rodin s jedním rodičem; počet lidí, kteří budou někdy žít v tomto typu 

rodiny je mnohem vyšší. Dnes žije v rodině s jedním rodičem kolem 27% dětí (Saluter, 1992), 

ale odhady říkají, že 50% ze všech dětí (a 80% afroamerických dětí) bude před dosažením 18ti 

let žít v domácnosti s jedním rodičem (Bumpass, 1990).

Jsou dvě cesty k tomuto typu domácnosti: přes narození mimo manželství a nebo skrze 

rozvod. Velká většina osamělých rodičů (kolem 85%) jsou matky. Skoro polovina rodin 

žijících jen s matkou žije pod hranicí chudoby (k porovnání je to jedna z deseti rodin s oběma 

rodiči) (McLanahan a Booth, 1989). Jedním důvodem je, že ženy obecně vydělávají méně než 

muži. Mladistvé matky a matky ve středním věku zaujmou místo ženy v domácnosti, jež mívají 

nižší vzdělání, méně praxe a pracovních zkušeností než jiné ženy, a jsou obzvláště 

znevýhodněny na pracovním trhu (Yorburg, 1993). Za druhé, ať už jsou matky svobodné, 

rozvedené nebo odděleně žijící, obstarávají většinu peněz na výchovu svých dětí samy. Placení 

výživného od otce tvoří pouze 10% příjmů bělošských matek a pouze 3,5% příjmů 

afroamerických matek. Mnoho osamělých matek nedostává od otců svých dětí žádnou pomoc. 

A veřejné podpory (sociální zabezpečení nebo pomoc rodinám se závislými dětmi) nestačí na 

to, aby udržely tyto rodiny nad hranicí chudoby (McLanahan a Booth, 1989).

Kromě toho finanční problémy svobodných matek přinášejí menší uspokojení ze života 

a vyšší hladinu napětí, než mají svobodné ženy bez dětí. Samostatně žijící matky také mají 

slabší vtah ke svým dětem, než mají vdané matky (McLanahan a Booth, 1989). Při srovnání 

dětí žijících pouze s matkou s dětmi žijícími v domácnosti s oběma rodiči, je pravděpodobnější, 

že budou mít nižší vzdělanostní cíle, že nedokončí stření školu, dostanou se do problémů se 

zákonem, budou zneužívat alkohol a drogy, ožení se nebo se vdají a budou čekat dítě v nízkém 

věku, rozvedou se a v dospělosti zůstanou chudí. Ale rozpletení příčiny a následku je obtížné. 

Mnoho z problémů samostatně žijících matek a jejich dětí je způsobeno chudobou a nikoli 

nepřítomností druhého rodiče. 
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Od roku 1960 se počet narozených dětí svobodným matkám zvýšil téměř na 

pětinásobek (Ahlburg a De Vitaová, 1992). Ačkoli je počet mimomanželských porodů vyšší u 

bělošských matek, v poměru je jich více u menšin. Dvě ze tří afroamerických dětí a jedno ze tří 

latinskoamerických se v roce 1989 narodily svobodným matkám, v porovnání s jedním z pěti 

bělošských dětí. Záměrné rozhodnutí stát se svobodnou matkou se nejrychleji zvyšuje mezi 

nikdy neprovdanými bílými ženami staršími 24 let a více než polovina z nich uvádí, že chtěly 

otěhotnět. Procento svobodných kvalifikovaných pracovnic, které se stávají matkami se 

v posledním desetiletí skoro ztrojnásobil, dosahuje 8,6%, zatímco počet svobodných 

vysokoškolaček se zdvojnásobil a dosahuje 6,4% (Americký úřad pro sčítání lidu, 1992). 

Většina mimomanželských porodů proběhla u žen kolem 20ti let, ale 70% z nich uvádí, že 

jejich těhotenství nebylo záměrné. Celkově je míra mimomanželských porodů téměř stejná ve 

Spojených státech jako ve většině dalších západních států (ale ve Švédsku je pouze poloviční; 

viz. Celosvětový pohled: co bude po nukleární rodině?  Případ Švédska v této kapitole).

Nicméně Spojené státy mají mezi západními státy nevyšší míru těhotných mladistvých, 

a to  dokonce i přesto, že dospívající v Kanadě a v Evropě mají stejně vysokou nebo vyšší míru 

sexuální aktivity (Pittman, 1993). Každý rok přichází více než milion amerických dospívajících 

do jiného stavu. V roce 1988 porodilo 490 tisíc dospívajících, a to včetně 190 tisíc, kterým bylo 

17 let nebo ještě méně. Ve 112ti tisících případech nebylo toto miminko prvním matčiným 

dítětem (viz.graf č.2).

K vysoké míře těhotenství mezi americkými dospívajícími přispívá několik okolností. 

Mladiství začínají sexuálně žít v nižším věku. Současně dospívající odsouvají sňatek stejně tak 

jako jiné věkové kategorie. V minulosti vedla těhotenství většinu dospívajících buď ke sňatku 

z nutnosti nebo k předání dítěte k adopci. Dnes se více dospívajících dívek vzdává sňatku a své 

děti si ponechává. Nejvíce ohroženi nemanželským těhotenstvím jsou mladí dospívající (je u 

nich menší pravděpodobnost užívání antikoncepce než u starších); členové menšiny (míra 

porodů je dvakrát tak vyšší u afroamerických a latinskoamerických mladistvých než u bílých 

dívek, které jdou mnohem častěji na potraty); chudí (pocházejí z chudých rodin, žijí 

v chudinské čtvrti a navštěvují izolované školy); a ti, kteří mají problémy ve škole (Pittman, 

1993).

To však neznamená, že těhotenství mladistvých je jen problémem „ghetta“ nebo 

„nejchudší třídy“. Naopak! Ačkoli je míra těhotenství vyšší u osob s nízkými příjmy a mezi 
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dospívajícími z menšin, dvě ze tří těhotenství u mladistvých jsou u bílých dívek, které nejsou 

chudé a které žijí v malých městech nebo velkoměstech. Mimoto, počet porodů u bílých 

dospívajících roste, zatímco u dospívajících z menšin se ustálil. A konečně, když se zlepší 

příjem a studijní možnosti, rozdíl mezi bílými a menšinami zcela zmizí. Bez ohledu na rasu 

nebo národnostní příslušnost se 

jedna z pěti mladých žen, které 

pocházejí z chudých rodin a 

které měly ve škole problémy, 

stane neprovdanou matkou – 

v porovnání s jednou z dvaceti 

mladých žen, které jsou z 

lepšího prostředí, co se týče 

financí i vzdělání (Pittman, 

1993).

Graf č. 2

Sexuální život a těhotenství 

mladistvých

Američtí dospívající nejsou 

pravděpodobně více sexuálně 

aktivní než kanadští a evropští 

dospívající. Proč je tedy míra 

těhotenství v ostatních zemích 

mnohem nižší? Mnozí se domnívají, 

že důvodem je povinná sexuální 

výchova v Kanadě a Evropě a školy 

poskytují mladistvým bezplatné 

poradenství

Zdroj: Středisko pro evidenci 

nemocnosti; Ústav Alana 

Guttmachera; Oddělení zdravotní 
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péče; a KRT. Jako oznámení Providentského vědeckého bulletinu (Providence JournalBulletin), září, 1993, 

s.13.

NOVÁ ROZŠÍŘENÁ RODINA

V posledních letech se navracejí rozšířené a vícegenerační domácnosti. Vysoká cena bydlení, 

zejména v městských oblastech, společně s neměnnými nebo klesajícími příjmy stále více 

stěžují mladým lidem zakládání samostatných domácností. Více svobodných dospělých se dnes 

vrací do domácnosti svých rodičů poté, co dodělají školu nebo poté, co se rozvedou. Tři 

čtvrtiny osamělých rodičů žije se svými rodiči nebo s jinými příbuznými (Americký úřad pro 

sčítání lidu, 1992a). Dokonce i rodiny s oběma rodiči bydlí ve společné domácnosti s prarodiči. 

V roce 1991 byla méně než polovina (48%) dospělých pod 35 let hlavou samostatné rodinné 

domácnosti (nebo uzavřeli sňatek s hlavou rodiny) (Ahlburg a De Vitaová, 1992). Tyto 

domácnosti vytváří novou rozšířenou rodinu.

Etnické a rasové zvláštnosti

Etnická a rasová specifika přispívají k pestrosti rodinného života v Americe. Skupinová 

historie, kulturní ideály a ekonomické poměry, to vše ovlivňuje rodinnou strukturu a zkušenost. 

AFROAMERICKÉ RODINY

Afroamerické rodiny jsou většinou mladé, nejčastěji žijí ve městech v jižních státech a je u nich 

větší pravděpodobnost než u jiných rodin, že je budou vést ženy (Americký úřad pro sčítání 

lidu, 1992 b). Takzvaná matrifokální (soustředěná kolem matky) afroamerická rodina je 
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předmětem stále trvající debaty. Někteří pozorovatelé vidí rodiny, které vedou ženy, jako 

příčinu chudoby a dalších problémů, jimiž Afroameričané trpí, zatímco jiní chápou tyto rodiny 

jako následek odkazu otrokářství, rasismu a ekonomické nerovnosti. Tato diskuse zatemňuje 

obojí, jak pestrost, tak sílu afroamerických rodin.

Členové afroamerických rodin mohou patřit mezi bohaté odborníky, dělníky nebo 

chudinu (Willie, 1988). Narozdíl od zažitých představ jsou téměř v polovině (48%) z těchto 

rodin oba rodiče (Americký úřad pro sčítání lidu, 1992b) a sedm z deseti dospělých mužů 

pracuje, aby uživilo svou rodinu (Willie, 1988). Zároveň se ale polovina afroamerických dětí 

narodí svobodným matkám a čtyři z pěti budou někdy během dětství žít v domácnosti vedené 

ženou. Jedním z důvodů je, že u Afroameričanů je vyšší riziko rozvodu než u bílých Američanů 

zčásti jako důsledek ekonomické nevýhody. Druhým důvodem je nedostatek černých mužů, 

protože jsou ve velké míře oběťmi vražd mezi dospívajícími a předčasně umírají v důsledku 

nemocí. Ženy mají nad muži početní převahu v každém věku už od dětství.

Pozoruhodným znakem afroamerických rodin jsou silná pouta v rámci rozšířené rodiny. 

Daleko častěji než běloši žijí v třígeneračních nebo „klasických“ rozšířených rodinách (Beck a 

Beck, 1989). I když nežijí společně, členové rozšířené rodiny se často „skládají“ nebo sdílejí 

ekonomické prostředky a vzájemně se podporují dalšími druhy pomoci a podpory (např. péčí o 

dítě). Silné příbuzenské vztahy a sítě přátelských vztahů působí jako nárazník proti 

diskriminaci a ekonomické nejistotě. 

LATINSKOAMERICKÉ RODINY

Kategorie latinských Američanů zahrnuje španělsky mluvící etnikum (viz. kapitola 9), ale některá 

zevšeobecnění jsou možná. U latinskoamerických rodin je  stejně jako afroamerických – vyšší 

pravděpodobnost, že budou založeny v nízkém věku a zažijÍ vysoký stupeň chudoby. Ve srovnání 

s jinými skupinami se odlišují svou vysokou mírou porodnosti a silným smyslem pro rodinu. Mnoho 

latinských Američanů vidí rodinu jako střed svého života, udržují úzká příbuzenská pouta a žijí 

blízko své rozšířené rodiny (Queen, Haberstein, a Quadrango, 1988). Rodina hraje klíčovou roli 

v pomoci při imigraci do Spojených států a při hledání zaměstnání (Wilson, 1991). Latinskoamerické 

pouto k rodině může být částí odkazu latinské kultury nebo přizpůsobením se statutu menšinové 

skupiny a ekonomického znevýhodnění anebo obojího. 
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ASIJSKOAMERICKÉ RODINY

Asijští Američané a lidé z tichomořských ostrovů jsou ještě rozmanitější skupinou než jsou latinští 

Američané, a to z hlediska místa původu, doby příjezdu do Spojených států, okolností jejich příjezdu 

a z hlediska jejich rodinné struktury (viz. kapitola 9). Někteří přistěhovalci jsou jedinci, které 

přinutila válka nebo ekonomické strádání opustit svou rodinu, někteří tvoří neporušené nukleární 

rodiny, jiní neúplné rozšířené rodiny složené z páru, jejich dětí, prarodičů a dalších příbuzných (Tran, 

1988).

Navzdory různým původům mají tradiční asijskoamerické rodiny některé společné znaky. 

Bývají přísně patriarchální: muži pracují, rozhodují a mají autoritu. I když asijskoamerické ženy  tak 

jako mnohé jiné – pracují, přijímají skoro úplnou odpovědnost za domácí práce a za výchovu dětí. 

Děti jsou vedeny ke spolupráci, poslušnosti, oddanosti a k tomu, aby se podřídily přáním svých 

rodičů (Kitano a Daniels, 1988). Sňatečnost je u asiatů velmi vysoká a míra rozvodovosti je nižší než 

je průměr (Americký úřad pro sčítání lidu, 1992b).

Menšinové rodiny a noví přistěhovalci přispívají k pestrosti rodinných zkušeností, s nimiž se 

lidé během života setkají. Skupina demografů přirovnává americkou rodinu k „sešívané přikrývce, 

která se skládá z mnoha vzorů, ale je odolná a pevná, i když se roztřepí všude po okrajích (Ahlburg a 

De Vitaová, 1992, s. 38).

NÁMLUVY, MANŽELSTVÍ A DĚTI

Navzdory změnám v rodině vstupuje převážná většina Američanů do manželství a stává se rodiči. 

Zejména ženy čekají se sňatkem o něco déle, než tomu bylo v minulosti (tabulka č.3), ale každý rok 

vstoupí v Americe do manželství miliony lidí (v roce 1990 2,4 milionu). Přes 95% Američanů bylo 

alespoň jednou v životě oddáno. Spojené státy mají vlastně jednu z nejvyšších měr sňatečnosti na 

světě (Ahlburg a De Vitaová, 1992). Proč lidé vstupují do manželství? Koho si berou? Jak současné 

páry kombinují práci a rodinu?

Tabulka č.3

Průměrný věk prvního sňatku v letech 1900 – 1992

ROK MUŽI ŽENY
1900 25,9 21,9
1910 25,1 21,6
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1920 24,6 21,2
1930 24,3 21,3
1940 24,3 21,5
1950 22,8 20,3
1960 22,8 20,3
1970 23,2 20,8
1980 24,7 22
1992 26,5 24,4

Zdroj: zpracováno z Amerického úřadu pro sčítání lidu, 1992. Studie současného obyvatelstva (Current Population 

Reports) P20, č.486. „Stav a životní plány“: březen 1992, Washington, DC:  Tisková kancelář vlády Spojených 

států amerických, tabulka B, s. VII. 

Výběr partnera

Proč lidé vstupují do manželství? Většina Američanů si myslí, že hlavním důvodem je – nebo může 

být – „láska“. To ale není všeobecný názor. Skoro všechny společnosti připouštějí, že občas může 

muž a žena rozvíjet „intenzivní citovou vazbu“ k druhému, tedy to, co nazýváme láskou (Linton, 

1936). Ale jen málo společností považuje tento vztah za žádoucí a za základ manželství. Ve většině 

společností jsou sňatky naplánovány staršími příbuznými se zřetelem k rozšiřování příbuzenské sítě. 

Nejdůležitějším kritériem ve výběru partnera je ekonomické zabezpečení a původ rodiny, nikoli 

vzájemná přitažlivost. 

Představa naplánovaného manželství připadá většině obyvatel západu barbarská. Avšak 

v jedné studii párů z Jaipuru v Indii (Gupta a Singh, 1982) výzkumníci zjistili, že v naplánovaném 

manželství milostný vztah k druhému časem roste, zatímco páry, které se braly z lásky, vypověděly, 

že přitažlivost partnera prudce klesá po dvou až pěti letech manželství (viz. graf č.4).
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Graf č.4 

Láska a manželství 

Studie sňatků z lásky a smluvených 

sňatků v Indii ukázala, že láska a 

manželství k sobě patří, ale ne 

bezpodmínečně v tomto pořadí. Když 

romantika zeslábne, mohou být páry, 

které se braly z lásky, zklamané. 

Zdroj:V.Gupta a P.Singh, 1982, in 

D.G.Meyers, Společenská psychologie  

(Social Psychology), 4.vydání New 

York: McGrawHill, 1993, graf 137, s. 

495.

Rozbor manželských vzorků dokazuje, že i v naší společnosti je Amorův šíp velmi vybíravý. 

V podstatě si můžeme vzít kohokoli chceme. Avšak ve skutečnosti jsou naše volby omezeny 

společenskými tlaky – těmi samými tlaky, které ovlivňují v jaké čtvrti žijeme, jakou školu 

navštěvujeme a s jakými lidmi se stýkáme. V sociologických výrazech používáme homogennost:  

tendence vzít si někoho, kdo považuje  stejně jako my  společenské rysy naší společnosti za 

důležité. A tak si většina Američanů (95%) vezme někoho stejné rasy, společenské třídy, stejného 

věku a stupně vzdělání. Každé z těchto kritérií omezuje jedincův „fond vhodných“ 

V minulosti hrálo náboženství hlavní roli ve vymezování osobního „fondu vhodných“: většina 

Američanů si nevzala někoho jiné víry (ať už protestanta, katolíka nebo žida). Avšak dnes začíná ve 

volbě partnera stupeň vzdělání do jisté míry nahrazovat náboženství (Kalmijn, 1991). Smíšených 

manželství mezi osobami jiné víry přibývá, zatímco sňatků mezi lidmi s různými stupni vzdělání 
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ubývá. Proč? Za prvé, vzdělání hraje hlavní roli při určování potenciálních budoucích příjmů osob, a 

tudíž i jejich společenské třídy a životního stylu. Za druhé, stupeň vzdělání má silný vliv na hodnoty, 

které uznávají lidé respektující manželství a rodinu. Ať už pocházejí z jakékoliv třídy, bývají 

Američané s vysokoškolským vzděláním liberálnější ve svých postojích k pohlavním rolím, mají 

tolerantnější přístup k sexu, chtějí méně dětí a jejich poslušnost pro ně nemá ve výchově takový 

význam. Pravděpodobně udržují podobné morální a politické názory a podobně si užívají svůj volný 

čas. A nakonec, mladí lidé dnes stráví ve škole více času než v minulosti, a tak mají více příležitostí 

potkávat a scházet se s ostatními studenty. Absolventi vysokých škol často potkávají  své budoucí 

chotě ve škole (Mare, 1991). Zatímco lidé stále více a více odkládají sňatky, objevují se nové 

způsoby jak se setkat s potenciálními partnery  ty zahrnují seznamovací rubriky v novinách, kluby a 

výlety pro nezadané (často zájmově orientované) a dokonce i emailové počítačové sítě (Hanson, 

1993, osobní komunikace). 

Ať už tím způsobem anebo jiným člověk může potkat tucty lidí, kteří splňují jeho základní 

kritéria budoucího partnera. Jak si má mezi nimi vybrat? Teorie výměny je teorií „zprůměrování“ a 

obsahuje tvrzení, že výběr partnera je výsledkem řady uvědomělých a neuvědomělých kalkulací. 

Bernard Murstein (1986) soudí, že každý z nás má představu o své hodnotě na sňatkovém trhu 

založenou na kulturních normách a předchozích zkušenostech. V rozhodnutí, zdali se sblížit 

s příslušníkem opačného pohlaví, srovnáváme prostředky toho druhého s našimi vlastními. Pokud má 

ta druhá osoba mnohem vyšší hodnotu, riziko, že budeme odmítnuti, převažuje nad možností, že bude 

mít zájem. Nebudeme tedy žádat o schůzku. (Pro zjednodušení: muž, který se považuje za úspěšného, 

ale ne dobře vypadajícího, by mohl navázat kontakt se ženou, která vypadá dobře, ale na pracovním 

žebříčku nestojí vysoko, nebo se ženou, která je úspěšná, ale ne nápadně hezká. Je méně 

pravděpodobné, že se sblíží s někým, kdo je jak krásný, tak i úspěšný). Tudíž sebeúcta hraje ve 

známosti stejně důležitou roli jako fyzická přitažlivost.

Po počátečním okouzlení a počátku vztahu tráví páry velkou část svého času porovnáváním 

hodnot. On se jí ptá, co si myslí o večírku, na kterém se potkali, ona se ho ptá co většinou dělá o 

víkendech, rozhovor se možná stočí k volbám, sportu, náboženství nebo jídlu. Pokud budou hodnoty 

partnerů podobné, nejspíše v páru vznikne silná náklonnost. Hodnoty jsou cíle, kterých se lidé 

v životě drží a naše role můžeme chápat jako prostředky k těmto cílům.

Murstein tvrdí, že postup přes přitažlivost a zalíbení závisí na vhodné roli. Pokud mají oba 

rádi roli živitele (toho, ke kterému se ostatní obracejí, aby se o ně postaral), je méně pravděpodobné, 
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že se dají dohromady poté, když se jeden uvidí v roli potřebného a závislého. Takto tedy může 

podobnost „oživit“ vztah v počáteční fázi, nebo ho „zchladit“ v rozhodující fázi. Navíc každý 

poměřuje druhého podle své představy o ideálním partnerovi. Pokud se k sobě dostatečně hodí, 

možná se zasnoubí – nebo téměř jistě – spolu zkusí žít.

Společný život

Počet neoddaných párů, které žijí společně od roku 1970 šestinásobně vzrostl, v roce 1992 dosahoval 

3,3 milionů (Ahlburg a De Vitaová, 1992; Saluter, 1992). (Nutno poznamenat, že tento počet 

představuje pouze partnerství osob opačného pohlaví, nebo jak používá Úřad pro sčítání lidu: „osoby 

opačného pohlaví, které sdílejí obydlí“.) Většině nesezdaných partnerů (60%) je pod 35 let; většina 

(58%) nikdy nevstoupila do manželství; třetina je rozvedená; 4% jsou ovdovělá; a ten zbytek jsou 

oddaní, ale žijící s někým jiným než je jejich manžel. Asi jedna třetina má děti pod 15 let, které žijí 

v jejich domácnosti. 

Pouze malé procento párů chápe soužití nesezdaných jako náhradu nebo alternativu, 

manželství. Pro většinu z nich znamená společné soužití etapu na cestě k manželství, něco jako 

zásnuby, čas, který partnerům umožňuje, aby zjistili, zdali vedle sebe mohou být ještě předtím, než se 

vezmou. Alespoň jeden z partnerů předpokládá, že si z 90% vezme partnera, se kterým žije 

(Bumpass, 1990). Během rok a půl dlouhého společného soužití se většina párů buď vezme 

(60%), nebo se rozejde (kolem 40%).

Někdo by mohl očekávat, že páry, které „se rozhlédnou předtím než skočí“ spolu po sňatku 

spíše zůstanou. Ve skutečnosti se zdá, že opak je pravdou. Alan Booth a David Johnson (1988) 

zkoumali národní vzorek 2 033 oddaných občanů. Ti, kteří žili se svým manželem ještě předtím, než 

se vzali, uvedli, že se více hádají a tráví spolu méně času než páry, které se nejdřív vzaly a až pak 

spolu žily. Také se častěji rozcházejí nebo rozvádějí. Znamená to tedy, že má společné soužití před 

svatbou špatný dopad na manželství? Ne nutně. Booth a Johnson  našli důkaz, soužití některých 

partnerů bylo velkým hazardem ještě předtím, než se vzali, a to buď proto, že jeden nebo oba měli 

osobní problémy (jako je nezaměstnanost nebo užívání drog), nebo proto, že měli rozdílné představy 

o manželství (jako třeba kolik času a energie věnují svému zaměstnání, nebo zdali a kdy budou mít 

dítě).

Práce a rodina
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Jedním z hlavních problémů, kterým čelily oddané páry v 90.letech 20.století, bylo, jak sloučit práci a 

rodinný život. Většina (59%) vdaných žen je dnes zaměstnaná, to se týká i 60% matek s dětmi 

mladšími 6ti let a 74% matek s dětmi ve věku od 6ti do 17ti let (Statistický výběr (Statistical  

Abstract), 1992, str. 388). Výdělky žen hrají důležitou roli v příjmu rodiny. V roce 1990 byl 

průměrný příjem manželského páru, ve kterém pracovala i žena, 47 tisíc dolarů, v porovnání se 30ti 

tisíci, když manželka nepracovala a 17ti tisíci u domácností vedené ženou (Ahlburg a DeVitaová, 

1992). I když ženy v průměru stále vydělávají méně, může příjem manželky pozvednout rodinu 

z chudoby, anebo jí umožnit zůstat ve střední třídě. V průzkumech většina žen řekla, že pracují, aby 

se uživily, nebo aby podpořily rodinu (Yorburg, 1993). Ale 85% uvedlo, že by pracovaly, i když by 

nepotřebovaly peníze, protože mají rády pocit úspěchu a společenských kontaktů (Egebeen a 

Hawkins, 1990).

Zaměstnané ženy nejsou jevem moderní doby. Ba naopak, ve většině společností a období 

hrají ženy rozhodující roli při obstarávání rodiny. Uspořádání americké rodiny 50. a 60.let 20.století, 

ve kterém byla většina mužů jedinými živiteli a většina žen byla hospodyněmi a matkami, nebylo 

„přirozené“, ale naopak neobvyklé (Skolnicková, 1991). Avšak existují dva charakteristické znaky 

nedávného návratu žen na trh práce. Prvním je, že si zaměstnání skoro vždy žádá, aby byla žena 

z domova a od dětí; druhým je, že slábne ostrý rozdíl mezi mužskými a ženskými profesemi, který se 

nacházel v dřívějších společnostech. 

Když se ptáme na hlavní problémy v manželstvích, kde jsou zaměstnáni oba manželé, volí 

muži jako první „čas na druhého“, následuje péče o dítě a domácí práce; ženy volí jako první domácí 

práce, pak čas na druhého a péči o dítě (VannoyHillerová a Philliber, 1989).

DOMÁCÍ PRÁCE

Bez ohledu na úvazek a výši platu věnují ženy podstatně více času domácím pracím než muži (Ferree, 

1991). Téměř 80% ze všech domácích prací vykonávají ženy (Berardová, Shehanová a Leslie, 1987).

Neznamená to, že ženy více pracují kolem domu, ony dělají jinou práci (Blair a Lichter, 1991) 

(viz. graf č.5).  Ženy spíše vykonávají nezajímavé, rutinní úlohy, které je uzavírají do každodenního 

neměnného rozvrhu jako je vysávání, stlaní postelí, přebalování dětí, vaření a mytí nádobí po jídle. 

Ženy také dělají více neoblíbených prací (drhnutí koupelny nebo žehlení). Muži typicky přebírají 

odpovědnost za takové nerutinní úkoly jako jsou opravy v domě, údržba vozidla, sekání trávy, 

odhazování sněhu a ukázňování dětí. Tyto práce nevyžadují pevný denní řád; kromě toho pro některé 
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muže mohou být opravy v domě a na vozidle příjemnými koníčky a práce na dvorku dávají 

manželovi možnost být venku. 

Graf č.5

Ženská práce

Srovnání žen a mužů v rodinách, kde vydělávají oba manželé, ukazuje, že až na opravy, přebírají ženy daleko více 

odpovědnosti za domácí práce. Zdroj: Institut pro rodinu a práci, New York Times, 19.září 1993, s. F21.

PÉČE O DÍTĚ

V roce 1990 mělo 26 milionů amerických dětí mladších 13 let matku zaměstnanou mimo domov. A 

kdo se stará o děti? Podle Národního průzkumu péče o dítě z roku 1990 (Hoffreth a kol., 1991) pečují 

o necelých 30% předškoláků rodiče ve svém domě (často si matka a otec střídají „směny“); 26,5% 

dochází do školek; 18,6% je v rodině, která je hlídá (nepříbuzná rodina, která může ve svém domě 

pečovat o několik dětí); o 17% dětí pečují jejich příbuzní a to buď ve svém domě nebo v domě dítěte 

a 37% má pečovatelku nebo „chůvu“. Zaměstnané matky čím dál tím víc vybírají pro své nejmladší 

dítě v předškolním věku školku (v roce 1990 28% v porovnání s pouhými 6% v roce 1960). Z dětí ve 

31



věku 6ti až 13ti let, jejichž matky jsou zaměstnané, dochází po školní výuce kolem 18% do rodiny, 

která o ně pečuje nebo do denních center, kolem 10% chodí do kurzů, zhruba 5% chodí domů 

k rodičům a většina ostatních chodí domů k příbuzným nebo sousedům. Pouze okolo 2% dětí má své 

vlastní klíče od domu a po škole je samo doma.

Více než devět z deseti rodičů v tomto průzkumu uvedlo, že jsou„spokojeni“ nebo „velmi 

spokojeni“ s tím, jak mají zařízenou péči o dítě. Ale čtvrtina jich uvedla, že by dala přednost jiné 

úpravě nebo kombinaci těchto uspořádání. Současně jich mnoho shledává své uspořádání za méně 

než úplně spolehlivé. Celkově promeškají zaměstnané matky v zaměstnání kolem jednoho a půl dne 

za měsíc kvůli selhání systému péče o jejich dítě. Matky s nízkými příjmy jsou obzvlášť tvrdě 

postižené, protože jejich systém péče o dítě bývá méně spolehlivý, a tak promeškají v práci více času 

a za tento čas nemohou dostat zaplaceno.

V období společné péče dostávají dnešní otcové lepší vysvědčení za péči o dítě než za domácí 

práce. Národní průzkum ukázal, že otcové a matky obecně souhlasí, že se stejnou měrou podílí na 

péči o dítě (Chapman, 1987). Otcové také sdílejí některé starosti a pocit viny kvůli tomu, že nechávají 

své dítě v péči někoho jiného. 

Kolik času otcové věnují péči o dítě závisí na několika okolnostech (Barnettová a Baruchová, 

1987). Jedním je denní plán jejich manželek: čím více hodin matka pracuje, tím více se zapojuje otec. 

Další okolností je matčin postoj k mužským a ženským rolím: pokud se matka domnívá, že je manžel 

schopný postarat se o dítě, manžel se tím spíše zapojí (ačkoli se dá těžko říci, co je příčina a co 

důsledek). Vztah otce k jeho vlastnímu otci je dalším faktorem: otcové, kteří byli nespokojeni se 

svým vlastním otcem budou svým dětem pravděpodobně věnovat více času než otcové se šťastnými 

vzpomínkami. A konečně, otcové se spíše podílí na péči o potomka, pokud je jím chlapec.

VLIV ZAMĚSTNÁNÍ NA RODINU

Není to tak dávno, kdy byl vliv pracující ženy na rodinu téměř vždy chápán jako negativní. Ale 

postoje se mění (viz. graf č. 6). Co ukazují průzkumy? 

Trpí mladí lidé tím, že je jejich matka zaměstnaná? Většina současných výzkumů se shoduje, 

že skutečnou otázkou není, jak moc kdo pečuje o dítě, ale zdali dítě dostává kvalitní péči (Waitová, 

Leibowitzová a Witsbergergová, 1991). Většinu kvalitní péče o nezletilé a batolata tvoří buď péče 

samostatného pečovatele nebo péče v malé skupině (ne více než čtyři děti na jednoho pečovatele), 

kde se může malým dětem věnovat zvláštní pozornost. Obyčejně, když matka pracuje, dávají rodiče 
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dítěte ve věku do tří let přednost, když o dítě pečuje příbuzný, zvláště otec nebo babička. Starším 

předškolákům mezi třemi a pěti lety může prospět skupinová péče, zvláště když jsou pečovatelé 

vyškoleni ve vzdělávání malých dětí a když komunikují se všemi dětmi, zajišťují bezpečné prostředí, 

ale nejsou příliš přísní a poskytují jak trvalou péči, tak i nové zkušenosti. Rodiče pro své čtyř až 

pětileté děti často střídají denní centra a školky. Kromě práce a zkušenosti pečovatele rodiče také 

berou v úvahu vhodnost a spolehlivost, atraktivitu materiálního prostředí, shodu v kulturních a 

náboženských hodnotách, kázeň a cenu.

Graf č.6

Postoje k práci a rodině

Dnes se zaměstnáváním manželek a matek 

souhlasí skoro stejně lidí jako nesouhlasilo 

před dvaceti lety – případ postojů, které 

dohánějí chování.

Zdroj: pro rok 1970: Národní přehled 

porodnosti; pro léta 1977, 1985 a 1989, 

Výzkumné centrum národního mínění, 

Všeobecný společenský průzkum. Upravil 

Andrew J.Cherlin, 1992, Sňatek, rozvod a 

nový sňatek (Marriage, Divorce, and 

Remariage). Pozměněné a rozšířené 

vydání. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, grafy 25, s. 58. 
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To, že se o dítě stará někdo jiný, neznamená, že přišlo o mateřskou lásku a pozornost. 

Pracující ženy (zvláště vysokoškolačky) tráví v přímém kontaktu s dětmi (povídání, čtení příběhů, 

pečení koláčů) skoro tolik času jako ženy v domácnosti. Tyto zaměstnané ženy raději obětují spánek 

a volný čas než čas se svými dětmi (Hoffman, 1987).

Výzkumné práce týkající se dětí ve školním věku obecně ukazují, že zaměstnání matek, má 

samo sebou jen malý dopad (Hoffman, 1989). Děti, jejichž matky pracují si vedou ve škole stejně 

dobře jako děti, jejichž matky jsou v domácnosti a snad i nepatrně lépe (Moore a Sawhill, 1984). 

Obzvláště dcery pracujících matek mají sklon k vyvinutí přizpůsobivějších postojů k pohlavním rolím 

a mají vyšší pracovní aspirace než ostatní dívky (Hoffman, 1984; Lamb, 1984; Moore a Sawhill, 

1984). Některé studie také ukazují, že děti zaměstnaných matek jsou o něco zodpovědnější a 

samostatnější než děti, jejichž matky jsou doma (Hoffman, 1984; Moore a Sawhill, 1984). Pokud se 

otec podílí na rodinných pracích (domácí práce a péče o dítě) a manžel i manželka souhlasí se 

ženiným zaměstnáním, má nejspíše zaměstnání matek pozitivní účinky (Lerner, 1994).

Má zaměstnání kladný nebo zničující vliv na partnerský vztah? Odpověď závisí na několika 

faktorech. Jedním je povaha manželčiny práce. Dlouhá pracovní doba, časté cestování nebo náročný 

šéf mohou do rodiny vnést napětí (Spitze, 1988). Druhým faktorem jsou postoje k mužským a 

ženským rolím, ať už tradiční, rovnostářské nebo přechodné (Hochschildová, 1989). Zaměstnané 

manželky bývají šťastnější a zdravější než ženy v domácnosti zejména, když ony i jejich manželé 

uznávají ženskou práci; vdané ženy jsou nejčastěji deprimované, když jsou v domácnosti, ale chtěly 

by pracovat (Ulrich, 1988). Není překvapením, že manželská spokojenost bývá vyšší mezi 

pracujícími manželkami s vysokým stupněm vzdělání, které pracují mimo domov z vlastní vůle a jež 

práce baví a jejich manželé jim pomáhají; spokojenost v manželství bývá nižší mezi ženami, které 

mají nízké příjmy z neoblíbených zaměstnání (Voydanoffová, 1989). Společný čas je problém pro 

většinu pracujících párů (Kingston a Nock, 1987). Čím méně času tráví společně, tím méně je 

pravděpodobné, že budou se svým manželstvím spokojeni.

Riziko rozvodu je vyšší, když je manželka zaměstnaná, zejména pokud pracuje 

v nekonvenčních (tradičně mužských) povoláních jako je lékařství, právo, architektura nebo 

34



strojírenství (Bumpass, Martinová a Sweet, 1991). To samo sebou neznamená, že zaměstnání ženy 

zapříčiňuje rozvod. Spíše je to tak, že zaměstnané ženy mají větší příležitost a výběr jak při sňatku, 

tak i při rozvodu (Spitze, 1988). Zejména ženy ve vysoce placených zaměstnáních nemusí při výběru 

manžela rozvažovat jeho eventuální výdělečnou sílu, ani vybírat mezi nešťastným manželstvím, 

klesající mobilitou nebo chudobou.

ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI: NÁSILÍ V      RODINĚ   

„A žili šťastně až na věky.“ Stovky příběhů o manželství a rodinách končí těmito slovy. Milovaní jsou 

opět spolu, překážky v manželství jsou překonány a problémy s dětmi vyřešeny. Právě tato představa 

je samozřejmě spojena se zvláštním teplem rodiny. Nicméně, když se podíváme za zavřené dveře 

mnoha amerických domácností, zjistíme, že všude není mír a harmonie. (Pokud není uvedeno jinak, 

pocházejí údaje a závěry v této části od Gellese a Strause, 1988; a 1990.)

  

Mýty a realita

S výjimkou policie a armády je rodina nejnásilnější společenskou skupinou v americké společnosti (a 

v mnoha dalších moderních společnostech). Domov je mnohem nebezpečnějším místem než temná 

ulička. Člověk je spíše napaden nebo zavražděn ve svém domě členem rodiny, než někým jiným a 

někde jinde ve společnosti. 

Před dvaceti nebo třiceti lety by tomuto prohlášení bývalo uvěřilo jen pár Američanů. Dnes 

většina lidí připouští, že rodinné násilí je závažný společenský problém. Avšak stále se vyskytuje 

množství mýtů.

První mýtus: Rodinné násilí je výjimečné a nakažlivé. Zájem veřejnosti o domácí násilí 

v posledních letech prudce stoupl. Rostoucí počet knih, článků a televizních reportáží přimělo některé 

lidi k tomu, aby uvěřili, že jsme uprostřed epidemie. Ostatní usoudili, že všechna tato pozornost je 

„bombastická reklama“. Obojí je špatně. Rodinné násilí není moderním jevem. Ve skutečnosti 

existovalo ve všech společnostech a dobách. Odborníci se mohou rozcházet v názoru, zdali rodinného 

násilí přibývá a nebo ubývá. Ale všichni souhlasí, že je to závažný problém, který sám od sebe 

nezmizí. 

Druhý mýtus: Násilníci jsou duševně nemocní. Když čteme popis domácího násilí, chceme 

raději uvěřit, že pouze někdo „nemocný“ dokáže zbít těhotnou ženu nebo týrat dítě. Zdravotní 
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pracovníci často zjišťují, že násilníci jsou narušení. Ale zdali se násilného činu dopustili proto, že jsou 

nevyrovnaní, anebo se stali nevyrovnanými až po útoku, nelze říct. Pouze okolo 10% násilníků je 

klinicky diagnostikováno jako nemocných.

Třetí mýtus: Týrání se vyskytuje pouze v chudých, menšinových rodinách. Týrání se vyskytuje 

více v chudých a menšinových domácnostech, ale k násilí dochází v rodinách všech společensko

hospodářských vrstev. Jeden důvod, že jsou v úředních statistikách více zastoupeni chudí a „barevní“ 

je, že jsou spíše zařazeni do škatulky „násilníků“ nebo „obětí“. Sociologové Patrick Turbett a Richard 

O´Toole (1980) dali skupinám lékařů a sestřiček materiály popisující zraněné dítě a jeho rodiče. Tito 

odborníci spíše usoudili, že je dítě obětí násilí, když se řeklo, že je otec domovníkem, než když se 

řeklo, že je učitelem a když se řeklo, že je to dítě černochů na rozdíl od dítěte bělošského. Až na tyto 

společenské nálepky, které se náhodně měnily, byly materiály shodné. 

Čtvrtý mýtus: Skutečnými příčinami rodinného násilí jsou drogy a alkohol. Zpráva v novinách 

může zdůraznit skutečnost, že člověk, který zabil svou rodinu je „závislý na kreku“. Oběti domácího 

násilí často říkají: „dělá to jen, když je opilý“. Znamená to tedy, že drogy jsou příčinou násilí? Ne. 

Studie prováděné napříč kulturami ukazují, že účinky alkoholu se liší od společnosti ke společnosti. 

Když se lidé v některých společnostech napijí, ztichnou a stáhnou se do sebe, v jiných naopak zhluční 

a stanou se agresivnějšími. Naše společnost patří k té druhé. Vymezujeme opilost jako „přestávku“ od 

normálních pravidel chování, kdy člověk může tvrdit: „nevěděl jsem co dělám“. V důsledku toho pak 

jak násilníci, tak i oběti často uvádějí alkohol jako omluvu násilí. V jedné studii tvrdila polovina 

mužů zatčených za bití manželek, že pila, ale pouze 20% z nich mělo dost alkoholu v krvi, aby byli 

právně považováni za opilé (Bard a Zacker, 1974). U notorických alkoholiků (a abstinentů) je menší 

pravděpodobnost, že se stanou násilníky, než u lidí, kteří pijí jen příležitostně. Mnohem méně víme o 

následcích nezákonných drog na chování. Jediná droga, která je nezvratně spojena se zvyšující se 

agresí (ve studii s opicemi) je amfetamin. 

Pátý mýtus: Z týraných dětí vyrostou násilníci. Děti, které jsou oběťmi domácího násilí, budou 

v dospělosti spíše hrubé než děti, které s domácím násilím nemají zkušenosti. Ale to neznamená, že 

ze všech týraných dětí budou násilní rodiče. Studie přenosu rodinného násilí mezi generacemi je 

velmi složité vyhodnotit, protože většinou spoléhají na vlastní popsání událostí, které se staly o 

mnoho let dříve. Nejlepší odhad je, že kolem 30% dospělých, kteří byli jako děti týraní, jedná se 

svými vlastními dětmi stejně (Gelles a Conte, 1990). Podrobnější výzkumná práce o dětech, které 

byly před 20ti lety týrány nebo zanedbávány, ukázala, že je u nich vyšší míra mladistvé kriminality, 
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kriminality v dospělosti a násilí než u odpovídající kontrolní skupiny (Widom, 1989). Ale to 

neznamená, že všichni dospělí, kteří se chovají násilně byli v dětství týráni, nebo že ze všech 

týraných dětí vyrostou násilníci. Týrání vystavuje děti velkému množství společenských a citových 

problémů, to ale ještě neurčuje, jak se budou v dospělosti chovat. 

Šestý mýtus: Bité manželky se nechávají rády zraňovat. Většinu lidí silně zneklidňují zprávy o 

zbitých dětech, ale ze zpráv o zbitých manželkách jsou v rozpacích. Nakonec žena je dospělá a když 

jí její muž bije, proč ho neopustí? O týraných manželkách se lidé často špatně domnívají, že jsou 

masochistky, anebo své manžely k násilí vyprovokují („Řekla si o to sama!“). Každý, kdo prošel 

rozvodem, ví, že je toho k ukončení manželství potřeba více než prostě odejít ze dveří. Ve většině 

případů není násilí každodenní záležitostí. Může být jednodušší namlouvat si, že se to znovu nestane, 

než osobně čelit světu s málo penězi, ve špatném postavení a malými zkušenostmi – a možná také 

s dětmi na starost. Kam se může obrátit týraná manželka? Protože naše společnost má z týraných žen 

smíšené pocity, vytváříme pro ně ochranu velice pomalu.

Když si znovu přečtete tento přehled mýtů, uvidíte běžné téma: Pouze odlišní lidé, než jsme 

my, ubližují svým blízkým. Přiřazování  rodiny násilníků k deviantní kategorii (duševně narušených, 

chudých nebo alkoholiků) nám dovoluje vyhnout se myšlenkám, že se to může stát i nám. Tyto mýty 

nás také dělají nekritickými k základním znakům rodiny, která podporuje nebo alespoň povoluje 

násilí. 

Sociologická vysvětlení

Předpoklad k násilí vzniká v rodině. Mnoho z rodinných charakteristik, které většinou dodržujeme, 

nás dělají v rodině také velmi zranitelné. Jednou z nich je intimita. Členové rodiny jsou s ostatními 

členy silně propojeni. Znají soukromé detaily ze životů ostatních a na to, co dělají druzí, jsou buď 

hrdí, nebo se za to stydí. Když propuknou hádky nebo se objeví problémy, v sázce je více než u 

jiných společenských skupin. Např. muž, který se baví chováním opilé kolegyně, se může rozzuřit, 

když se jeho manželka trochu víc napije. Politička, která, v ohrožení své kariéry, aktivně podporuje 

práva homosexuálů, může být zděšena zjištěním, že její vlastní dítě je homosexuální. Proč? Protože 

vnímáme chování člena své rodiny jako přímý odraz nás samotných. Intenzita rodinných vztahů se 

zvětšuje při těch nejbanálnějších záležitostech, jako je spálená večeře nebo fňukající dítě. Kdy jste 

naposledy slyšely o někom, kdo zbil kuchaře v restauraci za to, že uvařil jídlo, které nevyhovovalo 
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jeho představám? Ale bezvýznamný prohřešek a malé opomenutí často rozjiskří násilné rodinné 

rvačky.

Druhá okolnost, která přispívá k domácímu násilí je soukromí. Protože rodinné záležitosti 

jsou pokládány za soukromé, je jen pár vnějších omezení násilí. Když hrozí, že rodinná hádka 

přeroste v boj, není tu žádný přihlížející, který by ji ukončil, jako může být na ulici nebo na nějakém 

veřejném místě. Posun od rozšířených k nukleárním rodinám, stěhování se do oddělených 

jednogeneračních domů na předměstí a trend mít méně dětí, to vše zvyšuje pravděpodobnost 

rodinného násilí jednoduše proto, že je kolem méně lidí, kteří by si násilí všimli (a pokusili se ho 

zastavit). Děti v izolovaných rodinách s jedním rodičem jsou ve velkém nebezpečí (Gelles, 1989).

Třetí okolností je nerovnost. Jen pár společenských skupin běžně zahrnuje členy obou pohlaví 

a různého  věku. Např. ve škole jsme rozdělení podle věku; v práci podle pohlaví – např. muži 

vykonávají fyzicky náročnou práci a ženy dělají administrativní zaměstnání. Protože muži jsou 

obvykle větší a silnější než ženy a ženy zase větší a silnější než děti, mohou mít s násilným chováním 

úspěch, a to by vyprovokovalo odplatu jen od někoho jejich velikosti a síly. Kromě toho výdaje na 

opuštění násilnické rodiny, tedy na to, stát se dítětem na útěku nebo samotnou matkou, se mohou zdát 

některým členům rodiny vyšší než ostatním. 

Z feministického pohledu je domácí násilí na ženách rozšířením mužské nadřazenosti jako 

celku. Násilné chování je v mnoha způsobech mužskou kontrolou nad svými manželkami, včetně 

zastrašování, izolace, citového týrání, ekonomického zneužívání, používání dětí jako rukojmí a 

dovolávání se mužských výsad. Kerstie Yllová napsala: „Domácí násilí není jen problém jednotlivců, 

ale problém společenský a politický. Násilí je prostředkem společenské kontroly, a to okamžité 

osobní a instituční, symbolické i materiální. Omezení ženské fyzické i psychické svobody způsobené 

strachem a skutečným mužským násilím jsou nevyhnutelná“ (1993, s.59).

Čtvrtým a asi i nejvíce znepokojivým faktorem je, že existuje spousta společenských a 

kulturních opor pro používání fyzického násilí v rodině. Rodiče mají možnost – samozřejmě občas se 

to dá předpokládat  dát svým dětem na zadek. „Odlož prut a rozmazlíš dítě“ říká přísloví. Většina 

lidí nepovažuje výprask dítěte za násilí. V nedávném průzkumu skutečně řekli téměř tři ze čtyř 

Američanů, že chápou plácnutí dvanáctiletého dítěte často jako nutné, normální a prospěšné. Ale 

předpokládejme, že učitel uhodí dítě, anebo vás cizí člověk uhodí v samoobsluze za něco, co jste 

udělali nebo řekli. Obojí by u soudu představovalo napadení a ublížení na těle – ale ne v rodině. 

Oddací list je v naší společnosti v podstatě povolením k bití. To se netýká pouze dětí, ale také 
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manželů a partnerů. Ve stejném národním průzkumu řekla jedna ze čtyř manželek a jeden ze tří 

manželů, že uhození partnera je někdy potřebné, normální a prospěšné. 

Závěrem, v průběhu socializace se učíme spojovat násilí s rodinou. Naše první zkušenost 

s násilím je skoro vždy z domova. Většina rodičů příležitostně používá tělesný trest – samozřejmě 

„pro naše vlastní dobro“ – a na omluvu říká, že je to proto, že „nás milují“. (Dítěti se říká: „Mně to 

ubližuje víc, než to bolí tebe“.) Odtud je to pouze malý krůček k závěru, že používání násilí je 

legitimní pokaždé, když je něco skutečně důležité. A to, co je pro nás nejdůležitější, jsou často 

rodinné záležitosti.  

Modernizace: dobré a špatné zprávy

V prvním národním průzkumu rodinného násilí vedeném v letech 19751976 sociology Murrayem 

Strausem, Richardem Gellesem a Suzanne Steinmetzovou (1980) se ukázalo, že je fyzické násilí 

v domácnosti mnohem běžnější, než kdokoliv předpokládal:

„Tři ze čtyř rodičů své dítě nejméně jednou udeřili a téměř 

čtyři ze sta proti dítěti použili tvrdé násilí. Všeho všudy 1,4 

milionu dětí ve věku 4 až 17 let – zhruba jedno dítě v každé 

školní třídě v Americe – bylo obětí fyzického násilí. 

Jednu ze šesti manželek udeřil její manžel a jedna 

z dvaadvaceti byla obětí násilného týrání; průměrný počet 

útoků na bité ženy byl třikrát ročně.

Více   než   čtyři   ze   sta   manželů   se   stali   oběťmi 

manželského   násilí.   (Avšak   téměř   ve   všech   případech 

vyvolal násilí manžel a manželka zaútočila v sebeobraně.)“ 

(Steinmetzová, 1978)

Druhý národní průzkum byl proveden v roce 1985, aby se zjistilo, jestli se změnily hodnoty 

rodinného násilí (Straus a Gelles, 1986; Gelles a Straus, 1988). Ke svému překvapení výzkumníci 

zjistili, že míra násilí páchaného na dětech klesla o 47% a míra násilí mezi partnery klesla o 27%. To 

však neznamená, že problém násilí v rodinách zmizel – zdaleka ne. I v těchto „nižších“ mírách bylo 
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více než milion dětí týráno a 1,6 milionu manželek bylo během roku 1985 bito. (Obě studie jsou 

popsány ve 2.kapitole). Nicméně změna je to značná.

 

Tab.č. 7:        Výchovné praktiky rodičů

1992               1991               1990               1989               1988

Zákaz určitých výhod 83%           76%      74%                74%        75%

Domácí vězení 53            57                  52                    58                   54

Nadávky a urážky 45            44                  40                    51                   55

Plácnutí nebo bití 53                     52                  51                    61                   64

Celkem dotázaných           445                   480                559                 513                  490

Pozn.: výsledky udávají procenta rodičů, kteří tuto metodu použili.

Zdroj: Deborah Daroová a Richard J. Gelles. 1992 „Veřejné vystupování a chování s ohledem na prevenci 

zneužívání dětí.“ Journal of Interpersonal Violence (prosinec): tab.2, s.521.

      

Gelles a Strauss (1988) se domnívají, že hlavním důvodem tohoto snížení je měnící se veřejný postoj 

k násilí uvnitř rodiny. Zdá se, že Amerika prochází „mravním přechodem“ (Gusfield, 1963), ve 

kterém je chování, které se dříve považovalo za přijatelné, považováno za týrání. Údajně výjimečný 

soukromý problém byl předefinován na všeobecný společenský problém. V důsledku mohou být lidé 

méně ochotní k tichému přijímání ran od svých rodičů nebo partnerů a ochotnější zasáhnout, když se 

domnívají, že je přítel, soused nebo příbuzný týraný. Mnohem novější studie ukázala, že většina 

veřejnosti pokládá fyzické tresty a opakované křičení nebo nadávání dětem za škodlivé (Daro a 

Gelles, 1992) Avšak i navzdory současnému  trendu zůstávají míry násilí na dětech stejné nebo jen 

mírně klesají  (viz. tab.č. 7). (Samozřejmě, že předefinování rodinného násilí může také způsobit, že 

lidé spíše nepřijmou osobu provádějící výzkum a nepřiznají, že bijí své partnery nebo děti.)

Strukturální změny v rodině a ve společnosti jako celku mohou také přispívat k poklesu násilí 

v rodinách. Jak jsme zpozorovali, mnoho Američanů odkládá sňatek a početí svého prvního dítěte. 

Mnohem více žen vstoupilo do zaměstnání a dnešní páry mohou využít kompletní nabídku služeb 

k plánování rodičovství. Pozdní sňatek, rovnostářské manželství a touha po dětech, to vše je spojeno 

s nižším rizikem domácího násilí. Stejně důležité je, že se změnily metody týkající se rodinného násilí 

a zvyšuje se množství i rozmanitost programů, jež pracují s násilníky a s obětmi. Všechny státy nyní 

mají zákony, které podávají zprávy o násilí na dětech nebo zanedbávání povinné péče. Policejní 
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příručky dříve doporučovaly, aby policista povolaný k rodinnému násilí oddělil bojující strany a 

odešel; dnes většinou nařizují, aby byl muž, který bije svou manželku zatčen. Počet přístřeší pro bité 

ženy a jejich děti vzrostl z pouhých 4 v roce 1975 na více než 1000 v roce 1985 (a asi 1500 v roce 

1993). Počet rodinných terapeutů se v 80.letech ztrojnásobil. Vznikly svépomocné skupiny pro 

násilné rodiče a pro bité manželky. Většina místních společenství má nyní pečovatelská střediska 

poskytující dočasná útočiště, krizové telefonní linky, služby pro vzdělávání rodičů, kurzy týkající se 

prevence násilí na dětech a službu domácích kontrol (Daro, Casey a Abrahams, 1990). Ačkoli 

nabídka těchto služeb přestává stačit potřebám, poskytnou rodinám v nesnázích jiné možnosti a 

povzbudí oběti rodinného násilí, aby se přiblížili k sobě samým.

Zkrátka není to jen jeden důvod, proč výskyt bitých žen a dětí klesá. Převážná část důkazů 

naznačuje, že čím více je v médiích reportáží, které nastiňují problém a čím více je možností 

vedoucích k napravení tohoto problému, tím spíše se změní jak názory, tak i chování. Ale stále jsme 

daleko od toho, než se staneme společností, která zakáže používání fyzické síly a zraňování 

v domácnosti. Švédsko v roce 1979 prohlásilo výprask dětí za nezákonný a neexistují důkazy o tom, 

že by to zapříčinilo celou generaci rozmazlených dětí. Většina Američanů by považovala takový 

zákon za vpád do rodinného soukromí, ale to je pouze jeden úhel pohledu. Ve Švédsku za použití 

fyzického trestu neexistuje žádná pokuta. Právo spíše dovoluje prarodičům, sousedům a neznámým 

lidem zasáhnout, když vidí, že někdo bije dítě. Švédsko také zajišťuje rodinám široký výběr 

společenských a ekonomických podpor. Hladina domácího násilí je ve Švédsku daleko nižší než ve 

Spojených státech.

ROZVOD

Každým dnem zanikají manželství, a to ze všelijakých důvodů – z nichž jedním je násilí, které se 

udává ve 2040% žádostí o rozvod. Rozvod se vlastně stává uznanou částí naší cesty životem, nebo se 

to tak alespoň zdá. Co může sociologie o rozvodech prozradit?

Jak interpretovat rozvodové statistiky?

Nezpracované údaje mohou být klamné, zatímco rozvodové statistiky jsou zcela jasné. V roce 1989 

bylo v Americe kolem 2,4 milionu sňatků (poslední údaje, které jsou k dispozici). V tom samém roce 

skončilo 1,16 milionu manželství rozvodem (Měsíční zpráva o demografickém vývoji (Monthly Vital  
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Statistic Report), květen 1992). Znamená to, že polovina dnešních manželství končí rozvodem? Ne 

nutně. Přímá srovnání míry sňatků a rozvodů pro daný rok jsou založena na nesprávné představě. 

Skupina mužů a žen, u kterých v určitém roce připadá v úvahu vstup do manželství je relativně malá. 

Tato skupina se skládá hlavně ze svobodných lidí ve věku kolem 18ti až 30ti let a navíc z několika 

mladších a starších svobodných osob, vdov a vdovců a rozvedených osob. Naproti tomu, skupina 

mužů a žen „připravených“ k rozvodu zahrnuje každého, kdo je v současnosti oddaný, ať už se brali 

včera nebo před padesáti lety. To znamená, že „skupina těch, kteří se mohou rozvádět“ zahrnuje 

většinu z dospělé populace. A tak určování míry rozvodovosti oproti míře sňatečnosti pro daný rok je 

velice zavádějící. Porovnání množství rozvodů, které se udály v tomto roce, s počtem, který byl 

aktuální před pěti nebo deseti lety, je také nesprávné, protože populace roste a mění se.

Míra rozvodů se udává jako počet rozvedených na tisíc vdaných žen (nebo ženatých mužů) ve 

věku vyšším než je 15 let v určitém roce. Např. v roce 1960 bylo ve Spojených státech 42,6 milionu 

vdaných žen a 393 tisíc se jich v tomto roce rozvedlo. A tak byla v roce 1960 míra rozvodovosti 9,2 

rozvedených žen na 1000 vdaných. Míra rozvodovosti během 70. let plynule stoupala a svého 

maxima dosáhla během let 19791980 téměř 23 rozvedenými ženami na 1000 vdaných žen, to se pak 

ustálilo a trochu kleslo v 80.letech. Míra pro rok 1989 byla 20,7 (Statistický výběr (Statistical  

Abstract, 1992). Dnes – stejně jako v minulosti – mají Spojené státy nejvyšší rozvodovou míru 

v průmyslovém světě (viz. tab.č. 8) 

Tab.č 8           Míra rozvodovosti v jednotlivých státech v letech 1960 – 1988

               Počet rozvedených na 100,000 vdaných žen

STÁT 1960  1970   1980   1988

Spojené státy   9,2   14,9    22,6   20,7

Kanada   1,8      6,3    10,8   12,6

Francie    2,9     3,3      6,3     8,4

Německo(západní)   3,6     5,1      6,1     8,8

Japonsko   3,6     3,9      4,8     4,9

Švédsko   5,0     6,8    11,4    11,4

Velká Británie   2,0     4,7    12,0    12,3
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Zdroj: Statistický přehled Spojených států, 1991 v Dennis A. Ahlburg a Carol J. de Vitová, 1992. „Nové skutečnosti 

v americké rodině.“ Zpráva o populaci (Population Bulletin) 46(2): tab.3, s.15.

Kdo se rozvádí a proč?

Nynější míry ukazují, že nejméně polovina manželství, která dnes vznikají skončí rozvodem (Cherlin, 

1992). Ale všechna manželství nemají stejnou vyhlídku na úspěch nebo neúspěch; některé části naší 

populace jsou  náchylnější než jiné. 

Pravděpodobnost rozvodu záleží zaprvé na věku, kdy manželé vstupují do prvního manželství. 

Páry, které se braly do svých dvaceti let, mají dvakrát vyšší pravděpodobnost, že se rozvedou, než 

páry, které se braly po dvacítce (Norton a Moorman, 1987; L.K.Whiteová, 1990). U mladých 

manželů není pouze riziko větší citové nevyzrálosti, budou také spíše chudí a do manželství budou 

více spěchat vinou nešťastného rodinného života nebo nemanželského těhotenství (Furstenberg, 1978; 

Glenn a Suspanic, 1984).

Ve vztahu s rozvodem je také společenskoekonomický status. Míra rozvodovosti je vyšší u 

skupin s nižším společenskohospodářským statusem a snižuje se při pohybu na vyšší stupeň 

společenskohospodářského žebříčku (Priceová a McKenry, 1988; L.K.Whiteová, 1990). To je 

pravděpodobně proto, že prožitky z chudých rodin více stresují než prožitky z rodin, které jsou na 

tom lépe. Kromě toho, páry s vyššími příjmy mají více co ztratit (dům, auta apod.). Ale rozvod spíše 

bývá příčinou nízkého příjmu než jeho následkem. Ženy s dětmi skoro vždy zažívají po rozvodu 

pokles v životním standartu a mnoho jich sklouzne k chudobě. 

Rasa je dalším faktorem rozvodovosti. Většina studií ukazuje, že páry černochů se odlučují 

nebo rozvádějí spíše než páry bělochů (L.K.Whiteová, 1990). Hlavním důvodem je, že černí muži a 

ženy se častěji berou mladí a chudí. U Afroameričanů, kteří mají svůj dům a mají stejné příjmy a 

stejně velké rodiny jako bílí Američané, je míra rozvodovosti o 6% nižší než u bílých Američanů 

v obdobných podmínkách. 

Čtvrtým faktorem, který ovlivňuje rozvod, je náboženství. Všeobecně je míra rozvodů vyšší u 

protestantů než u katolíků, ačkoli u katolíků je vyšší výskyt odloučených manželů (Raschke, 1987). 

Muž nebo žena, kteří vyznávají nějakou víru se spíše nerozvedou, a to bez ohledu na vyznání. A 

sňatky lidí jiné víry bývají méně stabilní než sňatky lidí stejné víry – ať už proto, že jsou tyto páry 

zpočátku více nekonvenční, nebo jsou proti jejich rodiny, anebo z jiných důvodů. 

43



Pátým faktorem jsou děti. Lynn Whiteová (1990) zjistila, že narození prvního dítěte během 

prvního roku po porodu snižuje možnost rozvodu téměř na nulu, ale následující porody mají jen malý 

účinek. Starší děti mohou zpomalit tempo rozvodu, ale ne jej zcela zastavit. Současně je bezdětnost 

spojena jak s vyšší mírou rozvodovosti, tak i s rychlejšími rozvody.

Další faktory, které ovlivňují rozvod jsou: předmanželské porody (které zvyšují riziko 

rozvodu), předmanželské soužití (které snižuje možnost, že manželství vydrží), délka období, v němž 

se partneři znali před tím, než se vzali (dva roky se zdají být optimální), rozvod jejich vlastních 

rodičů a vliv jejich přátel a rodiny. Když ti, kteří jsou partnerům „nejbližší a nejdražší“ uznávají 

manželství jako trvalé, má nový sňatek větší šanci na přežití (Gelles, 1995).

Proč se koncem 60.let a v 70.letech neustále zvyšovala míra rozvodovosti a pak se v 80.letech 

zastavila na poměrně vysoké úrovni? Jak navrhuje Whiteová „je k tomu ještě třeba ptát se proč mají 

některá manželství větší tendenci k selhání než jiné, a také potřebujeme prověřit změny 

společenských institucí, které strukturují individuální zkušenosti“ (1990, s.104).

Žádné jednoduché vysvětlení vysoké míry rozvodovosti neexistuje, ale vyvstává několik 

činitelů, které k ní přispívají (Cherlin, 1992; L.K.Whiteová, 1990). Jedním byly změny v zákoně o 

rozvodech: bezproblémový rozvod usnadní a zrychlí ukončení manželství. Posun k zapojení žen do 

pracovního procesu měl ještě další důsledky – z části proto, že díky zaměstnání se ženy cítí volnější a 

získají odvahu k rozvodu a z části proto, že v rodinách, kde jsou oba partneři zaměstnaní, může 

zkušenost více rolí vést ke sporům spíše, než je tomu v rodinách, kde je muž živitel a žena 

v domácnosti. Současně se oslabovala pozice mužů v zaměstnáních: muži střední třídy bojovali o to, 

aby si udrželi poměrně vysoký životní standart, který užívali jejich rodiče; rostl počet mužů dělnické 

třídy, kteří měli zkušenost s dočasnou nezaměstnaností i s dlouhými obdobími nezaměstnanosti; a 

chudí muži pokládali za stále těžší a těžší proniknout do dělnické třídy. 

Třetí činitel ve změnách míry rozvodovosti je kulturní: všeobecný odklon od důvěry 

k institucím ke starosti o individuální realizaci. Sharon Priceová a Patrick McKenry (1988) porovnali 

rozhovory s muži a ženami, kteří se rozvedli koncem 40.let 20.století (Goode, 1956) s podobnými 

rozhovory s lidmi, kteří se rozvedli v 80.letech (Bloom, Niles a Tatcher, 1985). Ve starších 

rozhovorech je jako hlavní příčina rozvodu uváděna  neschopnost splňovat pomocné rodinné role 

(nepodporování, nedostatek zájmu o domácnost, nadměrné pití a hazardní hry). V pozdějších 

rozhovorech souvisí hlavní důvod k rozvodu s osobní realizací a růstem (problémy s komunikací, 

konflikty týkající se hodnot, nuda, nesoulad v sexu). Takto se naše definice šťastného manželství 
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posouvá od splňování společenských povinností ke hledání individuálního uspokojení. Mnoho párů 

chce obojí – soudržnost i individuální svobodu, rovnováhy je ale obtížné dosáhnout.   

 

Graf č.9

Rozvodová míra ve Spojených státech v      letech 1920  1988   

Míra rozvodovosti ve Spojených státech od poloviny 19.století stoupala víceméně plynule až na dvě výjimky: 

Velkou krizi v 30.letech 20.století a „rodinný boom“ v 50. a počátkem 60.let. Zdroj: 18601920, Paul H.Jacobson, 

Sňatek a rozvod v Americe. New York: Rinehart, 1959, tab. 42; 19201967, Americké národní centrum pro Zdravotní 

statistiku, 21.řada, č.24, 100 let manželských a rozvodových statistik,01973, tab.4; 19681987, Americké národní 

centrum pro Zdravotní statistiku, Měsíční matriční zpráva (Monthly Vital Statistics Report), sv.38, č.12, doplněné 

2.vydání, Advance Report of Final Divorce Statistics, 1987, tab. 1; 1988, Zdravotní statistika amerického národní 

centrum, Měsíční matriční zpráva, sv. 38, č. 13, „Každoroční přehled porodů, sňatků, rozvodů a úmrtí: Spojené státy, 

1989“; Andrew J.Cherlin, 1992. Sňatek, rozvod a opětovný sňatek. Revidované a rozšířené vydání. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, graf 15, str.21.

Kromě toho může formální manželství ztratit něco ze svého kulturního významu 

(L.K.Whiteová, 1990). Rozdíl mezi společným soužitím a manželstvím a mezi předmanželským 

porodem a porodem v manželství je čím dál tím více nejasný. V každém případě je zřídka kdy slyšet 

termín „žijící v hříchu“ nebo „nemanželské dítě“. Ale změny v názorech často přicházejí až po 
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změnách v chování (spíše než aby je předcházely) v důsledku toho, jak lidé zkouší vysvětlit své nové 

a nečekané životní situace.

Sociolog Andrew Cherlin (1992) zasadil současné změny do dějinného pohledu. Když 

porovnáte míru rozvodovosti v 60. a 70.letech 20.století s ukazatelem rozvodovosti v 50.letech, 

vypadá to, jako když se rodina rozpadá. Avšak pokud se podíváte do dávnější doby, vyjde najevo 

trochu jiný obrázek (viz. graf č.9). Míra rozvodovosti více či méně plynule stoupá od konce 

19.století. 50.léta 20.století se z tohoto trendu vymykala. Možná v reakci na nestálost za Velké krize a 

2.světové války přisuzovali Američané v tomto desetiletí neobvykle vysoký význam rodinnému 

životu. V 70.letech se kyvadlo zhouplo druhým směrem. Srovnání těchto dvou výjimečných desetiletí 

vytváří klamný dojem rozvodového „boomu“. Je nemožné předpovědět, jak se může změnit míra 

rozvodů do budoucna. Ale mnoho ukazatelů naznačuje, že míra rozvodů dosahuje vrcholu a možná 

poněkud poklesne. 

Děti a rozvod

Každý rok je kolem jednoho milionu dětí – téměř 2% ze všech dětí ve Spojených státech – zasaženo 

rozvodem (Ahlburg a De Vitaová, 1992). Ale to je pouze zlomek z počtu dětí, které byly nebo budou 

rozvodem přímo ovlivněny. Odhady jsou, že dvě třetiny ze všech dětí, jež se skládají z třetiny bílých 

dětí a dvou třetin černošských dětí, zažijí před dosažením 18. roku rozvod svých rodičů (Bumpass, 

1990). Počet dětí zúčastněných v rozvodech v 60. a 70.letech 20.století stoupal, pak mírně poklesnul. 

Vyhlídka dítěte na to, že zažije rozvod svých rodičů, je dvakrát vyšší dnes, než měly děti o generaci 

starší.   

V 50. a 60.letech byli rodiče nabádáni, aby zůstali spolu „kvůli dětem“. V 70.letech se mínění 

posunulo a rodičům se říkalo, že nešťastná rodina je pro děti horší než rozvod. Nynější průzkum 

naznačuje, že dopad rozvodu na děti je komplikovanější, než obě z těchto doporučení předpokládají.

Andew Cherlin a jeho kolegové sledovali národní vzorky amerických a britských dětí po dobu 

čtyř až pěti let (Cherlin a kol., 1991). Na konci této studie byly děti rozděleny do dvou skupin: ty, 

jejichž rodiče jsou rozvedeni a ty, jejichž rodiče jsou stále spolu. Jak se předpokládalo, děti 

s rozvedenými rodiči vykazovaly více problémů s chováním a byly horší  ve zkoušce schopnosti 

interpretovat text a v matematickém testu než děti, jejichž rodiče byli stále svoji. Ale když se 

výzkumníci podívali zpět na záznamy ze začátku studie, zjistili, že děti, jejichž rodiče se chtěli 
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rozvést již projevovali více problémů. To naznačuje, že průběh rozvodu a jeho dopad na děti začíná 

ještě předtím, než se rodiče skutečně rozdělí.

Psycholožky Judith Wallersteinová a Joan Kellyová vedly hloubkovou studii 131 dětí ze 60 

rodin, ve kterých se rodiče před nedávnem rozvedli (J.B.Kellyová a Wallersteinová, 1976; 

J.A.Wallersteinová a Kellyová, 1976). Všichni jedinci byli ze střední třídy, z předměstských rodin a 

děti byly vcelku šťastné a zdravé. Aby zvýraznily dopad rozvodu, vyloučily z tohoto výběru záměrně 

účinky chudoby, městského života a dřívější citový zmatek v rodinách. 

Výzkumníci zjistili, že rozvod zasáhne téměř všechny děti jako blesk z čistého nebe. Žádné 

z dětí nebylo na rozvod připraveno bez ohledu na to, jak moc mezi sebou jejich rodiče bojují; mnoho 

jich na novou zprávu reagovalo udiveným mlčením. Tyto dětské krátkodobé reakce se liší podle 

věku. Nejmladší děti byly polekané a zmatené. Některé předstíraly, že se jejich rodina ve skutečnosti 

nerozpadá; mnoho z nich se bálo, že rodič, který se odstěhuje (většinou otec) na ně zapomene. Starší 

děti reagovaly pocitem studu a hněvem. Vzaly rozvod osobně, jako své zavržení, byly v rozpacích, že 

se jejich rodina rozpadá a styděly se za chování svých rodičů. Dospívající častěji než mladší děti 

nerozuměli tomu, proč se jejich rodiče rozvádějí a také se více obávali dopadu rozvodu na vlastní 

budoucnost. 

Z opětovných rozhovorů, které se konaly 5 let po rozvodu, vznikl smíšený obrázek. Některé 

z dětí (29%) si vedly relativně dobře. Další (39%) byly buď v mírné nebo silné depresi. Nejčastěji si 

stěžovaly na pocit osamocenosti. U ostatních dětí (34%) se zdálo, že se jim daří velmi dobře. U dětí, 

které rozvod překonaly, se zdálo, že je posílil.

Z rozhovorů, které se konaly 10 let po rozvodu (J.A.Wallersteinová a Blakeleeová, 1989) 

vyšel mnohem pesimističtější obrázek. U starších chlapců (v době rozhovorů byli 19ti až 29ti letí) 

se většinou zjistilo, že jsou osamělí a nešťastní; jen pár jich bylo schopných vybudovat trvalý vztah 

s osobou druhého pohlaví. Mnoho mladých dívek, u kterých se po prvních pěti letech zdálo, že jsou 

vyrovnané, vypadalo v opožděné reakci na dřívější rozvod rodičů nešťastně – to Wallersteinová se 

svou spoluautorkou Sandrou Blakesleeovou nazvaly „opožděným efektem“. Ve věku od 19ti do 23 

let uvedly, že mají silnou obavu a pocit úzkosti z vytváření citových vazeb k mužům. 

Přestože studie Wallersteinové obsahují poučné případy, nemohou se zobecňovat pro všechny 

děti, kterých se týká rozvod. Za prvé, vzorek byl malý a vybraný. Za druhé, neporovnala zkoumané 

děti s kontrolní skupinou dětí, jejichž rodiče se nerozvedli, a tak je nemožné dozvědět se, jestli byly 

jejich problémy celkově mezi obyvatelstvem běžné nebo neobvyklé. Za třetí, zúčastněným byla 

47



právníky, duchovními a soudci doporučena krátkodobá léčba na její klinice. Mnoho z rodičů 

v minulosti trpělo duševními problémy, včetně „omezujících neuróz a závislostí“ a „trvalé deprese“. 

Wallersteinová nevzala v úvahu, jak ovlivnily osobní problémy rodičů jejich děti (Cherlin a 

Furstenburg, 1989). Z těchto zkoumaných případů překvapivě vyplývá , že 60% mladších dětí a 40% 

starších dětí se dařilo dobře (Cherlin, 1992).

Při pohledu na národní reprezentativní vzorek dětí, jejichž rodiče se rozvedli Andrew Cherlin 

shrnuje, že většina dětí v době, kdy se jejich rodiče rozcházejí, trpí silným emočním zmatkem, který 

většinou odezní během roku nebo dvou, ale jen málo z nich trpí následkem rozchodu rodičů 

dlouhodobými a těžkými psychickými problémy. Cherlin navrhuje 2 situace, které podpoří zdravou 

regeneraci. Za prvé, dětem prospívá, když rodič, který o ně pečuje (většinou matka), zvládne udržovat 

zavedený domácí řád i v období po rozvodu. Za druhé, dětem prospívá, když jsou rodiče schopni 

spolu komunikovat a spolupracovat na výchově dítěte a nepoužívají ho jako rukojmí nebo ho nenutí, 

aby se postavilo na stranu jednoho z rodičů. Ale Cherlin dodává: „vím, že je jasné, že většina dětí 

nemá z rozvodu rodičů užitek“ (1992, s.88). 

Další sňatek a smíšené rodiny

Pro většinu Američanů je rozvod a domácnost s jedním rodičem jen přechodným stavem (Ihinger

Tallmanová a Pasleyová, 1987). Rozvod se zdá být završením určitého neúspěšného vztahu, nikoli 

odmítnutím myšlenky manželství a rodiny (Spanier, 1989). Jinak řečeno, lidé se mohou vzdát 

jednotlivých manželství, ale nevzdají se instituce manželství. Kolem dvou ze tří rozvedených žen a tří 

ze čtyř rozvedených mužů znovu vstoupí do manželství, většinou po soužití s novým partnerem 

(Cherlin, 1992). Ale Američané se k oltáři nevracejí tak rychle, jak se vraceli v minulosti. V roce 

1970 byl průměrný interval mezi rozvodem a sňatkem dva a půl roku; dnes je to tři a půl až čtyři roky 

(B.F.Wilson a Clarke, 1992). Přesně tak, sňatky uzavírají spíše rozvedení než lidé, kteří nikdy oddaní 

nebyli, a to v každé věkové skupině. Přestože se Afroameričané rozcházejí nebo rozvádějí častěji než 

bílý Američané, je u nich vyšší procento znovu oddaných. Navzdory jejich tendenci prohlašovat, že je 

manželství nezajímá, muži vstupují do dalšího manželství častěji než ženy. Společenská vrstva 

ovlivňuje úplně jinak rozvedené muže a rozvedené ženy. Čím vyšší má muž vzdělání, tím vyšší je 

jeho příjem a tím spíše se znovu ožení. Pro ženy platí pravý opak – buď proto, že ženy, které jsou na 

tom lépe, cítí menší potřebu se znovu vdát než ženy s nízkým vzděláním a špatně placeným 
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zaměstnáním anebo proto, že mají větší potíž s nalezením partnera, který se jim rovná jak úrovní 

vzdělání, tak i pracovní pozicí.  

Kolem 24% dalších manželství je uzavřeno mezi rozvedenou ženou a svobodným mužem; 

24% mezi rozvedeným mužem a svobodnou ženou a 42% je mezi rozvedenou ženou a rozvedeným 

mužem (B.F.Wilson a Clarke, 1992). Obecně označují manželé, kteří vstoupili do dalšího manželství, 

spokojenost v manželství za stejnou, jaké dosahují partneři, kteří žijí ve svém prvním manželství 

(IhingerTallmanová a Pasleyová, 1987). Nicméně u opětovných sňatků je míra rozvodů stejně 

vysoká nebo i vyšší než u prvních manželství (Cherlin, 1992; Furstenberg, 1990). Důvod není nutně 

ten, že někteří jedinci jsou náchylní k rozvodům, ale že druhé manželství čelí specifickým 

problémům, zejména když jeden nebo oba partneři mají děti z předchozího manželství.

Zhruba v osmi z deseti manželství jsou děti. Následkem toho dnes žije více než sedm milionů 

dětí s nevlastním rodičem. Odhaduje se, že třetina dětí bude před dosažením osmnáctého roku žít ve 

smíšené rodině (Kantrowitzová a Wingertová, 1989). Smíšené rodiny mají různé podoby: matka, její 

děti z prvního manželství a nevlastní otec; otec, jeho děti z předchozího manželství a nevlastní matka; 

matka, otec a děti z obou předchozích manželství; některá z výše uvedených podob a navíc děti ze 

současného manželství. Děti z prvního manželství mohou žít s novým párem buď natrvalo nebo 

střídavě a nebo děti jednoho z manželů mohou žít s nimi a děti druhého mohou jen jezdit na návštěvy.

Smíšené rodiny nejde jednoduše označit jako nové rodiny. Od ostatních rodin se mnoha 

způsoby liší (Furstenberg a Spanier, 1984). Za prvé, někteří členové rodiny mají z poslední doby 

zkušenost s rozpadem úzkého vztahu (s rodičem, dítětem a/nebo partnerem), zkušenost, která formuje 

jejich postoje k nové rodině. Za druhé, vztah mezi rodičem a dítětem vznikl dříve než ten mezi 

manželem a manželkou. Rodič a dítě mají delší společný příběh a navzájem se znají lépe než je zná 

nový partner. Za třetí, děti většinou patří do více než jedné domácnosti, pro ně má druhý rodič 

bydliště někde jinde. Pár nemusí mít děti ve výhradní péči; porovnávání obou rodin je asi 

nevyhnutelné. Za čtvrté, neexistuje zákonný svazek mezi nevlastním rodičem a nevlastním dítětem. 

Ani žádná zákonná práva a povinnosti k druhému. 

Tyto zvláštní znaky způsobují specifické problémy. Pár může mít nereálné očekávání, že 

spolu s novým manželstvím se spraví předchozí křivdy a vyřeší všechny problémy. Partner, který 

nikdy neměl děti, může mít představy o okamžitém rodičovství a vidí sebe sama jako „přicházející 

záchranu“. Tyto představy brzy narazí na neočekávané skutečnosti. Nový partner může podcenit 

množství času a péče, které obvykle rodič svým dětem dává. Partneři mohou přijít na to, že mají 
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zavedené úplně rozdílné způsoby, jak být pro své děti dobrým rodičem. Pro malé děti může nový 

sňatek znamenat, že přijdou o svůj tajný sen, že se jejich rodiče k sobě vrátí zpátky. Pro starší děti 

může nový sňatek znamenat, že přijdou o pozici zástupce velitele a o zvláštní přátelství k rodiči, který 

je má v péči. Asi polovina dětí žijících ve smíšené rodině se během jednoho nebo dvou let od nového 

sňatku musí vyrovnat s narozením nového dítěte. Třebaže rodiče doufají, že nové dítě upevní vztahy 

v rodině, může to mít opačný důsledek, a to, že se starší dítě začne cítit odstrkované. Všechny 

smíšené rodiny procházejí obdobím přizpůsobování. Mnohé se po jednom nebo dvou letech ustálí 

v pohodlném modelu, ale poměrně velká část se rozpadne.  

BUDOUCNOST RODINY

Nikdo nezpochybňuje skutečnosti, že se americké rodiny mění. Otázka je, co tyto změny znamenají? 

Znamená dnešní rozmanitost rodinného uspořádání, že je rodina jako společenská instituce zavržena? 

Nebo jsou tyto změny znamením, že se rodina jako společenská instituce přizpůsobuje a vyvíjí (a 

možná zažívá „bolesti růstu“)?

Někteří sociologové, jako např. David Popenoe, jsou pesimističtí. Popenoe stanovil tři body. 

Za prvé, americká rodina se pouze „nemění“, ale slábne. Za druhé, rozpad rodiny následuje až za 

mnoha z našich nejnaléhavějších osobních problémů včetně zločinnosti a kriminality, závislosti na 

drogách a alkoholu, sebevražedností, depresemi a dlouhodobou nezaměstnaností. Za třetí, „podstata 

problému je v trvalém rozpadu rodin s oběma rodiči“ (1993, s. A48). Hlavními oběťmi zeslábnutí 

rodiny jsou podle Popenoa děti. „Napříč společností jsou potřeby dětí často stavěny až za potřeby 

dospělých“ (1993, s. A48). Spojené státy ale nejsou jediné (viz. Celosvětový pohled: Co bude po 

nukleární rodině? Případ Švédska).

Další sociální vědci včetně Stephanie Coontzové (1993), Arlene Skolnickové (1991) a Judith 

Staceyové (1991) zastávají opatrný optimismus. Za prvé tvrdí, že představa amerických rodin v krizi 

je založena na špatně vyložených dějinách. V „minulých dobách“ bylo mnoho rodin narušených smrtí 

tak, jako je dnes narušených rozvodem a děti se tehdy často posílaly do sirotčinců. Desetiletí 

„Ozzieho a Harriet“ s rodinami s oběma rodiči, s vlastním domem a bílým laťkovým plotem bylo 

v historii americké rodiny ojedinělým obdobím. Mimoto mnoho rodin nemohlo žít podle tohoto vzoru 

a mnoho jich zjistilo, že toto uspořádání pro ně není ideální.

Za druhé, svalování viny za společenské nemoci na rodiny je „obviňování oběti“. Běduje se 

nad tím, že rodina odvádí pozornost od sociálních příčin mnoha „osobních problémů“ (klesající 
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mzdy, nerovné platy pro ženy, omezování společenských výdajů na bydlení a sociální služby atd.). 

Mnoho rodičů si nemůže vybrat „životní styl“ s ohledem na okolí, ve kterém žijí, na druh zaměstnání, 

ve kterém pracují, a množství času, které musí věnovat rodinným záležitostem. Cherlin (1992) 

doporučuje, že by se mělo namísto naříkání nad změnami, které se v americké rodině staly, usilovat o 

změnu ostatních institucí (jako je třeba pracoviště), aby se snížily sociální, psychologické a finanční 

náklady na změnu v rodině. 

Za třetí, to jestli je někdo optimistický nebo pesimistický záleží zčásti na tom, jak definuje 

rodinu (Gelles, 1995). Pokud někdo vidí rodinu „v první řadě jako prostředek k reprodukci dětí“, tak 

jako Popenoe (1988; s. viii), je pravděpodobné, že bude spíše pesimistický. Avšak když někdo vidí 

rodinu v první řadě jako instituci poskytující intimitu a přátelství, může být optimističtější 

(Skolnicková, 1991). V jednom průzkumu definovali tři ze čtyř dotázaných rodinu jako „skupinu lidí, 

kteří se milují a navzájem o sebe pečují (Solnit v „Podrobném náhledu na rodinu“ („Most regard 

family higly“)). Ačkoli většina z dotazovaných řekla, že si myslí, že kvalita amerického rodinného 

života se většinou snížila, 71% řeklo, že jsou „přinejmenším velmi spokojeni“ se svým rodinným 

životem. 

Ale optimisté jsou stejně znepokojeni. Především mají obavu o děti. V každé národnostní 

skupině žije dnes v chudobě více dětí, než tomu bylo před deseti lety. A tyto děti jsou ve velkém 

ohrožení různými chorobami, násilím a jinými hrozbami. Jsou znepokojeni, protože příjmy žen 

způsobily na pracovišti v 70. a 80.letech 20.století „odpor“ (Faludi, 1991) a protože růst počtu 

„hodných (zúčastňujících se) tatínků“ je vykompenzován růstem počtu „špatných tatínků“ (kteří své 

děti nechali ve štychu jak citově, tak i finančně) (Furstenberg, 1988). Jsou znepokojeni „zastavenou 

revolucí“ dělby práce v rodině, která umožňuje ženám zabývat se zaměstnáním a také umožňuje 

mužům vyhnout se domácím pracím (Hochschildová, 1989). Mají obavu z neznalosti (Gelles, 1995). 

Před deseti lety viděla většina Američanů AIDS jako problém omezený na homosexuální muže a 

narkomany, kteří užívají drogy nitrožilně. Protože HIV virus nemusí být zjištěn po mnoho let a 

protože tolik –náctiletých a mladých dospělých chápalo AIDS jako něco, co se stalo „těm druhým“ a 

ne „nám“, nikdo nevěděl, kolik heterosexuálních dospělých je ve Spojených státech nakaženo. Před 

deseti lety si většina amerických žen myslela, že nařízením Amerického nejvyššího soudu na Roe v. 

Wade získala právo na potrat v prvních dvaceti týdnech těhotenství. Ale toto soudní nařízení může 

být kdykoliv zrušené. Jak mohou tyto „neznalosti“ ovlivnit směr amerického života a lásky je úplně 

nepředvídatelné.
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Arlene Skolnicková nazývá rodinu „rájem připraveným k boji“, jde o zdánlivý rozpor ve 

výrazech. Ale toto vyjádření zachycuje rozpolcenost, kterou většina lidí cítí k rodině. „V dobrém i ve 

zlém“ napsala Skolnicková „zůstává rodinný život a idealizovaná představa o tom, jaká by rodina 

měla být, zdrojem našich největších radostí, našich nejhlubších obav a nejbolestivějších ran (1991, s. 

220).   

CELOSVĚTOVÝ POHLED

Co bude po nukleární rodině? Případ Švédska

Ve své knize Rozbití hnízda (Disturbing the Nest, 1988) David Popenoe tvrdí, že ve Švédsku rodina 

ochabla mnohem rychleji a dramatičtěji než v jakémkoli jiném státě. Švédsko se do velké míry 

posunulo za tradiční nukleární rodiny. Argumentuje, že rodina je instituce, která „ztrácí společenskou 

sílu a funkci, ztrácí vliv na chování a smýšlení a většinou je v životě (švédském) čím dál tím méně 

důležitá (str. XII). 

Popenoe vyjmenovává tři hlavní ukazatele změny rodiny ve Švédsku. Prvním je klesající míra 

sňatečnosti. Švédsko má dnes v průmyslovém světě nejnižší míru sňatečnosti. Švédi také manželství 

déle odkládají (nejčastější věk prvního sňatku je u mužů 30 let a u žen 27let.). Podle odhadu se více 

než třetina švédských žen narozených v roce 1955 až do svých 50ti let nevdá. Pouze 75% švédských 

mužů se pak ožení (v porovnání s 95% mužů ve Spojených státech).

Druhé měřítko změny je přírůstek nemanželských soužití. Švédi dnes nechápou společné žití 

jen jako předehru k manželství, ale jako náhradu manželství. Když se jich zeptáte, většinou vám 

odpoví, že sňatek je „pouhým kusem papíru“. Sňatek – oficiální veřejný závazek společného života 

ve výlučném sexuálním svazku a společné výchovy potomků – ve Švédsku zmizel. Přesněji, stal se 

věcí osobní volby. Polovina ze všech narozených dětí ve Švédsku se narodí neoddaným rodičům. 

Třetí ukazatel je rozbití nebo rozklad rodiny. Přestože se míra sňatečnosti snížila a počet 

nemanželských soužití zvýšil, míra rozvodovosti je ve Švédsku stejně vysoká jako kdy jindy. Pokud 

budeme předpokládat, že se rozpadne stejně neoddaných párů jako oddaných, znamená to, že velká 

většina Švédů nestráví svůj život se stejným partnerem a že mnoho švédských dětí nebude během 

svého dětství žít s oběma biologickými rodiči. 

Velmi stručně Popenoe tvrdí, že dnes ve Švédsku páry staví své vlastní štěstí nad rodinné 

závazky. Ovšem vláda poskytuje rodičům a dětem značnou podporu  od rodičovské dovolené za 
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90% platu a center denní péče o děti, přes příspěvky na péči o dítě a dotace na bydlení, bezplatnou 

zdravotní a zubařskou péči, po prakticky bezplatné vzdělávání až na vysokoškolské úrovni. 

Materiálně jsou na tom švédské děti dnes nepochybně lépe než byly v minulosti. Ale z pohledu 

Popenoa náklady převažují nad výhodami. Rodiny ve Švédsku jsou dnes malé (okrádají dítě o 

sourozenecké společenství a o vzory rodinných rolí); členové dělají méně věcí společně jako rodina; 

mají méně času na rozvíjení rodinných zvyků a tradicí a neposkytují dětem bezpečí pramenící 

z pocitu, že jejich rodiče se budou snažit zůstat spolu a poskytnout jim trvalou lásku, porozumění, 

radu a ochranu, kterou každé dítě potřebuje. Popenoe říká, že páry možná nepotřebují děti, ale děti 

potřebují rodiče.

Popenoe běduje nad úpadkem smyslu pro rodinu: „důvěry v silný význam ztotožnění a 

oddanosti k rodině,  vzájemné pomoci mezi rodinnými členy a starost o další trvání rodinného celku“ 

(1988, s. 212). Obává se, že tak jako Švédsko a Spojené státy utrpí i ostatní industrializované státy tu 

samou ztrátu. 

SOUHRN

1. Jak se liší rodiny napříč kulturami?

V každé známé společnosti jsou rodiny. Ale uspořádání rodiny (počet manželů  žen nebo mužů  jež 

může mít a složení domácnosti) se liší od kultury ke kultuře a funkce, které rodina plní se mění 

během času. V postindusriálních společnostech se stává hlavní funkcí rodiny poskytování intimity a 

citového uspokojení.

2. Jak se změnily americké rodiny?

Představy „tradiční“ rodiny bývají založené spíše na ideách než na skutečnostech. Dnes je stesk po 

rozšířené rodině (více generací v jedné domácnosti) do velké míry nahrazen steskem po nukleární  

rodině 50.let 20.století (manžel, manželka a jejich děti žijící ve svém vlastním domě). Ve skutečnosti 

nebyl ani jeden z těchto rodinných typů všeobecně platný a oba měly své slabé i silné stránky. 

Největší změna v rodině je větší rozmanitost v rodinném uspořádání, včetně domácností jednotlivců, 

domácností s osamělými rodiči a bezdětných párů.  
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3. Jak si současní Američané vybírají partnery, rozhodují se pro vstup do manželství a 

nacházejí rovnováhu mezi prací a rodinou?

Většina Američanů říká, že se berou z lásky, ale sociologické výzkumy ukazují, že láska si velice 

vybírá. Většina lidí si bere někoho s podobnými společenskými znaky (podstata homogamie). Teorie 

výměny zobrazuje námluvy jako směnu prostředků a závazků, ve které lidé srovnávají výdaje a 

užitky případného partnera. S pracující manželkou asi bude běh každodenních povinností hektičtější, 

ale máme jen málo dokladů o tom, že když oba pracují, kvalita rodinného života se zhoršuje nebo 

zlepšuje. 

4. Stoupá nebo klesá míra rodinného násilí a proč?

Všechny rodiny nebudou žít navždy šťastně. Nedávné výzkumy ukázaly, že násilí v amerických 

rodinách je běžnější, než si většina lidí myslí, a to ve všech společenskohospodářkých vrstvách. 

Důvěrnost, soukromí, kulturní podpora pro používání násilí a socializace, to vše přispívá k tomuto 

společenskému problému. 

5. Jaké jsou příčiny a následky dnešní vysoké míry rozvodovosti?

Míra rozvodovosti dosáhla ve Spojených státech své rekordní úrovně v roce 1979 a počet dětí 

zasažených rozvodem rostl. Studie ukázaly, že prakticky všechny děti rozvod rozruší, nejvíce se jich 

vzpamatuje během pár let, ale některé trpí skutečnými a trvalými problémy. Vysoká míra dalších 

sňatků po rozvodu a množství smíšených rodin naznačuje, že lidé věří v instituci manželství tak silně, 

jako věřili vždycky. 

6. Jak bude vypadat rodina v budoucnosti?

Někteří sociální vědci vidí rozpad rodin s oběma rodiči jako hlavní společenský problém a jako 

příčinu ostatních společenských problémů. Další spatřují ve změnách v amerických rodinách 

přizpůsobení se měnícím se společenským poměrům a považují mnoho problémů, kterým tyto rodiny 

čelí, za důsledek nerovné změny v ostatních institucích.

KLÍČOVÉ POJMY

Smíšená rodina (nahrazuje nevlastní rodinu)

Míra rozvodovosti
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Rozšířená rodina

Skupinové manželství

Homogamie

Změněná rozšířená rodina

Monogamie

Nová rozšířená rodina

Nukleární rodina

Mnohomužství

Polygamie

Mnohoženství

Posloupná monogamie

VZDĚLÁNÍ

Revoluce ve školní výuce: tři výklady

- Školní výuka v průmyslové společnosti

- Školní výuka v době kapitalismu 

2. Společenské postavení ve vztahu k dosaženému vzdělání

 

Školní vzdělávání a rovnost

- Jak ovlivňuje společenská třída dosažitelnost vysokoškolského vzdělání?

- Různá úroveň vyučování

- Jaké dopady má zrušení rasové segregace?

- Pohled zblízka: „Pygmalion“ ve třídě 

- Navádění studentů na určitou dráhu

- Rasa, pohlaví a úspěch na vysoké škole
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Kvalita vzdělání

- Chátrající učební prostředí

- Pohled zblízka: Násilí ve školách

- Klesající úspěchy studentů

- Klesající standardy

- Kvalita učitele

- Negramotný? Kdo, Američan?

- Školská reforma: politické diskuse

Vzdělávání v      celosvětovém pohledu   

- Vzdělávání v Číně

- Vzdělávání v západní Evropě

- Vzdělávání v Japonsku

Výzva do budoucna

Američané  přisuzují vzdělání velkou hodnotu. Domnívají se, že je to klíč k úspěchu v životě a tak 

většina rodičů chce, aby jejich děti odpromovaly na vysoké škole. Americký vzdělávací systém byl 

tradičně zdrojem národní hrdosti: Spojené státy razily cestu v poskytování všeobecného veřejného 

základního a středoškolského vzdělání; jejich vysokoškolský studijní program byl považovaný za 

vyčerpávající a důsledný; jejich učitelé byli velice uznávaní a velmi kvalifikovaní; v Americe měli 

jednu z nejvyšších měr gramotnosti na světě.

A proto byli Američané velice šokovaní, když si přečetli zprávu, kterou před deseti lety 

vydala Národní komise pro kvalitu vzdělání (1983), která měla zlověstný název: Národ 

v nebezpečí (Nation at Risk). V té komise vyřkla tuto obavu:

Náš   národ   je   v nebezpečí…   Zatímco   si   uchováváme 

pochopitelnou  hrdost  na   to,   jak  naše  školy  a  univerzity 
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dosáhly dokonalosti, přispěly Spojeným státům a přinesly 

prospěch   jejich   obyvatelům,   vzdělávací   základy   naší 

společnosti jsou nyní narušovány rozmachem průměrnosti, 

která ohrožuje naší blízkou budoucnost, jako národa i lidí.

Zpráva vzbudila hodně zájmu a pozornosti a umístila vzdělání na přední místa programu 

národní politiky. V roce 1988 George Bush dokonce slíbil, že se stane „prezidentem pro 

vzdělání“.

Avšak v dalším desetiletí po uvedení této zprávy je národ stále v nebezpečí. Body 

z celostátně prováděných znalostních zkoušek v posledních dvou letech lehce stouply, ale stále 

ještě zaostávají za body z konce 60.let. (Kronika středoškolského vzdělání (The Chronicle of  

Higher Education), 1.září 1993). Skóre ve zkoušce schopnosti interpretace textu pro většinu 

skupin lehce kleslo, tato zkouška celostátně zpracovaná v roce 1992 ukázala, že 25% studentů 

posledních ročníků středních škol nedokáže splnit základní interpretační úlohy. Gramotnost 

mezi mladými dospělými (2125let) klesla během let 19851992 o 1114bodů (Národní 

centrum pro evidenci vzdělanosti, 1993). Poměr absolventů středních škol u Afroameričanů a 

bílých studentů klesá, ale u Latinoameričanů stoupá. V roce 1988 byla míra osob s dosaženým 

středoškolským vzděláním v Americe nižší než ve většině evropských zemí (Organizace pro 

ekonomický rozvoj a spolupráci, 1992). Děti z center měst na tom byly nejhůř. Ředitel 

Detroitské školy upozornil: „Je to jako kdybychom dopustili, aby školní autobus plný křičících 

dětí neovladatelně sklouzl ze zledovatělé hory. Po deseti letech, kdy je „národ v nebezpečí“ 

stále postrádáme ochotu a zodpovědnost za snížení nebezpečí, které ohrožuje naše děti“ 

(Providenský týdeník (The Providence Sunday Journal), 9.května 1993; s. 19).

Vzdělání je proces, ale je to také hlavní společenská instituce, která udržuje zavedený soubor 

norem, hodnot, statusů, rolí a uspořádání. Toto je základní funkce vzdělání, které se zde 

budeme věnovat. 

Klíčové otázky

1. Co zapříčinilo revoluci ve vzdělávání – rozvoj vzdělání – ve Spojených státech?
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2. Zajišťují školy spravedlivé a rovné podmínky pro dobré výsledky a společenskou mobilitu, 

anebo je nerovnost součástí vzdělávání jako společenská instituce? Pokud je nerovnost 

součástí vzdělávání, proč tomu tak je?

3. Proč ve Spojených státech klesá celková úroveň vzdělání?

4. Jak se liší americký vzdělávací systém od systémů v jiných zemích?

REVOLUCE VE ŠKOLNÍ VÝUCE: TŘI VÝKLADY

Termín vzdělávání se vztahuje na oficiální nebo neoficiální předávání znalostí a dovedností. 

Termín vyučování se týká výslovně oficiální výuky ve školní třídě. Spojené státy prožily 

„revoluci ve školní výuce“ (Hurn, 1978). O století dříve nebylo mnoho amerických dětí 

spravedlivě přijato do základního stupně vzdělání. Většina z těch, které šly do školy, se 

účastnila výuky jen nepravidelně a školu opustily ještě před dosažením puberty. Ale od konce 

19.století do 70.let 20.století počet mladých lidí přijatých k oficiálnímu vzdělání stále stoupal. 

Tak to vypadalo se školní docházkou. Za 1.světové války všechny státy v Americe uznaly 

základní vzdělání za povinné a stejně tak se v období mezi první a druhou světovou válkou 

stalo povinné i střední vzdělání (vzdělání pro děti od 11 let výše – pozn.překladatele). Největší 

změny od 2.světové války jsou ve stupni vzdělání, jehož dosahují Afroameričané a ženy. Velká 

většina mladých Američanů dnes dokončuje alespoň střední školu (viz. graf č.10). Revoluce ve 

školní výuce nezůstala omezena na Spojené státy. Ve skutečnosti přijal každý stát na světě cíl 

obecného vzdělání. Zatímco je masové vzdělání snem pro mnoho chudých zemí, ve většině 

průmyslových států je skutečností. (viz. graf  č.11).

Co způsobilo revoluci ve školní výuce v Americe a co jinde ve světě? Sociologové 

navrhli tři hlavní odpovědi: jedna je napětí vlivem modernizace, další kapitalismus a poslední  

konkurence ve společenských postaveních. 

Graf č. 10  
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Procento osob s dokončeným středoškolským nebo vyšším vzděláním v letech 1970  1991

Téměř 80% dospělých Američanů v roce 1991 uvedlo, že mají dokončenou alespoň střední školu. Největší 

přírůstek mezi středoškoláky za poslední dvě desetiletí tvořili Afroameričané. Zdroj: Statistický přehled 

(Statistical Abstract), 1992, s. 137. Údaje z Amerického úřadu pro sčítání lidu.  

Výuka v průmyslové společnosti

Mnoho populárních mínění o hodnotě vzdělání je zachyceno ve strukturálněfunkcionalistické 

perspektivě (viz. kapitola 2). Strukturální funkcionalisté se domnívají, že se vzdělání rozšířilo, 

aby splnilo požadavky stále složitější průmyslové společnosti – požadavky na kvalifikované 

pracovníky, na morální a kulturní postoje a na rovnost v příležitostech. 

.

Graf č. 11 
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Dosažené vzdělání ve dvaceti průmyslových zemích 

Spojené státy vedou před ostatními průmyslovými zeměmi v žebříčku dosaženého vzdělání; necelých 20% 

dospělých Američanů nemá diplom ze střední školy. Ve všech zemí kromě Belgie, Irska, Itálie, Portugalska a 

Španělska má téměř polovina obyvatel dokončenou střední školu. 

Zdroj: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Převzato z Kroniky vyššího vzdělání (The Cronicle 

of Higher Education), 7.října 1992; s. A37. 
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V předprůmyslové Americe byla odpovědnost za vzdělání mladých rozdělena mezi 

rodinu, náboženské instituce a školu (Goodlad, 1983). Rodina byla ze všech třech oblastí 

nejdůležitější. Děti se učily jak být dobrými zemědělci, kováři, švadlenami nebo obchodníky, a 

to tak, že pozorovaly své rodiče a ostatní dospělé a že sloužily jako učedníci. Starší bratři a 

sestry nebo tety a strýcové byli potřeba, aby naučili děti číst. Náboženské instituce pojednávaly 

o vyšším významu života, o posilujících způsobech zbožnosti a o úctě k autoritě vyučující 

doma. Školy (tam, kde byly) poskytovaly o trochu více než doplňkovou pomoc ve čtení a v 

některých dalších disciplínách

Spolu s průmyslovou revolucí se začala funkce škol z mnoha důvodů měnit. Za prvé, 

první osadníci se pokoušeli znovuvytvořit v Novém světě města a společenství, která za sebou 

zanechali ve Starém světě. Nyní si musel nový národ vyvinout svou vlastní národní identitu. 

Rodiče na toto nestačili. Za druhé, místo kde se vykonávala práce, se začalo posouvat 

z domova do továrny a do obchodu. Jak se rozšiřovala industrializace, bylo doma méně 

dospělých, kteří by dohlíželi na vzdělání dětí. Za třetí, továrna a úřednické zaměstnání 

vyžadovaly nové schopnosti a pracovní návyky. Za čtvrté, industrializace vedla k urbanizaci. 

Když se rodiny stěhovaly ze statků do měst, normy a hodnoty vesnické společnosti, ve které 

byli rodiče vychováni, se už nemohly déle používat. Jejich společenské prostředí se změnilo 

stejně jako jejich prostředí fyzické. Závěrem, industrializace přitahovala vlny nových 

přistěhovalců z jižní a východní Evropy, jejichž jazyky a zvyky se lišily od jazyků a zvyků 

dřívějších přistěhovalců (viz kapitola 9). I když se rodičům nepodařilo zcela přizpůsobit, tak 

jejich děti byly už bez problémů. 

Koncem 19.století školy předstihly rodiny v úloze základního vzdělavatele dětí. Stát 

začal dohlížet, aby jeho školy proměnily vesnické děti a děti narozené v cizině v „moderní 

Američany“. Školy byly zodpovědné nejen za výuku všeobecných předmětů, ale také za 

vštěpování dobrých pracovních návyků a občanské hrdosti. Stejně důležité bylo i jejich 

pověření opatrovnickou funkcí, aby udržovaly děti mimo ulici. 

Tyto trendy se ve 20.století zrychlily. Stále více rodičů se spoléhalo, že školy mládeži 

představí dovednosti a znalosti, které oni sami neovládali. Role učitele a opatrovníka byla 

profesionalizována, tím se vyzdvihl rozdíl mezi domácím a školním vzdělání. Každá z generací 

získala více školního vzdělání než ta předchozí. Po 2.světové válce vytvořily technologické 
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pokroky a nová zaměstnání ve sféře služeb poptávku po lidech, kteří nejsou vybaveni pouze 

základními dovednostmi (čtení, psaní a počítání), ale také vědí jak získat nové, často velmi 

odborné, vědomosti. A tak se v posledních desetiletích střední, vyšší a vysoké školy 

rozšiřovaly, aby zabezpečily tyto znalosti (viz. graf č. 12).

Graf Č. 12 

Rozmach středního 

vzdělání. 

Počet 

Afroameričanů, kteří 

dokončili střední 

nebo vysokou školu 

od 2.světové války 

neustále stoupal, 

stejně jako počet 

žen, které dosáhly 

vyššího a 

vysokoškolského 

stupně vzdělání. 

Požadavek na nové a 

stále více 

specializované 

dovednosti na trhu 

práce přispěl 

k rozšíření vyššího 

vzdělání. 
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Zdroj: převzato ze Statistického přehledu, 1985, s. 134 a 149; a Statistického přehledu, 1992, s. 144 a 173. 

Tak, jak rostla důležitost škol, tak rostlo i očekávání. V průběhu času byla školám 

přidělena povinnost aplikace demokratických rovnostářských myšlenek do reality. Strukturální 

funkcionalisté se domnívají, že školy mohou sloužit těmto myšlenkám dvěma způsoby. Za 

prvé, vzdělání pomáhá mládeži stát se informovanými občany, více schopnými podílet se na 

demokratickém procesu. Za druhé, školy dávají všem dětem stejnou příležitost k tomu, aby 

vynikly. Anglický šlechtic  píšící o více než století dříve o tomto zřejmém americkém cíli 

společenské rovnosti  řekl: 

„V zemi,   kde   se   nerozlišuje   třída,   se   děti   nerodí   do 

postavení   svých   rodičů,   ale   s neurčitým   nárokem   na 

všechny cíle, které mohou získat myšlením a prací. To je 

v souladu   s teorií   rovnosti…   Dát   všem   mladým   lidem 

natolik rovné postavení, jak jen to je v životě možné“ (cit. 

Kozol, 1991).

Teoreticky si ve škole na stejném základě konkurují děti bohaté i chudé, místní nebo cizího 

původu, bílé či černé. Jsou posuzovány podle stejných kritérií, odměňovány známkami a posudky 

na základě osobního výkonu a tato ohodnocení zúročují ve prospěch zaměstnání, příjmu a 

postavení. Z úhlu pohledu jednotlivce otvírá vzdělání přístup ke společenské mobilitě, která může 

být jinak uzavřena. Ze společenského úhlu pohledu určuje vzdělávací systém místo, vychovává a 

motivuje většinu schopných jedinců ke vstupu do náročných zaměstnání, která jsou pro společnost 

jako celek důležitá. Během školního vzdělávání se stává meristokracie (vláda nejschopnějších 

odborníků  pozn. překladatele), ve které jsou společenské pozice přidělené podle zásluhy a ne 

díky třídní výsadě, přístupná a všem to přináší užitek. 

Postupem času získávaly školy pět základních funkcí: (1) vyučování (vybavují pracovníky 

základními znalostmi a technologickými dovednostmi); (2) socializace (vybavují mládež postoji, 

hodnotami a mezilidskými dovednostmi, které jsou podporovány společností); (3) opatrování a 

dohled (berou odpovědnost za péči o děti během určených hodin); (4) vydávání potvrzení 

(udělování vysvědčení, diplomů a dalších potvrzení o kvalifikaci, které jiné organizace uznávají) a 
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(5) výběr (třídění jednotlivců do budoucí vzdělanostní, pracovní a společenské pozice) (Sprady, in 

Boocock, 1980).

Školní výuka v době kapitalismu

Ze strukturálněfunkcionalistické perspektivy je rozvoj vzdělání jasným pokrokem. Z konfliktní 

perspektivy je to naopak „příběh zklamání a falešných slibů“ (Hurn, 1978, s. 66). Vzdělání se 

nerozšířilo proto, aby uspokojilo potřeby společnosti jako celku, ale aby posloužilo zájmům 

kapitalistické elity.

Bowlesova a Gintisova kniha Školní vzdělání v kapitalistické Americe (Schooling in  

Capitalist America, 1976)  je napsána z konfliktní perspektivy (viz. 2.kapitola). Autoři 

argumentují, že pro první průmyslníky byly školy jen jiným druhem továrny – tím, který 

přeměňuje suroviny (přistěhovalce z vesnic a z ciziny do měst) na závěrečné výrobky (poddajné 

pracovníky). Státní školy byly v první řadě navrženy proto, aby vštěpovaly respekt k autoritám, 

poslušnost, ukázněnost a přesnost – kvality, které průmyslníci u svých pracovníků potřebovali. 

Základní dovednosti byly až na druhém místě. 

Průmyslníci hráli v 19.století v zakládání povinného vzdělání významnou roli. A mnoho 

tehdejších vzdělávacích programů se více staralo o přeměňování „povahy“ chudých než o 

otevírání šancí a vhodných příležitostí nebo rozšiřování gramotnosti. Např. Horace Mann popsal 

funkci vzdělání jako „odstraňování závadných a zkažených částí ze struktury společnosti tak 

rychle, jako když lusknete prsty“. Další jej viděli jako nástroj na čištění „mravní džungle“ a 

uklízení „nakažených a zpustošených oblastí společnosti (Hurn, 1978, s. 67). O čtení, psaní a 

počítání se mluvilo málokdy.

Bowles a Gintis vykládají rozmach středoškolského vzdělání ve 20.století jako odpověď na 

potřeby kapitalistické produkce. Jak se rozvíjela a měnila ekonomika, potřebovala elita stále více 

úředníků a manažerů. Tato zaměstnání vyžadovala nejen vzdělání, ale také iniciativu, sebekontrolu 

a schopnost mezilidské komunikace. Pedagogové se zavděčili zavedením volitelných předmětů do 

programů středních škol a tímto povzbuzením flexibility přiměli mnoho studentů k tomu, aby se 

přihlásili na vysokou školu. Velké množství peněz se vkládalo do sportovních programů, které 

byly navrženy, aby naučily skupinové loajalitě, která později měla být převedena k oddanosti 

firmě. Roztřiďování mládeže do programů pro „chytré“, které mají připravit na studium vysoké 
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školy a  profesních programů pro „hloupé“ zaručovalo trvalé nabídky jak pracovníků do vedení 

firem, tak i dělníků. 

Bowles a Gintis argumentují, že vzdělávací systém je velmi vzdálen otevírání cest ke 

společenské mobilitě, namísto toho chrání současný stav. Počátkem 20.století začaly školy 

používat jednotné zkoušky, hodnocení a další „objektivní“ měřítka k třídění mladých lidí do 

odlišných tříd základní školy, programů středních a vysokých škol. Je náhoda, že děti pocházející 

z horní a střední třídy si vedou v těchto zkouškách lépe a tak si vedou lépe i ve škole? Vědci 

zastávající konfliktní teorii se domnívají, že ne. Bowles a Gintis argumentují, že IQ testy a jiné 

testy nebyly vyvinuté jako nástroje pro objevování skrytého talentu mezi chudými, jak jejich 

obránci někdy prohlašovali.  Spíše poskytovaly  „vědecké“ ospravedlnění pro udržení stávajícího 

systému společenské stratifikace. Psycholog Lewis Terman, průkopník v testování, popsal 

výsledky dávných testování rodilých Američanů, Američanů pocházejících z Mexika a 

Afroameričanů takto: „Jejich nechápavost se zdá být způsobena rasou. Děti z těchto skupin by 

měly být oddělené ve zvláštních třídách… Nezvládnou se vypořádat s abstraktními pojmy, ale 

často mohou dělat výkonné dělníky“ (1923).

Bowles a Gintis se domnívají, že vytvářením iluze rovných příležitostí školní systém 

podporuje přijetí současného stavu a tím zachovává společenskou nerovnost. Použití zkoušek 

k výběru studentů a školních posudků k výběru pracovníků naznačuje, že jedinci ve vysokých 

pozicích si svou pozici zasloužili inteligencí a těžkou prací a ti, kteří zaostávají mají vinit pouze 

sami sebe. (V této kapitole ještě budeme hovořit o používání testování a významu role, kterou mají 

školy ve společenské stratifikaci).

Kromě toho pokračující rozmach vzdělávání vytvořil přebytek vyškoleného personálu. 

Zaměstnavatelova moc nad zaměstnanci vychází z možnosti více méně libovolně najímat a 

propouštět zaměstnance. Tato zbraň je účinná pouze tehdy, kdy jsou další, stejně kvalifikovaní 

lidé, kteří čekají na pracovní místo. Vzdělávací systém vytvářením „záloh“ kvalifikovaných 

pracovních sil a vedoucích pracovníků zvýšil moc elity. 

Společenské postavení ve vztahu k dosaženému vzdělání

V knize „Meze a možnosti vzdělávání“ (The Limits and Possibilities of Schooling, 1978, s. 7282)  

Christopher Hurn naznačuje, že jak funkcionalistická, tak i konfliktní perspektiva zveličuje „soulad 

65



mezi vzděláním a společností“ a mezi „úmyslným jednáním a racionalitou“ ve vzdělávací revoluci. 

Kde je důkaz, že „neviditelná ruka“ (potřeby společnosti nebo potřeby elity)  řídila

 vzdělávací revoluci? Hurn se domnívá, že funkcionalisté mají sklon přehlížet iracionální aspekty 

výchovného rozvoje (například fakt, že systém vyprodukuje daleko víc lidí schopných vykonávat 

určité zaměstnání, než společnost potřebuje, ale nedostatek pracovníků do jiných zaměstnání). Hurn 

tvrdí, že konflikt teoretiků jako jsou Bowles a Gintis směřuje k přehlížení faktu, že hodně z toho, co 

se učí na školách, nemá pro kapitalistické cíle význam (např. francouzská gramatika nebo 

Shakespearova literatura) a v některých případech je i rozvrací (např. studium Marxovy teorie 

v sociologii). A obě tvrzení přehlížejí ten fakt, že školy mají ke kontrole a motivování své populace  

která nemá na výběr  takové prostředky, aby je naučily cokoliv!

Hurn doporučuje pro vzdělávací revoluci alternativní výklad: je to soutěž o dosažení 

společenského postavení, nebo hledání prestiže a společenské úcty. (Tento pohled pochází od Maxe 

Webera, který považoval tuto prestiž za tak důležitou jako je bohatství a moc k udržení 

společenského rozvrstvení, viz. kapitola 8). Vzdělání bylo v Americe po dlouhou dobu symbolem 

životní úrovně. Na přelomu století viděly rodiny z nižších a středních vrstev, jak vyšší třída posílá své 

děti na střední školu. Chtěly, aby jejich děti byly také úspěšné, a tak pro ně požadovaly vyšší 

vzdělání. Zápisy na střední školy jen rostly. Jakmile se rozdíl ve vzdělání začal srovnávat, vyšší třída 

zvýšila své investice do výchovy a vzdělání. Začala posílat své děti na vysoké školy. Časem je střední 

a nižší třídy následovaly v naději, že vysoká škola poskytne dětem vyšší společenské postavení. 

Takže spirála pokračovala. Čili víra, že vzdělání je jistou cestou k dobré životní úrovni a úspěchu, 

podporuje rozvoj vzdělání (není důležité, jestli je tato víra odůvodněná nebo ne).

Podobným způsobem argumentoval Randal Collins (1979) a to, že vzdělávací revoluce odráží 

„kulturní trh“, ve kterém jsou vysvědčení ze škol hlavním přínosem. Collins sleduje růst státního 

vzdělávání v 19.století ve vztahu  k politickému vlivu potomků koloniálních osadníků. Původní 

obyvatelé doufali v udržení svých národních privilegií. O to se snažili tak, že vyučovali spíše 

anglosaskou kulturu než etnické kultury, normy a hodnoty dělnické třídy. Diskuse o dvojjazyčném 

vzdělání dnes ukazuje, že bitva o kulturní nadvládu pokračuje. Podle Collinse už nejsou diplomy ze 

škol jen záležitostí  společenského postavení, ale mohou vám i „přihrát peníze do kapsy“. Například 

lékařům a právníkům přináší jejich akademické vzdělání monopol k určitým druhům vědomostí a 

praktických znalostí. Osoba, která zkouší provozovat medicínu nebo právo bez řádného osvědčení, 

může být poslána do vězení. 
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Nedávný vývoj podporuje hledisko soutěže o dosažení společenského postavení jen částečně. 

Když byli studenti dotazováni, proč se rozhodli studovat vysokou školu, nejčastější odpověď zněla: 

„abych si našel lepší práci“ a následovala odpověď: „abych si vydělat více peněz“ (Výzkumný 

program spolupracujících institucí, 1988, s. 58). Vyplatí se tedy studovat vysokou školu, abychom 

získali lepší práci a vyšší příjmy? Obecně můžeme říci, že ano (viz.graf č.13). Ale relativní hodnota 

vysokoškolského vzdělání se během let změnila. Bývala to záruka prosperity vyšší a střední třídy, 

nyní je to minimum a důležitá podmínka pro finanční úspěch. 

Graf č.13

Vzdělání a příjmy, 1989

Sloupce označují hodnodu ročního příjmu 

mužů a žen ve věku 25 let, zaměstnaných na 

plný úvazek podle stupně dosaženého 

vzdělání. Jak ukazuje graf, školní vzdělání 

přináší finanční výhody.

Zdroj: Ministerstvo obchodu Spojených států, 

Kancelář pro sčítání lidu, Příjmy a životní 

úroveň na hranici chudoby rodin a osob ve 

Spojených státech, řada P60; uvedeno 

v Přehledu statistik v oblasti  vzdělání  

(Digest of Educational Statistics, 1991, s. 

379. 

Změny v hodnotě vzdělání  také odráží demografické a ekonomické změny. Koncem 60.let a 

v 70. letech 20.století, kdy početná dorůstající generace dokončovala své vzdělání, vznikl přebytek 

vysokoškolsky vzdělaných lidí. Průměrný muž s vysokoškolským vzděláním vydělal pouze o 18 

procent více než průměrný muž se středoškolským vzděláním. Avšak do 80.let 20.století vedla 
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mezinárodní konkurence a technologické vymoženosti k masivní dočasné nezaměstnanosti ve 

výrobním sektoru ekonomiky. Nadbytky vysokoškoláků přinutily absolventy středních škol 

k soutěžení o menší počet míst ve výrobním sektoru ekonomiky a často je dohnaly k tomu, aby šli do 

sektoru služeb na hůře placená místa. Rozdíl ve výdělku mezi středoškolsky a vysokoškolsky 

vzdělanými vzrostl až ke 43 procentům. Navíc vzrostly požadavky na mnohá dělnická zaměstnání. 

Například, v minulosti potřebovali všichni pracovníci v textilním průmyslu znát pouze to, jak 

pracovat se stroji. Dnes pracují důmyslné stroje díky neviditelným mikroprocesorům a mnoho 

pracovníků v textilním průmyslu by mělo být schopno rozluštit množství počítačových manuálů. 

S počítači dnes pracují telefonní operátoři, úředníci, obchodní zástupci a řidiči kamionů. Tato „vyšší 

odbornost“ zaměstnání později způsobila snížení počtu míst vhodných pro středoškolsky vzdělané. 

Nejít na vysokou školu začalo být drahé. Pro Ameriku je růst vyššího vzdělávání typický.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROVNOCENNOST

Američané pokládají prosazování společenské rovnosti za jednu z nejdůležitějších funkcí 

vzdělávání. Rádi věří, že školy vybízejí ke spravedlivé a otevřené konkurenci ve vzdělání a slouží 

jako cesta ke stoupající společenské mobilitě. Ve skutečnosti výzkum ukazuje, že vzdělávací 

systém většinou chrání současný stav. Nejen že chození do školy nepodporuje společenskou 

rovnost, ale omezováním možností žen a rasových, etnických a sociálních menšin může také 

přispívat ke společenské nerovnosti. Někdy je toto omezení záměrná diskriminace, ale nejčastěji je 

to prostě jen odraz institucionalizovaného sexismu a rasismu, které jsou zapleteny do struktury 

vzdělávání jako společenské instituce.  

Jak ovlivňuje společenská třída dosažitelnost vysokoškolského vzdělání?

V nespočtu studií se zjistilo, že čím vyšší je studentova společenská třída, tím spíšese mu 

ve škole podaří a bude ve svém vzdělávání pokračovat. Jednu z nejrozsáhlejších studií týkající se 

vztahů mezi společenskohospodářským postavením a vysokoškolským vzděláním vedl William 

Sewell a kolektiv (Sewell, 1971; Sewell a Hauser, 1976, 1980). Sewellův výzkumný tým 

shromáždil údaje o společenských původech, studijních vlohách, školním výkonu a vzdělávací 

dráze u více než 10 tisíc studentů z Wisconsinu po období dvaceti let. Analýza těchto údajů 

nasvědčuje, že společenská třída měla na úspěchy studentů silný vliv. Sewell například zjistil, že 

studenti z rodin horní třídy chodí dvaapůlkrát častěji na vysokou školu než studenti z rodin 

dělnické třídy, šestkrát častěji dokončí vyšší odbornou školu a devětkrát častěji promují na vysoké 
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škole a získávají odborné vzdělání (1980). Jakékoliv měřítko společenského a hospodářského 

postavení výzkumníci použijí (rodinné příjmy, vzdělání rodičů, zaměstnání rodičů) nebo jakékoliv 

měřítko dosažených výsledků ve vzdělávání použijí (ročníky, výsledky zkoušek, nezdařený kurs, 

míru studentů, kteří ve studiu neuspěli, univerzitní plány, současný ročník studia), výsledky jsou 

stejné. Děti z dělnických domácností si ve škole nevedou tak dobře jako děti z domácností horní 

třídy.  

Mimoto, ne všechny diplomy jsou stejné. Studenti, kteří obdrží tituly z nějaké elitní školy 

mají vyšší šance na finanční úspěch než ti, kteří mají rovnocenný titul z jiných vysokých škol. 

V jedné studii (R.P.Coleman a Rainwater, 1978) výzkumníci rozdělili vysoké školy do tří 

kategorií: menší počet vysoce elitních soukromých zařízení, která slouží pro zhruba 15% 

vysokoškolských studentů; velká skupina dobrých soukromých zařízení a lepších státních 

univerzit, do kterých chodí 45% studentů; a „všechny ostatní“. Výzkumníci zpozorovali, že 

získání bakalářského titulu z první, „elitní“ skupiny škol zvětšilo celoživotní příjmy téměř o 85%; 

promování ve druhé, „dobré“ skupině zvýšilo předpokládané příjmy o více než 50%. Ale 

bakalářský titul ze všech ostatních škol neposkytl žádný prospěch. Předpokládané životní příjmy 

pro tuto skupinu nebyly lepší než pro ostatní obyvatelstvo, které zahrnuje velké množství lidí bez 

vysokoškolských diplomů. Novější studie tento vzorec potvrzují: Ti, kdo jsou „bohatí“ z hlediska 

vzdělání a společenského a hospodářského postavení, ještě bohatnou (chodí na nejlepší vysoké 

školy), kdežto chudí chudnou (Hearn, 1984).

Samozřejmě, že někteří znevýhodnění studenti překonají svůj handicap a dosáhnou 

nejvyššího vzdělání, zatímco jiní zvýhodnění studenti nedojdou dál než na střední školu. Ale to 

jsou výjimky potvrzující pravidlo.

Neexistuje jednoduché vysvětlení pro vztah mezi společenským a hospodářským 

postavením a dosaženým vzdělání. Společenskohospodářské postavení ovlivňuje výsledky, které 

studenti získávají v testech své intelektuální schopnosti; způsob jak je vnímají druzí, kteří jsou pro 

ně v životě důležití (rodiče, učitelé, spolužáci); vzdělanostní úroveň o kterou usilují a úroveň, které 

případně dosáhnou. 

Jeden z největších sporů ve vzdělání se týká role, kterou školy a společenství hrají 

v úspěchu studenta. Jak může společenskohospodářské postavení ovlivnit kvalitu škol, které 

studenti navštěvují? Jak ovlivňují přípravné kurzy ve školách výkon studentů? Mnoho 

pozorovatelů argumentuje, že malé úspěchy u Afroameričanů a Latinoameričanů mají více co 
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dělat se školami, do nichž studenti docházejí než s jejich schopnostmi. Nyní se soustředíme na 

spojitosti mezi společenstvími, školami a úspěchy ve vzdělání. 

Různá úroveň škol

Financování škol místními daněmi přirozeně zvýhodňuje jen některé oblasti. Mimoto, do škol 

v určitých čtvrtích chodí studenti z podobných společenskohospodářských podmínek a s podobně 

vysokou nebo nízkou studentskou ctižádostí. Zdravý rozum napovídá, že čím lepší školu a čím 

lepší vzdělání děti dostanou, tím dále půjdou. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v roce 1954 o 

odstranění segregace ze škol je z části založené na této úvaze.  

FINANCOVÁNÍ ŠKOL

Základní zdroj financí pro místní školy je daň z majetku. Od té doby, co bohaté společnosti platí 

vyšší daň z majetku než chudá města, mají školy v majetných čtvrtích více prostředků. Bývají 

novější, lépe vybavené, s lepším personálem a méně přeplněné než školy ve čtvrtích s nízkými 

poplatky. Nepoměr v dávkách na žáka je ilustrovaný na případu New Yorku a jeho předměstí. 

Průměrné dávky na žáka činily v roce 1987 ve městě kolem 5 a půl tisíce dolarů, avšak v okolních 

předměstích byl příjem na žáka dvojnásobně vyšší (Kozol, 1991). Jonathan Kozol poskytuje 

názorné vysvětlení, co to znamená pro děti ze středu měst:

„Jestliže by byly školy v New Yorku  financovány . . . na 

úrovni nejlépe placené školy na Long Islandu, muselo by 

se do čtvrté třídy s 36 dětmi, jako té, kterou jsem navštívil 

v 10.čtvrti během roku 1987 vložit o 200 tisíc dolarů více. 

Ačkoli příděl těchto mimořádných peněz by býval šel na 

správní   výdaje,   zbytek   by   stačil   na   najmutí   dvou 

vynikajících učitelů, za úchvatné mzdy 50 tisíc dolarů pro 

každého,   rozdělení   jedné   třídy   na   dvě   pro   18   dětí, 

vybavení   tříd   počítači,   koberci,   klimatizací,   novými 

knihami a příručkami a naučnými hrami – ve skutečnosti 

vším,   co   je   dnes   dosažitelné   ve   většině   zámožných 
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školních obvodech – ty také platí za zvláštní porady, jak 

pomoci   dětem,  aby   se  vyrovnaly   s problematikou,  které 

čelí doma“ (s. 123124).

V posledních letech mnoho chudých školních obvodů v celém státě podalo žalobu za 

nespravedlivé financování. Množství státních soudů posoudilo majetkovou daň k financování škol 

jako protiústavní a nařídilo státu vyrovnání fondů, které jdou do místních školních obvodů. 

Je zbytečné říkat, že tyto pokusy o upravení nespravedlivého financování vzbudily odpor 

proti rasové integraci. Obyvatelé bohatších čtvrtí mají obavu, že kvůli zlepšování kvality ostatních 

škol klesne kvalita jejich škol. V několika státech se bohaté čtvrti ohrazují, že jsou nespravedlivě 

okrádány o své vlastní peníze.

VOLBA ŠKOLY

Jedno navrhované řešení problému nerovného školství je výběr školy  plán, který umožňuje 

rodičům vybrat jakou školu budou jejich děti navštěvovat, bez ohledu na to, v jaké čtvrti bydlí. 

V souladu s tímto systémem by rodiče příděl financí odevzdávali ve formě poukazu přímo školám. 

Poté, co se rodiče rozhodnou pro nejlepší školu v okolí, dají této škole poukaz, který může být 

„proplacen“. Některé návrhy výběru školy zahrnují soukromé i státní školy, zatímco plány jiných 

se zaměřují jen na školy státní. 

Ti, kteří podporují volbu škol věří, že to může zlepšit stimulaci vzdělávání, jak pro školské 

administrativní pracovníky a učitele, tak pro studenty a rodiče (J.S.Coleman, 1992). Školy by se 

pokoušely upoutat a udržet si nejlepší studenty, zatímco rodiče a studenti by se pokoušeli dostat se 

na nejlepší školy a udržet se na nich. Bez volby školy je jediná možnost, jak mohou rodiče najít 

pro své děti lepší školu, přestěhovat se do jiného školního obvodu. Jelikož tak činí rodiče převážně 

bílé pleti a ze střední třídy, výsledkem je stále více rozvrstvený školní systém podle výdělku a 

rasy.

Kritici volby školy se obávají, že to pouze zvýší společenskou stratifikaci, která ve školách 

již byla (Astin, 1992). V atmosféře „volného trhu“ volby školy se může skutečně většina 

atraktivních škol stát nejúspěšnějšími v zapisování nejlepších studentů. Ale místo toho, aby 

odpověděli na úspěch růstem (jak by to bylo u soukromých společností), jednoduše se stávají čím 
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dál tím exkluzivnějšími. Nejvíce talentovaní studenti, s nejvyšší motivací a studenti, kteří dosahují 

nejvýše by měli být soustředěni do nejlepších škol. Od doby, kdy tito studenti pochází hlavně 

z nejzámožnějších a zvýhodňovaných rodin, studenti z nižších společenskohospodářských vrstev 

bývají posíláni do méně atraktivních škol a tam se koncentrují. Alexander Astin se ptá „V jakém 

smyslu je žádoucí mít velké množství státních škol, ve kterých jsou všichni studenti chudí, většina 

rodičů má jen chabé vzdělání a všichni studenti jsou neúspěšní?“ (s. 257).

Některé školní obvody se pokusily zajistit si rodiče a jejich volbu pomocí vytvoření 

„přitažlivých škol“. To jsou školy se specializovaným zaměřením nebo výukovým způsobem – 

např. používání počítačů, herecké umění, matematika a přírodověda, jazyková centra, „čestné 

třídy“ nebo třídy s „novými základy“. V přitažlivém školním programu si rodiny mohou vybrat 

jakoukoliv školu, která vyhovuje potřebám a zájmům jejich dětí. Místa v těchto školách mohou 

být udělena na základě výsledků zkoušky (pro matematické a přírodovědné školy), konkurzů (pro 

herecké umění), náhodně, anebo jednoduše podle toho, kdo dřív přijde. Některé školy mohou být 

umístěné v převážně černošských čtvrtích a jiné v převážně bělošských čtvrtích a tak budou 

studenti povzbuzováni k pohybu po okolí.

Hlasování ukázala, že většina veřejnosti, ale hlavně „barevní lidé“ a mladí Američané 

podporují volbu ve státním vzdělání. Mimoto se zdá, že volnost ve výběru zvyšuje motivaci 

studentů a jejich výkon, zdůrazňuje zapojení rodičů a dokonce přitahuje některé rodiče zpět do 

státního vzdělávacího systému (Armor, 1989). Ačkoliv se vyzkoušelo jen pár takových programů, 

některé byly velmi úspěšné. Kritici varují, že nebezpečí je, že sousední školy na tom budou hůře, 

poté co více motivovaní a schopnější studenti – a nesouměrný podíl zdrojů  budou přetaženi do 

přitažlivých škol. 

COLEMANOVA ZPRÁVA

Ve sporech o financování škol se považuje za jisté, že děti v hůře financovaných školách dosahují 

horších výsledků než děti v dobře zajištěných školách. Avšak zpráva objednaná spolkovou vládou 

v polovině 60.let 20.století přinesla překvapující závěry, z nichž se zdá, že tuto myšlenku popírají. 

Skupina sociologů vedená Jamesem Colemanem (Coleman a kol., 1966) se ptala na 

hodnocení kvality v převážně černošských školách jakožto i ve školách převážně bělošských a 

dále na zhodnocení dosažených studentských výsledků na těchto školách. Celkově posbíral 

Colemanův tým údaje od 570 tisíc studentů a 60 tisíc učitelů ze 4 tisíc škol. 
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Coleman předpokládal, že převážně černošské školy budou v otázkách výdajů na žáka, 

stáří budov, počtu studentů v každé třídě, vybavení knihoven a laboratoří, mimoškolních aktivit 

atd. horší než školy, kde převažují běloši. Tento předpoklad se ukázal jako správný, ačkoli rozdíly 

nebyly tak velké, jak si Coleman myslel. 

Coleman také předpokládal, že zjistí, že kvalita školy má přímý dopad na studentský 

úspěch. Tady výsledky velmi překvapily. Coleman našel jen malou spojitost mezi kvalitou školy a 

výkonem studenta. Ve skutečnosti byla větší odchylka v rámci školy než mezi nimi. Coleman 

učinil závěr:

„Jeden aspekt vyčnívá nad ostatními a to, že škola má jen 

malý   vliv   na  dosažené   výsledky   dítěte      které   by   byly 

absolutně   nezávislé   na   jeho   původu   a   celkovém 

společenském   zařazení      a   tudíž   tento   nedostatek 

nezávislého   účinku   znamená,   že   nerovnosti   dané 

domovem,  okolním   prostředím   a   vrstevníky   se   s   dětmi 

nesou a nakonec se stanou těmi nerovnostmi se kterými se 

setkávají   v dospělém   životě   po   zakončení   školy“ 

(J.S.Coleman a kol, 1966 s. 325).

               Plowdenova zpráva o britských školách (1976) ukázala podobné závěry. V knize Nerovnost  

(Inequality, 1972) Christopher Jencks a jeho kolegové vyhodnotili údaje sesbírané mnoha 

výzkumníky a došli ke stejným závěrům: zdroje nerovnosti leží mimo školu.

Jedna z Jencksenových kolegyň, Barbara Heynsová (1979) sledovala pokrok ve školství 

během dvou školních let a mezi nimi ležících letních období. Zjistila, že přestože má společensko

hospodářské postavení a rodinný původ malý vliv na to, jak se mládež učí ve škole, obojí má dopad 

na to, co se učí mimo školu, obzvláště během letních prázdnin. Zámožnou mládež rodina a 

komunita mnohem více povzbuzuje a poučuje a poskytuje jí daleko více vzdělávacích možností než 

rodiny a komunity chudých studentů. Následkem toho se bohatší bělošská mládež během letního 

období dále intelektuálně obohacuje, zatímco chudší menšina studentů ztrácí základy. 

SOUKROMÉ VERSUS STÁTNÍ ŠKOLY
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V roce 1980 sponzorovalo Národní centrum evidence vzdělanosti rozsáhlou studii národních 

středních škol, která se prováděla na studentech druhého ročníku a studentech nejvyššího ročníku. 

Průzkum zahrnoval studenty navštěvující státní a soukromé školy (především školy katolické). 

Sociologové James Coleman, Thomas Hoffer a Sally Kilorová vyhodnotili výsledky (1981). Zjistili, 

že skoro v každém ohledu si vedli studenti, kteří navštěvovali soukromé školy lépe než studenti 

s podobným společenskohospodářským postavením, kteří navštěvovali státní školy. Ve zkoušení 

slovní zásoby, schopnosti interpretace a matematiky byli studenti soukromých škol v průměru o 

stupeň lepší než jejich vrstevníci ze státních škol. Obzvláště dobrých výsledků v práci s chudými a 

menšinovými studenty dosáhly katolické školy. 

Následná studie „Střední škola a dále“ („High School and Beyond“) se uskutečnila v roce 

1982 (J.S.Coleman a Hoffer, 1987). Výzkumníci zjistili, že během posledních dvou let udělali 

středoškolští studenti na katolických školách větší pokroky v jazykových a matematických 

dovednostech (ale nikoli v přírodních vědách nebo občanské nauce) než studenti státních škol. 

Studenti nekatolických soukromých škol měli také větší jazykové dovednosti (ale ne větší znalosti 

v matematice, přírodních vědách nebo v občanské nauce). Počty osob, které nedokončily střední 

školu byly v katolických školách mnohem nižší než ve státních školách nebo v jiných soukromých 

školách, to platí i pro studenty, u kterých se ve druhém ročníku předpokládal neúspěch. Absolventi 

jak katolických, tak i nekatolických soukromých škol se mnohem častěji hlásili na vysokou školu než 

absolventi státních škol. Hlavní důvod pro přihlášení na vysokou školu byl po vzdělání rodičů a 

příjmu rodiny ten, že studenti soukromých škol spíše studovali tradiční kursy připravující na vysokou 

školu (anglické kompozice, evropské dějiny, přírodní vědy, cizí jazyky apod.). Studenti státních škol 

spíše volili netradičně. Nakonec, u absolventů soukromých škol byla poněkud vyšší pravděpodobnost, 

že na vysoké škole zůstanou, anebo když školu nedodělali, že se vrátí. Ještě jednou, katolické školy 

měly nejlepší vliv na chudé nebo menšinové studenty.

Coleman a Hoffer usuzují, že katolické školy mají úspěch, protože jsou částí společenství. 

Soukromé školy přitahují rodiny s podobnými hodnotami a ctižádostmi, ale tyto rodiny nemusí nutně 

žít ve vzájemné blízkosti a pravidelně se stýkat. Náboženství je jedna z mála institucí, které svádějí 

dohromady lidi různých generací a (zejména v případě katolického kostela) různých společensko

hospodářských postavení, kteří mají zájem na zachování kontinuity. Přesněji, katolické školy 

požadují jak kvalitní práci při studiu, tak i kázeň. Jejich studenti mají více domácích úkolů, kratší 
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vyučování a méně často se mezi sebou perou. A tyto rozdíly v chování studentů a prostředí ve škole 

se přenášejí do lepšího výkonu na vysoké škole. 

Na první pohled se může zdát, že výsledky této studie odporují Colemanově dřívější zprávě, 

která ukazovala, že domovy mají na studenty větší vliv než školy. Ve skutečnosti tyto dvě studie 

poskytují obdobné závěry. V obou Coleman tvrdí, že nehmatatelné faktory – jako je například 

očekávání rodičů, základní návyky čtení (v první studii) a společenství (v druhé studii) – jsou 

důležitější než výdaje na žáka, počet studentů na učitele a fyzické možnosti. Samozřejmě je možnost, 

že na soukromé škole mají studenti lepší výsledky v první řadě proto, že jsou lepšími studenty anebo 

protože jejich rodiče mají větší zájem o vzdělání než mají rodiče studentů státních škol. Na tyto 

možnosti ihned poukazují kritici (například McPartland a McDill, 1982).

Bohužel se neprovedlo mnoho studií o rozdílech v dosažených studijních výsledcích na 

státních a soukromých školách. Soukromé a církevní školy málokdy povolí uveřejnění výsledků 

zkoušek, a to i v případech, kdy soukromé školy často používají stejné testy jako školy státní. A tak 

bylo složité je porovnat. Ale v roce 1990 informoval Národní výzkum pokroku ve vzdělávání o 

výsledcích matematického testu, který byl podán studentům soukromých i státních škol. Rozdíly 

nebyly zdaleka tak dramatické: na pětiset bodové stupnici se umístili studenti posledních ročníků 

soukromých škol v průměru o pouhých šest bodů výše než studenti posledních ročníků státních škol 

(Národní centrum evidence vzdělanosti, 1992).

Jaké dopady má zrušení rasové segregace?

Nejvyšší soud v případě Brown versus Board of Education (1954) nařídil jeden z nejambicióznějších 

(a nejkontroverznějších) programů pro omezení nerovnosti ve vzdělávání v národní historii: o zrušení 

rasové segregace ve školách. Rozhodnutí bylo zaměřeno na jižní státy, kde byly školy odděleny 

zákonem (de jure). Avšak brzy bylo jasné, že segregace je zrovna taková i v severních státech, kde se 

křížila segregace ve čtvrtích s tradicí docházení do školy v místě bydliště a ta soustředila menšinové 

studenty v určitých školách a bílé studenty v jiných (de facto). Ukončení segregace na jihu se ukázalo 

být snadnějším úkolem než boj se segregací na severu. Dnes je pravděpodobnější, že afroamerický 

student bude navštěvovat integrovanou školu na jihu než na severu. Ačkoli se v minulých desetiletích 

segregace ve čtvrtích snížila, podíl menšinových rodin žijících v centrech měst a bílých rodin 

stěhujících se na předměstí hodně vzrostly. V každém velkém městě se snížil počet přihlášených 

bělochů do škol. Drtivá většina studentů na veřejných školách v Los Angeles, New Yorku, Chicagu 
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Clevelandu, Miami, Houstonu a ve Washingtonu je barevných. V mnoha městech je také většina 

obyvatel chudá.

Snižuje integrace nerovnost mezi rasami ve vzdělání? Způsobuje navštěvování integrovaných 

škol zlepšení studijních výsledků u menšinových studentů? Závěry jsou smíšené (Rist, 1978, St. John, 

1975). Neexistuje žádný důkaz o tom, že by měla desegregace negativní vliv na bílé studenty. Ale 

neexistuje ani důkaz o tom, že by desegragace měla sama o sobě výrazný pozitivní efekt na 

menšinové studenty. Avšak zdá se, že skutečný účinek má ekonomická integrace. Menšinový 

studenti, kteří jsou umístěni ve stejné třídě se spolužáky ze středních a vyšších kruhů, vykazují 

výrazné úspěchy ve studijních výsledcích (Weinberg, 1975). Jeden zřejmý důvod je ten, že 

sjednocené školy bývají častěji pod tlakem společenství, aby studenty připravovaly pro studium na 

vysoké škole a spíše mají prostředky, aby se s tímto požadavkem vyrovnaly, než je tomu u 

odloučených škol s menšinovými studenty. Díky tomu může být v přípravných programech na 

vysoké školy více míst pro menšinové studenty (Longshore and Prager, 1985). Ti tu také mohou mít 

větší úspěchy. Někteří vědci zjistili, že menšinoví studenti, kteří navštěvují sjednocené školy pro žáky 

středních vrstev, usilují o vyšší úroveň vzdělání, jsou více informováni o pracovních příležitostech a 

dávají si více nadějí do budoucnosti, než ti studenti, kteří navštěvují převážně menšinové školy 

(Daniels, 1983). 

         Umístění znevýhodněných menšinových studentů do tříd bělochů ze středních vrstev však 

nezaručuje, že budou mít z této zkušenosti prospěch nebo, že se zlepší vztahy mezi rasami. Studenti 

mohou vedle sebe prostě pracovat, ale vztahy mezi rasami mohou být váhavé a povrchní. Když se po 

studentech požaduje, aby na úlohách, které vyžadují spolupráci, pracovali v malých, rasově 

smíšených skupinkách, zlepší se v závěrečných testech výsledky jak u bílých, tak u „barevných“ 

studentů (Longshore a Prager). 

Pohled zblízka: “Pygmalion” ve třídě

Učitelé mívají sklon od každého studenta očekávat různou úroveň výkonnosti – jinou od chlapců a 

dívek, od chudých a od studentů ze středních vrstev, od bílých a barevných, od studentů s nejvyšší a 

střední inteligencí. Mají tato očekávání nějaký vliv na studentův výkon? Robert Rosenthal a Lenore 

Jacobsonová (1968) se zajímali o to, jestli se očekávání učitelů může stát proroctvím, které se samo 

naplní  chybnou předpovědí, která ovlivňuje chování takovým způsobem, že se předpověď splní 

(Merton 1968). Rosenthal a Jacobsonová předpokládali, že ano.
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        Aby ověřili své tušení, provedli experiment na jedné základní škole v Kalifornii, kde měnili 

parametry tak, aby mohli studovat působení očekávání učitelů na své studenty (viz. diskuse o 

experimentálních metodách v kapitole 2). Na začátku školního roku se všem dětem z 1.6.třídy rozdal 

test. Potom dali Rosental a Jacobsonová učitelům seznam dětí, o kterých řekli, že z testu vyšly jako 

„bloomers“ (nadějné – pozn.překladatele) – tedy děti, u nichž se dá očekávat, že během následujícího 

roku předvedou významný intelektuální pokrok. Ve skutečnosti jim podstrčili klamné očekávání. Šlo 

o běžný test inteligence, který nepředpovídal intelektuální růst. A děti na seznamu nadějných žáků 

byly vybrány jen namátkově, bez ohledu na výsledky. Tudíž rozdíl mezi těmito a jinými dětmi 

(kontrolní skupinou) existoval pouze v myslích učitelů.

       Jestliže očekávání učitelů fungovalo jako proroctví, které se samo vyplní, jak usuzovali 

Rosenthal a Jacobsonová, měly by děti označené jako „bloomers“ učinit větší pokrok než  ostatní 

děti. Aby změřili jejich vývoj, předložili jim na konci roku tento test znovu. Při porovnání všech 

studentů, zjistili výzkumníci, že „bloomers“ udělali v počtu získaných bodů v testu největší pokrok – 

průměrně o 12 bodů, v porovnání s průměrnými 8 body pro ostatní žáky. 

Na vyšších stupních nenašli žádné významné rozdíly, ale opačně tomu bylo na nižších 

stupních. Nejvyšší zlepšení se objevilo mezi žáky prvních tříd (je předpoklad, že malé děti se nechají 

od učitelů nejvíce ovlivnit) a mezi mexickými studenty (je předpoklad, že rasová zaujatost měla dříve 

na jejich vývoj negativní vliv). Pak se tedy zdálo, že se v nižších třídách toto proroctví vyskytuje: 

děti, u nichž se očekávaly lepší výsledky, si většinou vedly lépe než děti v kontrolní skupině. Tento 

jev pojmenovali Rosenthal a Jacobsonová jako Pygmalionův efekt: podle příběhu řecké mytologie, 

ve kterém král miloval sochu jedné dívky tak moc, že oživla.

      V dalších studiích se již nepodařilo zopakovat výsledky Rosenthala a Jacobsonové, čímž 

vznikly pochybnosti o platnosti Pygmalionova efektu. Jestliže je tento efekt skutečný, jak se mnoho 

sociologů domnívá, může proroctví, které se samo naplní, pomoci vysvětlit různé studijní výkony u 

bílých a „barevných“ žáků, u žáků středních a nižších vrstev, dívek a chlapců (v matematice). 

Zveřejněné studie a předchozí výsledky vedou učitele k domnění, že určité kategorie studentů jsou 

schopné lepšího výkonu než ostatní kategorie. Na základě těchto předpokladů, i když mohu být 

podvědomé, učitelé bezděčně dodávají odvahu „lepším“ studentům a odrazují ty „horší“. Žákům, u 

kterých se předpokládá, že budou úspěšní, je poskytováno více pozornosti, chvály a podněcujících 

úkolů; po těch, kteří jsou označováni jako neúspěšní, se nevyžaduje, aby vkládali do svých studijních 

výsledků tolik úsilí. Jelikož tyto názory a očekávání formují zkušenosti dětí ve škole již od první 
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chvíle, může být jejich narůstající účinek postupem času ohromující. Žáci jsou v určitém smyslu 

„vedeni“ k výkonům, které od nich jejich učitelé očekávají a v důsledku toho se tyto předpoklady 

potvrdí. Někteří pedagogové se domnívají, že se ještě předtím, než bude možné odstranit 

nespravedlnosti ve vzdělávání, musí přerušit tento začarovaný kruh (Oakesová, 1988).

Navádění studentů na určitou dráhu

Další vysvětlení rozdílů ve studijních výsledcích je v nerovném zacházení během školní docházky. 

Tři ze čtyř amerických škol používají nějakou formu navádění studentů na určitou cestu: přiřazují 

studenty do různých tříd a programů na základě zjištěných schopností a zájmů. V některých školách 

mají všichni studenti stejné předměty, ale jsou zařazováni do tříd rozdílných úrovní. V jiných školách 

jsou studenti zařazováni do různých programů (odborných, všeobecných, nebo přípravných na vysoké 

školy) a studují různé předměty.

           Obhájci přípravných programů se domnívají, že tyto programy dovolují každému studentovi 

pracovat svým vlastním  tempem. Bystří studenti postupují vpřed. Pomalejší studenti jsou zbaveni 

břemena neustálého srovnávání se studenty, kteří mají více schopností a/nebo zkušeností a pokud 

potřebují, mohou získat zvláštní pomoc. Všichni studenti z toho mají výhody. Kritici namítají, že 

systém zařazování studentů do určitých programů vytváří systém sociálního rozvrstvení během školy 

a podkopává cíl běžného vzdělání pro všechny. Se studenty, kteří se připravují na vysokou školu a 

s pokročilými skupinami, se zachází jako se školní elitou, zatímco studenti na nižších úrovních jsou 

označováni za školní „hlupáky“. Z pohledu těchto kritiků poskytuje přiřazování studentů na určitou 

dráhu příklad toho, jak může Pygmalionův efekt ovlivňovat úspěch dětí v dosažených studijních 

výsledcích (viz. Pohled zblízka: Pygmalion ve třídě).

         Jiná kritika směřování studentů je ta, že seskupování pomocí schopností rozvrstvuje třídy 

podle rasy, etnického a společenskohospodářského postavení. Národní studie prováděná na 14 

tisících žáků osmých tříd veřejných škol v roce 1988 odhalila, že ze žáků z horní čtvrtiny 

společenskohospodářského spektra jich bylo 39 procent přiřazeno do skupin studentů s nejlepšími 

schopnostmi, oproti pouhým 13 procentům studentů ze spodní části stupnice (Uvedeno v New York 

Times, 4.dubna 1993, s. 1416). V nejlepších matematických skupinách bylo 47% asijských studentů, 

35% bílých studentů, v porovnání s 18% latinských studentů, 15% latinskoamerických studentů a 

10% studentů s indiánským původem. V matematických a angličtinářských skupinách pro méně 

nadané žáky bylo neúměrně mnoho černochů, latinoameričanů a amerických indiánů.
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Beth Vanfossenová a její kolegové (1987) použili údaje ze studie „Střední škola a dále“ 

(„High School and Beyond“) k analýze vlivu společenské třídy na navádění studentů na určitou 

dráhu. Studenty rozdělili do čtyř společenskohospodářských úrovní. Ze studentů druhého ročníku, 

kteří v testu dosáhli vysokého počtu bodů, bylo z nejvyšší společenskohospodářské vrstvy do 

přípravného kurzu na studium vysoké školy vybráno 80% studentů v porovnání s pouhými 52% 

studentů s výbornými výsledky z nejnižší společenskohospodářské vrstvy. Ale ve výsledku testu u 

studentů druhých ročníků se mohou odrážet i minulé výhody. Bez ohledu na předchozí výsledek měli 

studenti z nejvyšší společenskohospodářské vrstvy 53% šanci, že budou přijati do kurzů, které se 

věnují přípravě na studium vysoké školy. U studentů z nejnižší vrstvy je to pouze 19% šance (viz graf 

č.14).

Graf č. 14

Navádění studentů na určité životní dráhy v závislosti na jejich společenskohospodářském postavení

Studenti s vysokým společenskohospodářským statusem budou spíše umístěni v sektoru s přípravou na studium 

vysoké školy a je nižší pravděpodobnost, že budou v sektoru, který studenty učí budoucí profesy – tak jako jsou 

většinou studenti z nižších společenskohospodářských vrstev. Zdroj: B.E.Vanfosenová, J.D. Jones a J.Z.Spadeová, 

Osnovy výukových programů a zachovávání společenského postavení, Sociologie vzdělání (Sociology of Education), 

sv.60, Duben 1987, obr.2, s109. Otištěno se souhlasem Americké sociologické asociace. 
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Jiný výzkum, který používá údaje ze studie „Střední škola a dále“ nalezl jistý důkaz, že 

národní střední školy mají i „kladné stránky“: dívky a studenti černé pleti bývají častěji přijati do 

těchto přípravných kurzů na vysokou školu než chlapci bílé pleti, kteří měli podobný výsledek testu 

(Gamoran a Mare, 1989). Ale obecně hierarchie ve všeobecném vzdělání na středních školách odráží 

sociální hierarchii ve společnosti.

               Navádění studentů na určité dráhy má na studijní výsledky přímý vliv, ale jaký je tento vliv, 

to závisí na systému navádění, který škola používá (Gamoran, 1992). Navádění studentů na určitou 

dráhu, které je přísně organizováno, vede k větším rozdílům v dosažených výsledcích mezi všeobecně 

vzdělávacími kurzy a odbornými kurzy a stejně tak k nižší celkové míře dosažených výsledků v této 

škole, na rozdíl od pružnějšího systému navádění s větším počtem studentů v přípravných kurzech na 

vysoké školy. Podle všeho, se více žádá po studentovi, který studuje mezi velkým počtem studentů 

v přípravných kurzech na vysoké školy (nebo s možností, že se do těchto kurzů dostanou).

Sledování má také nepřímé vlivy, obzvláště cestou ovlivňování společenského chování. Mladí 

lidé se nejčastěji kamarádí s lidmi, se kterými se setkávají každý den ve škole. Studenti škol 

připravujících na studium vysoké školy obvykle říkají, že jejich nejbližší kamarád chodí rád do školy, 

dobře se učí, chodí pravidelně na vyučování a má v úmyslu jít na vysokou školu (Vanfossenová, 

Jones a Spadeová, 1987). Mít dobrý prospěch ve škole je společensky přijatelné, dokonce nutné. 

Naopak studenti všeobecných a odborných kurzů mohou shledat, že dobré výsledky a snaha o 

vysokou školu nejsou ve společnosti výhodou .

Učební prostředí je také v každém typu školy jiné (Vanfassenová, Jones a Spadeová, 1987). 

Studenti posledních ročníků škol zaměřujících se na přípravu na studium vysoké školy si vzpomínají 

jen na několik málo incidentů, kdy studenti odmlouvali učitelům nebo odmítali plnit příkazy. Pro 

studenty na všeobecných a odborných školách jsou toto běžné zkušenosti. Výzkumníci zjistili (viz 

Oakes, 1985), že učitelé v odborných školách tráví více času ukázňováním a méně výukou. Mají 

sklon klást důraz na výuku základních znalostí a učení se fakt zpaměti a k výuce používají častěji 

drilování. Učitelé v kurzech, kde se studenti připravují na studium vysokých škol spíše upřednostňují 

pojmové učení, podporují nezávislé projekty a učení je baví. Studenti o nich zpravidla říkají, že jejich 

učitelé jsou vřelí a spravedliví, že s každým jednají s respektem, že jsou ve svém pracovním nasazení 

na přednáškách poctiví a zdá se, že jsou rádi, že jsou učitelé. Studenti všeobecných a odborných škol 

své učitele většinou popisují jako nepoctivé, nepříliš nadšené a často trestající.

Gamoran a Mare zvážili další faktory (1989) a předpokládali, že přiřazením na 
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nevysokoškolskou dráhu vzroste pravděpodobnost toho, že student zanechá střední školu před jejím 

ukončením. Zatímco mezi programem připravujícím na vysokou školu a dalším obdobím studentova 

života (vysokou školou) je přímé spojení, může se zdát, že všeobecné a odborné vzdělání má po 

střední škole jen malé využití. 

Navíc přiřazování studentů na různé dráhy vedlo k obnovení rasové segregace, obzvláště ve 

školách ve středu města (Slavin, 1987). Školy, na kterých studují převážně chudí a menšinoví 

studenti, obvykle nabízejí méně pokročilé kurzy a více pomocných kurzů k všeobecným předmětům, 

mají méně možností pro pokročilé a větší výběr odborných předmětů a chtějí méně studentů, kteří se 

připravují na studium vysokých škol (Hanson 1986). Dokonce existují i rozdíly v kurzech, které se 

věnují přípravě na odbornou dráhu. Například odborné odvětví u škol s převahou bílých studentů 

střední vrstvy může nabízet kurzy obchodního, vědeckého nebo technologického směru; odborné 

zaměření v převážně menšinových školách většinou nabízí vzdělání v málo placených  řemeslech a v 

takových pomocných zaměstnáních jako je údržba budov (Oakesová, 1985). Se zapsáním studentů na 

tyto školy s nižší úrovní začíná kolotoč omezených příležitostí a špatných výkonů (Oakesová, 1987).

      Jestliže to shrneme, zjištěná fakta naznačují, že programy přiřazování studentů na určité dráhy 

mohou být dobré pro studenty s vysokými schopnostmi, ale upevňují a zachovávají společenskou 

nerovnost mezi ostatními studenty.

Rasa, pohlaví a dosažené výsledky ve vzdělání

Vzdělávání nemá žádnou velkou srovnávací funkci, jak by mnozí Američané rádi věřili. Muži bílé 

pleti mají asi o třetinu vyšší výdělky než mají ženy bílé pleti a Afroameričané obou pohlaví (viz. 

tab.č. 15).

Tab.č.15

Vzdělání a příjmy – podle rasy a pohlaví

            bílí Američané                  Afroameričané

        muži                   ženy muži              ženy

Průměrné vzdělání (roky)                      12,8          12,8  12,4         12,4

Průměrný roční příjem (dolary)            30,186                 20,840              21,540          18,518

Zdroj: Převzato z Statistického přehledu, 1992, s. 144 a s. 452
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Navzdory srovnatelnému stupni vzdělání a podobným dosaženým výsledkům ve škole 

nemohou ženy očekávat, že vydělají tolik jako muži, že se dočkají povýšení v zaměstnání do tak 

vysokých pozic a tak často jako muži, nebo že budou užívat výhod vyplývajících z pracovní pozice 

jako je tomu u mužů. Jeden důvod je, že určité specializované oblasti  např. matematika, 

strojírenství, lékařské a biologické vědy – ve kterých se dosahuje dobrého postavení a vysokých 

výdělků, byly tradičně převážně mužské. Další vysvětlení je, že je práce nespravedlivě strukturovaná 

a ženy za své pracovní výkony nejsou spravedlivě odměňovány a také jim je upírán snadný přístup 

k tradičně mužským povoláním.

  Avšak zdá se, že tento strop v pracovní struktuře nijak neovlivňuje pohnutky žen 

k úspěšnému dokončení školy a získání dobrých posudků (Mickelson, 1989). Střední školu dokončuje 

více dívek než chlapců; více žen než mužů dosáhne vysokoškolského vzdělání a převyšují muže 

v magisterských programech. Proč ženy usilují o vynikající prospěch ve škole, když za své úsilí 

mohou očekávat menší odměny než získají muži? Roslyn Mickelson jmenuje čtyři možná vysvětlení. 

Jedno vysvětlení je to, že se ženy spoléhají na ostatní ženy, nikoli na muže, jako na svou výchozí 

skupinu a tak je jejich úsilí spojeno s tím, jak bude možné uskutečnit jejich model ženské role. Další 

hypotéza je ta, že ženy jsou přesvědčeny, že rozdíly mezi ženami a muži budou odstraněny ještě 

předtím, než vstoupí na pracovní trh. Třetí vysvětlení míní, že ženy motivuje naděje, že se díky 

dosaženému vzdělání dobře vdají a nikoli, že udělají dobrou kariéru. Poslední hypotéza zastává 

názor, že se dívky už v dětství učí, aby usilovaly o uznání a „byly hodné“ – a to jsou vlastnosti, které 

se přenášejí do jejich práce ve škole. 

V průběhu let se zjistilo mnoho o rozdílech mezi dívkami a chlapci v matematických úlohách. 

Chlapci bývají lepší v prostorových a v kvantitativních úlohách (a dívky překonávají chlapce v  

úlohách slovních) (Mickelson, 1989). Tento rozdíl může být přičítán větší odvaze, kterou chlapci 

získávají od rodičů a učitelů v kurzech matematiky a v přírodovědných oborech, většímu počtu 

přihlášených chlapců do kurzů vyšší úrovně, stejně jako sexuální segregaci na trhu práce, která ženám 

znemožňuje profesionální využití vyšší matematiky a přírodovědných znalostí. Ale tyto faktory jsou 

ve Spojených státech ve fázi změny a v důsledku toho se rozdíly ve výsledcích matematického testu 

mezi ženami a muži snižují. Jedna studie provedená v mnoha kulturách zjistila, že v těch zemích, kde 
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mají ženy rovný přístup ke střednímu vzdělání a k trhu práce, jsou v matematických výkonech menší 

rozdíly mezi pohlavími (Baker a John, 1993). Tudíž, „v průměru, nemají všude chlapci lepší výsledky 

než dívky“ (str.99).

      Výraznější a zřetelnější rozdíly v matematice a v přírodních vědách jsou mezi rasami. 

Takové rozdíly můžeme pozorovat ještě dříve než dítě dosáhne devíti let, do třinácti let už jsou pevně 

zavedené a na střední škole neustále rostou (Oakesová, 1988). Afroameričané a Latinoameričané 

shodně získávají méně bodů při poměřování dosažených výsledků na konci střední školy než studenti 

bílé pleti. Uvážímeli nepoměr afroamerických a latinskoamerických studentů, kteří odcházejí ze 

střední školy ještě před jejím dokončením, je tato míra nízkých výkonů asi vážnější, než jak to 

vyjadřují výsledky testů. Odhaduje se, že v městských oblastech odejde ze středních škol 4060% 

procent menšinových studentů z rodin s nízkými příjmy (M. Fine, 1991).

Celostátně tvoří zdaleka nejvyšší procento osob, které nedokončí střední školu (téměř 30 

procent) Latinoameričané (Statistický přehled (Statistical Abstract,, 1992). (viz graf č.16). Studie, 

zabývající se počtem latinskoamerických studentů, kteří nedokončí střední školu, ukázala, že 

přerušení studia, dočasné vyloučení ze školy, vznikající vztahy mezi chlapci a dívkami, vyšší věk a 

příslušnost k ženskému pohlaví výrazně zvyšují pravděpodobnost, že školu nedokončí; vysoké 

společenskohospodářské postavení a úplné rodiny snižují tuto možnost (Velez, 1989).

Graf č. 16

Míra studentů, kteří nedokončí střední 

školu

U latinskoamerických studentů je větší 

pravděpodobnost než u bělochů nebo 

Afroameričanů, že opustí školu ještě před 

jejím dokončením.

Zdroj: Statistický přehled (Statistical  

Abstract), 1992, s. 161.  
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Je méně pravděpodobné, že afroameričtí a latinskoameričtí studenti budou přijati na vyšší 

školu, že jí budou čtyři roky studovat a že jí dokončí  na rozdíl od jejich vrstevníků s bílou pletí 

(Oakesová, 1988). Účinky společenské třídy mohou nepochybně vysvětlit mnohé etnické a rasové 

nespravedlnosti nacházejícími se mezi menšinovými studenty, ale výrazný vliv má také rasismus; je 

všudypřítomnou stránkou americké společnosti od doby, kdy se Američané stali národem. 

KVALITA VZDĚLÁNÍ

V dnešní době se pedagogové potýkají nejen s problémy společenské, rasové a sexuální nerovnosti, 

ale také se školními normami. Jak jsme viděli v úvodu této kapitoly, existuje mnoho příznaků, že 

kvalita vzdělání neustále klesá a to i navzdory volání o pomoc, které zaznělo v roce 1983 ve zprávě 

Národ v nebezpečí (A Nation at risk).

Chátrající učební prostředí

V současném vzdělávání  zejména v městských oblastech – je problém, že se tento proces odehrává 

v prostorách se stárnoucím vybavením a mezi studenty, v jejichž životech se odráží mnoho problémů 

dnešní doby. Tyto faktory toho ovlivňují mnoho – od fyzického pohodlí studentů a učitelů, až 

k maximální možné úrovni dosažených výsledků ve vzdělání.

      Chátrající technický stav školních budov ve středu města byl již zdokumentován. Carnegieho 

nadace v roce 1988 uvedla, že: 

jedna   střední   škola   v Clevelandu   je   nedaleko   jedné 

uspěchané  obchodní  křižovatky, už  bylo ale zbouráno 

tolik okolních budov, že přilehlé prázdné pozemky nyní 

způsobují,  že škola vypadá   jako zapomenutá  základna 

v   rozvojové  zemi.  Rozlehlé  hřiště   je  obehnáno zcela 

nesmyslnou skleněnou zdí.  Na  toaletách  pro  studenty 
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nejsou žárovky, boxy nemají dveře a v zásobnících není 

žádný   toaletní   papír.  Mezi   studenty  panuje  atmosféra 

beznaděje, která zobrazuje okolní svět (in  Louv, 1990, 

s.334).

Veřejné školy ve městě New York se otevřely o dva týdny později, na podzim roku 1993, 

v důsledku znepokojení nad výskytem nechráněného azbestu v opadávajících zdech a stropech tříd. 

Zpravodajské kamery, které tento problém dokumentovaly, také odhalily rozbitá okna, polorozpadlý 

nábytek a nefungující toalety, špinavé a velmi přeplněné posluchárny a třídy. V některých školách se 

vyučuje i v tělocvičnách nebo přestavěných toaletách a výchovní poradci nemají své vlastní kabinety. 

Správci budovy, z nichž mnozí vydělávají více než učitelé, jsou často velmi kreativní, když hledají 

způsoby, jak nejrychleji a nejlevněji opravit budovu, což přispívá k jejímu chátrajícímu stavu.

Násilí ve školách je další stále více znepokojující záležitostí (viz. Pohled zblízka: Násilí na 

školách). Dříve se mělo za to, že školy jsou bezpečným přístavem uprostřed násilí v ulicích a 

problémů v domovech a dalších společenských institucí. V dnešní době se učitelé, studenti a rodiče 

stále více zajímají o bezpečí ve škole a o to, zdali se studenti mohou učit v instituci, kde je, jak se zdá, 

násilí, zbraně a drogy stále rostoucím problémem. Jeden učitel z Alexandriie ve státě Virginia 

přiznává pocit marnosti a beznaděje:

„Nikdo o tom nechce mluvit, ale některé z těchto dětí 

vytlačují   někoho   jiného   ze   školy.   Vytlačují   učitele, 

vytlačují   dobré   žáky.   Tyto   společensky   nebezpečné 

jedince musíš zdaleka obcházet – je to možná 50 lidí z 

2300   –   a   celá   škola   se   otáčí   zády   k tomu,   aby   je 

nahlásila“ (in Louv, 1990, s. 341).

Učitelé nemohou vyučovat, jestliže mají strach ze svých studentů nebo jestliže věnují většinu 

svého času hlídání hrstky násilnických studentů. Na druhou stranu studenti se nemohou učit, jestliže 

se ve třídách, na chodbách i v umývárnách musí bát o své bezpečí. Detektory kovu, které jsou 

instalované ve vchodech do škol, posílají každé ráno zprávy, že školy už nadále nemohou poskytovat 

útočiště před nepokoji na ulicích.
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Násilí ve školách

Školy jsou stále místem, kde se mladí dospívající nejčastěji setkávají s násilím.

Člen ochranky přiskočil k bitvě studentů ve školních jídelně. Jedna dívka rozstříkává leptající 

kyselinu v přecpané školní chodbě. Nějaký chlapec pořezal nožem dívku, která se s ním hádala. 

Všechny tyto nedávné incidenty se staly v jednom městském školním obvodu a dokumentují, proč se 

učitelé, úředníci, studenti, rodiče a policisté stále více zabývají násilím na školách. V jednom 

průzkumu se ukázalo, že v otázce vzdělávání dětí se rodiče nejvíce zajímají o drogovou problematiku 

a hned poté se soustředí na problém násilí ve školách (viz tab.č. 17). Rodiče znepokojuje stále se 

zvyšující míra násilí ve školách – jak mezi studenty samotnými, tak násilné chování studentů k 

učitelům a úředníkům – a stejně tak jsou znepokojeni skutečností, že studenti do školy nosí stále 

častěji smrtící zbraně, obzvláště střelné zbraně.

Jejich obavy jsou oprávněné. Podle zprávy amerického ministerstva zdravotnictví 26% 

studentů středních škol přiznalo, že v roce 1991 přineslo do školy zbraň (oproti 20% v roce 1990) 

(Maguire, Pastor, a Flanagan, 1993). Z této skupiny jich téměř polovina přinesla ruční střelné zbraně. 

Zbraně nosí spíše chlapci než dívky: 41% chlapců oproti 11% dívek. Přístup ke zbraním není pro 

studenty středních škol nikterak omezený; stále mladší a mladší děti chodí do školy ozbrojené, včetně 

jednoho pětiletého chlapce, který vstoupil do mateřské školy s nabitou pistolí (ProthrowStith, 1991). 

Ty tam jsou dny pěstních bitev, „teď je éra zbraní“, říká jeden mladý muž v Detroitu (ProthrowStith, 

1991, s. 18). To, co komplikuje celý problém stále se množících zbraní je, že se ozbrojují „hodné“ 

děti, aby se ubránily dětem„zlým“. Nosit zbraň se stává „normálním“. 

Tab. č. 17

Hlavní obavy rodičů v oblasti vzdělávání jejich dětí

Problém Procento rodičů, kteří ho považují za podstatný *

Drogy 78%

Násilí 68%

Nízké vzdělávací standarty 62%

Kvalita učitelů 59%

Malý rozsah předmětů 50%

* Informace od 400 rodičů
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Zdroj: Gallupova organizace, 1993

Přítomnost zbraní ve škole, obzvláště střelných, přirozeně vzbuzuje strach. Průzkum z roku 

1989 ukázal, že 22% chlapců a 21% dívek se bojí, že budou ve škole napadeni; 6% oznámilo, že se 

vyhýbají některým místům ve škole, protože se bojí, že budou napadeni (Maguire, Pastore, a 

Flanagan, 1993). Přítomnost detektoru kovu k odhalení nožů a střelných zbraní a přítomnost 

ochranky v uniformě, která hlídá na školních chodbách, přispívá k atmosféře strachu. V některých 

školách dokonce praktikují neustálé opakování úkonů „skrčit se a něčím se zakrýt“, aby děti naučily 

chránit se před střelbou ze sousedství (Henslin, 1994). 

      Toto jsou nepochybně jevy, které přispívají k násilí, ale jak četné jsou současné incidenty? 

Senzacechtivé zprávy médií nás vedou k tomu, abychom uvěřili, že násilí na školách je 

samozřejmostí, ve skutečnosti je realita méně extrémní. Zločinnost ve školách většinou zobrazuje 

podmínky v komunitě: v oblastech, kde se vyskytuje chudoba, nezaměstnanost, vysoká zločinnost a 

kriminalita, obchod s drogami a tradice násilí, bývají školy náchylnější k násilí (Scarpitty a Andersen, 

1992). Ale většina škol nespadá do této kategorie a většina studentů a učitelů nemusí žít ve strachu o 

své zdraví. Národní průzkum o obětech kriminálních zločinů, který byl vypracován v roce 1989 

shledal, že pouze 2% ze všech studentů uvedla, že byli obětmi násilí ve škole. V letech 1980 – 1992 

byly jen mírné výkyvy ve zprávách o počtu obětí násilí mezi posluchači nejvyššího ročníku středních 

škol (Maguire, Pastore a Flanagan, 1993).

      Avšak jedna statistika je zneklidňující. Počet obětí násilí mezi dvanácti až patnáctiletými žáky 

je vyšší ve škole než v jakékoli jiné lokalitě (Whitaker a Bastian, 1991). To znamená, že ačkoli je 

současná míra násilí nízká, školy jsou přesto místem, kde se mladí dospívající nejčastěji setkávají 

s násilím. Dospívající starší šestnácti let se spíše setkávají s násilím mimo školu a školy jsou tím 

nejméně pravděpodobným místem, kde by mohli být napadeni zbraní.

      V krátkosti tedy zopakujme, školy se netopí v epidemii násilí. Násilí se nejvíce vyskytuje ve 

velkých městských školách, ve školách, které jsou přeplněny a schází jim finanční prostředky a které 

jsou umístěny ve společenstvích vyznačujících se vysokou měrou chudoby a prudkým populačním 

růstem. Násilí ve školách odráží a je pokračováním násilí v komunitě a ve společnosti. Zatímco 

detektory kovů a ochranka mohou pomoci snížit počet zbraní, které jsou přinášeny do školních budov 

a počet násilných konfliktů, problém nebude nikdy zcela vyřešen, dokud se nenajde řešení 
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podstatnějších společenských problémů, které jsou pevně zakotveny v domácnostech a ve 

společenstvích. 

Klesající úspěchy studentů

Normalizované testy ukazují, že výkony studentů ve Spojených státech mají většinou klesající 

tendenci. V letech 1963 – 1980 byl průměrný počet bodů dosažený v „Jednotných testech školních 

vědomostí“ (SAT) 90 bodů. Na začátku 80. let se počet dosažených bodů v testu začal zvyšovat, ale 

potom se ustálil na průměrném kombinovaném výsledku asi 900 bodů. Během posledních dvou let 

roste jen mírně. Od roku 1972 klesl počet studentů, kteří dosáhli v ústních SAT testech více než 600 

bodů, na 35% (Kronika vyššího vzděláván (The Chronicle of Higher Education), 13.ledna 1993, s. A 

29). Skutečnost, že se na vysoké školy hlásilo více Američanů ze širší škály společensko

hospodářského a vzdělanostního zázemí a tedy jich i více skládalo testy, znamenala pokles úrovně 

výsledků testů, ale jen v některých případech. 

      Jak můžeme vysvětlit tak prudký pokles ve středoškolských výsledcích? Někteří pedagogové 

obviňují školy, že pod tlakem, aby zvýšily úroveň znalostí průměrných studentů, snižovaly své 

vzdělávací standardy a tím trpěli výborní studenti. Jiní pedagogové poznamenávají, že ztráta bodů 

v ústních testech začala u těch studentů, kteří byli vychováni televizí. Sledováním televize se studenti 

připravují o čas, který by mohli věnovat jiným činnostem, které povzbuzují k lepším výsledkům ve 

škole. Například dnešní „osmáci“ tráví v průměru dvacet jedna hodin týdně sledováním televize, což 

se nedá srovnat s méně než dvěmi hodinami, které věnují čtení a méně než šesti hodinami 

věnovanými domácím úkolům (Americký pedagog (American Educator), 1992, s. 4). Jak řekl jeden 

kritik televize: „Jestliže chcete dosáhnout lepších výsledků, vypněte televizi nebo ji vyhoďte“ 

(Kronika vyššího vzdělávání, str.A 33).

Výsledky SAT testů vypovídají pouze o těch studentech středních škol, kteří mají v úmyslu jít 

na vysokou školu. Studie o mnohem běžnějších typech studentů, tedy studentů základních a středních 

škol bez dalších aspirací, odhaluje podstatné nedostatky v základních znalostech. V roce 1992 

ministerstvo školství testovalo 140 000 studentů po celé zemi, aby zjistilo, zda jsou schopni 

interpretovat literární díla (novely, krátké příběhy, eseje), informace (články v novinách a časopisech, 

zápisy v encyklopediích, kapitoly v učebnicích) a vykonávat úlohy (jako např. číst pokyny). Čtvrtina 

studentů nejvyšších ročníků středních škol, téměř třetina žáků osmých tříd a dva z pěti žáků čtvrtých 

tříd základních škol četli tak špatně, že nerozuměli základnímu učivu, které je určené pro jejich 
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ročníky (Evidence národního centra pro vzdělávání, 1993). Ještě jednou řečeno, čím více studenti 

sledovali televizi, tím horší měli výsledky.

Jestliže americké studenty srovnáme s jejich protějšky v jiných průmyslových státech, zařadí 

se k průměru. Výzkumná práce o studentech ve 24 zemích, kterou vedla Organizace pro ekonomický 

rozvoj a spolupráci 

se sídlem v Paříži 

zjistila, že 

Američané ve věku 

13 a 14 let překonali 

studenty z 12 jiných 

zemí ve čtení, ale co 

se týká matematiky, 

umístili se téměř 

poslední  pouze 

před Portugalskem 

(viz graf č.18).

Graf č. 18

Mezinárodní 

srovnání základních 

schopností 

v jednotlivých státech

Graf ukazuje průměrné 

schopnosti 

v interpretaci textů a 

v matematice u třinácti 
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až čtrnáctiletých žáků v různých státech. Spojené státy se ve schopnosti interpretace umístily těsně nad průměrem a 

v matematice téměř na posledním místě. 

Zdroj: údaje pocházejí z Organizace pro ekonomický rozvoj a spolupráci, v The New York Times, 9.prosince 1993, 

s.A26

Nicméně mezinárodní obraz může být zkreslený skutečností, že vzorek studentů, který se 

srovnává, je někdy poměrně rozdílný (B.P.Walters, 1993). V mnoha evropských zemích je všeobecné 

vzdělání sférou elitních studentů; méně zdatní studenti byli od této dráhy odrazeni a nasměrováni k 

odborným směrům dříve než se prokázaly jejich schopnosti. Naopak američtí studenti jsou pobízeni, 

aby ve škole zůstali a doplnili si své střední vzdělání. Ale dokonce i když se porovnají pouze studenti 

dvanáctých ročníků se všeobecným zaměřením, tak američtí studenti ve srovnávacích testech stejně 

nedosahují takové úrovně jako studenti z jiných zemí. Jedním z důvodů mohou být rozdíly ve 

školních osnovách: evropské školy mají tendenci vyžadovat více náročných předmětů, zatímco 

americké střední školy, jak nyní uvidíme, nabízejí mnohem více odborných předmětů a kladou větší 

důraz na aktivity, které nejsou zahrnuty v učebních osnovách.

     

Sestupné standarty

Určitá skupina kritiků přičítá klesající standarty za vinu klesajícím výsledků amerických studentů. V 

60. a 70.letech 20.století se americké střední školy odklonily od základních osnov a studentům začaly 

nabízet široký okruh netradičních programů a kurzů. Arthur Powell a jeho kolegové (1985), kteří 

pozorovali 15 škol po dobu pěti let, srovnávali střední školy s nákupními středisky, kde se studenti 

rozhlížejí, aby se rozhodli, co si chtějí „koupit“ (jaký kurz navštěvovat), kolik chtějí utratit (kolik 
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námahy chtějí investovat), jak často chtějí vidět své přátelé a kolik času tam chtějí strávit. Typická 

střední škola se pokouší zavděčit každému konzumentovi vzdělání tím, že nabízí široký rozsah 

předmětů různých úrovní obtížnosti. 

Powell argumenuje, že současné střední školy vidí svůj úkol ve vymýšlení školních osnov, 

které zvládne úplně každý. Místo toho, aby od studentů požadovaly přizpůsobení se školním 

osnovám, přizpůsobují školní osnovy studentům. Tento přístup je založený na obecně rozšířené víře 

Američanů, že téměř každý by měl jít na střední školu, že by měl téměř každý odpromovat na vysoké 

škole a odnést si nějaké zkušenosti. Zatímco toto může být úžasnou myšlenkou, výsledkem je, že 

kvalita výuky klesá. V rukou studentů se nechalo příliš mnoho rozhodnutí. Výjimeční studenti (buď ti 

velmi chytří, nebo ti omezení) se mohou v tomto prostředí rozvíjet. Ale „průměrní“ studenti jsou 

v této směsici často ztraceni.

Kvalita učitelů 

Kvalita a nabídka učitelů základních a středních škol je dalším důvodem ke znepokojení. V 70. 

a 80.letech se dramaticky snížil počet posluchačů prvního ročníku na vysoké škole, kteří 

plánovali, že se stanou učiteli. Zároveň poklesla kvalifikace studentů připravujících se na 

učitelskou profesi. V letech 1973 – 1982 vzrostl rozdíl mezi průměrným počtem bodů v SAT 

testu pro všechny studenty posledních ročníků středních škol a průměrem pro ty, kteří se chtěli 

stát učiteli z 59 na 80 bodů (Carnegieho nadace pro rozvoj výuky, 1986).

      Proč školství nepřilákalo nejlepší a nejchytřejší studenty? Tradičně je vyučování ženským 

zaměstnáním (obzvláště na základních školách). Mimo práce ošetřovatelek a práce v sociální oblasti 

to bylo jedno z mála povolání, které se považovalo za přípustné pro ženy. Ještě v sedmdesátých 

letech se chtěla jedna ze tří posluchaček prvního ročníku vysoké školy stát učitelkou. Učitelství byla 

také jedna z mála profesí přístupná Afroameričanům (alespoň v oddělených školách) dříve, než byla 

v šedesátých letech legislativně upravena občanská práva (Spellman, 1988). Následný nadbytek 

uchazečů s nízkým postavením (třebaže s výborným vzděláním) dovoloval školám, aby jim platily 

méně než pracovníkům bílé pleti se srovnatelným vzděláním získaném v jiném odvětví. Avšak 

v sedmdesátých letech se začaly ženám a Afroameričanům otevírat nové pracovní příležitosti 

s vyššími platy a lepšími pracovními podmínkami. Do roku 1985 se učitelkou chtělo stát už jen 

necelých 10% posluchaček vysokých škol, klesl i počet menšinových studentů, kteří se chtěli stát 

učiteli a mnoho učitelů opouštělo školství a přecházelo do jiných povolání.
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      V polovině 80.let se tyto trendy začaly poněkud otáčet. Kvůli malému počtu nových učitelů, 

mnoha učitelům v důchodu a těm, kteří měnili svou profesi a kvůli rostoucímu počtu žáků byly školy 

nuceny o učitele soutěžit. Mnoho školských čtvrtí začalo nabízet vyšší platy a lepší pracovní 

podmínky. Počty a odborná kvalifikace vysokoškolských studentů, kteří se chtěli stát učiteli, začaly 

trochu stoupat. Dokonce tak, že sháňka po učitelích rostla rychleji než nabídka. Odhady jsou, že v 

90.letech 20.století budeme potřebovat 200 000 nových učitelů ročně, aby se udržel současný podíl 

žáků na učitele (Carnegieho nadace pro rozvoj výuky, 1987). Nyní zažíváme nedostatky ve školách 

v centrech měst a ve venkovských školských obvodech a v takových rozhodujících oblastech jako je 

matematika a přírodní vědy, dvojjazyčné vzdělávání a speciální vzdělání pro postižené děti. Počet 

učitelů, kteří pocházejí z menšin klesá, zatímco počet menšinových studentů stoupá (viz. níže 

uvedená kapitola Menšinoví studenti a učitelé).

      John Goodlad (1983) šel dál než k vytváření statistik a porovnal obecně přijímaný soubor 

norem pro kvalitní vyučování s poznámkami získanými z více než tisíce vyučovacích hodin na 

základních, nižších středních a středních školách. Většina pedagogů souhlasí s tím, že „přínosy 

v dosažených výsledcích budou  vyšší, jestliže se studenti budou aktivně zapojovat do výuky a 

vyučování je zaujme“ (s.101). Jsou tři hlavní strategie, které ať jednotlivě nebo v kombinaci, vytváří 

rozdíl mezi aktivním, pasivním nebo mechanickým učením. První strategií je uspořádání a přeskupení 

vyučovacích skupin a učebních metod, které jsou vhodné pro daný předmět. V některých případech 

může být lepší přednáška pro celou třídu a v jiných je vhodné rozdělení studentů do malých skupinek, 

aby mohli studenti vzájemně spolupracovat. Druhá strategie je obměňování učebních materiálů. 

Kombinace přednášek, odborných exkurzí, úkolů z učebnic, filmů a vyhledávání v knihovnách 

představuje mnoho cest, jak získat tytéž informace. Poslední strategií je zajistit, aby pokyny a 

předpoklady byly jasné; aby učitelé poskytovali zpětnou vazbu, oceňovali dobré výkony a opravovali 

chyby, co možná nejdříve; a aby poskytovali individuální pokyny pro studenty, kteří mají nezvyklé 

potíže.

     Goodlad a jeho kolegové zjistili, že důsledné využívání těchto strategií je ve výuce ve 

Spojených státech vzácné. Učitelé na základních školách často rozdělují třídy do malých, 

interaktivních skupin. Avšak na středních školách většina učitelů tráví svůj čas přednáškami pro 

celou třídu nebo sledováním práce v lavicích. Kromě uměleckých tříd a tříd se zaměřením na tělesnou 

výchovu se věnuje málo času názorným ukázkám, diskusím nebo procvičování, což studenty aktivně 

zapojí do výuky. Otázky se pokládají obvykle ve formě dotazníků (např. „Co se především dováží z 
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Japonska“). Učitelé se zřídka ptají otevřenými dotazy („Jaký je Váš názor na násilí v televizi?“) a 

studenti málokdy zpětně odpoví tak, aby došlo k diskusi. Smích a nadšení zde očividně schází. 

Studenti tráví většinu svého času poslechem, psaním úloh a přípravou na úkoly. Ve většině tříd 

pracují na stejných úkolech a existují jen malé odchylky, které by zohledňovaly individuální rozdíly 

ve schopnostech nebo v pokrocích.

      Kupodivu studenti „odevzdaně souhlasí“ s tím, co se ve školních třídách děje. Daleko častěji 

říkají, že mají rádi své učitele, předměty a spolužáky než, aby říkali, že nemají. S postupem do 

vyšších ročníků se zdá, že zájmy studentů o intelektuální otázky klesají, kdežto jejich zájem o osobní 

a odborné záležitosti začíná stoupat. Současně ochabuje i učitel v „podporování studentů jako osob a 

žáků“ a jeho zájem o rutinní postupy vzrůstá. Goodlad usuzuje, že tato „kombinace okolností, 

způsobuje omezení role školy v humanizaci vzdělání. Jsou požadovány  silné podpůrné systémy, 

které by udržely zapojení studentů do školních úloh na vysoké úrovni zájmu a intenzity, ale zároveň 

tyto podpůrné systémy ztrácejí na síle a pestrosti“ (s. 126).

Druhá strana mince je ta, že po učitelích chce, aby toho ve školách dělali stále více, zatímco 

se jim poskytuje stále méně prostředků, aby mohli splnit své cíle. Učitel jedné základní školy 

v Seattlu to komentuje takto: chtějí, abychom učili o hodnotách, chtějí, abychom učili obtížnější 

učivo, chtějí, abychom vychovali jejich děti, protože oni nemají čas – a jen tak mimochodem, my 

krátíme Váš rozpočet“ (Louv, 1990, s. 338).

     

Negramotný? Kdo, Američan?

Nepochybně nejvíce alarmující informace o vzdělání, které vyšly na světlo v 80.letech, byly o počtu 

dospělých Američanů, kteří neuměli číst ani psát. Většina Američanů si spojuje negramotnost se 

zeměmi třetího světa a s předchozími generacemi. Bohužel se mýlí. Spojené státy se v gramotnosti 

řadí na trapné 49.místo ze 158 členů Organizace spojených národů. Čtyřletá vládní studie 

reprezentativního vzorku 26 000 dospělých Američanů shledala, že skoro polovina z nich nebyla 

v angličtině tak dobrá, aby napsali dopis o chybě v účtu. Ani v matematice nejsou tak dobří, aby 

spočítali délku autobusového výletu z jízdního řádu, vyplnili příkaz v bance, vypočítali cenu 

podlahové krytiny do pokoje nebo získali informaci z tabulky nebo grafu (statistika Národního 

střediska vzdělávání, 1993). To vysvětluje počet přibližně 90ti milionů dospělých Američanů s velmi 

omezenými dovednostmi. 
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      Negramotnost  vychází draho jak jednotlivce, tak i společnost. Zvláštní senátní výbor pro 

rovné příležitosti ve vzdělání odhaduje, že neuskutečněné výdělky, o které přichází americká 

společnost u lidí mezi 25 až 34 lety, kteří mají nižší než středoškolské znalosti, jsou ve výši 237 

bilionů dolarů. Polovina hlav rodin, které se řadí pod hranici chudoby, neumí číst knihy pro žáky 

osmých tříd; více než třetina matek na sociálních dávkách je prakticky negramotná – tak jako 60% 

dospělé populace a 84% mladistvých, kteří se dostanou před soud. Podniky těžko shánějí 

zaměstnance na místa jako je úředník, pokladník v bance nebo asistent. Jedna významná firma 

zabývající se pojištěním říká, že 70% nadiktovaných dopisů se musí „aspoň jednou“ přepsat, protože 

sekretářky neumí dobře gramatiku a dělají chyby v interpunkci. Také armáda platí cenu za 

negramotnost. Námořnictvo uvedlo, že 30 procent nových rekrutů „ohrožuje sebe sama a nákladné 

vybavení“, protože nedokáže správně přečíst a porozumět jednoduchým pokynům.

Cenu, kterou člověk platí za negramotnost těžko pochopí ti z nás, kteří čtení považují za 

normální. Negramotní lidé nemohou číst oznámení z úřadů sociální péče nebo z úřadů zabývajících se 

příspěvky na bydlení a tak nevědí, jaká mají práva nebo jaké žádosti a v jakém termínu musí podat, 

aby tyto dávky obdrželi. Z větší části také nevolí. Následkem toho jsou „polovičními občany“, jejichž 

práva existují na papíře, ale oni je neumějí přečíst. Negramotným lidem chybí v naší společnosti 

svoboda volby. Nemohou si přečíst televizní program v novinách nebo jídelní lístek v restauraci. 

V obchodě s potravinami jsou závislí na obalech, které již znají. Nemohou cestovat kam chtějí, 

protože si neumí přečíst názvy ulic, autobusových zastávek anebo konečných stanic vlakových 

spojení. Jejich zdraví je mnoha způsoby ohrožené. Nemohou si přečíst návody a varování na lahvičce 

léků, formulář zdravotního pojištění nebo souhlas se zákrokem, který podepisují, než jdou na operaci. 

Nemohou pomáhat svým dětem s domácími úkoly a často nechodí na třídní schůzky ze strachu, že 

znemožní své dítě nebo sebe.

      Kritici našeho vzdělávacího systému vidí negramotnost jen jako „špičku ledovce“. V „době 

informačních technologií“ si bude většina lidí na živobytí vydělávat prací hlavou a ne rukama. 

Průměrné zaměstnání bude vyžadovat 12leté vzdělání (Wagner, 1987). Jenže 2 ze 3 amerických 

studentů, kteří ukončili střední školu, čtou na úrovni žáka 9.třídy. Pojem dokonalosti ve vzdělání se 

stal synonymem pro naši schopnost přežít na celosvětovém trhu (Timar a Kirp, 1988). Mezinárodní 

srovnání naznačuje, že dnešní američtí studenti – budoucí američtí pracovníci – nejsou připraveni na 

ekonomickou soutěž. 
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Školní reforma: Debaty politiků.

V 80.letech byly uveřejněny desítky zpráv o problémech amerických škol a doporučení k zlepšení 

situace (P.B.Walters, 1993). O některých z těchto návrhů jsme již hovořili dříve: o různých 

způsobech financování škol, o tom, jak zajistit, aby byly školy pro studenty zajímavé a o možnosti 

volby školy. Debaty o mnoha důležitých otázkách, které byly nastíněny, jsou stále bouřlivé. 

CELOSTÁTNÍ NORMY

Jedním sporným návrhem je vytvoření celostátních norem pro vzdělání na základních a středních 

školách, počínajících celostátním systémem zkoušek. Téměř všechny ostatní průmyslové národy mají 

státní vzdělávací systém, který stanovuje cíle, učební osnovy a hodnotí dosažené výsledky v zemi 

jako celku. Američané se celostátním normám tradičně bránili, protože zasahovaly do místní kontroly 

škol, ale do roku 1989 již většina dotázaných celostátní normy podporovala.

      Američané dělají jednotné zkoušky každý rok. Čím by se tedy lišily celostátní zkoušky? 

Většina současných testů dává body podle toho, jak si dítě vede v porovnání ostatními dětmi jeho 

věku – srovnávací křivka. Nové testy by děti hodnotily podle jasného standartu, který by byl určen 

pro daný předmět a věk. Zastánci tvrdí, že by tímto vznikla každoroční „zpráva“, která by umožnila 

politikům, pedagogům a rodičům zhodnotit místní školy a pobídnout školy a učitele, jejichž žáci 

dosáhli horších výsledků, aby lépe pracovali. 

      Většina z výtek k národním normám pocházela od pedagogů. Kritici se ptají: Kdo by měl 

rozhodovat o tom, co mají studenti znát? Myšlenka jednotných národních norem je založena na 

předpokladu, že se odborníci v daném oboru dohodnou na tom, co je důležité a jaké znalosti by měly 

zvládat děti v daném věku. To si odpůrci ale nemyslí. Představa jednotných norem se také zakládá na 

předpokladu, že se všechny děti mohou či by se měly učit stejným tempem. S tím ale souhlasí jen 

málo pedagogů. Kritici také říkají, že normalizované testy (obvykle ve formě otázek s možností 

výběru několika správných odpovědí) vyžadují normalizované odpovědi. Mají sklon podporovat 

učení se zpaměti a trestat kritické uvažování a kreativitu. Učitelé, kteří by chtěli, aby si jejich studenti 

vedli dobře, by požadovali, aby se nabiflovali spoustu faktů a formulací. Kritici argumentují, že by 

jednotné národní testy zdůrazňovaly znalosti bělochů pocházejících ze západu a ze středních tříd na 

úkor ostatních etnik a tím by povzbuzovaly učitele, aby zanedbávali kulturní různorodost. Na závěr 

některé pedagogy znepokojuje, že by jednotné normy zplodily nepřizpůsobivé osnovy, které by měly 

za následek vynucení kontroly nad školami od místních obvodů, odstranění všech místních či 
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regionálních příměsí z učebních osnov, udušení veškerých inovací, které učitelé vnášejí do výuky a 

stále rostoucí nerovnost mezi školami v chudých a zámožných oblastech (Celis, 1993).

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI UČITELŮ

Některé z ožehavějších doporučení se týká zaškolování a hodnocení učitelů. Dvě zprávy upoutaly 

pozornost a to jak v pozitivním smyslu, tak i v negativním: zpráva Budoucí učitelé ( Tomorrow´s 

teachers, 1986), kterou připravila Holmesova skupina (výbor vedoucích vzdělávacích pracovníků 

v nižších stupních vzdělání a na vysokých školách); a Výchova národa: učitelé 21.století (A Nation 

prepared: Teachers for the 21st Century, 1986), kterou vydalo Carnegieho fórum pro vzdělání a 

ekonomiku (skupina obchodníků, volených úředníků, představitelů ministerstva školství a učitelských 

sdružení a spolků).

      Jak Holmesova, tak i Carnegieho zpráva zastávají názor, že nejdůležitějším zlepšením by bylo 

zprofesionalizovat vyučování pomocí (1) národního osvědčení; (2) přesunutí vzdělávání učitelů do 

vysokoškolských kvalifikačních programů; (3) zlepšení postavení a příjmů učitelů a (4) poskytnutí 

větší samostatnosti učiteli při vyučování. Ačkoli někteří učitelé tato doporučení chválili, mnoho 

dalších už nikoliv. Kritikové argumentovali, že by celostátní zkoušky podporovaly technický a 

vědecký pohled na vyučování, jako kdyby zvládnutí jisté informace automaticky znamenalo, že se 

člověk stane dobrým učitelem (Cornbleth, 1987). Motivování studentů a podpora intelektuální 

zvídavosti si vyžaduje důvtipné schopnosti.

Obě zprávy  se přimlouvaly za to, aby se učitelům dalo větší slovo v ovlivňování toho, jak 

škola funguje– větší slovo při vytváření školních osnov, rozvrhů tříd, přípravě rozpočtu a rozdělování 

peněz, zaměstnávání a oceňování ostatních učitelů atd. (bod 4). To naznačuje, že by školy měly být 

flexibilnější organizací, kde je řešení problému a kreativita oceňována více než postavení 

v byrokratické hierarchii nebo naprostá oddanost pravidlům a omezením, které vznikají na vrcholu 

byrokratické pyramidy (viz kap. 6). Obě zprávy naznačily, že jsou školy stále více byrokratické. 

Současně však obě zprávy doporučily vytvořit novou hierarchii učitelů, nový národní kontrolní výbor 

a sestavení nových celostátních norem a postupů práce – všechna tato doporučení by ale zvýšila 

byrokracii ve vzdělávání (Popkewitz, 1987; Tom, 1987). V nejlepším případě, zprávy přinesly 

smíšené sdělení a v horším případě prozradily zásadní nedůvěru učitelů. 

      Prakticky každý souhlasí, že nalezení způsobu, jak zlepšit profesionalizaci, platy a postavení 

učitelů, je velmi důležité pro zlepšení kvality vzdělávání. Otázkou je, jak to provést. Sedm let po 
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zveřejnění obou zpráv se již některá doporučení skutečně zavedla nebo se jejich zavedení alespoň 

zkusilo. 

MENŠINOVÍ STUDENTI A UČITELÉ

Mnozí lidé chápou uskutečnění rovného vzdělání pro znevýhodněné děti jako hlavní výzvu 90.let 

20.století a také 21. století. Henry Levin (1986) definuje znevýhodněného žáka jako někoho, kdo 

postrádá „zázemí rodiny a komunity, aby mohl těžit z tradičních výukových postupů“ (s. 5), ať už je 

to z důvodu chudoby, kulturních nebo jazykových rozdílů. Počet znevýhodněných studentů i stupeň 

znevýhodnění neustále vzrůstá. Kvůli vysoké míře porodnosti v chudých a menšinových komunitách, 

vysoké míře přistěhovalectví a zvyšující se chudobě se dostane do roku 2000 až 40% amerických 

studentů do kategorie znevýhodněných. 

      Ukázalo se, že chudé a menšinové děti jsou ohroženy. Dokonce již před začátkem školní 

docházky dosahují horších výsledků v testech. Během školní docházky zůstávají stále více pozadu. 

Střední školu opouštějí před jejím dokončením téměř dvakrát častěji než studenti středních tříd a bílé 

pleti. Levin varuje, že jestliže budou nynější trendy pokračovat, stane se Amerika společností dvou 

vrstev  s širokou základnou chabě vzdělané, nezaměstnané mládeže (většina z nich budou Afričané, 

Američané nebo Latinoameričané) a s menším počtem vysoce vzdělaných, zámožných dospělých 

(většina z nich budou občané bílé pleti) na vrcholu. S neustále rostoucími nároky na zaměstnance a 

s poklesem vyškolených pracovníků se bude stále více a více pracovních sil najímat ze zahraničí 

anebo budou jejich zaměstnání zautomatizována. Nezaměstnanost bude stoupat, současně s ní budou 

stoupat i náklady na podporu z veřejného rozpočtu a klesat možnost uplatnění. Tomuto neradostnému 

scénáři se ale lze vyhnout.

      Vzdělávání znevýhodněných dětí musí začít již v předškolních programech, které umožní 

chudým a menšinovým dětem navštěvovat školu, kde budou všichni ve stejném postavení. Děti, které 

prošly programem „Head Start“, celostátním předškolním srovnávacím programem, prokázaly 

okamžité úspěchy v základních schopnostech a v připravenosti na školní výuku a v jednotných 

testech inteligence a schopností na základní škole, podaly lepší výsledky než ostatní děti, které taktéž 

pocházely z rodin s nízkými příjmy (R. C. Collins, 1983). Ale jen malé procento dětí, které by se 

mohly účastnit programu „Head Start“ jej využívá a přínos z tohoto programu asi nepřekoná prvních 

pár let oficiální školní docházky.

      Jedna z nejúspěšnějších vyučovacích metod se znevýhodněnými dětmi je učení se ve 
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spolupracujících skupinkách (cooperative learning) (Výbor pro vzdělání a práci, 1988). Děti jsou 

rozděleny do malých skupin s různými schopnostmi (a ideálně i obou pohlaví a různých ras) a 

skupina nese zodpovědnost za znalosti ostatních a vzájemnou pomoc při studiu materiálů, které mají 

k dispozici. Jestliže se toto povede (a to je podstatné), mohou všechny děti z výhod tohoto přístupu 

těžit. Ty nejschopnější se naučí více, když hrají roli lektora a tím pomáhají méně schopným dětem 

zvládnout učební látku. A méně schopné děti mají prospěch ze zvláštní pomoci a pozornosti. 

Vzájemná výuka může také zvýšit sebeúctu každého dítěte, zlepšit vztahy dětí různých ras a pomoci 

začlenit znevýhodněné žáky. 

Je třeba, aby byly tyto postupy, prováděné během výuky, podpořeny ještě dalšími možnostmi 

mimo výuku jako např. poskytnutím prostoru na učení se (ve školách, knihovnách nebo v místních 

organizacích) jak pro žáky, jejichž rodiče pracují tak i pro ty, kteří nemají doma klidné místo na 

učení; zpřístupněním počítačových programů a spojení s lektorem pro žáky, jejichž rodiče nemají čas 

nebo schopnosti, aby jim pomohli s domácími úkoly; zajištěním letních programů, které kombinují 

výuku s odbornými exkurzemi, filmy, sportem a jinými zábavnými činnostmi. Velmi by pomohlo, 

kdyby pro starší studenty fungovaly pracovně studijní programy, které by umožnily studentům, u 

kterých je předpoklad, že školu nedokončí, pochopit přímé spojení mezi školou a budoucími příjmy a 

programy, kde by zkušení obchodníci poskytli znevýhodněným studentům vzor úspěšného uplatnění.

      Menšinoví učitelé na všech úrovních jsou nepostradatelní ve vzdělávání znevýhodněných 

studentů (Grant a Gillete, 1987; Spellman, 1988). Nemluví se o tom, že děti Afroameričanů potřebují 

Afroamerické učitele, latinoamerické děti potřebují učitele Latinoameričana a dívky potřebují 

učitelku, ale jejich přítomnost v učitelském sboru je důležitá. Menšinoví učitelé slouží jako vzory pro 

studenty bílé pleti stejně jako pro studenty menšinové. Jejich faktická přítomnost podporuje 

multikulturní vzdělání, něco, co bude stále více důležité, protože etnické složení Spojených států 

bude čím dál tím více rozmanité a protože Spojené státy se ještě více zapojí do celosvětového trhu. 

Jsou v jedinečném postavení, kdy pomáhají menšinovým dětem porovnat to, co se naučí ve škole 

s realitou všedního dne.

      Pro mnohé znevýhodněné děti znamenají školy ochranu před okolním světem. Někteří 

sociální vědci dospěli k tomu, že klíčem, jak umožnit vzdělávání pro tyto studenty, je přeměnit školu 

v centrum jejich komunity, „domov mimo dům“, kde děti mohou nalézt vřelost a kontakt 

s dospělými, který jim doma schází. Psychiatr James Comer, ředitel Yaleho střediska pro studium 

dětí, patří mezi hlavní zastánce této myšlenky. Jeho doporučení žádají, aby se rodiče a učitelé dali 
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dohromady a společně navrhli školní plány, čímž by vznikl pocit sounáležitosti. V asi 50 školách, 

v níž Comers působí, navrhly týmy rodičů a učitelů takové metody jako je malování po stěnách, aby 

se školy přiblížily domácímu prostředí; vyplácení rodičů za pomoc při výuce a minimálně dvouleté 

působení učitele v jedné třídě. Zdá se, že tyto taktiky fungují. Ve městě New Haven ve státě 

Connecticat, kde se Comersovy nápady použily poprvé, klesla během 80.let míra studentů, kteří 

nedokončili střední školu o 26% a počet studentů, kteří po střední škole pokračovali ve studiu, 

stoupnul ze 45% na 73% (Louv, 1990). 

      Stručně řečeno, pedagogové znají mnoho způsobů, jak zajistit znevýhodněným dětem určité 

výhody ve vzdělání. Ale to, zdali školy dostanou prostředky na zavedení těchto programů, je už jiná 

věc.

VZDĚLÁNÍ V      CELOSVĚTOVÉM POHLEDU   

Společnost prostřednictvím vzdělání socializuje dítě ve svůj obraz. Školy odrážejí ideje, které 

společnost uznává. Americké školy kladou důraz na osobní výkon, všeobecná studia a rovné vzdělání 

pro všechny, ale tyto cíle v nejsou v žádném případě obecné (Boocock, 1980). V této části použijeme 

studie prováděné v mnoha kulturách, abychom objasnili charakteristickou strukturu vzdělávání ve 

Spojených státech a nepřímo i určité význačné rysy americké společnosti. 

Vzdělání v Číně

Americký vzdělávací systém klade důraz na osobní schopnost a vývoj. Ode dne, kdy děti vstoupí do 

školy, jsou hodnoceny na základě osobního výkonu. Známky, pochvaly a tituly jsou udělovány 

jednotlivci. Cílem je poskytnout každému jedinci rovnocenné vzdělání. V komunistických 

společnostech se klade důraz spíše na skupinu než na jednotlivce, ale „privilegovaní“ studenti 

dostávají více možností ke vzdělání než ostatní. 

Učební osnovy v Čínské lidové republice jsou jednotně předepsané ústředním státním 

orgánem (Yao, 1992). Hlavní důraz kladou na správnou mravní výchovu. Studenti se učí především 

lásce ke komunistické straně a vlastenectví, ale také úctě ke starším, správným způsobům chování, 

sebekontrole a ukázněnosti. Děti jsou povzbuzovány, aby kladly potřeby státu a skupiny před své 

vlastní. To ale neznamená, že se předměty všeobecného vzdělání  jako je matematika, přírodní vědy 
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a cizí jazyky  zanedbávají: studenti tráví ve škole dlouhé hodiny, šest dnů v týdnu, 250 dní v roce a 

každé odpoledne ještě několik hodin nad domácími pracemi.

V prvních letech po čínské revoluci (1949) školští reformátoři kladli zvláštní důraz na 

poskytnutí základního vzdělání pro všechny občany, i když tímto ubírali prostředky vyššímu 

vzdělání. Většina obyvatel Číny byla v té době negramotná. Během čtyřiceti let uměla většina 

mladých lidí číst a psát (ačkoli u mnoha lidí vzdělání nepřekročilo toto minimum). Společně 

s otevřením Číny západu koncem 70.let 20.století a s jejím úsilím o modernizaci průmyslu a techniky 

se alespoň z části posunul důraz na poskytování kvalitnějšího vyššího vzdělání, ale pouze pro nejlepší 

studenty. Výsledky v rozhodující zkoušce na konci střední školy určí, jestli student může postoupit 

k vyššímu vzdělání a získat tak záruku, že dostane po dostudování dobrou práci. V roce 1989 ze 

studentů posledního ročníku střední školy, kteří dělali zkoušku nastoupilo 28,1% na vyšší nebo 

vysokou školu, 8,3% šlo na přípravku na vysokou školu a 2,5% na průmyslovou školu. Většina – 

60,1%  zkoušku neudělala (Yao, 1992). Kvůli přijímací zkoušce pracují čínští studenti velmi tvrdě a 

mají jen velmi málo času na společenské činnosti a činnosti ve volném čase. 

Vzdělání v západní Evropě

 Američané věří v rovnocenné vzdělání pro všechny. Bezplatné základní a střední školní vzdělání 

chápou jako základní právo občana a domnívají se, že tolik mladých lidí, kolik jen může, by mělo jít 

na vysokou školu. Na druhou stranu Američané věří v hromadné vzdělávání. 

V západní Evropě se na vyšší vzdělání tradičně pohlíželo jako na výsadu osob z vyšších tříd 

nebo těch, kteří mají mimořádné intelektuální schopnosti (tak jako v Číně). Například ještě nedávno 

byla školní mládež v Británii nucena ve věku jedenácti let vykonat přísnou zkoušku. Malé procento 

mladých, kteří měli ve zkoušce dobré výsledky, bylo přijato na „gymnázia“, která studenty připravují 

na studium vysoké školy. Většina studentů musela jít na „střední všeobecně vzdělávací školy“, které 

nabízejí kombinaci základů všeobecné vzdělanosti a odborné výchovy, ale spíše s důrazem na 

odbornost. Vzdělávací systém ve Francii byl podobný.

Vzdělávací systém v Německu je ještě více výběrový. Na základě výkonu od první do čtvrté 

třídy je mnoho německých dětí přeřazeno nebo vybráno k přijetí do „hauptschule“ (druhý stupeň 

základní školy  pozn.překladatele), který nabízí odbornou výchovu až do deváté třídy. Po šesté třídě 

jde většina dětí do „realschule“, která nabízí vyšší stupeň odborného vzdělání až do desátého 

ročníku. Pouze jedno ze čtyř dětí v Německu má možnost navštěvovat „gymnasium“, přísný 
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program, který studenty připravuje na studium vysoké školy. Závěrečná zkouška, která se dělá na 

konci třináctého roku školní docházky určí, kteří studenti půjdou na vysokou školu. 

V Evropě je, na rozdíl od Spojených států, odborné vzdělání velice ceněné. To skýtá 

přijatelné možnosti pro ty studenty, kteří si možná nepovedou dobře na vysoké škole a zásobuje stát 

mnoha zručnými a zkušenými pracovníky v obchodě a v průmyslu. Většina škol spojuje základy 

všeobecného vzdělání vyučované ve školních třídách s placenými učňovskými pracemi. Problém 

s odborným školským systémem je v tom, že může být nepřizpůsobivý. To někdy přinutí děti a jejich 

rodiče rozhodnout se příliš brzy mezi všeobecným anebo odborným vzděláním. Některé děti také 

mohou zjistit, že jsou vyloučeny z cesty k vyššímu vzdělání právě v době, kdy se na něj cítí 

připraveny. 

Turner (1968) podotýká, že americký a evropský vzdělávací systém odráží dva různé systémy 

společenské mobility: „mobilita soutěžní“ a „mobilita se záštitou“. V souladu se soutěžní mobilitou, 

která je ilustrovaná systémem ve Spojených státech, mají všichni právo utkat se o společenské cíle a 

je více než jen jedna strategie vedoucí k vítězství. Na status se pohlíží jako na výsledek osobního 

nadání a úsilí. V souladu s mobilitou se záštitou, která se využívá v britském systému, „jsou rekruti 

do privilegované vrstvy vybráni ustanovenou elitou nebo jejími zastupiteli a elitní status se dává na 

základě nějakého měřítka, které je údajně zasloužené a nemůže být dané nějakým množstvím úsilí 

nebo strategií. Stoupající mobilita je jako vstup do soukromého klubu, kde musí být každý kandidát 

pod záštitou jednoho nebo více členů“ (R.H.Turner, 1968, s. 220).

Ani jeden z těchto vzdělávacích systémů není „čistým typem“. Díky tomu, že se děti na 

základních školách rozdělují do skupin a že se studenti středních škol přiřazují na různé životní dráhy 

(výše zmíněno), praktikují školy ve Spojených státech určitou formu výběru (model se záštitou). 

Absolventi odborných škol v Británii a Německu někdy skončí v dobře placeném a významném 

zaměstnání, zejména v technickém odvětví (model soutěže). Bohužel ve Spojených státech status 

zaměstnance obvykle odráží počet let, která člověk strávil ve škole, zatímco v Británii a v Německu 

zaměstnanecký status ukazuje jaký typ školy člověk navštěvoval (Kerckhoff a Everett, 1986).

Systém mobility se záštitou se v Británii přetvořil koncem 60.let 20.století. Dnes se střední 

vzdělání v Británii podobá tomu v Americe. Ale stále jsou zde rozdíly ve vysokoškolském vzdělání. 

Kolem 40% absolventů středních škol se ve Spojených státech zapisuje na vysokou školu. V Británii 

to je pouhých 12%. Poměr studentů, kteří navštěvují vysoké školy v ostatních evropských státech je 
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stejně malý (viz. graf č.11). Obecně se dá říct, že univerzity v Evropě mají vyšší kvalitu vyučování, 

ale tuto možnost nabízejí menší části obyvatelstva. 

Vzdělání v Japonsku

Vzdělávací systém v Japonsku se do jisté míry podobá systému evropskému a částečně i čínskému. 

Výsledkem je ojedinělý japonský systém.

Tak jako v západní Evropě je i v Japonsku vzdělání uspořádáno do tvaru pyramidy se širokou 

základnou základních škol, užším výběrem všeobecných středních škol a hrstkou elitních univerzit na 

vrcholu (Shields, 1989). Úspěch v nízkém věku je rozhodující. Japonští studenti dělají první státní 

zkoušku ve čtrnácti letech. Výsledek z tohoto testu určuje, kteří mladí lidé půjdou na všeobecně 

zaměřené střední školy a kteří na odborné školy. Studenti, kteří tuto zkoušku neudělají, se mohou 

vzdát nadějí na vyšší vzdělání nebo pracovní úspěchy. Druhá rozhodující zkouška na konci dvanácté 

třídy rozhoduje, kdo bude přijat na elitní vysoké školy nebo jiné vyšší školy. Vzdělání a obchod jsou 

v Japonsku úzce spjaty (Rosenbaum a Kariya, 1989). Dokončení studia na elitní univerzitě prakticky 

zaručuje zaměstnání v prestižní společnosti  alespoň pro muže  kdežto neúspěch znamená 

zaměstnání na nízké úrovni s malou nadějí na postup. 

Vzdělání v Japonsku je rodinný závazek a úspěch dítěte je věcí cti rodiny. Japonské matky, 

z nichž je většina nezaměstnaná, připravují své malé děti do školy a to tak, že je učí kreslit, vyrábět 

hračky z papíru a rozpoznat písmena a čísla. Ve čtyřech letech je 90% japonských dětí zapsáno v 

přípravce na základní školu. Tak jako v čínských školách, jsou i zde děti rozděleny do skupin, které 

Japonci nazývají han. Vedoucí skupiny, neboli hancho, je zodpovědný za zajištění správného chování 

a za pomoc těm žákům, kteří se učí pomaleji. Japonští učitelé vydávají jen pár příkazů, raději se 

spoléhají na tlak vrstevníků. 

Harold Stevenson (1989) označil tři rysy, které odlišují japonské vzdělávání od amerického. 

První má co dělat s tím, jak tyto dvě společnosti pohlížejí na úspěch. Američané považují každé dítě 

za osobité individuum a úspěch ve škole přisuzují spojení přirozených nebo zděděných schopností a 

vhodných příležitostí. Výsledky v IQ testu a v ostatních testech schopností vidí jako měřítko 

přirozených schopností, jako předurčení „studijního osudu“ (Schields, 1989, s.7). Děti, které test 

vykonají s lepším výsledkem, než se předpokládá, jsou považovány za „nadprůměrné žáky“ a ty, 
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které jej vykonají hůře jsou považovány za „podprůměrné“. Japonci na druhou stranu věří, že se 

všechny děti rodí rovnocenné: „Všichni jsme nepopsaným listem papíru“. Když některé děti dokážou 

více než jiné, je to díky snaze, garambu nebo vytrvalosti. Japonci neuznávají horní hranici úspěchu. 

Studenti, kteří si vedou špatně, jsou povzbuzováni k většímu výkonu a stejné povzbuzování uslyší i 

děti, které jsou ve své třídě téměř nejlepší. Když se ptali japonských matek dětí z mateřské školy, jak 

daleko dojdou jejich děti ve škole, odpověděla polovina z nich, že to závisí na tom, jak těžce bude 

dítě pracovat. V Americe takto odpovědělo pouze 5% matek, ty spíše zdůrazňovaly „přirozené 

schopnosti“ a takové vnější okolnosti jako je, jestli by měla rodina dostatek peněz na zaplacení 

vysoké školy (Stevenson, 1989).

Druhým rysem je, že Japonci mívají přísnější kritéria na výkon než Američané. Američané o 

sobě mají obecně velmi dobré mínění. Žáci amerických pátých tříd se vysoko hodnotí 

v matematických schopnostech, chytrosti a ve školních výkonech. Domnívají se, že jejich rodiče a 

učitelé mají z jejich práce ve škole radost. Když byli dotázáni, jak si myslí, že jim na střední škole 

půjde matematika, skoro dvě ze tří dětí odpověděly, že očekávají, že budou lepší, než je průměr nebo 

skoro nejlepší ze třídy. V Japonsku bylo takhle optimistické pouze jedno ze čtyř dětí. Americké 

matky jsou „velmi spokojené“, když jejich děti skončí ve zkoušce z matematiky a schopnosti 

interpretace textu na třicátém místě ze sta; japonské matky nejsou spokojeny, pokud jejich děti 

nedosáhnou šestnáctého místa. Stevenson se domnívá, že naše sebeuspokojení snižuje výkony: když 

už děti pracují výborně, proč to zkoušet ještě tvrději.

A nakonec, japonské děti pracují mnohem tvrději než děti americké (Stevenson, 1989). 

Průměrný americký student tráví ve škole šest nebo sedm hodin denně, pět dnů v týdnu, 180 dní 

v roce s tříměsíčními letními prázdninami. Průměrný japonský student chodí do školy na osm hodin 

denně, pět dní v týdnu plus na půl dne v sobotu, 240 dní v roce. Během čtyřicetidenních letních 

prázdnin mají na každý den přidělené úkoly. Během školního roku tráví dva ze tří studentů nižších 

ročníků střední školy každé odpoledne hodinu a půl v juku, což je soukromě provozovaná 

„nalejvárna“, která je má připravit na státní zkoušky. Jak se závěrečná zkouška přibližuje, tráví 

průměrný středoškolák čtyři až pět hodin studiem po nocích (v porovnání s průměrnou půlhodinou 

nebo hodinou ve Spojených státech). Život pro Japonce není jen práce, ale bohužel to není ani hra. 

Některý školní den je věnován jiným než vzdělávacím aktivitám a před vyučováním tu také mají 

chvíli na hraní. Japonské děti zvládnou sledovat televizi stejně tak dlouho jako americké děti. 

103



V japonských školách se učí mnoho stejných předmětů jako ve školách amerických, ale nové 

poznatky a znalosti přednášejí žákům asi o rok dříve, než je tomu v Americe. V páté třídě je ve 

výkonech žáků z těchto dvou zemí už podstatný rozdíl. V okamžiku, kdy dodělají střední školu, má 

japonská mládež v poměru takové znalosti, které by měli studenti amerických škol za další tři nebo 

čtyři roky ve škole; kolem poloviny japonských studentů ví totéž, co průměrný absolvent vysoké 

školy ve Spojených státech. Ale pro srovnání  vysoké školy v Japonsku jsou poměrně snadné. Mají 

tam jen pár testů, žádné semestrální práce a nikoho nevyloučí. Japonští studenti prvního ročníků 

nazývají vysokou školu „volným časem“. 

V krátkosti: dětství a dospívání je v Japonsku zasvěceno vzdělání – nebo přesněji řečeno 

přípravě na zkoušky. Japonští dospívající nechodí na milostné schůzky, nejezdí v autech, nechodí na 

částečný úvazek do práce a ani nedělají domácí práce. Jejich prací je studium na plný úvazek. Tato 

těžká práce jim je zaplacena lepšími studijními výsledky. Ale dost to stojí. Školní systém stojí na 

standardizaci, jednotě a přizpůsobení se v každé oblasti života dítěte a v každém věku. S mladými 

lidmi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem odlišní (jako třeba kikokushijo, který žil v cizině) zacházejí 

učitelé a vrstevníci jako s „černými ovcemi“ (Kobayashi, 1989).

Nakonec Japonsko neposkytuje pro všechny své obyvatele rovnou příležitost. Na základní a 

střední škole mají dívky stejné osnovy a zkoušky jako chlapci, ale na vysoké školy už chodí mnohem 

míň žen. Jejich podřízené postavení vůči mužům začíná již na počátku školní docházky: např. před 

začátkem vyučování je v Japonských školách běžné přečíst nejdřív prezenční seznamy chlapců a až 

potom děvčat. Jeden z japonských pedagogů poznamenal, že „praxe umísťování dívek při čtení 

seznamů za chlapce se ve větší míře opakuje relativním nedostatkem modelů ženské role ve 

středoškolském systému“ (Kanamura, 1993, s. 7778). Ze středoškolských učitelů je méně než 20% 

žen a pozici ředitelů škol obsazují ženy jen ve 2,4% případů. Barakuminové, ke kterým se v japonské 

společnosti dlouho chovali jako k vyvržencům, bojovali za rovný přístup ke vzdělání (Hawkins, 

1989). (Přestože jsou Barakuminové rasově a jazykově Japonci, jsou spojováni s „nečistými“ 

povoláními jako jsou práce v řeznictví nebo v krematoriu a zachází se s nimi jako s menšinovou 

skupinou). Mimoto Japonsko se za ostatními národy ještě opozdilo ve snahách o začlenění 

postižených dětí do běžného vzdělání (Goldberg, 1989).

Japonsko má ohromný výsledek, pokud jde o výsledky ve všeobecném vzdělání. Ale tento 

výsledek závisí na obětech několika Američanů, kteří pro něj připravili půdu. Úplně obětování se pro 

vzdělání mezi japonskou mládeží mluví proti naší představě o kvalitně prožitém dětství. Důraz na 
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jednotnost odporuje naší úctě k individualitě. Omezený přístup k vyššímu vzdělání je opakem našeho 

přesvědčení, že je třeba dát každému šanci. A nerovné zacházení s celými kategoriemi lidí porušuje 

naší víru, že vzdělání je (nebo by mělo být) cestou ke společenské mobilitě.  

VÝZVA DO BUDOUCNA

Sociologické rozbory dějin vzdělání ve Spojených státech, které porovnávají souvislost mezi 

vzděláním, společenskou třídou, rasou, pohlavím a strukturou vzdělání v Americe v porovnání 

s ostatními státy naznačují, že dosažení dokonalosti ve vzdělávání nebude snadné.

Problém s nedávnými návrhy je ten, že se zaměřují na školskou reformu nebo na motivaci 

učitelů, ale zanedbávají všudypřítomný a silný vliv rodiny, společenství, společenské třídy, rasy a 

pohlaví na studenty. Říkat, že určité skupiny studentů jsou „zanedbávané“, je zjednodušením tohoto 

problému. Je také nutné vzít v úvahu rozdílné snahy a různé schopnosti studentů. Sociologové 

ukazují, že školní vzdělání není „neutrální“. Školy nejen připravují mladé lidi na úspěch, ale také 

mezi nimi vybírají a připravují je na nestejně odměňované společenské role. Přestože si občas někdo 

z chudé mládeže vede ve škole skvěle a získává stipendia na nejlepší univerzity, tak pro většinu 

Američanů vzdělání nesmazává vliv třídního původu. Studie ukazují, že mladí, kteří poznají, že jejich 

šance jsou postavené proti nim (navzdory ideologii rovnosti) se možná postaví proti systému a tím 

přispějí ke svému vlastnímu neúspěchu (Willis, 1077; Obu, 1974).

Současně sociologové ukazují, jak nutně Amerika potřebuje lépe vzdělané občany a 

pracovníky. Reforma vzdělání nemusí být úplné řešení, ale je to rozhodující krok. Když je tu obecně 

rozšířený vzdělávací úpadek, netrpí pouze jedinci, ale celá společnost – zejména ve věku vyspělé 

technologie a mezinárodní konkurence. A tak otázka pro 90.léta 20.století a pro další století není, 

zdali je ve vzdělání více důležitá rovnost nebo kvalita, ale zdali můžeme sloučit cíl rovnosti 

s hledáním kvality. 

SOUHRN

1. Co způsobilo školskou revoluci – rozmach vzdělání – ve Spojených státech?

Pro „školskou revoluci“ v této zemi jsou tři hlavní vysvětlení. První je, že hromadné vzdělávání 

splňuje potřebu průmyslové společnosti na kvalifikované pracovníky, mravní a společenský soulad a 

rovné příležitosti. Druhé je, že americký vzdělávací systém navrhli a udržují ho kapitalisté, aby 

105



podpořili své vlastní cíle. Třetí vysvětluje školskou revoluci na základě soutěže o společenské 

postavení.

2. Poskytují školy spravedlivé a otevřené prostředí pro dosažení dobrých výsledků a 

společenskou mobilitu, nebo je nerovnost součástí vzdělávání jako společenské  instituce? 

Pokud je nerovnost součástí vzdělání, proč tomu tak může být?

Navzdory naší představě o rovné příležitosti ve vzdělání si vedou mladí lidé z rodin s vyššími příjmy 

v průměru ve škole lépe než děti z chudých rodin. Také existují nerovnosti mezi osobami bílé pleti a 

osobami jiných barev a mezi chlapci a dívkami. Proč? Dřívější studie naznačily, že školní prostřední 

má jen malý vliv na úspěch studentů. Avšak mnohem novější studie ukázaly, že vyučovací techniky, 

oddanost učitelské profesi, úcta ke studentům a pevná disciplína má pozitivní vliv. Pokračující rasová 

a ekonomická segregace a navádění studentů na určitou dráhu může mít negativní dopad. 

Nespravedlnost ve financování může přispívat k nerovnostem mezi školami a k ošizování studentů 

v méně zámožných školách.

3. Proč klesá celková kvalita vzdělání ve Spojených státech?

Zdá se, že americký vzdělávací systém dosáhl krizového bodu. Chátrající učební prostředí, stále 

klesající výsledky ve zkouškách, změny ve studijních plánech, nedostatek učitelů a rostoucí míra 

negramotnosti  to vše rozvířilo diskusi kolem toho, jak dosáhnout výborné kvality vzdělání. Mají 

národní normy zasahovat do místního řízení? Jaké jsou náklady a zisky z profesionalizované výuky, 

jak můžeme usilovat o dokonalost ve vzdělání pro všechny studenty a o snížení počtu 

znevýhodněných žáků? 

4. Jak se liší systém vzdělávání v Americe od systémů v jiných zemích? 

Srovnání mezi kulturami pomáhá odhalit jedinečné rysy amerického vzdělávacího systému. 

Američané spíše než skupinový výkon (tak jako v komunistických společnostech) oceňují výkon 

jednotlivce, upřednostňují soutěžní mobilitu před mobilitou ze záštitou (tak jako v západní Evropě) a 

nemyslí si, že by děti měly být školáky na plný úvazek (jako si to myslí v Japonsku).

KLÍČOVÉ POJMY

Konfliktní perspektiva
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Vzdělání

Přitažlivé školy

Volba školy

Školní vzdělávání

Proroctví, které se samo naplňuje

Společenské postavení ve vztahu k dosaženému vzdělání

Strukturálněfunkcionalistická perspektiva

Navádění studentů na určitou dráhu

NÁBOŽENSTVÍ

CELKOVÝ POHLED NA NÁBOŽENSTVÍ

 Základní prvky náboženství

NÁBOŽENSTVÍ A SPOLEČNOST: TŘI POHLEDY

- Posvátné, profánní a kolektivní: Durkheim

- Náboženství jako opium: Marx

- Náboženství jako původce společenské změny: Weber

PODSTATA NÁBOŽENSKÝCH ORGANIZACÍ

- Typy náboženských organizací

- Celosvětový pohled: Islám: východ a západ
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- Problematika institucionalismu

NÁBOŽENSTVÍ V      MODERNÍ SPOLEČNOSTI – NEPŘELOŽENO   

- Postupné zesvětštění

- Pohled zblízka: Ženy a kostel

- Přehled náboženství ve Spojených státech

 Přeorganizování náboženství v Americe

V 60.letech bylo mnoho výzkumníků v americké společnosti přesvědčeno, že náboženství zaniklo. 

Například v knize Světské město (Secular City, 1966)  teolog Harvey Cox argumentoval, že 

náboženství se stalo bezvýznamným, neboť moderní lidé se již orientují na jiné věci. V souladu 

s tímto trednem se na konci 20.století zdálo, že kostely jsou jen o něco víc než jen muzea. Učenci té 

doby provolávaly: „Bůh je mrtvý“.

Dnes je jasné, že psát před třiceti lety nekrology pro náboženství bylo ukvapené. Náboženské 

organizace zaujaly jasná stanoviska (a těmi ovlivňují veřejné mínění) v řadě společensky sporných 

sociálních otázek  nevyjímaje legálnost potratů, pomoc církevním školám, otázku trestu smrti a 

použití nukleárních zbraní. Obrovský počet Američanů navštěvuje pravidelně každý týden 

bohoslužby. Evangelisté vystupující v televizi, dostávají milionové příspěvky (i navzdory skandálu 

v 80.letech) (T.Smith, 1992). 

Dokonce i lidé, kteří se narodili v období „baby boomu“ (období se zvýšenou porodností – 

pozn.překladatele), tedy v desetiletí s heslem „Bůh je mrtev“ se nakonec obracejí k různým 

náboženstvím. Sociolog, který studoval duchovní víru generace baby boomu, zjistil, že asi třetina 

z nich nikdy nepřestala navštěvovat kostel či synagogu, okolo čtvrtiny se k náboženství vrátilo, 28% 

by se dalo klasifikovat jako „věřící“, které zajímají náboženské otázky, ale k žádnému náboženství se 

nehlásí a 9% z nich jsou „hledači“, kteří zkouší jednotlivá náboženská vyznání. Pouhých 5% tvrdí, že 

jsou ateisti nebo bez vyznání. (Roof, 1993). To, co charakterizovalo v 60.letech generaci baby boomu 

– otevřenost, experimentování a zájem o sociální otázky – můžeme rozpoznat i dnes v jejich 

rozmanitých náboženských vyznáních: 
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„Náboženská   a   duchovní   témata   vycházejí   na 

povrch v mnoha   rozmanitých   směrech      ve   východních 

náboženstvích,   v evangelických   a   fundamentalistických 

učeních, v mysticismu a hnutích Nového věku, v uctívání 

bohů a ostatních starodávných náboženských rituálech, v  

kostelech     a   synagogách   nejčastějších   vyznání,   ve 

skupinách   regenerace   ve   dvanácti   krocích   – „Twelve 

Step“, v zájmu o otázku životního prostředí, v holistickém 

blahu   (holismus   je   filosofický   směr,   který   na   všechny 

vlastnosti   světa   nahlíží   jako   na   jeden   celek   –   pozn. 

překladatele)   a   v osobní   a   společenské   změně“   (Roof, 

1993, s. 45). 

Ve zbytku světa je náboženství stále velice živoucí.  Naleznemeli  na světě místa, kde proti 

sobě národy nebo skupiny lidí bojují, bezpochyby zjistíme, že pravou příčinou těchto konfliktů je 

náboženství: muslimové proti židům na Středním východě, muslimové proti křesťanům v Bosně a 

Chorvatsku, hinduisté proti muslimům v Indii a katolíci proti protestantům v Severním Irsku. Tam 

kde umírá takové množství lidí pro své náboženské vyznání, tam může být stěží náboženství mrtvé. 

Záměrem této kapitoly je vysvětlit trvání náboženství jako společenské instituce. Tento bod je 

velice důležitý. Sociologové, jako jednotlivci mohou anebo nemusí být oddaní konkrétnímu 

náboženství. Nicméně jako vědci nejsou oprávněni k tomu, aby komentovali takové věci jako je 

smysluplnost jednotlivých náboženských směrů nebo existenci boha. Spíše se zabývají studiem 

uspořádání náboženství; způsobem, jakým náboženství ovlivňuje členy společnosti; vztahem mezi 

systémy víry a společenskou strukturou a způsobem, jakým se tento vztah časem mění.

Klíčové otázky:

1. Proč se ve všech lidských společnostech nachází nějaká forma náboženství? Jaké jsou základní 

prvky náboženství jako společenské instituce?

2. Jak vysvětlili sociologové vazbu mezi náboženstvím a společností?

3. Jaké jsou druhy náboženských organizací? Jak je rozeznáváme? Jaké hlavní problematice čelí 

náboženské organizace?
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4. Jak se postupně měnila role náboženství v moderní společnosti? Jak se mění náboženský život 

v 90.letech 20.století v Americe?

Náboženství je jakýsi soubor institucionalizovaných vyznání a praktik, které se zabývají hlavním 

smyslem života. Poskytuje předlohu společenského chování, které je založené na božském, 

nadpřirozeném a transcendentálním uspořádání světa.

Otázka proč lidé lpí na určitých náboženských vyznáních sociální vědce dlouho mátla. 

Antropolog Bronislav Malinowski (1931) chápal náboženství jako naplňování propasti mezi lidskou 

touhou a lidskými schopnostmi. Neboť moc lidských bytostí kontrolovat události je omezená. Nehody 

se dějí  nepředvídatelné faktory rozvracejí i nejlépe vymyšlené plány, nejvyvinutější technologie 

nemohou kontrolovat počasí, předvídat nebo chránit před zemětřeseními nebo vyloučit předčasnou 

smrt. Náboženství poskytuje institucionalizované prostředky k omezení nejistot a nebezpečí v životě. 

Sociolog Talcott Parsons (1952) viděl náboženství jako naplňování propasti mezi společenským 

očekáváním a zkušenostmi. V každé společnosti jsou některá očekávání odsouzena k neúspěchu. 

Bolest a strádání se rozdělují náhodně, znesvěcení morálních zásad je někdy odměněno, poctivé 

jednání může končit osobními prohrami či tragédiemi. Náboženství vysvětluje utrpení a ďábla jako 

část božského či nadpřirozeného plánu. Antropolog Clifford Geertz (1965) chápe náboženství jako 

zbavení se intenzivního pocitu úzkosti, který lidé cítí, když se ocitnou na hranici svých schopností a 

morálního chápání. Lidské bytosti potřebují cítit, že svět je pochopitelný, že události v jejich životě 

mají nějaký důvod. 

Nejranější důkaz o náboženském jednání se datuje do období před více než 50.000 lety. V 

Evropě a jihozápadní Asii pohřbívali Neandrtálci své zemřelé společně s pracovními nástroji a 

dalšími věcmi, což naznačuje, že měli jakousi představu o „posmrtném životě“. Nevíme přesně, čemu 

neandrtálci věřili a jak svou víru ztvárňovali v rituálech. Ale z historických pramenů a etnografických 

studií víme skoro jistě, že každá společnost tíhne k nějaké formě k náboženství. Jednotlivá 

náboženská vyznání a praktiky se velmi liší. Některé skupiny připisují moc předkům a jiné 

nadpřirozeným silám. Některé věří v jedno božstvo, další v několik bohů zatímco jiné v nutnou 

harmonii vesmíru. Některé společnosti vidí své bohy jako dobrotivé, jiné jako zlomyslné, nepřátelské 

nebo lhostejné. Některé hledají ujištění ve své víře v osamocení a v divočině, další stavějí pyramidy, 

katedrály nebo jiné památníky a mají vlivné kněžstvo, aby se za ně přimlouvalo u božstva. Ale nějaká 

forma náboženství se objevila v každé společnosti ( D.Brown, 1991).
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Zbožným křesťanům, kteří věří v Boha stvořitele, vládce nebe a země, může přijít víra ve 

všemohoucnost předků nebo v to, že vše v přírodě má svou duši, jen nepatrně podobná tomu, čemu 

říkají „náboženství“. Ale i přesto, že jejich „pravda“, úmysly a praktiky mohou být zcela odlišné, 

všechna náboženství mají určité společné rysy společenského života lidí a mají podobné prvky a 

významy.  

Základní prvky náboženství

Náboženský   rámec je vytvořen ze čtyř  základních prvků:  víry, rituálů,  subjektivních zkušeností  a 

společenství (Glock, 1962; M. B. McGuire, 1981).

VYZNÁNÍ

Náboženská vyznání potvrzují existenci božství a nadpřirozeného řádu, blíže určují jeho charakter a 

účely a vysvětlují roli, kterou hrají v tomto řádu lidé (viz. kapitola 3). (Vyznání je přesvědčení, které 

nemůže být prokázáno nebo vyvráceno běžnými prostředky.) Náboženská vyznání se podílí na 

individuálním vnímání světa a předkládají jakéhosi průvodce chování. Například animistická 

náboženství zastávají názor, že svět je obydlen dušemi s motivy a emocemi jako jsou naše vlastní. 

Ačkoli věřící lidé neuctívají tyto duše jako bohy, snaží se ovlivnit jejich chování prostřednictvím 

magie. Tato animistická víra v duše vysvětluje výskyt onemocnění nebo nehod a stanovuje směr 

událostí. Podobně i křesťanská víra v původní hřích, Kristus a jeho zázraky a věčná spása nebo 

zatracení utvářejí vnímaní a vytvářejí pravidla chování. Náboženská vyznání se odlišují od jiných 

druhů vyznání v tom, že jsou založeny na víře v síly a jevy, jejichž existenci není možné prokázat 

jednoduchým tvrzením (Yinger, 1970).

RITUÁLY

Náboženské rituály jsou formální, stylizovaná ustanovení náboženských vyznání  procesí, 

žalozpěvy, modlitby, slavnostní přísahy atd. Náboženské rituály se odlišují od jiných aktivit v tom, že 

jim věřící připisují symbolický význam. Například rozsvěcování svíček na menorah na památku 

Hanukkah, Svátek světel, znamená něco docela jiného pro Židy v porovnání s dekorováním stolu 

svíčkami během běžného večera. Náboženské symboly jsou konkrétním vtělením hodnot, ideálů, 

názorů, tužeb a vyznání. 
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Západní náboženství mají sklon zvýrazňovat symboly a rituály jen zčásti, protože tato 

náboženství zdůrazňují abstraktní vyznání. Náboženství je samostatná instituce a náboženské aktivity 

jsou jasně rozeznatelné od jiných aktivit. Nicméně v jiných společnostech je náboženství vetkáno do 

látky každodenního života. Podobně jako počasí, se musí brát vždy v úvahu prosby duší nebo předků. 

V těchto společnostech jsou rozdíly mezi náboženskými a světskými činy, rituály a praktickými 

aktivitami, vírou a činem nejasné (Bourdieu, 1977; Leenhardt, 1981).

OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

Náboženské osobní zkušenosti vycházejí z vyznání a rituálů. Vyznání směrují lidi, aby interpretovali 

určité vnitřní stavy a skupinové zkušenosti jako „náboženské“. Rituály slouží k vzývání bohů a duchů 

nebo vyvolávání spojení s nadpřirozenem. Náboženské zkušenosti se pohybují v mezích od 

nevtíravého pocitu míru, který vychází z víry, že život jedince je v rukou boží síly, do intenzivních 

mystických zážitků, které vzbuzují hrůzu a úctu. Jednotlivci se mohou cítit transportováni 

z každodenní reality nebo zážitku jakoby mimo jejich vlastní těla nebo v přítomnosti nadpřirozených 

bytostí (což psychologové nazývají „změněný stav vědomí“). Některé náboženské skupiny aktivně 

vyhledávají vidění a mystické zážitky; tyto skupiny obsazují do hlavní role odborníky (šamany nebo 

„kouzelníky“), kteří podstupují intenzivní výcvik, aby se setkali s nadpřirozenými silami (viz Harner, 

1980). Jiné skupiny nedefinují takovéto zkušenosti jako „náboženské“, některé je popisují jako 

rouhání. Přestože mohou být náboženské zkušenosti velmi soukromé a osobní, většinou zapadají do 

určitých šablon. Podobně jako jiné zkušenosti jsou i tyto formovány normami.

SPOLEČENSTVÍ

Sounáležitost komunity věřících lidí je jádrem náboženské zkušenosti. Sdílení vyznání, rituálů a 

osobních zkušeností zvyšuje ztotožnění skupiny. V kmenech nebo jiných malých společnostech může 

být náboženství uznáváno jako součást přirozeného řádu. Existuje zde pouze jediné náboženství a 

proto tradiční vyznání a praktiky jsou zřídkakdy, či jestli vůbec, zpochybňovány. V komplexnějších 

společnostech je snaha rozdělovat náboženství na jednotlivé oddíly a mít své vlastní instituce jako 

například kostely. Tyto instituce mohou pomoci spojit dohromady určité komunity věřících  jako 

místní farnosti v rámci národních nebo mezinárodních církví a spíše v rámci jednoho náboženství než 

mezi různými náboženstvími. Navzdory odlišnosti náboženství v nejkomplexnějších společnostech 
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zůstává komunita životně důležitou součástí náboženství. Mohou existovat soukromá vyznání, ale 

neexistují žádná taková náboženství (Durkheim, 1912/1947).

NÁBOŽENSTVÍ A SPOLEČNOST: TŘI POHLEDY

Tři myslitelé devatenáctého a dvacátého století poskytli protikladné pohledy na vztah mezi 

společností a náboženstvím. Emile Durkheim zdůrazňoval funkci náboženství jako oslavu 

společenského řádu. Na druhé straně Karl Marx viděl náboženství jako nástroj utlačování používaný 

vládnoucí třídou, aby zakryla ekonomické vykořisťování lidu. Pro Maxe Webera bylo náboženství 

původcem společenské změny.

Posvátné, profánní a kolektivní: Durkheim

Emile Durkheim byl mimo jiné průkopníkem sociologii náboženství. Další myslitelé devatenáctého 

století se vyjadřovali k tématu náboženství z různých perspektiv. Někteří z Durkheimových 

současníků – jako Sir James Frazer a Edward B. Taylor – se zajímali o historický původ náboženství 

a hloubali o jeho vývoji od „primitivních“ vyznání. Nepřímo pohlíželi na náboženství jako na 

pozůstatek dřívějších etap lidské společenské evoluce. Jiní – jako Sigmund Freud a William James – 

se zabývali psychologickým původem a funkcemi náboženství a zkoumali individuální motivy, cíle a 

náboženské zkušenosti. Viděli náboženství jako něco, co pramení z hluboké psychologické potřeby. 

Naopak Durkheim se zajímal o společenské zdroje náboženství a o to, v čem by mohlo studium 

náboženství odkrýt přirozenost společenského života. Jeho analýzy se spoléhají na funkcionalistický 

teoretický modelem (viz. kapitola 2).

Durkheimova četba historické a etnografické literatury ho přesvědčila, že všechny společnosti 

rozlišují mezi posvátným  co je svaté, vzbuzuje úctu a musí s tím být jednáno se ctí – a profánním  

běžné, každodenní věci, se kterými smí být zacházeno neformálně (1912/1947). Usuzoval, že pokud 

je náboženství univerzální, musí v lidské společnosti plnit nějakou zásadní funkci. Durkheim usiloval 

o nalezení „všudypřítomných příčin“ náboženství – společenské síly, které náboženství udržují, ve 

všech společnostech – a naproti tomu hledání „prvopočátků“ a psychologických motivů náboženství 

odmítl jako nevědecké.

Svůj výzkum začal Durkheim popisem totemismu mezi australskými domorodými skupinami, 

které, jak sám věřil, reprezentují nejjednodušší formu lidské společnosti a proto odkryjí „základní 
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formy“ náboženského života. Totem je posvátný symbol, se kterým členové skupiny nebo kmene 

zacházejí s vážností a úctou. Věci vybrané jako totemy (ještěrka, housenka, ryba, strom) nevyvolávají 

úctu samy o sobě. Ale členové kmene vidí tento předmět jako jejich spojení s nadpřirozenem. Říkají 

si jeho jménem, zachovávají tabu v přístupu k němu, považují jeho vzhled a chování za zvláště 

podstatné. Totem je jak symbolem boha, tak i symbolem kmene. Durkheim viděl toto spojení mezi 

posvátnými předměty a skupinou jako klíč k náboženství. Při uctívání totemu členové kmene uctívali 

společnost. „Bůh kmene, totemická podstata, nemůže být o nic míň než sám kmen, zosobněný a 

předkládaný ve formě viditelného zvířete nebo rostliny, které poslouží jako totem“ (1912/1947, s. 

206).

Durkheim usuzoval takto: mnoho názorů a zkušeností, které lidé zařazují do „náboženské“ 

kategorie, jsou reakce na neviditelné, ale vlivné společenské síly. Například náboženská víra, že 

lidské bytosti jsou výsledkem božího tvoření, vyjadřuje společenskou skutečnost, že jsme bytostmi 

naší kultury a doby. Náboženské vnímání věčnosti vyjadřuje společenský fakt, že společnost 

existovala už před naším narozením a bude pokračovat i po naší smrti. „Mluvíme jazykem, který jsme 

nevytvořili; používáme nástroje, které jsme nevynalezli; uplatňujeme zákony, které jsme nestanovili; 

a pokladnice znalostí, kterou shromáždila ne jedna generace, je předávána z jedné generace na druhou 

atd.“ (1912/1947, s. 212). Není zázrak, ptal se Durkheim, že cítíme, jako by naše životy byly 

vytvářeny a ovládány vnějšími silami? Že jednáme s těmito silami s úctou, jako by na nich naše 

životy závisely? A ony závisí.

Durkheim rozšířil toto usuzování také na další aspekty intelektuálního života. O čase a 

prostoru, dobru a zlu se neučíme prostřednictvím osobních zkušeností. Čas a prostor nejsou empirické 

skutečnosti, ale společenské představy (Připomeňte si rozdílné chápání  času ve vietnamské a 

americké kultuře, viz. kapitola 3.) V předvědeckých společnostech (a do určité míry ve všech 

společnostech) náboženské rituály a vyznání učí o těchto základních pojmech, stvoření a 

znovustvoření víry i intelektuálních kategorií nezbytných pro individuální i kolektivní činy. Tudíž 

náboženství vzniká z naší zkušenosti společenských sil a dává této zkušenosti konkrétní formu a 

výraz.

Durkheim trval na tom, že náboženství tvoří a zachovávají „morální komunity“ neboli 

kolektivy. Náboženská vyznání upevňují normy a hodnoty skupiny tím, že začlenění posvátný 

rozměru do každodenního společenského tlaku. Náboženské rituály, svedením lidí dohromady, 

podporují společenskou solidaritu, aby znovu potvrdili své společné svazky a aby si připomněli své 
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společenské dědictví. Začlenění do rituálů zvyšuje pocit toho, že jsme součástí něčeho většího než 

sami sebe. To jednotlivcům naopak pomáhá přizpůsobit se ztrátě a bolesti. Durkheim věřil, že pokud 

by věda podkopávala víru ve svátost, objevila by se nějaká fungující obdoba, aby nahradila tradiční 

náboženství. Při předložení nových vysvětlení přírody a příčinnosti věda nevyhnutelně oslabí fakt, že 

se nás náboženství drží. Avšak z pohledu Durkheima věda nemůže nikdy zcela nahradit náboženství. 

„Víra je především hnací silou ke konání, zatímco věda, nezávisle na tom, jak dalece může být 

propagována, vždy zůstane od tohoto vzdálená. Věda je  zlomkovitý a neúplná; dělá pokroky pomalu 

a nikdy neskončí; ale život nemůže čekat“ (1912/1947, s. 479). Věda nám může poskytnout fakta, ale 

nemůže vybudovat morálku; věda nám může říci, co je možné a pravděpodobné, ale nemůže nám říci, 

co bychom měli dělat. Durkheim věřil, že by moderní společnosti požadovaly buď obnovení 

náboženství přepracováním forem, které vyhovují moderní vědě nebo by žádaly nový typy sociálně

politické víry (což studenti náboženství v dnešní době nazývají „sekulární humanismus“).

Náboženství jako opium: Marx

Půl století před Durkheimem psal Karl Marx o náboženství také jako o odlesku společnosti (ne jako o 

výrazu „primitivních“ nebo psychologických potřeb). Ale zatímco Durkheim zdůrazňoval pozitivní 

funkce náboženství, Marx použil konfliktní perspektivu (viz. kapitola 2). Durkheim viděl náboženství 

jako prospěšné v každé části společnosti prostřednictvím prosazování společenského závazku; Marx 

zastával názor, že v rozvrstvených nebo třídních společnostech slouží náboženství k zájmům 

vládnoucí elity na úkor lidu. Napsal: „náboženství je povzdechnutí potlačované bytosti, cítění světa 

bez srdce a duše bezduchých stavů. Je to opium lidstva“ (K. Marx, 1844/1963, s. 27). Tak jako 

analgetikum skrývá příznaky nemoci, uspáním nemocného do matoucí víry, že se cítí dobře, tak i 

náboženství zakrývá zneužívání pracujících, které uspává do falešné víry, že existující společenská 

uspořádání právě jsou – anebo zrovna nejsou  nevyhnutelná. Tudíž náboženství může učit, že 

postavení jednotlivce na zemi je předurčené nebo že utrpení na zemi bude odměněno v nebi a tím 

zakrývat třídní strukturu a zájem elity o zachování současného stavu.

Marx viděl náboženství v kapitalistických společnostech jako ztělesnění odcizení: sebe

odcizení lidé poznají, když cítí, že ztratili moc nad společenskými institucemi. Marx použil termín 

„odcizení“, aby popsal poznatek současných pracujících, že nejsou nic víc než „pouhé kolečko ve 

stroji“. Také ho použil, aby popsal to, co viděl jako dehumanizující efekt náboženství. „Čím více ze 

sebe pracující vydává v práci, tím mocnější se stává svět předmětů, které vytváří tváří v tvář sám sobě 
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a tím chudší se stává ve svém vnitřním životě, tím méně patří sám sobě. Čím více se člověk upisuje 

Bohu, tím méně zůstává uvnitř sebe samotného“ (1844/1963, s. 122).

Marxův pohled na náboženství byl založen na přesvědčení, že člověk stvořil Boha ve svých 

představách. V dřívějších, primitivních společnostech lidé přisuzovali lidské síly a pocity stromům, 

řekám a jiným přírodním věcem. Domnívali se, že existuje mnoho jednotlivých bytostí, dobrých a 

zlých. Jak se společnosti vyvíjely z malých izolovaných kmenů ve velké národy a státy s centrálními 

vládami, náboženství se vyvíjelo směrem k  jednobožství a k myšlence „nadboha.“ Tento bůh 

ztělesňuje moc státu a potenciální moc lidského kolektivního jednání. Dalším krokem bylo podle 

Marxe poznat, že není žádný bůh, jen příroda a lidstvo. To by na oplátku vedlo lidské bytosti k 

zaměření se na vývoj jejich vlastních možností.

Ačkoli Marx zastával názor, že náboženství souviselo s vývojem v dávné minulosti, jeho 

obvinění náboženství v moderní kapitalistické společnosti bylo globální. Tvrdil, že až tehdy, kdy lidé 

skoncují s matoucím blaženým pocitem náboženského chtíče, začnou vyžadovat skutečné štěstí. 

„Kritika náboženství,“ pokračoval, „otevře oči  člověku tak, že bude přemýšlet, jednat a utvářet svou 

realitu jako člověk, který … opět dostal rozum“ (1844/1963, s. 44). V beztřídní společnosti by se 

náboženství stalo nepodstatným a zbytečným.

Marx mohl v 60. letech 20. století snadno předpověděl hnutí „Bůh je mrtev“. Byla to doba 

diskusí o společenských hodnotách a boje proti nespravedlnosti, kterou způsobuje chudob, rasismus a 

diskriminace pohlaví. Aktivisté odmítali většinu sociálních institucí, včetně náboženství, jako 

ztělesnění současné doby i zdroj odcizení, nerovnosti, nespravedlnosti a neštěstí. Marxismus se 

nemohl otevřeně hlásit ke generaci „Bůh je mrtev“, ale velmi o ní usiloval. Možná není náhoda, že 

když vliv marxistického komunismu začal v posledním desetiletí slábnout, vliv náboženství se 

zvyšoval.

Náboženství jako původce společenské změny: Weber

Zájem Maxe Webera o náboženství byl do určité míry inspirován Marxem. Podobně jako Marx, 

věnoval Weber velkou část svého intelektuálního života zkoumání dějin kapitalismu. Uznal Marxe 

tím, že zdůraznil roli hospodářských uspořádání v dějinách. Ale zatímco Marx věřil, že celá historie 

může být vysvětlena jako třídní boj, Weber pohlížel na ekonomiku pouze jako na jeden z mnoha 

vlivů na běh dějin. Zatímco Marx zastával názor, že náboženství je překážka společenské změny, 

Weber tvrdil, že náboženství může být původcem společenské změny. Weberova Protestantská etika 
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a duch kapitalismu (1904/1958) byla popsána jako „dialog s duchem Karla Marxe“ (Coser, 1977, s. 

228).

Weber začal svou práci tvrzením, že v zemích s protestantským i katolickým obyvatelstvem 

jsou obchodní představitelé, bankéři a dokonce i vysoce schopní pracovníci „převážně protestanti.“ 

Proč by to tak mělo být? Ptal se Weber. Co je na protestantské víře a praktikách, že podporují 

ekonomické podnikání? Weber našel odpověď v kalvinistické etapě protestantské reformace. Toto 

vysvětlení se soustředí na dva základní prvky protestantské víry  vykupitelskou hodnotu práce a 

pozemský asketismus. 

Doktrína předurčení byla středem kalvinistického myšlení. Katolická církev vyučovala, že 

cesta k vykoupení vede přes církev, že každý si zaslouží místo v nebi díky účasti na svátostech (mše, 

zpověď, pokání a podobně). Kalvinisté věřili, že Bůh rozhoduje, zda jedinec bude „vybrán mezi 

svaté“ nebo zatracen v pekle předtím, než je narozen, a že nic – dokonce ani dobré skutky, které by 

člověk mohl na zemi učinit – nemůže změnit to, že rozhodnutí osvobozuje jedince z církevních 

svazků. Ale tato víra také způsobila silné znepokojení. Jak mohl člověk věděl, jestli byl vybrán 

Bohem právě on? Někteří kalvinisté řešili své psychologické dilema tím, že považovali pozemský 

úspěch za znamení náklonnosti Boha. Dobrými skutky nebylo možné dosáhnout vykoupení (jak věří 

katolíci), ale zmírnily strach ze zatracení. Jak praví Bible, „Viděl si muže, který je zběhlý ve svém 

díle? Před králi bude stávat“ (Přísloví 22:29).

Kalvinistická víra ve vykupitelskou hodnotu práce byla skombinována s tím, co Weber nazval 

„pozemským asketismem.“ Kalvinisté odsuzovali nestřídmost, snahu o získání přepychu a tělesný 

požitek. Ale také odmítali víru, že někdo může dosáhnout spasení tím, že se zbaví svého majetku a 

bude žít v chudobě (něco, co spojovali s katolickými mnichy). Co by tedy měli úspěšní obchodníci 

dělat se svým majetkem? Kalvinistická odpověď zněla: Vlož tyto zisky do práce. Kalvín „nechtěl 

uvalit zahanbení na člověka s majetkem, ale využít jeho finančních prostředků na nebytné a praktické 

věci“ (Weber, 1904/1958, s. 171). A tak se zrodila protestantská etika s příznačným propojením pilné 

práce a sebezapření. Po staletí katolická církev zavrhovala snahu o získání finančních prostředků, 

především půjčováním peněz a obchodem. Kalvinismus povznesl  šetření, investování, rozumné 

kalkulování a vydělávání  na morální povinnost. Nepřímo tedy dal kalvinismus kapitalismu morální 

souhlas a vytvořil množství horlivých podnikatelů.

Weber nehájil názor, že tato vyznání sama o sobě mohou vysvětlit, proč se kapitalismus 

vyvinul v protestantské Evropě mnohem více než, řekněme, v Číně nebo Indii. Viděl protestantskou 
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víru jako jeden z faktorů, který přispěl ke vzestupu kapitalismu. Ačkoliv nesouhlasil s Marxovým 

ekonomickým determinismem, neměl v úmyslu vyvrátit roli ekonomie v dějinách. Napsal „Není 

mým … cílem nahradit jednostrannou materialistickou za stejnou měrou jednostrannou 

spiritualistickou příčinnou interpretaci kultury a historie“ (1904/1958, s. 183). Spíše bylo jeho cílem 

ukázat, že historie nemůže být omezena na vysvětlení s jedinou příčinou a že náboženství může být 

původcem sociální změny.

Na závěr své knihy Weber popsal duši kapitalismu a akt blízký uctívání racionálního 

instrumentalismu v moderních dobách jako „železnou klec“, ve které „technické a ekonomické 

podmínky strojní výroby . . . určují životy všech jednotlivců.“ Pokračoval, „Na poli (kapitalistického) 

nejvyššího rozvoje ve Spojených státech měla snaha o získání majetku, odňata od náboženského a 

etického významu, tendenci spojit se s čistě světskou vášní, která jí často dává ve skutečnosti 

charakter sportu.“ Náboženský duch, jenž naplnil růst kapitalismu, uprchl z klece a zanechal za sebou 

„odborníky bez duše, sensualisty bez srdce.“ Pro Webera postrádala společnost, ve které jsou lidská 

konání a vztahy ovládány rozumným kalkulováním a „ekonomickými nátlaky“, smysl (1904/1958, s. 

181183).

PODSTATA NÁBOŽENSKÝCH ORGANIZACÍ

Náboženství nejsou pouze soubory vyznání a praktik, ale také společenské organizace (Troeltsch, 

1931; Niebuhr, 1929; B. Johnson, 1963; Swatos, 1975). Sociologové rozlišují čtyři odlišné typy 

náboženských organizací: státní církev, sektu, denominaci a kult. (V tomto kontextu se „církev“ 

netýká přímo křesťanské organizace, ale jakéhokoli pevně zavedeného náboženství.) Rozdíly mezi 

nimi jsou v jejich vztahu ke společenskému prostředí (McGuire, 1992). Tento vztah je stanoven za 

prvé tím, jestli náboženství uznává nebo odmítá převládající společenské uspořádání, a za druhé tím, 

jestli se považuje za jediné právoplatné („jediná pravá víra“), nebo uznává náboženský pluralismus.

Typy náboženských organizací

STÁTNÍ  CÍRKEV

Termín „církev“ může být používán v obecném smyslu ve vztahu k celé škále náboženských 

organizací. Pokud používáme termín státní církev, máme na mysli náboženskou organizaci, která se 

118



prohlašuje za jedinou právoplatnou a má pozitivní vztah ke společnosti. Tím, že se prohlašuje za 

„jedinou pravou víru“, neuznává jiná náboženství, ani netoleruje rozdíly uvnitř své církve. Nevěřící 

jsou předmětem obracení na správnou víru a/nebo pronásledování. Státní církev je oficiálním 

náboženstvím dané společnosti. Schvaluje existující politické a hospodářské instituce a na oplátku je 

uznávána státem. Ve své čisté formě je církev „životzahrnující“ organizací (Swatos, 1975). Všichni 

členové společnosti patří k církvi a všechny aspekty života jsou předmětem přímého i nepřímého 

náboženského dohledu. 

Katolická církev ve středověké Evropě a anglikánská církev v alžbětinské Anglii jsou dobře 

známé příklady. Člen anglikánské církve, který vysvětloval vzájemné upevňování vztahu mezi církví 

a státem v nedávné době, prohlásil:

„My   zastáváme   názor,   že   neexistuje   žádný   člověk 

anglikánské   církve,   jenž   by   nebyl   zároveň   členem 

Britského společenství národů; ani žádný člověk jakožto 

člen   Britského   společenství   národů,   který   by   zároveň 

nebyl člověkem anglikánské církve.“ (Hooker in Swatos, 

1975, s. 180)

Spojené státy jsou jednou ze zemí, které nikdy neměly státní církev přijímanou celým národem.

SEKTA

Sekta je náboženská organizace, která trvá na jedinečné právoplatnosti, ale stojí stranou od 

společnosti. Podobně jako státní církev sekta prohlašuje, že zaručí cestu ke spasení. Ale tam, kde 

státní církev vstupuje do společnosti, proto aby ji ovlivnila, sekta vidí společnost jako „příliš hříšnou 

na to, aby cokoliv ovlivnila, kromě sebe“ (Bellah et al., 1985, s. 243). Sekta se distancuje od 

existujících politických a hospodářských institucí. Její členové se mohou vzdát „světských“ 

záležitostí, čímž utvářejí separátní společnost nebo se mohou otevřeně angažovat v útocích na systém. 

Jinými slovy je sekta protestní hnutí. Sekty jsou často skupiny, které se odloučily od státní církve, 

kterou viděli jako zkorumpovanou, aby znovu vytvořili „čistou“ náboženskou komunitu, která – jak 

věří – existovala v minulosti. Mezi příklady patří: puritáni v Anglii šestnáctého století; kvakeři a 
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mormoni v některých komunitách v Americe osmnáctého a devatenáctého století; lidé Amish, Svědci 

Jehovovi a židovští hasidé v dnešních Spojených státech.

DENOMINACE

Denominace je náboženská organizace, která má pozitivní vztah ke společnosti a uznává 

právoplatnost jiných náboženství (Niebuhr, 1929). Podobně jako státní církev přijímá normy, hodnoty 

a praktiky společnosti. Ale oproti státní církvi či sektě neprohlašuje, že má „řešení.“ Tím, že se 

neprohlašují za jediné právoplatné, vidí denominace náboženskou účast jako dobrovolnou aktivitu. 

Nejčastěji je možně je nalézt ve společnostech, kde je náboženství rozčleněno, to znamená tam, kde 

všechny aspekty života nejsou chápány v náboženském významu a kde se na ostatní instituce (jako 

politika a vzdělání) pohlíží jako na nezávislé a právoplatné. Většina majoritních náboženských skupin 

v dnešních Spojených státech – metodisté, luteráni, členové episkopální církve, baptisté a reformní a 

konzervativní židé – může být považována za denominace.

Martin Marty (1981) zavedl termín „veřejná církev“, aby popsal majoritní křesťanské 

denominace v dnešních Spojených státech. Ačkoliv si každá uchovává jednotu svých 

charakteristických vyznání a praktik, mnohé se často shodují v hlavních bodech a programech 

obecného zájmu. Také vyhledávají kontakty s židovskými a jinými nekřesťanskými náboženskými 

skupinami a se světskými organizacemi. Marty tvrdí, že se veřejná církev pravděpodobně vyvíjí ve 

společnosti, kde náboženství ztratilo většinu svého vlivu na veřejný život a hledá nové cesty 

uplatňování veřejné zodpovědnosti.

KULT

Kult je náboženská organizace, která uznává právoplatnost jiných náboženství, ale má negativní 

vztah ke společnosti. Podobně jako sekta, zastává kult názor, že na způsobu, jakým většina lidí ve 

společnosti žije je „něco špatně“. Avšak zatímco jsou sekty často „ve válce“ se společností, kulty se 

většinou zaměřují na jedince. Častěji se zabývají tím, aby byl jedinec v dobrého vztahu 

s nadpřirozenem a s osobní harmonií mysli než se společenskou změnou. Díky důrazu na jedince, 

bývají tolerantnější k jiným náboženstvím. Kulty často zakládají charismatičtí představitelé (lidé, u 

kterých se věří v jejich jedinečný vhled a moc) a rozpustí se poté, co vůdce zemře. Jsou krátkodobější 

než jiné náboženské organizace. Jsou také volněji organizované. 
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Kulty většinou bývají malé a neformální. Členové si mohou dokonce uchovat i jiné 

náboženské vyznání. V některých případech je lepší přívržence popsat spíš jako klienty nebo diváky 

než jako členy kongregace (Stark a Bainbridge, 1980). Jejich účast může spočívat pouze ve čtení knih 

nebo časopisů. Současné příklady zahrnují americký zen, transcendentální meditaci, scientologii, 

zaříkávače hadů.

Některé kulty však mají k lhostejnosti daleko. Jejich členové mají pouta, která je vedou k 

extrémům, dokonce až k vlastní smrti pro svého vůdce. Jeden takový kult se nazýval Branch 

Davidians a tvořili ho přívrženci charismatického vůdce jménem David Koresh, který viděl sám sebe 

jako válečného anděla předurčeného k očištění země (viz. kapitola 17). Koresh do svého tábora 

nedaleko místa Waco v Texasu přitahoval stoupence z celého světa. Tam je uchvátil svým 

nadlidským ovládáním posvátné knihy a svými apokalyptickými vizemi hrozícího konce světa. Také 

se tvrdilo, že si mezi mladými ženami v táboře vybral mnoho manželek a anuloval všechny ostatní 

sňatky mezi stoupenci (Newsweek, 15. březen 1993). Koresh zásoboval tábor střelnými zbraněmi a 

municí, aby se připravili na „Armageddon“. Tato strategie prosazovala smýšlení „my proti nim“, 

které Koresh rozvíjel, ale také to upoutalo pozornost federálních agentů, kteří na tábor uspořádali 

v březnu roku 1993 zátah. Federální agenti po několik týdnů stáli stranou, poté se ale vyrazili s tanky, 

aby rozbili vchod tábora. Předtím, než mohli vstoupit, pohltil prudký oheň budovu. Osmdesát pět 

členů kultu Branch Davidians, včetně sedmnácti dětí mladších čtrnáct let, zahynulo v plamenech. 

Není známo, jestli tam byli drženi proti své vůli nebo se smrt vybrali dobrovolně. Ale je známo, že 

v podobném kultu v Jižní Americe vypilo v roce 1978 více než 900 členů jedovatou kyselinu na 

příkaz jejich vůdce Jima Jonese. 

Ne všechny kulty jsou sebezničující. Ve skutečnosti se mnoho náboženských odborníků 

shoduje, že negativní nádech slova „kult“ poznamenává mnoho menšinových náboženských komunit, 

které jsou naprosto dobrotivé (Richardson, 1970). Podle Jamese Richardsona (1990) 99% 

menšinových náboženských skupin je dobrotivých a mírumilovných a pouze chtějí být osamocené. 

Tito odborníci doporučují zaměnit slovo „kult“ za takové termíny jako „nové“, „menšinové“ nebo 

„exotické“ náboženství.

Jak náboženství zapadne do této typologie, záleží na jeho vztahu ke společenskému prostředí. 

Stejné náboženství může být v jedné společnosti státní církví, ale sektou či kultem v jiné. 

V současnosti může být například římský katolicismus v Itálii chápán jako státní církev (ačkoli se 

Itálie stává více a více světskou). Ve Spojených státech je katolicismus spíše denominací. V mnohých 
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latinskoamerických národech hraje katolicismus dvojí roli. Je státní církví, která tvrdí, že většina 

populace patří mezi její členy a hraje dominantní roli ve společenském životě. Ale tam, kde se zdá, že 

elita oklamává náboženské hodnoty a knězi a jeptišky jsou aktivní součástí v revolučních hnutích, je 

katolicismus spíše sektou.

Náboženství nejsou neměnná, tak jako není neměnná společnost. Vztah mezi náboženstvím a 

společenským prostředím se může měnit  a většinou to tak je. Například v Anglii šestnáctého století 

byli puritáni sektou. Viděli „Bibli (jako) kompletního průvodce křesťanským žitím, přehled všech 

nařízení a předpisů nezbytných pro lidskou vládu“ (K. T. Erikson, 1996, s. 47). Ale pohlíželi na 

anglickou církev, se svou hierarchií biskupů a pečlivě vypracovanými rituály jako na překážku, 

kterou společnost postavila mezi lidi a Boha – jako korupci „Slibu“. Proto měli v úmyslu založit svaté 

společenství, ve kterém by byly politické, hospodářské a všechny jiné instituce založeny na Bibli. 

V Massachusettském zálivu už nebyli puritáni sektou, nýbrž státní církví. Členové představenstva 

církve získali pravomoc nad všemi aspekty života; jinověrci byli vyhoštěni.

Podobná proměna se stala v nedávných dějinách Iránu (viz. kapitola 17). Před revolucí v roce 

1979 byli šíitští muslimové sektou – skupinou jinověrců, kteří na náboženské půdě odporovali vládě 

Shaha a jeho úsilí o zmodernizování Iránu. Dnes jsou v Iránu šíitové odnoží islámu, státní církví 

v sociologickém smyslu; je to náboženství, které se spojilo s politickými a hospodářskými institucemi 

a prohlašuje se za jedinou pravou víru. Takové změny ve struktuře mohou změnit význam a praktiky 

náboženství.

Celkový pohled: Islám: východ a západ

Muslimské náboženství, známé také jako islám, vzniklo asi před čtrnácti stoletími na středním 

východě, když prorok Mohamed prohlásil, že měl několik vidění, že se mu zjevila vůle Boží. Islám 

znamená „podrobení“ a muslim je „ten, který se podrobuje“ vůli Boha. Zjevení, která přišla 

k Mohamedovi, jsou zapsána v Koránu, posvátném muslimském textu, o kterém muslimové věří, že 

je přesným výkladem božího poselství, které se Bůh pokoušel sdělit dlouhou cestou Abraháma a 

Ježíše. V důsledku dávného rozpolcení existují dnes dvě hlavní podskupiny islámu: sunité a šíité 

(nacházející se hlavně v Iránu a Iráku). Muslimové s téměř miliardou vyznavačů nyní představují 

druhou největší náboženskou skupinu na světě. 
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Pro muslima znamená podrobit se Boží vůli, následovat islámské právo stanovené Koránem a 

tradicemi, které vznikly v době Mohamedova života a slov. Pět pilířů islámu nařizuje vyznavači, aby 

(1) vyznával víru v jednoho Boha a jeho posla; (2) se modlil pětkrát denně, (3) dával almužny těm, 

kteří je potřebují a podporoval muslimskou komunitu, (4) dodržoval půst jeden měsíc v roce; a (5) 

vydával se na pouť do Mekky. Od muslimů se očekává, že se budou skromně odívat, budou dodržovat 

oddělené role mužů a žen a budou dodržovat určitá stravovací omezení (alkohol a vepřové maso jsou 

zakázány). Uznáním role Mohameda, jakožto politického i spirituálního vůdce, nedělají muslimové 

žádné rozdíly mezi svým náboženským a světským způsobem života. Islámským ideálem je vytvořit 

muslimskou komunitu bez jakýchkoli hranic a národnostního dělení. 

První muslimové, kteří přišli do Spojených států, byli pravděpodobně otroci v sedmnáctém a 

osmnáctém století. V devatenáctém století našlo několik libanonských přistěhovalců svou vlastní 

cestu na středozápad, kde založili malou muslimskou komunitu. Potom, v šedesátých letech 

dvacátého století, způsobily dvě události rozmach v počtu muslimů ve Spojených státech: tisíce 

Afroameričanů se obrátili na islám jako na prostředek k nalezení svých předotrokářských kořenů a 

nová přistěhovalecká práva zmírnila omezení týkající se velkého množství zemí s četnou muslimskou 

populací. Nyní je počet amerických muslimů v rozmezí od třech do čtyř milionů; existuje domněnka, 

že asi dvě třetiny z nich jsou přistěhovalci a jedna třetina jsou zkonvertovala (Kosmin a Lachman, 

1993). Američtí muslimové pořádají své vlastní svatební obřady, založili své školy, společenské 

kluby, časopisy, knihkupectví, stejně jako více než 1000 mešit po celé zemi. 

Většina muslimů ve Spojených státech je jako jakákoli jiná přistěhovalecká skupina: chtějí se 

přizpůsobit americkému životu a navíc si zachovat svou náboženskou identitu. Mnoho jejich hodnot 

se shoduje s hodnotami jiných konzervativních náboženských skupin: jsou proti potratům, proti 

pornografii, udržují pevná rodinná pouta, neuznávají sex před svatbou. Podobně jako 

fundamentalističtí křesťané, věří fundamentalističtí muslimové v přesný výklad svého posvátného 

textu. Naneštěstí mnoho Američanů staví fundamentalismus v islámu na úroveň fanatismu. Jen 

minimálně rozumějí minulosti i vyznání islámského náboženství. Zveřejňování násilných událostí 

v Iránu, Iráku, Libanonu, Indii, Egyptě a v jiných muslimských zemích v médiích je vedlo k tomu, že 

obecně spojují islám s násilím, terorismem, diskriminací pohlaví a intolerancí. Je pravda, že malá část 

fanatických muslimů se zdá býti posedlá zřízením nadvlády islámu jakýmkoli způsobem, ale 

obrovská část muslimů, především v Americe, neobhajuje násilí nebo teroristické taktiky. Nicméně 

sdílejí mnoho tradic a rituálů – samozřejmě celý způsob života – se svými extrémnějšími 
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spoluvyznavači. Někteří pozorovatelé se strachují, že pokud Američané budou trvat na názoru, že 

všichni muslimové jsou fanatici, mohou eventuelně dotlačit umírněné muslimy do spolčení 

s teroristy. Velké trhliny, které se nyní vyskytují v muslimském hnutí na středním východě mohou 

být snadno odstraněny, aby se „dekadentnímu“ západu předvedlo jako jednotná strana.  

Zdroj: Barry A Kosmin and Seymour P. Lachman. 1993. One nation Under god. New York: 

Harmony Books; Lawrence, Brouce B. 1989 Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against 

the Modern Age. San Francisco: Harper and Row; Lawrence, Buruce B. „Muslims Between 

Nationalism and Religion: rethinking Islam as an Ideology of Violence.“ In Bruce Kapfere (ed.) 

Nationalism and Violence. New York: Harry Frank Guggenheim Foundation. 

Problematika institucionalismu

Všechna náboženství čelí ve větší či menší míře základnímu problému. Pokud má náboženství 

jakýkoliv dopad na společnost, musí si vytvořit strukturu pro realizování svých cílů a hodnot. 

„Působení“ není všechno. Náboženství musí být institucionalizované. Avšak proces institucionalizace 

může nepatrně změnit cíle a hodnoty onoho náboženství a oddělit členy skupiny od původně sdílené 

zkušenosti víry a přesvědčení. Thomas O’Dea (1966) určil pět problematických oblastí náboženských 

organizací.

1. Prvním problémem jsou smíšené motivace. Většina náboženství je tvořena charismatickým 

vůdcem (Ježíšem, Mohamedem, Budhou) a skupinou přívrženců, kteří jsou vytrvalí ve své 

oddanosti vůdci anebo jeho původu. Při procesu institucionalizace však musí náboženství 

apelovat k většímu rozsahu motivací (touha po renomé, počestnosti, moci, hospodářských 

výhodách atd.). Aby přežilo, musí „mobilizovat ty, kteří mají vlastní zájem, i ty, kteří zájem 

nemají“ (McGuire, 1992). Ale tato apelace na smíšené motivace může podlomit nebo 

kompromitovat původní hodnoty.

2. Druhá problematika se týká náboženského systému symbolů (modlitby, ceremonie a insignie). 

Symboly jsou nezbytnou součástí institucionalizace. Přetvářejí osobní náboženské zkušenosti 

na konkrétní vyobrazení, aby umožnili věřícím vyjádřit se a opět se ujistit o svém běžném 
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přesvědčení. Avšak neustálé rutinní praktikování náboženských ceremonií a symbolů směřuje 

k okrádání se o emocionální dopad.

3. Třetí problematika se vztahuje k organizaci. Charismatické vedení je nestálé. Pro ochranu 

stálosti si musí náboženství utvořit administrativní strukturu (rozdělení práce, jednotné 

postupy, atd.). Ale při vytváření stálé (obvykle byrokratické) struktury může náboženská 

skupina vytvořit třídu jednotlivců, kteří mají větší zájem o zachování svého vlastního 

postavení v této organizaci než na zabezpečení náboženských ideálů. Kromě toho neosobní 

byrokratická struktura může odcizit obyčejné lidi.

4. Čtvrtá problematika se zabývá rozporem mezi doslovným zněním a smyslem náboženského 

zákona. Pokud náboženství ovlivňuje lidské životy, jeho myšlenka musí být přenesena na 

konkrétní pravidla, která platí v každodenních aktivitách a starostech. Ale morální chápání 

může při tomto přenesení něco ztratit. Při dodržování doslovného smyslu náboženského 

zákona mohou členové zapomenout na smysl tohoto zákona.

5. Pátá problematika se týká obrácení na víru oproti přinucení. V ideálním případě je členství 

v náboženské skupině založeno na dobrovolném závazku a vnitřním přesvědčení, na tom, co 

nazýváme „činem víry“. V dřívějších dobách mohlo náboženství při získávání členů záviset 

jen na obracení na víru. Ale při procesu institucionalizace musí vytvořit postupy k potlačení 

pochybností. Tyto postupy se mohou pohybovat od propracovaného společenského nátlaku k 

hrozbám či mučení (jako při španělské inkvizici). Při boji proti pochybám může náboženství 

ztratit svůj spontánní a dobrovolný charakter. Členové, kteří se přizpůsobují kvůli vnějším 

nátlakům, ne z osobního přesvědčení, nejsou „věřící“ v pravém slova smyslu.

Hlavní bod O’Deaovy teorie je, že pokud náboženství usiluje o své původní cíle (o ovlivňování 

společnosti a působení na lidské životy), institucionalizace je nezbytná, ale právě proces 

institucionalizace může původní cíle pozměnit, odcizit věřící a rozsévat první semínka pochybností. 

Všechna náboženství čelí této problematice institucionalizace. 
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