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Úvod
Autor jako geolog a archeolog sociologie

Jako autor této knihy mohu být považován za jakéhosi “sociálního geologa”. Geologové jsou jak známo vědci, kteří se zabývají studiem hornin a horninových celků v různých vrstvách Země. Obvykle se nespokojují s výzkumem hornin sebraných tam či onde na zemském povrchu, protože množství informací, které mohou získat z povrchových jevů, pro ně není dostatečné. Proto se často zavrtávají hluboko do zemské kůry a odebírají vzorky z jednotlivých vrstev hlouběji a hlouběji směrem k zemskému jádru. Vzhledem k tomu, že jejich vrtáky jsou malé a mají omezené možnosti, mohou geologové z každé vrstvy odebrat jen malé množství vzorků. Nicméně jsou přesvědčeni, že se z nich o těchto vrstvách dozvědí velmi mnoho. Navíc přestože se nikdy nemohou doopravdy přiblížit k zemskému jádru, domnívají se, že i o něm nám toho jejich výzkum hodně prozradí.

Sociální geologie
Jak souvisí vrtání skrze četné vrstvy zemské kůry za účelem odběru vzorků s touto knihou? Tak, že na rozdíl od většiny úvodů do sociologie tato kniha nezůstane na povrchu, neboť se nespokojím se sběrem a rozborem valounů sociologických rozumů tu odtud a tu odjinud. Ačkoliv mnohé z těchto valounů jsou dosti zajímavé, často studentům neumožní pochopit jednotlivé aspekty (nebo ve smyslu našeho předchozího přirovnání vrstvy) sociologie, nemluvě o jejím samotném jádru, o její podstatě. Abych umožnil lepší pochopení sociologie, a to jak jejích jednotlivých vrstev, tak jejího jádra, provrtám se jejím povrchem a sestoupím do hlavních vrstev pod ním. Zatímco geologové používají fyzické nástroje, já budu ve své geologii sociologie uplatňovat rozličné intelektuální nástroje. Při sestupu vrstvami – intelektuálním, nikoliv fyzickém – budu odebírat vzorky. Namísto hornin budu sbírat informace o různých aspektech sociologie. Vzorky vědění, které sesbírám, budou myslím zajímavé a poví nám toho hodně o širších vrstvách sociologie, z nichž budou odebrány. V každé vrstvě lze najít mnoho dalších aspektů sociologie, avšak mé intelektuální nástroje mi – podobně jako geologovi jeho nástroje fyzické – umožní zabývat se jen pár otázkami z každé vrstvy. Stejně jako geolog nebudu rovněž schopen dosáhnout (opět intelektuálně, nikoliv fyzicky) jádra sociologie. Přesto věřím – a totéž platí i o geolozích – že různé vzorky, jež během svého sestupu jednotlivými vrstvami odeberu, poskytnou značné množství informací o povaze a podstatě sociologie.

Vrstvy sociologie pochopitelně nejsou totéž co zemské vrstvy. V tomto pokusu o “sociální geologii” budu zkoumat tyto vrstvy sociologie (viz obr. 1):
	Povrchová vrstva, tedy sociologie jako celek

Sociologové jako jednotliví lidé
	Školy nebo soudržné skupiny sociologů
	Metody sociologického výzkumu

Sociologické teorie
	Podstatné oblasti, na něž se sociologové specializují
	Specifické sociologické koncepty


Pochopení těchto vrstev sociologie, jednotlivě i v celku, dá studentu slušnou představu o povaze sociologie jako celku i o jejích hlavních složkách.

V každé vrstvě samozřejmě existuje mnoho konkrétních příkladů každé složky, což vedlo k nutnosti odebrat z každé vrstvy jeden vzorek.
	Přestože sociologie existuje v mnoha zemích, zaměřím se na sociologii ve Francii (Manuel, 1962).
	Ze všech lidí, kteří se sociologií zabývali a zabývají, jsem si vybral velkého německého sociálního teoretika Maxe Webera (Mitzman, 1970; Marianne Weber, 1975; Scaff, 1989).
	Ačkoliv známe několik sociologických škol, budu se zabývat pouze Chicagskou sociologickou školou ve Spojených státech (Bulmer, 1984).
	Ze změti metod jsem zvolil metodu známou jako zúčastněné pozorování (Gold, 1969).
	Z podobně široké řady sociologických teorií jsem vybral symbolický interakcionismus (Charon, 1985; Fine, 1990).
	I když existuje mnoho sociologických specializací, zaměřím se pouze na subdisciplínu známou jako sociologie práce (Ritzer a Walczak, 1986; Abbott, v tisku).
	Konečně z nevyčíslitelného množství konceptů, které jsou nedílnou součástí sociologie, se budu soustředit na dva, jejichž jsem autorem a jimž jsem také věnoval mnohé úvahy. Jsou to mcdonaldizace (Ritzer, 1983, 1993) a hyperracionalita (Ritzer a LeMoyne, 1991).


Logicky se nabízí otázka: Proč jsem z jednotlivých vrstev vybral právě tyto vzorky, a ne jiné? Odpovědí je skutečnost, že tyto vzorky pocházejí všechny ze stejné obecné oblasti v každé vrstvě. Proto ačkoliv jsou vybrány z různých vrstev, existuje mezi nimi množství společných rysů a pojítek. Sociologie pochopitelně souvisí se všemi ostatními vrstvami. Myšlenky Maxe Webera ovlivnily vývoj Chicagské sociologické školy (Faris, 1970, 110). Zúčastněné pozorování, symbolický interakcionismus i sociologie práce mají své počátky v Chicagské škole a podstatná část jejich raného vývoje proběhla právě tam. Sociologové práce také obvykle používali jako svou výzkumnou metodu zúčastněné pozorování a teoretickým východiskem jim byl symbolický interakcionismus. Koncepty mcdonaldizace a hyperracionality jsou přímo odvozeny od díla Maxe Webera a jsou obzvláště relevantní pro sociologické chápání práce.
Doufám, že se mi podaří prostřednictvím rozboru těchto vzorků osvětlit celou vrstvu, z níž pocházejí. Je ovšem třeba zdůraznit, že každá vrstva obsahuje daleko více věcí, než můžeme 
poznat z jediného vzorku. Abych vynahradil toto omezení, provrtám se pod povrch sociologie ještě na jiných místech s cílem proniknout do jiných, i když většinou sousedních oblastí v každé vrstvě a odeberu z nich dodatečné vzorky menšího rozsahu. Přinesu tak stručné popisy těchto vzorků:
	Sociologie v Číně (Hanlin et al., 1987)
	Současná americká socioložka intimních sociálních a sexuálních vztahů Pepper Schwartzová (1990)
	Druhá Chicagská škola (Fine, v tisku)

Kvantitativní metody první a druhé Chicagské školy (Bulmer, 1984; Platt, v tisku)
Teorie nálepkování (Colomy a Brown, v tisku)
	Sociologie ženské práce (Reskin a Roos, 1990; Witz, 1992)

Další z mých konceptů – “kreditkartizace” společnosti (Ritzer, v tisku)

Tyto menší vzorky poslouží ve spojení s dříve zmíněnými podstatně většími vzorky k odhalení dalších skutečností o každé vrstvě a měly by čtenáři poskytnout lepší přehled o těchto vrstvách. Vzorky budou vystaveny ve vitrínách jako exponáty v každé kapitole.

Archeologie sociologie
Další aspekt této práce se podobá spíše “archeologii sociologie” než “geologii sociologie”. Archeologové studují historické artefakty a snaží se z nich vyčíst něco víc o tom, jak vypadal život v minulosti. V této knize nejen že sestoupím skrze jednotlivé vrstvy sociologie, nýbrž dotknu se i řady historických období ze samých počátků sociologie až po dnešek. Stejně jako nemohu na prostoru této stručné práce rozebírat všechny aspekty dané sociologické vrstvy, nemohu ani obsáhnout celé dějiny této disciplíny. Vzhledem k nutnému omezení na vybrané vzorky z jednotlivých období, budu pracovat jako “sociální archeolog” a zaměřím se na artefakty, jež osvětlují počátky výše zmíněných aspektů sociologie. (Proč jsem zvolil počátky, a ne nějaké jiné období, vysvětluji v kapitole 1.) Budu se tedy soustředit na tyto body:
	Počátek sociologie vůbec, který se odvíjí od vytvoření termínu sociologie Augustem Comtem v roce 1822. (Ve vitríně představím počátky sociologie v Číně takřka o sto let později na začátku dvacátého století.)

Počátky sociologie Maxe Webera. Weber žil v letech 1864 až 1920. (Vitrína v této kapitole představí současnou socioložku Pepper Schwartzovou (*1945).)
Založení Chicagské školy, symbolického interakcionismu a metody zúčastněného pozorování, jejichž vývoj proběhl mezi lety 1892 a 1935. (Exponáty ve vitríně se tentokrát budou týkat druhé Chicagské školy (1946-1952) a také teorie nálepkování a kvantitativních metod pocházejících z této školy.)
	Rozvoj sociologie práce od konce třicátých do šedesátých let dvacátého století. (V kapitole 6 se ve vitríně podívám na nárůst zájmu o práci žen zejména v letech devadesátých.)
	Vytvoření specifických konceptů “mcdonaldizace” a hyperracionalita v osmdesátých a devadesátých letech. (Vitríny v kapitolách 7 a 8 představí myšlenku, na které pracuji v současné době: “kreditkartizaci” společnosti.)
Čtenář bude tedy seznámen jak se vzorky jednotlivých vrstev sociologie, tak s vybranými klíčovými obdobími jejího vývoje. Díky tomu získá přehled o různých aspektech sociologického podnikání i o historickém vývoji sociologie a jejích hlavních složek.

Sociologie sociologie
A jaké nástroje budu k tomuto geologickému a archeologickému zkoumání sociologie používat? Je zřejmé, že nemohu používat vrtáky a hroty jako geolog ani kladiva a dláta, s jakými pracuje archeolog, nicméně ke svému studiu jednotlivých vrstev a období mohu použít jako své nástroje mnoho myšlenek vypůjčených ze sociologie samé. Jak je to možné? Jak lze použít sociologii ke zkoumání jí samé? Sociologie je neobyčejná disciplína v tom, že její vlastní myšlenky je možné aplikovat i na ni samotnou za účelem jejího lepšího pochopení. Nelze provádět fyziku fyziky nebo chemii chemie, sociologický rozbor sociologie ale provést lze. Sociologie je přeci sociální jev, a proto může být analyzována stejně jako jiné sociální jevy. Může být tedy zkoumána téměř stejným způsobem a pomocí mnoha stejných nástrojů jako sama zkoumá rodinu, práci nebo politiku.
Vlastně existuje zavedená a rozvíjející se subdisciplína nazývaná sociologií sociologie. Přispívám k ní a zabývám se jí již takřka dvě desetiletí (Ritzer, 1975, 1981, 1991, 1992). Vychází dokonce i časopis, The American Sociologist, který se věnuje sociologickým studiím sociologie.
Co se týče této knihy, sociologie sociologie mne dovedla k tomu, abych použil jako svůj intelektuální nástroj myšlenku, že v počátcích každého z výše uvedených vzorků sociologie hrají roli sociální faktory velkého a malého měřítka (Ritzer, 1991, kapitola 10). Tento intelektuální nástroj mne vede k tomu, abych při své geologické a archeologické práci zaměřoval svou pozornost na určité věci (a ne na jiné). Budu se zaměřovat zejména na roli, jakou hrály u každého vzorku faktory velkého měřítka, tedy faktory spojené s vlivem sociální struktury a kultury společnosti na daný aspekt sociologie. Budu se věnovat i faktorům malého měřítka, tedy těm spojeným s účinky psychologických faktorů a faktorů chování a mezilidských vztahů na zmíněné aspekty. Toto vysvětlení je zcela určitě příliš abstraktní, proto jej doplním několika příklady z následujících kapitol.
V kapitole 2 se budu zabývat zakládáním sociologie ve Francii. Budu zkoumat roli, kterou při tom hrály různé faktory velkého měřítka. Například Velká francouzská revoluce roku 1789 vedla k dramatickým změnám v sociální struktuře národa. Způsobila v ní bouři, zmatek, který vydržel po mnoho desetiletí. Jedním z důvodů zrodu sociologie byla touha po nalezení disciplíny, jež by mohla vrátit společnosti řád. V rovině kultury vedlo duchovní hnutí známé jako osvícenství ke vzniku myšlenek, které přispěly nejen k Velké francouzské revoluci, ale i k následnému chaosu. Velká francouzská revoluce a osvícenství tedy byly historické děje, jež ve Francii vedly ke společenským a kulturním změnám ve velkém měřítku, a tyto změny, jak uvidíme, hrály klíčovou roli ve vývoji sociologie ve Francii.
Pokud jde o rovinu faktorů malého měřítka čili rovinu individuální, ve vývoji sociologie ve Francii hrál klíčovou roli Auguste Comte a později Émile Durkheim. Oba byli samozřejmě ovlivněni společenskými a kulturními změnami své země, avšak jejich význačné osobnosti, činy, sociální vztahy atd. sehrály klíčovou roli na cestě k jejich intelektuálním postojům a činům, jež zase sehrály klíčovou roli ve vzniku francouzské sociologie.

Uveďme si příklad z kapitoly 4: Chicagská sociologická škola byla produktem dynamicky se měnící struktury americké společnosti na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Chicago bylo ve středu rozvoje kapitalismu a představovalo jedno z center vlny urbanizace zachvacující celou zemi. Kapitalismus a urbanizace s sebou přinášely dramatické společenské a kulturní změny. Chicagská škola byla produktem těchto změn, které se na oplátku snažila analyzovat. Zároveň v rovině faktorů malého měřítka hráli ve zrodu této školy klíčovou roli jednotlivci 
a jejich myšlenky, činy a sociální vztahy. Jak uvidíme, pro založení školy byla stěžejní i role rektora Chicagské univerzity, finančního magnáta Johna D. Rockefellera, který univerzitě dal velké sumy peněz, i různých sociologů, kteří byli s Chicagskou školou spojeni v jejích začátcích (například Albion Small a Robert Park).
Tato kniha je jiná než obvyklé úvody do sociologie. Většina úvodů obsahuje přehled hlavních oblastí specializace v sociologii a něco z toho, co nám práce v těchto oblastech ukázala o jimi studovaných aspektech sociálního světa. Takové přehledy nám toho řeknou málo o významných sociolozích, metodách, teoriích a sociologických konceptech. Abychom se vrátili k našemu přirovnání ke geologii, většina textů zabírá sociologii ve velké šíři, avšak nedostane se příliš hluboko ani daleko ve zkoumání jejího jádra. Tato kniha dává přednost hloubce před šíří. Namísto širokého záběru na povrchu sociologie se ponořím do hloubky v relativně úzkém okruhu témat. Namísto bezpočtu jmen sociologů, sociologických škol, metod, specializací a konceptů se student seznámí s jedním či dvěma vzorky od každého. Cílem je věnovat se podrobně počátkům relativně malého počtu klíčových aspektů sociologie a jejich vzájemným souvislostem.
Jinými slovy, tato kniha je spíše pozvánkou k dalšímu studiu sociologie v budoucnu, jež vám má nyní o této disciplíně poskytnout jen určité povědomí, než úvodem v plném rozsahu. Na svých následujících stránkách vás zve k prozkoumání některých aspektů sociologie v naději, že ve vás probudí chuť dozvědět se víc o sociologii jako vědní disciplíně a možná vaší budoucí kariéře.
Abych použil ještě jiné přirovnání, studuji sociologii s mikroskopem, zatímco většina ostatních autorů úvodů do sociologie používá dalekohled. Dalekohled nám poskytne pohled v širokém záběru, avšak neumožní vidět mnoho podrobností. Naproti tomu díky mikroskopu se mohu u několika klíčových aspektů sociologie dostat až k podrobnostem. Nicméně student potřebuje i dalekohledové vidění poskytované většinou konvenčních učebnicových úvodů, a to i přesto, že se budu snažit rozšířit záběr svého pohledu pomocí menších exponátů ve vitrínách. Tato kniha by proto měla být používána v kombinaci s právě takovým úvodem. Učebnice poskytne studentu celkový přehled, zatímco tato kniha mu umožní dostat se do hloubky. Společně mu zprostředkují úplnější porozumění povaze sociologie.
Vedle přinášení vzorků z počátků jednotlivých vrstev sociologie a hloubkové analýzy omezeného počtu témat má tato kniha za cíl předat studentu určité vzrušení sociologií. Podstatná část tohoto vzrušení vychází ze zaměření na počátky jednotlivých výše zmiňovaných složek sociologie. Vycházím z myšlenky, že počátky jsou ze své podstaty vzrušující. Právě počátkům a otázce, co je dělá tak zajímavými, se budeme věnovat v první kapitole.

Kapitola 1
O počátcích

Po uvedení svého obecného přístupu v této knize se nyní dostávám k některým úvodním poznámkám o její látce, tj. počátcích jednotlivých aspektů vrstev či oblastí sociologie tak, jak byly předestřeny v Úvodu. První otázkou, na niž se zde zaměřím je: Proč právě počátky?

SOiologické počátky
Počátek sociálního jevu – přátelství, milostného vztahu, obchodní společnosti, národa – je často nejzajímavější a nejvíce vzrušující chvílí v celé jeho existenci. Na jedné straně jsou počátky obvykle vysoce pozitivní a nezřídka jsou plné optimismu, vzrušení, kreativity a velkých nadějí. Na druhé straně jsou často spojené s problémy a nepříjemnostmi, jako je napětí, úzkost a strach z neúspěchu. V důsledku míšení těchto mocných pozitivních a negativních sil jsou počátky sociálních jevů často fascinujícím obdobím.
Počátky nejsou jen zajímavé a vzrušující, nýbrž mají i velkou vypovídací hodnotu. To znamená, že právě z počátků se toho často o sociálních jevech dozvíme nejvíc. Protože jsou na svém počátku ještě nové, jejich protagonisté nemají mnoho příležitostí stavět kolem sebe obranné zdi nebo dávat možná, leč nepravdivá vysvětlení, jež zastírají základní skutečnosti.
Například dva lidé, kteří se do sebe zamilují, mají sotva příležitost či zájem zakrývat skutečnost týkající se jejich vztahu. I když jistě existují výjimky, lidé v této situaci jsou obvykle velice otevření, co se jich samých a jejich citů k druhému týče. To platí ze tří důvodů. Zaprvé je jejich vztah tak mladý, že ještě neměli čas postavit kolem sebe barikády. Zadruhé jsou příliš ponořeni do svého vzkvétajícího vztahu na to, aby se starali o jeho zastírání před ostatními. A zatřetí, protože je pro ně jejich vztah tak báječným zážitkem, nedokáží si představit jediný důvod, proč by ho někdo kritizoval. Necítí proto potřebu skrývat jej před ostatními a vnější pozorovatelé se o takové dvojici mohou relativně snadno mnoho dozvědět.
Naproti tomu dva lidé v dlouhodobém vztahu pravděpodobně mezi sebou a kolem sebe již mají všemožné bariéry a nepravdy. Děje se tak ze tří důvodů. Zaprvé jsou spolu dlouhou dobu, a měli tedy čas bariéry vytvořit. Zadruhé pravděpodobně nejsou tak hluboce ponořeni do svého vztahu jako v době, kdy se do sebe zamilovali. A zatřetí je pravděpodobnější, že mají důvod skrývat něco před ostatními, vzhledem k tomu, že s časem se nezřídka objevují problémy jako časté hádky a násilí. Tyto bariéry a nepravdy znamenají, že dozvědět se něco o lidech, jejichž vztah trvá dlouho, je daleko obtížnější.

Tutéž myšlenku je možné aplikovat na mnoho jiných oblastí sociálních jevů, včetně těch, jimiž se zabývá tato kniha, tj. akademických disciplín. Zakladatelé nových disciplín jsou obvykle příliš plni nadšení, energie a optimismu a příliš zaměstnáni podporou vznikajícího oboru na to, aby zakrývali základní skutečnosti (zejména problémy jako chyby a mezery ve znalostech) o sobě či o své disciplíně. Naproti tomu badatelé, kteří se věnují zavedeným oborům, mají často zájem na zastírání mezer ve znalostech a minulých omylů před pohledem zvenčí. Například lékařské profesi se často vytýká, že se snaží vytvářet dojem, že rozumí více věcem, než které ve skutečnosti zná; jinými slovy, že skrývá před veřejností mezery ve znalostech (Freidson, 1970; Starr, 1982). Podobně jsou lékaři, a zejména praktičtí lékaři, často obviňováni ze zastírání svých minulých omylů jako např. špatně provedených operací či chybných diagnóz. Protagonisté zavedených disciplín, aktivně usilující o udržení a rozmach svých oborů, mají obvykle zájem 
na tom, aby takové záležitosti zůstaly před ostatními skryty, a to především záležitosti negativní, které by mohly v očích odborné i široké veřejnosti snížit status daného oboru (Geison, 1983). Obecněji řečeno, okolo takových disciplín se vytvářejí mýty typu vševědoucího doktora, které zakrývají nejen problémy, ale i základní fungování oboru. Takže se zaměříme na počátky nejen proto, že jsou velice zajímavé, ale i proto, že v počátcích je daleko snazší proniknout k základním skutečnostem oboru a jeho jednotlivých složek.
Třetím důvodem, proč se soustředit na počátky, je fakt, že se jedná o dobrý způsob, jak poznat principy, jež jsou u kořene jakéhokoli sociálního jevu, a vědní disciplíny zejména. Počátky jsou z definice formativní období. Mnoho pozdějších směrů v rámci oboru je definováno již během jeho období vzniku. Zakladatelé oboru definují oblast, kterou se bude jejich disciplína zabývat, a ačkoliv se tato oblast bude v budoucnu patrně měnit, její základní parametry pravděpodobně zůstanou nezměněny. Zakladatelé rovněž definují problémy, rozvíjejí koncepty, formulují teorie a vytvářejí metody, jež mají hluboký vliv na další generace. Například Max Weber (kapitola 3), jeden ze zakladatelů sociologie, vytvořil koncept racionalizace a tento pojem ovlivnil myšlení mnoha pozdějších sociologů včetně mého v případě konceptů mcdonaldizace (Ritzer, 1983, 1993) a hyperracionality (Ritzer a LeMoyne, 1991). Nebo jak uvidíme v kapitole 7, dílo dalšího ze zakladatelů Georga Simmela a zejména jeho kniha Filozofie peněz (Simmel, 1907/1978) ovlivnily mé úvahy o kreditkartizaci společnosti, stejně jako úvahy mnoha dalších o moderním světě (Frisby, 1992).
Studiem počátků tedy poznáme i něco o současném stavu disciplíny. Co se týče vědního oboru, jímž se zabývá tato kniha, tj. sociologie, domnívám se, že mnoho jeho základních principů lze účinně sdělit v knize pojednávající o počátcích nejrůznějších jevů v tomto oboru vzniklých.

Vzhledem ke svým počátkům a vzhledem k tomu, že se stále v mnoha směrech na počátku nachází, představuje sociologie vzrušující studijní obor. Jak bylo řečeno v Úvodu, pojem sociologie vytvořil Auguste Comte (1798-1857) v roce 1822 (Heilbron, 1990; Lenzer, 1975). Ačkoliv během devatenáctého století bylo napsáno několik významných, leč osamělých prací, o sociologii jako vědě můžeme hovořit zhruba až od konce devatenáctého a začátku dvacátého století. Takže v porovnání s obory jako filozofie nebo fyzika je sociologie stále ještě v plenkách. Přes své relativní mládí ovšem dnešní sociologie disponuje širokým spektrem východisek, teorií, metod a souborů poznatků o obrovském množství sociálních jevů. Sociologie tedy od počátku dvacátého století zřetelně vyrostla a vyspěla. Je nicméně zřejmé, že obrovské – vskutku nekonečné – množství práce ještě musí být vykonáno v budoucnu. Sociologové toho již hodně znají, avšak sociální svět je tak široký a spletitý, že nekonečněkrát více toho ještě zbývá poznat. Navíc protože sociální svět se neustále rozšiřuje a mění, věcí k poznávání je stále více a více. Kvůli jeho rozsahu a neustálým změnám jsou sociologové odsouzeni k tomu, že mohou dobře znát jen jeho nepatrný díl. Kromě toho je to, co znají, obvykle jen dočasné a zkusmé. To platí o mnoha oborech a zvláště o přírodních vědách, avšak ještě více to platí o sociologii a ostatních společenských vědách, protože sociální svět prochází kontinuálními změnami a přerody. Proto to, co známe 
dnes, bude muset být zítra přehodnoceno podle nových sociálních skutečností. Sociologii je vlastně souzeno být vždycky na počátku. To představuje konstantní výzvu a neustálý zdroj vzrušení.
Jelikož sociologie je a patrně stále bude na počátku, charakterizují ji spíše přístupy, názory, způsoby nahlížení na sociální svět, teorie a metody než široké spektrum odpovědí na otázky týkající se sociálního světa. Student, který hledá odpovědi na úplně všechny otázky, by se proto asi měl poohlédnout po jiném studijním oboru. Sociologie je pro lidi, kteří se dokáží vyrovnat s nejednoznačností, kteří se dokáží vyrovnat s tím, že toho vědí jen málo, a s tím, že něco nebudou vědět nikdy. Sociologie je pro lidi, kteří milují hledání odpovědí na hádanky společenského života, avšak vědí, že tyto odpovědi není tak lehké najít. A i když je najdou, tyto odpovědi budou pravděpodobně platit jen pro dané místo a čas. Po změně podmínek či prostředí už můžou platit odpovědi docela jiné.
Sociologové toho přesto o sociálním světě vědí hodně. Také existují obecné principy a východiska, jež platí bez ohledu na místo a čas. S mnoha z těchto principů a východisek se setkáme v této knize a rovněž se setkáme s některými ze sociologických poznatků. Nicméně tyto poznatky nemohou představovat více než malý díl z toho, co by bylo možné poznat, a význam mnohých z nich se posune nebo dokonce zastará v důsledku nestálé povahy sociálního světa.
Dobrým příkladem této myšlenky je dílo velkého německého sociálního teoretika Karla Marxe (1818-1883) (McLellan, 1973). Marx zformuloval geniální teorii kapitalismu, která zcela seděla na hospodářský systém poloviny devatenáctého století (Marx, 1867/1967). Jinými slovy, jeho teorie nám pomohla lépe pochopit fungování kapitalistického systému a dozvědět se o kapitalismu něco nového. Marxova teorie nám například pomohla porozumět tomu, jak kapitalisté vykořisťují dělníky, a dozvědět se, že práce je zdrojem hodnoty. Avšak kapitalismus se od té doby dramaticky změnil a v důsledku toho není Marxova teorie už zdaleka tak výstižná jako kdysi, ačkoliv je stále významná. Jinými slovy, Marxovu teorii je třeba upravit podle aktuální podoby kapitalistického systému.

Uveďme jeden konkrétní příklad. Kapitalisté v Marxově době spolu často vedli nelítostný konkurenční boj, a to obvykle pomocí nasazování nižších cen než konkurence s cílem získat větší podíl na trhu. Během let se však konkurenční boj na kapitalistickém trhu snížil, a to zejména co se cen týče. Američtí kapitalisté padesátých a šedesátých let dávali před často sebedestruktivním soupeřením pomocí cen přednost soutěži prostřednictvím prodejních a marketingových kampaní (Baran a Sweezy, 1966). V konkurenčním boji tak šlo o to, kdo dokáže přijít s takovou reklamní kampaní, která mu zvýší podíl na trhu. Krása takové soutěže spočívala v tom, že náklady na reklamu mohly být převedeny na spotřebitele v podobě vyšších cen. To bylo z pohledu kapitalistů pochopitelně lepší než soutěž pomocí cen, v níž museli za snížení cen platit z vlastních kapes.
Zajímavé je, že v posledních desetiletích jsme viděli určitý návrat k cenové soutěži, i když nedosahuje úrovně nelítostného konkurenčního boje z počátků kapitalistického systému. S cenovou soutěží se dnes v Americe setkáme v mnoha průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, domácích počítačů a rychlého občerstvení (Lev, 1990). Firmy jsou v těchto i jiných odvětvích nuceny soutěžit prostřednictvím cen, protože je ohrožuje významná konkurence z jiných zemí (například z Japonska v automobilovém průmyslu) nebo kvůli tomu, že mnoho firem bojuje o omezený počet spotřebitelů (jako v případě počítačů a rychlého občerstvení). Ale třebaže se dnes konkuruje cenami více než před dvaceti lety, hlavní díl konkurenčního boje se stále odehrává v prodeji a v reklamě.
Uvedu ještě jeden příklad vlivu společenských změn na sociologické myšlení. V šedesátých letech byla mezi sociology i mezi jinými vědci z humanitních oborů velmi populární teorie modernizace (Parsons, 1966; Hoselitz, 1960; Eisenstadt, 1965). Základní premisou teorie modernizace bylo, že svět se vyvíjí od tradiční roviny k rovině moderní. Zatímco tradiční společnosti se obvykle vyznačují sociální nerovností a autoritářstvím, moderní společnosti tíhnou k rovnosti příležitostí a k demokracii. Mnoho teoretiků modernizace vidělo v Americe vůdčí společnost a modernizace pro ně byla do značné míry totožná s amerikanizací (Antonio a Akard, 1986). Jinými slovy, všem méně rozvinutým zemím světa by stačilo okopírovat to, co udělaly Spojené státy, a jako mávnutím kouzelného proutku by se z nich staly moderní společnosti.

Teorie modernizace byla z mnoha důvodů problematická, například tím, že neuznávala argument, že jeden vývojový model se nemůže hodit na potřeby rozdílných zemí v rozdílných historických fázích, s rozdílnými tradicemi a ve zcela rozdílných částech světa. Nicméně ještě důležitější je skutečnost, že vzhledem k relativnímu poklesu Spojených států v posledních dvou desetiletích, zejména co se týče jejich postavení ve světové ekonomice, je obtížné považovat Spojené státy za jediný vzor modernizace pro zbytek světa. Dnes jsou tím vzorem, který se ostatní země snaží napodobit, již skutečně jiné státy, a to především Japonsko (Womack, Jones a Roos, 1990; Ritzer 
a LeMoyne, 1991). Dokonce i Spojené státy se chtějí poučit z japonského hospodářského úspěchu a převzít některé japonské průmyslové a ekonomické recepty.
V současné době se studiem Japonska zabývá mnoho sociologů, kteří se snaží odhalit příčiny tamějšího hospodářského úspěchu (Lincoln a Kalleberg, 1990). Japonsko (a s ním i Německo) se vskutku stalo novou vůdčí společností a nahradilo tak Spojené státy. Ovšem svět se stále mění a dříve nebo později bude i Japonsko nahrazeno novým hospodářským vzorem světa (Amsden, 1989). Až k tomu dojde, sociologové budou muset znovu přehodnotit svá východiska. Řečeno jednou větou, neustálá proměnlivost sociálního světa způsobuje, že sociologická východiska jsou vždy dočasná a musí být přizpůsobována jeho aktuálnímu stavu.

Sociologické myšlenky
Vedle počátků pojednává tato kniha rovněž o myšlenkách. Jak ukáži níže v této kapitole, tato dvě témata jsou vlastně propojena, neboť se budeme podstatnou měrou zaměřovat na počátky některých významných sociologických myšlenek.
Musím předeslat, že vytváření sociologických myšlenek není výhradní záležitostí profesionálních sociologů. Samozřejmě, že dlouho před tím, než tu byla sociologie jako obor, přicházeli různí myslitelé s koncepty, které dnes definujeme jako sociologické myšlenky. I v současnosti vytváří mnoho nesociologů myšlenky, jež jsou zřetelně sociologické a sociologové je přebírají a rozvíjejí. Příklady myšlenek vzniklých mimo sociologii mohou být “šok z budoucnosti” (Toffler, 1970) a nověji “technopol” (Postman, 1992). Šok z budoucnosti znamená, že lidé jsou ohromeni rychle se měnící společností a v důsledku toho trpí fyzickou i psychickou úzkostí. Technopol je definován jako “podřízení všech forem kulturního života nadvládě techniky a technologie” (Postman, 1992, 52). Je zřejmé, že tvorba takovýchto myšlenek bude pokračovat bez ohledu na to, zda existuje či neexistuje profesionální sociologie. Ovšem přestože je vznik sociologických myšlenek mimo disciplínu vítán, drtivá většina užitečných a významných myšlenek vzniká v rámci sociologického oboru.
Ať už se říká o sociologii cokoliv, ona sama je myšlenkou, jež zahrnuje široké spektrum myšlenek o sociálním světě. Její zakladatelé, především Comte, se domnívali, že sociální svět je třeba studovat systematicky. Vždyť již existovaly samostatné obory, které se věnovaly studiu biologie, fyziky a chemie. Proto se vzhledem k významu studia společnosti, snad významu nejvyššího řádu, vytvořil názor, že by měl vzniknout i obor, který by se tomuto studiu věnoval. Bylo rovněž třeba, aby společnost byla zkoumána s výhodou nové disciplíny prosté předsudků a omezení vědních oborů jako filozofie a psychologie, které se sociálními tématy částečně zabývaly. Sociologie tedy byla alespoň zpočátku jen myšlenkou, nápadem, který se postupně ustavil jako samostatný obor ve světě vědy.
Kromě myšlenky nového oboru vytvořili zakladatelé sociologie některé specifické sociologické myšlenky o sociálním světě. V následujících letech pozdější sociologové zároveň zkoumali tyto původní myšlenky a zároveň vytvářeli bezpočet nových. Studium myšlenek a zabývání se jimi nevyhnutelně vede k vytvoření nových skupin myšlenek. Myšlenky tak v sociologii stejně jako v jakémkoli jiném oboru rostou geometrickou řadou. V důsledku toho je dnešní sociologie plná téměř nevyčerpatelného množství zajímavých, vzrušujících, často běžné logice odporujících a skoro vždy provokativních myšlenek, které nám pomáhají porozumět sociálnímu světu. Začínající student se seznámí s některými z nich a čím dále se ve studiu oboru dostane, tím více jich postupně pozná.
Na následujících několika stranách představím pro ilustraci pár sociologických myšlenek. Tyto myšlenky ukazují, co nám sociologie může nabídnout, stejně jako jakými různými způsoby sociologové nahlížejí na některé velice běžné sociální jevy.

Dramaturgie
Někteří sociologové – konkrétně je to především Erving Goffman (1922-1982) – se domnívají, že sociální svět je jako jeviště, na němž lidé sehrávají nejrůznější divadelní vystoupení. Všichni jsme herci na tomto jevišti a hrajeme v množství různých her, sehráváme různá představení před různými obecenstvy. Jeden druh představení hrajeme doma před svými rodiči, jiný před svým přítelem či přítelkyní a zase jiný ve škole či v práci. Abychom v sociálním světě uspěli, musíme se stát zkušenými herci schopnými měnit druh představení spolu se změnou scény. Představení, jež funguje na jedné scéně (například doma), nemusí totiž fungovat na jiné (před přáteli).
Jednou z klíčových starostí lidí jakožto herců je zajistit, aby to, co se děje v zákulisí, neovlivňovalo dění na jevišti. Jeviště je scénou, na níž sehráváme určité představení. Vezměme si jako jeviště váš domov, kde sehráváte před rodiči představení na vysvětlenou špatných známek na pololetním vysvědčení. Tvrdíte, že učitel je neschopný a pořádně látku nevysvětlil. Rodiče vaše vysvětlení akceptují, avšak druhého dne potkají vaše spolužáky. Jinými slovy, získají přístup do zákulisí (tj. třída) vašeho představení z předchozího dne. Spolužáci pějí na učitele samou chválu a navíc se rodičů dotáží na vaše zdraví, protože vás ve škole dlouho neviděli. Taková odhalení pochopitelně rozbijí vaše představení z předchozího dne. Kvůli riziku takových odhalení je často v zájmu lidí udržovat jeviště oddělené od zákulisí a neumožňovat lidem z jeviště vstupovat do zákulisí (Goffman, 1959).
Myšlenka dramaturgie je široce použitelná. Sociologové například zkoumali to, jak lékaři sehrávají představení, aby uspokojili své pacienty (Haas a Shaffir, 1982). Lékař může považovat pacienta za hypochondra, čili člověka, který je přesvědčen, že trpí všemožnými nemocemi, avšak přesto mu předepíše nějaké placebo (prášky, které ve skutečnosti neobsahují žádné léčivé látky), aby jej uspokojil. Lékař v takovém případě někdy dělá, jako že předepsané léky jsou pro pacientovo zdraví velmi důležité a musí být brány přesně podle předpisu, ačkoliv ve skutečnosti nebudou mít na pacienta žádný fyzický účinek. Abych uvedl ještě jeden konkrétní příklad, Kitahara (1986) se zabýval tím, jak americký komodor Perry otevřel v letech 1853-54 Japonsko Západu. Perry v podstatě sehrál výhrůžné představení, v němž Japonce zastrašoval přehlídkou zbraní své flotily a rozmístěním svých lodí. Představení zabralo a Japonsko se otevřelo západnímu obchodu a kulturním vlivům. Stejně jako všechny významné sociologické myšlenky je koncept dramaturgie široce a stále použitelný na sociální svět.

Charisma
Pojem charisma se stal v americké společnosti široce používaným. Když o někom řekneme, že má charisma, obvykle tím myslíme, že je výrazná osobnost nebo že má jiné neobyčejné vlastnosti. Za charismatické považujeme například Johna F. Kennedyho, Ronalda Reagana, Elvise Presleyho, Madonnu či Michaela Jordana kvůli jejich výjimečným schopnostem. Pro sociology však charisma znamená něco hodně odlišného.
Zdrojem moderního uvažování o charismatu je opět Max Weber. Na rozdíl od našeho běžného pohledu na charisma Weber tvrdil, že zdrojem charismatu není nutně jedinec, který je považován za charismatického, nýbrž spíše jeho žáci a následovníci (Weber, 1921/1958). Nejdůležitější nejsou vlastnosti daného jedince, nýbrž to, jak jej definují jeho následovníci. Jestliže jej následovníci definují jako charismatického, pak je charismatickým bez ohledu na své skutečné vlastnosti. Tento pohled na charisma má nejméně dvě silné stránky. Zaprvé nám umožňuje pohlížet na charisma jako na sociální, a nikoli individuální jev. Čili charismatickým se člověk stává skrze sociální skupinu následovníků a jejich sociální definice. Zadruhé díky němu můžeme pochopit, proč se běžní jedinci mohou stát v očích jiných charismatickými. Například velký vůdce moderní Indie Mahátma Gándhí se nezasvěceným nezdál v ničem výjimečný. Nebyl pohledný, nebyl velký 
řečník ani neměl magnetickou osobnost. Přesto byl pro své následovníky charismatickým vůdcem a nakonec jej následovaly milióny lidí. Novějším příkladem může být texaský miliardář Ross Perot, kterého přes jeho pištivý hlas a všední zjev považovaly za charismatického milióny lidí, jež si ho v roce 1992 zoufale přáli za prezidenta.

Dyády a triády
Velké skupiny často považujeme za něco hodně odlišného od dvojic či malých skupin lidí. Ovšem další významný německý sociální teoretik Georg Simmel (1858-1918) přišel na to, že nejdůležitější změnou velikosti skupiny je přechod od dvojice (dyády) k trojici (triádě) (Simmel, 1950). Simmel argumentuje tím, že mnoho věcí (viz níže), které nejsou možné v dyádě, se stává možnými v triádě. Navíc to, co je možné v triádě, se může odehrávat i v daleko větších skupinách. Pokud tedy porozumíme triádě a rozdílu mezi triádou a dyádou, můžeme se toho též mnoho dozvědět o větších skupinách.
V dyádě například nejsou možné koalice, ale v triádě již ano. To znamená, že v triádě se dva členové mohou spojit – vytvořit koalici – proti třetímu. V triádě může rovněž jeden z členů působit jak arbitr či prostředník urovnávající spor mezi zbývajícími dvěma. V trojici je také možný vznik autoritativní struktury, v níž je jedna osoba vůdcem skupiny (v tomto případě dvou) následovníků. Koalice, arbitráž, zprostředkování smíru či autoritativní struktury se vyskytují v triádách a zároveň jsou charakteristické pro mnohem větší skupiny. Na první pohled není zřejmé, že přidání jedné osoby k dyádě má – jak odhalil Simmel – tak velký sociologický význam.

Zrcadlové já (Looking Glass Self)
Když uvažujeme o sebepojetí, obvykle máme na mysli to, jak vidíme sami sebe. Takže já (self) je pro nás něco osobního, něco, co se vztahuje pouze k jedinci. Nicméně významný raný americký sociolog a klíčový představitel Chicagské školy Charles Horton Cooley zformuloval myšlenku, že já je sociální jev (Cooley, 1902/1964). Tedy, že ostatní ovlivňují náš názor na sebe. Svou myšlenku nazval “zrcadlové já”. Podle Cooleyho obsahuje zrcadlové já tři složky či kroky. Zaprvé naše představy o tom, jak se jevíme ostatním. Zadruhé naše závěry o tom, co si o nás ostatní myslí. Zatřetí naše pocity ohledně sebe samých v důsledku našich domněnek o tom, co si o nás ostatní myslí. Stručně řečeno, to, co si o sobě myslíme, je produktem našich představ o tom, jak 
nás hodnotí a posuzují druzí. Ti jsou pro nás jakýmisi zrcadly, v nichž vidíme odraz sebe sama. Vývoj sebepojetí tudíž není individuální, nýbrž sociální jev.
Jak bylo řečeno na začátku tohoto oddílu, pozdější sociologové často přebírají a rozpracovávají starší sociologické myšlenky. Cooleyho myšlenky o já (self) rozpracoval v různých směrech Rosenberg (1979), včetně formulování myšlenky, že sebepojetí se týká také předmětů okolo nás. Například naše automobily a oblečení jsou z našeho pohledu i z pohledu druhých jakýmsi prodloužením nás samých. Takže nám velmi záleží na tom, co si druzí myslí o autě, v němž jezdíme, či o šatech, jež nosíme. Máme dobrý pocit v případě, že jsou jejich soudy pozitivní, a nedobrý pocit, jsou-li negativní.

Anomická sebevražda
Sebevraždu obvykle pokládáme za zcela individuální čin – silně rozrušená osoba si z vlastní vůle vezme život. Ovšem sociologové, v tomto případě velký francouzský sociální teoretik Émile Durkheim (1858-1917), pohlíží na sebevraždu jako na sociální jev (Durkheim, 1897/1951). To znamená, že Durkheim se – alespoň jakožto sociolog – nezajímal o jednotlivce páchajícího sebevraždu, ale spíše o četnost sebevražd v dané sociální skupině. Skupiny mají většinou četnost 
sebevražd poměrně stabilní, avšak různé společenské změny mohou způsobit její vzestup či pokles – jinými slovy, mohou způsobit, že se zabije více či méně lidí.
Durkheim rozlišil čtyři druhy sebevražd, ale my se zaměříme jen na jeden z nich: na anomickou sebevraždu. Anomie je definována jako pocit vykořenění či – jak se jí často říká – neexistence norem. Posílení takového pocitu může vést ke zvýšení četnosti anomických sebevražd. Války či hospodářské krize znamenají pro společnost obrovské otřesy a vyvolávají v lidech pocity vykořeněnosti. Například způsobují hromadnou migraci obyvatelstva mezi regiony nebo mezi státy a v důsledku této migrace se lidé často cítí vykořeněni. Protože se nemohou spoléhat na stabilní sociální realitu, na niž byli zvyklí, mají větší sklon uchylovat se k sebevraždě – četnost anomických sebevražd se pravděpodobně zvýší. Konkrétně může páchat sebevraždu více lidí, kteří v důsledku migrace ztratili práci a nevidí způsob, jak si vydělat na živobytí, nebo mnoho lidí, jimž válka rozprášila rodinu a nyní si v sociálním světě připadají osamělí a vydaní na pospas osudu. Podle Durkheima takové změny mohou vést ke změnám celkové četnosti sebevražd. Právě tato četnost a její změny jsou tím, co Durkheima zajímá, nikoliv individuální čin sebevraždy.
Toto je samozřejmě jen pár důležitých sociologických myšlenek. Podobných myšlenek, které jako jednotlivé body společně vytvářejí celý obraz sociologie, jsou doslova tisíce. Mnohé z nich spojuje to, že ukazují, že mnohé z toho, co považujeme za individuální záležitosti, jsou ve skutečnosti sociální jevy. Dramaturgie vyžaduje herce a obecenstvo, charisma vyžaduje následovníky, triáda má vlastnosti mnohem větších sociálních skupin, já (self) se definuje podle toho, jak jej vidí ostatní, a dokonce i sebevražda má souvislost s širšími společenskými změnami. Protože všechny tyto myšlenky jsou ve své podstatě sociální, považují se za součást sociologie.

Zdroje sociologických myšlenek
Sociologické myšlenky mají mnoho zdrojů a některými z nich se budeme v této knize zabývat. Na prvním místě musíme samozřejmě jmenovat obor sociologie. Kdyby tento obor neexistoval, mnoho sociologických myšlenek by nikdy nevzniklo. (Pochopitelně, že aby se obor vůbec mohl vyvinout, musely jej nějaké myšlenky již předcházet, jako například Comtův pojem sociologie.) Rozvoj a institucionalizace sociologie (Oberschall, 1972) jako vědní disciplíny vedly k novým a novým generacím sociologů, kteří na základě sociologických východisek vytvořili nové myšlenky o sociálním světě. Bez zázemí oboru by mnoho z těchto myšlenek nikdy nebylo zformulováno. Díky práci v rámci jasně definované intelektuální oblasti a tradice mohou sociologové vytvářet nové myšlenky, přičemž obvykle staví na konceptech svých předchůdců. S některými myšlenkami jsme se již setkali a setkáme se s dalšími – žádné z nich by nemohly vzniknout nebýt oboru sociologie.
Je ještě mnoho dalších zdrojů sociologických myšlenek. Myšlenky například vycházejí z jedinců a jejich zkušeností. Životní zkušenosti jednotlivých sociologů se v určitých momentech kříží jak s dějinami sociologie, tak s dějinami jejich společností a dávají vzniknout novým sociologickým myšlenkám. Jednotlivci proto mají velký vliv, a to zejména lidé s pevnými názory a porozuměním pro sociální svět. V této knize se s několika takovými jedinci seznámíme, především s Augustem Comtem, Émilem Durkheimem, Maxem Weberem, Robertem Parkem a Everettem Hughesem.
Dobrým příkladem významu životních zkušeností je Georg Simmel (Frisby, 1984). Simmel byl žid a v antisemitském Německu přelomu století byl proto odsouzen k okrajovému postavení v akademickém světě. Židé byli na okraji německé společnosti a Simmel jakožto žid byl tudíž nejen na okraji akademického světa, ale i širší společnosti. Nic na tom nezměnila ani skutečnost, že byl skvělý učitel a vynikající myslitel, jehož práce byly populární tehdy a hodně se čtou i dnes. Simmel byl na okraji i kvůli svému stylu. Psal převážně populární eseje, čili to, čemu se dnes říká
“populární sociologie”, namísto objemných svazků a často si vybíral exotická témata jako prostituce a kokety.
Přes své postavení na okraji – nebo možná díky němu – je Simmel (1908/1971) známý jako autor bezpočtu sociologických myšlenek (již jsem se zabýval jeho úvahami o dyádách a triádách), z nichž mnohé neztratily na významu. Dalším z jeho konceptů je koncept cizince. Cizinec je osoba, která není příliš zapojena do skupiny, avšak není ani zcela mimo ni. Toto zvláštní postavení cizinci umožňuje udržovat se skupinou specifický vztah. Vzhledem k tomu, že není do skupiny příliš zapojen, může na ni například mít objektivnější pohled než někdo, kdo je s ní úzce spjat. Simmel nabízí plno dalších postřehů k tématu cizince, nicméně pro nás je nyní nejzajímavější fakt, že v tomto konceptu lze najít odraz jeho vlastní životní situace. Mohli bychom říct, že Simmel byl “cizincem” v německé společnosti i v německé akademické obci a že právě tato skutečnost jej dovedla k vytvoření tohoto konceptu, stejně jako k formulaci mnoha dalších výjimečných postřehů o společnosti.
Původ sociologických myšlenek lze také najít ve školách sociologického myšlení, tj. ve formálních i neformálních skupinách sociologů, kteří sdílejí jeden pohled na svět (Tiryakian, 1979, 1986). Školy vytvářejí určité klima a určitý model interakce mezi svými členy, které často vedou k vzniku specifického souboru myšlenek. Různé školy v dějinách sociologie vskutku obvykle vytvářeli jedinečné soubory myšlenek.

Jak již bylo řečeno v úvodu, jednou z nejdůležitějších škol v dějinách americké sociologie je Chicagská škola (Bulmer, 1984). Jak její název napovídá, Chicagská škola se rozvíjela na Chicagské univerzitě, kde vznikla v 90. letech 19. století a svého vrcholu dosáhla ve 20. letech 20. století. Mnoho slavných sociologů bylo buďto zakladateli této školy, nebo jejími produkty. Jednou z jejích raných myšlenek byl význam hraní rolí, tedy myšlenka, že lidé jsou schopni 
předvídat, jak budou ostatní reagovat na jejich činy. Tato myšlenka mimo jiné říká, že lidé mají sklon dělat to, o čem si myslí, že se to bude druhým líbit. Jinými slovy, z tohoto pohledu se lidé jeví jako konformní. Ralph Turner (1968), pozdější sociolog sledující tradici Chicagské školy, formuloval myšlenku vytváření rolí. Podle ní se lidé pouze nepodřizují předpokladům rolí, nýbrž aktivně a inovativně své sociální role vytvářejí. Je zřejmé, že lidé role hrají i vytvářejí. Například mnoho čtenářů této knihy jistě někdy bylo v sociální roli osoby hlídající děti. K hraní role v takovém případě patří uložení dítěte do postele a bdění nad tím, aby se dítěti nic nestalo. Nicméně mnozí z vás patrně překročili hranici pouhého hraní role a dostali se k vytváření role tím, že s dítětem hráli tvořivé hry či jej učili něčemu novému. Ralphu Turnerovi se prací v tradici Chicagské školy podařilo rozšířit naše chápání těchto procesů a ukázat nám, že sociální role mají širší obsah než jen hraní rolí.
Sociologie je rovněž rozdělena do hlavních sfér, jako jsou teorie (soubor myšlenek poskytujících vysvětlení široké řady sociálních jevů), výzkumné metody (nástroje, jež sociologové používají ke zkoumání sociálního světa) a samostatné oblasti (například sociologie rodiny nebo sociologie rasových vztahů). Myšlenky vznikají v každé z těchto sfér a mnoho z těch nejlepších myšlenek ovlivňuje všechny sféry, stejně jako obor jako celek.
Například jednou z klíčových teorií současné sociologie je strukturální funkcionalismus (Colomy, 1990). Jak název napovídá, tato teorie se zabývá strukturami (pravidelnými vzory sociální interakce, trvalými sociálními vztahy) společnosti a funkcemi (pozitivními důsledky), jež tyto struktury mají na zbytek společnosti. Takovou strukturou je například systém sociální stratifikace. Stratifikační systém je hierarchický řád postavení ve společnosti. Obvykle ve stratifikačním systému rozlišujeme různé sociální třídy, například vyšší, střední a nižší třídu. Takový systém je funkční v tom, že motivuje lidi v postupu směrem vzhůru, neboť čím výše se člověk dostane, tím spíše bude mít vysoký společenský status, moc a příjem (Davis a Moore, 1945).
Současný sociolog Robert Merton (1949/1968), jenž jde v tradici strukturálního funkcionalismu, si uvědomil, že strukturální funkcionalisté ve svém zaměření na funkce přehlíželi negativní 
důsledky sociální struktury, a proto teorii strukturálního funkcionalismu obohatil o koncept dysfunkcí, čili negativních důsledků. Například zatímco stratifikační systém může mít pozitivní důsledky jako motivování lidí ke zlepšování svého sociálního postavení, může mít i řadu negativních důsledků, jako je odsouzení některých lidí, tj. nižších tříd, k životu v chudobě. Merton proto tvrdí, že strukturální funkcionalisté musí hledět jak na funkce, tak na dysfunkce. Je velice nepravděpodobně, že by mohl přijít s myšlenkou dysfunkcí, kdyby nepracoval v rámci strukturálního funkcionalismu.

Uvedu ještě jeden příklad vytváření sociologických myšlenek, tentokrát ze samostatné oblasti nazývané sociologie práce. Mnoho pozornosti se věnuje studiu kariérního postupu v rámci různých povolání (Glaser a Strauss, 1971). Kariérní postup je sled stupňů v určitém povolání. Například v armádě existuje velký počet kariérních stupňů od vojína až po pětihvězdičkového generála (Janowitz, 1960). Jednou z mnoha zajímavých myšlenek formulovaných sociology studujícími kariérní postup jsou nahodilosti v kariéře (Ritzer a Walczak, 1986, 168). Jedná se o události, které jsou často nepředvídané a mají zásadní dopad na kariérní perspektivu člověka. Například nahodilostí v kariéře absolventa vojenské akademie je to, zda probíhá válka. Jestliže žádná válka neprobíhá, a tudíž není příležitost předvést své vojenské schopnosti, kariérní postup vojáka bude pravděpodobně pomalý. Avšak probíhá-li válka, slouží-li v ní voják dobře a přežije-li ji, jeho kariérní postup bude pravděpodobně rychlý (Janowitz, 1960). Podobné, i když obvykle ne tak dramatické nahodilosti existují ve všech povoláních.
V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že vytváření myšlenek není jen záležitost dějin sociologie. V rámci oboru neustále vznikají nové myšlenky. Některé vznikají právě teď, když čtete tuto knihu, a nesčíslné množství dalších vznikne v budoucnu.
V následujících kapitolách se budu zabývat všemi výše zmíněnými aspekty vytváření sociologických myšlenek. Některé tyto myšlenky jsme již poznali: dramaturgii, charisma, dyády a triády, zrcadlové já, anomickou sebevraždu, funkce, dysfunkce, cizince, hraní a vytváření rolí a nahodilosti v kariéře. To však samozřejmě představuje jen malé rýpnutí do povrchu obrovského tělesa sociologických myšlenek.
Stručně řečeno, sociologie je vzrušující obor nejen pro své počátky, ale také proto, že je nabitá myšlenkami. Jak je zřejmé z výše uvedených příkladů, pochopení těchto myšlenek poskytne studentu nové způsoby nahlížení na sociální svět a přemýšlení o něm. Některé myšlenky osvětlí studentu dosud skryté aspekty sociálního světa, zatímco jiné jej podnítí ke zcela odlišným způsobům uvažování o něm. Čtenáři této knihy nepřijmou všechny tyto myšlenky, ale takřka jistě přijmou některé z nich. Bez ohledu na to, kolik jich přijmou, určitě budou nakonec o sociálním světě přemýšlet jinak než před svým seznámením se sociologií a jejími specifickými soubory myšlenek.

Počátky sociologických myšlenek
Tato kniha tedy pojednává o sociologických počátcích, zejména o počátcích řady sociologických myšlenek. Právě zde vstupují do hry v úvodu zmiňované koncepty sociální geologie a sociální archeologie. Jako sociální geolog budu zkoumat vzorky odebrané z různých vrstev sociologie definovaných v úvodu a na obrázku 1. Jako sociální archeolog se zaměřím na konkrétní období, v tomto případě na počátky, a jejich vztah ke každé vrstvě a k vzorkům z těchto vrstev odebraných.
V povrchové rovině prozkoumám v kapitole 2 založení sociologie jako samostatného oboru ve Francii, především Augustem Comtem a Émilem Durkheimem. Nicméně sociologie je v mnoha směrech stále na počátku, a současná sociologie proto stále patří k počáteční fázi vývoje, který jednou bude představovat dlouhé dějiny oboru.
Jak již bylo řečeno výše, sociologie sama je koncept. Zatímco Comte vytvořil koncept sociologie, Émile Durkheim dal sociologii základnu, na níž se dalo stavět, svou myšlenkou, že předmět sociologie je odlišný od předmětu všech stávajících disciplín. Například jako se psychologie zabývala studiem psychologických faktů, Durkheim (1895/1964) vytvořil koncept sociálního faktu, aby odlišil předmět sociologie od předmětu psychologie (Gilbert, 1992). Zatímco psychologie studovala fakta, jež se týkala nitra jedinců, sociologie měla studovat fakta, jež působila na jedince zvnějšku a měla donucovací charakter. To sociologii dovedlo ke stěžejnímu zaměření na kolektivní jevy, jako jsou skupiny, společnosti a kultura. Durkheimův koncept sociologie tedy nasměroval obor na cestu, jež vedla až k dnešnímu stěžejnímu zaměření na kolektivní jevy.
Nebudu zkoumat pouze počátky sociologie jako celku, nýbrž budu se při svém sestupu jednotlivými vrstvami a obdobími zabývat i počátky různých složek sociologického oboru. Jeden druh počátků se týká jednotlivých sociologů a toho, jak se z nich stali sociologové. Mohl bych probrat libovolný počet sociologů (alespoň stručně jsem se už zmínil o Georgu Simmelovi a autobiografických kořenech jeho konceptu cizince), avšak rozhodl jsem se zaměřit se na jinou klíčovou postavu raných let sociologie – Maxe Webera (kapitola 3). K tomuto rozhodnutí mne dovedlo několik důvodů. Zaprvé byl Weber německý sociolog a zaostření na něj nám umožní přesunout pozornost z Francie na Německo. Kapitola 2 nám přiblíží založení sociologie ve Francii a v kapitole 3 se podobným způsobem seznámíme s událostmi v Německu, neboť Weber byl klíčovou postavou formálního vzniku sociologie ve své zemi. Zadruhé zplodil Weber většinu svých významných děl na samém začátku dvacátého století ve formativním období současné sociologie. Zatřetí se soustředíme na Webera nejen kvůli jeho významu jakožto sociologa, ale také proto, že jeho raný vývoj doprovází zajímavý příběh. Weber prožil neobyčejný, až exotický život, včetně sedmi let vážné duševní choroby, během nichž nemohl skoro vůbec pracovat. Vlastně mnoho velikánů rané sociologie prožilo fascinující životy a je zajímavé číst o jejich zážitcích a snažit se pochopit, jaký vliv měly na jejich dílo. Dalším příkladem může být Comte a jeho bizarní vztahy se ženami včetně jedné prostitutky, s níž po určitou dobu žil a jež ho živila. Ve svém pozdějším díle nakonec přisoudil ženám ústřední úlohu ve svém ideálním světě budoucnosti. Ačkoliv všichni sociologové nejsou tak zajímaví a významní jako Weber a Comte, pohled na vztah mezi jejich životními zkušenostmi a intelektuálními plody leccos prozradí.

Co se týče intelektuálních plodů, v případě Webera se budeme zajímat hlavně o některé jeho charakteristické sociologické myšlenky, a to zejména koncept racionalizace. Racionalizace může být zjednodušeně definována jako proces hledání těch nejefektivnějších prostředků k dosažení jakýchkoliv cílů, které si zvolíme. Podle Webera se západní svět stával v tomto smyslu slova stále racionálnějším a prototypem této racionalizace mu byla byrokracie. Byrokracie je formou organizace, jež usiluje o nalezení co možná nejefektivnějších způsobů dosažení cílů, které si sama stanovuje. Ačkoliv racionalizace (a byrokracie) s sebou přinesla obrovské výhody, způsobila společnosti rovněž vážné problémy. Racionální společnost má například sklon zacházet s občany spíše než jako s lidmi jako s automaty, které se ve své honbě za co nejefektivnějším prostředkem 
k dosažení cíle snaží co nejvíce využít. Proces racionalizace popsaný Weberem se od Weberovy doby rozmáhá stále víc a víc.

V další vrstvě a období nás bude zajímat další druh počátků, který se týká vývoje určité sociologické školy. Jak již bylo řečeno, existuje mnoho sociologických škol, včetně durkheimovské školy (Besnard, 1983), avšak v této knize nás budou zajímat počátky již zmíněné Chicagské školy (kapitola 4). Jak název napovídá, tato škola vznikla na Chicagské univerzitě (Bulmer, 1984). Počala se na konci devatenáctého století a od třicátých let dvacátého století byla na sestupu. Přes její výsledný zánik (ačkoliv, jak ještě uvidíme, lze docela dobře tvrdit, že mezi lety 1946 a 1952 působila druhá Chicagská škola) zanechala Chicagská škola ve vývoji sociologie nesmazatelné stopy. Budu se zabývat ranými léty této školy, lidmi s ní spojenými a také otázkou, proč se rozvinula právě v Chicagu. I zde se jedná o zajímavý příběh, který se týká vztahu mezi dynamismem Chicaga v té době a bouřlivým rozvojem sociologické aktivity na univerzitě nesoucí 
jméno toho města. Dalším důvodem zaměření na Chicagskou školu je skutečnost, že jak jsme již viděli, mnoho z jejích intelektuálních plodů má v sociologii stále velký význam.
V následující kapitole (kapitola 5) se podíváme na dvě další vrstvy a některé klíčové prvky Chicagské školy, zejména její charakteristické teoretické a metodologické zaměření. Pokud jde o teorii, Chicagská škola byla zdrojem myšlenky či spíše teoretického východiska známého jako symbolický interakcionismus (Fine, 1990) a co se týče metodologie, její nejznámější myšlenka je nazývána zúčastněné pozorování (Bruyn, 1966). Stručně řečeno, symbolický interakcionismus je teorie, která pohlíží na sociální jevy primárně ve světle interakce mezi jedinci probíhající z velké části na symbolické rovině. Zúčastněné pozorování je metoda, pro niž je příznačné přímé zapojení výzkumníka do životů a událostí studovaných osob – výzkumník je zároveň účastníkem i pozorovatelem. Je zajímavé, že tato teorie a tato metoda vznikly v přibližně stejnou dobu a vyvíjely se paralelně. Navíc jsou si velice blízké. To znamená, že použití symbolického interakcionismu jako teoretického východiska jde dobře dohromady s použitím zúčastněného pozorování jako metody získávání dat. S otázkou, proč tomu tak je, a s podrobnějším studiem symbolického interakcionismu i zúčastněného pozorování budeme muset počkat na kapitolu 5. Stejně jako v případě jiných aspektů Chicagské školy jsou i tato teorie a metoda stále významné. Mnoho současných sociologů (např. Fine, 1992a) používá symbolický interakcionismus jako teorii a zúčastněné pozorování jako metodu získávání dat o sociálním světě.

V další vrstvě uvidíme, že sociologie – jak již bylo řečeno – se vyznačuje množstvím specializací. V této knize se jako již jednou výše v této kapitole budu zabývat počátky sociologie práce (kapitola 6). Tuto specializaci jsem zvolil proto, že vznikla v Chicagské škole a taková volba tedy zajistí této knize větší kontinuitu. Raní sociologové práce rovněž často používali symbolický interakcionismus jako svou teorii a z metod dávali přednost zúčastněnému pozorování. Mimoto jsem zvolil práci také kvůli jejímu zásadnímu významu nejen pro společnost, nýbrž i pro studenta-čtenáře této knihy. Mnozí z vás pracují během školního roku na částečný úvazek či dělají letní brigády. Většina z vás studuje, aby získala vzdělání, jež je v americké společnosti nezbytné k sehnání “dobrého” místa. Většina z vás se zabývá tím, jakou práci bude dělat, v jaké bude ekonomické situaci a jaká je ekonomická budoucnost americké společnosti. Sociologie práce je 
subdisciplína, jež pomáhá studentům lépe rozumět světu práce a ekonomice, jaká bude v době, kdy ukončí studia a začlení se mezi americkou pracující populaci.
Až potud se budu zabývat ranými dějinami sociologie. Nicméně jak již bylo zmíněno výše, některé aspekty sociologie jsou teprve na počátku. V dalších dvou kapitolách se těžiště zájmu přenese na vrstvu sociologických konceptů a na současnější počátky. Navíc se přesunu od sociologických aspektů, v nichž jsem nehrál žádnou roli (například jsem se narodil až pět let poté, co skončila nejlepší léta Chicagské školy a začal její sestup), k práci, k níž jsem měl a mám velice osobní vztah. V následujících dvou kapitolách (kapitoly 7 a 8) se budu věnovat počátkům dvou vlastních sociologických konceptů: mcdonaldizaci (Ritzer, 1993) a hyperracionalitě (Ritzer a LeMoyne, 1991). Vznik těchto dvou konceptů přiblížím na pozadí dřívějších sociologických prací, mých osobních životních zkušeností a mé sociologické práce. Jedná se o dva nové sociologické koncepty, o nichž se domnívám a doufám, že budou mít vliv na sociologii 
v budoucnu. Doufám tedy, že vytvoření těchto konceptů poskytne základ pro budoucí další sociologickou práci na tato témata.

Stručně řečeno, mcdonaldizace je koncept odvozený od teorií Maxe Webera. Jak jsme si již řekli, Weber psal o racionalizaci společnosti a prototypem tohoto procesu mu byla byrokracie. Avšak dnešní svět je daleko racionalizovanější, než tomu bylo ve Weberově době. Nejlepším modelem racionalizace už není byrokracie, nýbrž restaurace rychlého občerstvení, a především vedoucí firma na tomto poli, tj. McDonald’s. Uvidíme, že racionální zásady a postupy (například okénka pro prodej do automobilů, která nabízejí vysoce efektivní způsob nákupu jídla), na nichž jsou restaurace McDonald’s založeny, se rozšířily po Spojených státech a nyní se šíří po většině zbytku 
světa. Stejně jako ve Weberově době racionalizace přináší dnes mcdonaldizace velké výhody i vážné problémy.
Druhý nový koncept, na který se zaměřím, je hyperracionalita (kapitola 8). Tak jako mcdonaldizace je i tento koncept odvozen od myšlenek Maxe Webera. Zakládá se na Weberově rozlišení čtyř typů racionality (kapitola 8). Podle Webera je pro západní svět charakteristické spoléhání se na jeden z těchto typů racionality. Ačkoliv toto spoléhání se na jediný typ racionality poskytlo Západu mnoho výhod, nevýhody nad nimi postupně převážily. To platí o Západu obecně a ještě více to platí o západním průmyslu, obzvlášť automobilovém průmyslu. Neúspěch západního a zejména amerického automobilového průmyslu v posledních letech je způsoben přehnaným spoléháním na jeden typ racionality a neschopností využít výhod, jež nabízí používání i ostatních tří.
Hyperracionální systém je systém používající všechny čtyři typy racionality zároveň. Tvrdím, že takový hyperracionální systém si osvojili Japonci a že to je příčinou hospodářského úspěchu mnoha japonských průmyslových odvětví, zejména automobilového průmyslu. Schopnost rozvinout hyperracionalitu tak stojí za japonskými hospodářskými úspěchy, zatímco neschopnost dosáhnout tak vysoké úrovně racionality vysvětluje americké hospodářské neúspěchy. (Ale i když jsou japonské firmy velice úspěšné v ekonomickém slova smyslu, mají své problémy. Japonští zaměstnanci jsou silně vykořisťováni a šíří se výskyt problému karoshi, čili smrti z přepracování.)
Měl bych připomenout, že všechny tyto kapitoly se nezabývají jen počátky, nýbrž i myšlenkami. K těmto myšlenkám mimo jiné patří sociologie, sociální fakta, racionalizace, symbolický interakcionismus, zúčastněné pozorování, sociologie práce, mcdonaldizace a hyperracionalita. Jak uvidíme, tyto myšlenky nejenže mají smysl samy o sobě, ale navíc dávají vzniknout dalším souborům myšlenek (příkladem může být kreditkartizace, odnož mcdonaldizace, kterou se budeme zabývat v kapitolách 7 a 8). Jedna myšlenka často zplodí mnoho dalších.
Knihu uzavírá kapitola (kapitola 9) věnovaná současné sociologii jakožto disciplíně stále relativně na začátku svého vývoje. Budu se v ní zabývat přísliby současné sociologie a vzrušením, jímž je dosud mladý obor prostoupen. Podívám se i na některá nebezpečí, před kterými nedospělá disciplína stojí, a na to, co je potřeba učinit k jejich překonání. Nebezpečí na jednu stranu posilují 
vzrušující charakter sociologie, na druhou stranu však představují potenciální hrozbu jejímu přežití. Proto má-li mít sociologie nějakou budoucnost, musí tyto hrozby překonat. Podle mého názoru je překoná, a nejenže je přežije, ale bude vzkvétajícím oborem. Pro budoucí pozorovatele bude současná doba další, mimořádně vzrušující etapou na počátku sociologie.

KAPITOLA 2
Na počátku: založení sociologie ve Francii
Stanovit přesné datum založení sociologie nelze. Jestliže ve svém nejširším významu sociologie znamená přemýšlení o sociálním světě a jeho zkoumání, pak se jí lidé neformálně věnovali od chvíle, kdy se objevili na této planetě. Již nejstarší lidé, chtěli-li přežít a dosáhnout pokroku, museli zkoumat sociální svět, museli být v podstatě amatérskými sociology.

Před sociologií
Nejstarší lidé jistě museli věnovat podstatnou část svého času řešení problémů spojených s přírodním prostředím, jež je obklopovalo. Museli sbírat bobule, lovit zvěř a mít se na pozoru před zákeřnými šelmami. Ačkoliv by mnohé z těchto činností mohli dělat sami, lépe bylo řešit je ve skupině. Proto se nejstarší lidé museli vypořádávat i se svým sociálním prostředím. Jako amatérští sociologové si museli hledat druhy, s nimiž spolupracovali při obstarávání potravy, oděvů či přístřeší, a také druhy, s jejichž pomocí mohli čelit nebezpečím divočiny. A měli i jiné sociální potřeby. Například museli být schopni najít si potenciální partnery, s nimiž by mohli zplodit potomky, a také si museli dát dohromady, kdo jsou jejich nepřátelé a jak se s nimi vypořádat. Museli se umět spojit se svými druhy, aby odrazili své soky. Schopnost těchto a mnoha dalších typů sociálního chování potřebujeme ke svému přežití dodnes. Fungování v rámci těchto typů sociálního chování po nás vyžaduje, abychom byli studenty sociálního světa – jinými slovy, všichni lidé, ať pravěcí či moderní, musejí být alespoň zčásti amatérskými sociology.
I když amatérští sociologové existovali od samotného počátku lidstva, teprve o mnoho století později se objevili lidé, kteří se zabývali zkoumáním sociálního světa a přemýšlením o něm a sdělovali své poznatky ostatním. Nicméně tito raní sociální myslitelé nebyli sociologové, protože zatím neexistovala sociologie jako samostatný obor. Autoři prvních děl z oblasti, jíž dnes říkáme sociologie, byli spíše náboženští vůdci a filozofové. Vhled do sociálního světa poskytovali též básníci, romanopisci, životopisci a výtvarní umělci. Protože toho říkali hodně o sociálním světě, můžeme se dozvědět plno věcí o sociologii, budeme-li studovat dílo Aristotelovo (384-322 př. Kr.), přečteme-li si romány Charlese Dickense (1812-1870) a prohlédneme-li si rytiny Williama Hogartha (1697-1764). Avšak žádný z těchto myslitelů a umělců nebyl na prvním místě sociologem – jejich sociologické poznatky byly vedlejšími produkty jejich práce jakožto filozofů, spisovatelů a výtvarných umělců. V případě sociologa nejsou takové poznatky vedlejšími produkty, nýbrž přímým a cíleným výsledkem jeho celoživotní práce.
Vzhledem k tomu, že tolik raných učenců můžeme považovat za amatérské sociology, není možné určit, kdo byl prvním opravdovým sociologem. Někteří by řekli, že tím úplně prvním byl Abdarrahmán ibn Chaldún (Azadarmaki, 1992). Ibn Chaldún žil v letech 1332 až 1406 a pobýval na různých místech v jižní Evropě, severní Africe a na Blízkém východě. Nakonec se usadil jako učitel v centru islámské vzdělanosti na univerzitě Al Azhar v egyptské Káhiře. Ibn Chladúnovo dílo má mnoho společného se současnou sociologií. Zaprvé usiloval o vědecké studium společnosti, přičemž většina současných sociologů definuje svou činnost právě tak. Zadruhé podle ibn Chaldúna měli sociologové vyjít do terénu a studovat sociální svět přímou zkušeností a vlastními smysly namísto omezení se na domácí teoretizování, představivost a spekulaci. Jinými slovy, sociologové podle něj měli provádět to, čemu dnes říkáme empirický výzkum. A zatřetí měli sociologové podle ibn Chaldúna hledat příčiny sociálních jevů.

Ibn Chaldún věnoval ve svém díle značnou pozornost studiu sociálních institucí, jak je dnes nazýváme, čili souborům skupin a organizací, které jsou zaměřeny na nejzákladnější potřeby 
společnosti. Obzvlášť jej zajímala politika a ekonomika a také analýza vzájemných vztahů mezi těmito sociálními institucemi. Většina současných sociologů se zaměřuje na studium jedné nebo více sociálních institucí (Douglas, 1986). Například jednou z oblastí mého zájmu je sociologie ekonomiky (Ritzer, 1989). Ibn Chaldún se též zabýval srovnávacím sociálním výzkumem, zejména srovnáváním primitivních společností se společnostmi, jež existovaly v jeho době. I v tomto směru jej následuje mnoho současných sociologů, kteří se zabývají srovnáváním různých současných společností (například Spojených států a Japonska) se společnostmi, které jim předcházely (například srovnání moderního Japonska s Japonskem raného období dynastie Tokugawa (Bellah, 1957)).
Jestliže byly ibn Chaldúnovy oblasti zájmu natolik v souladu s oblastmi zájmu současných sociologů, proč není považován za zakladatele sociologie? Odpověď na tuto otázku spočívá ve skutečnosti, že jeho dílo nevedlo k rozvoji oboru sociologie na Blízkém východě čtrnáctého a patnáctého století. Jeho díla a myšlenky byly na křesťanském Západě po dlouhou dobu zapomenuty, a ačkoliv na islámském Východě tomu tak nebylo, západní vědci, kteří se zajímají o nejstarší sociologické prameny, je znovuobjevují teprve nyní. Za předchůdce sociologie lze považovat i mnoho dalších sociálních myslitelů, avšak nikdo z nich není považován za jejího zakladatele, protože z jejich díla přímo nevznikla sociologie jako disciplína. Nevznikla možná zčásti kvůli slabým místům v jejich myšlenkách, avšak především proto, že pro založení sociologie prostě ještě nebyla ta správná doba – neexistovaly zatím nezbytné sociální podmínky.

KOŘENY SOCIOLOGIE VE FRANCII
Nezbytné sociální podmínky se dotvořily v devatenáctém století, a to zejména ve Francii. (Pro seznámení se s počátky sociologie v jiné zemi (v Číně) viz exponát na str. 38-40.) Je zvykem uvádět jako “oficiální” letopočet založení sociologie rok 1822, neboť jak již bylo řečeno, právě v tomto roce Auguste Comte vytvořil termín sociologie. Comte kromě vytvoření tohoto termínu rovněž vyvinul významný sociologický přístup ke světu, který formuloval v množství velice vlivných prací (Comte, 1830-42/1974, 1851-1854/1976). Comtovy myšlenky převzali během devatenáctého století ve Francii jiní, zejména Émile Durkheim, který pokračoval v comtovské tradici a na přelomu devatenáctého a dvacátého století sociologii ve Francii úspěšně institucionalizoval jako samostatný akademický obor. Ve zbytku této kapitoly se tedy zaměřím na založení sociologie ve Francii a obzvláště na přínos Comta a Durkheima v devatenáctém století (Manuel, 1962).
Ačkoliv Comtovi patří, co se zakládání sociologie týče, čestné místo, bylo by chybné domnívat se, že jeho myšlenky vznikaly ve vzduchoprázdnu. Hybnou sílu a pozadí mnoha Comtových myšlenek je třeba hledat v převratném společenském a duchovním vývoji. Podobný vývoj též poskytl základnu pro formální ustavení a pozdější rozvoj sociologie a byl i kontextem, ve kterém mnozí Comtovi duchovní dědicové, především Durkheim, rozvíjeli myšlenky založené na Comtově průkopnickém díle.
Nejdůležitějším sociálním kontextem pro založení sociologie, stejně jako pro většinu událostí ve Francii devatenáctého století byla Velká francouzská revoluce roku 1789 a zásadní společenský zlom, který vyvolala. Když se vědci zabývají vlivem Velké francouzské revoluce, věnují převážnou část své pozornosti jejím pozitivním důsledkům, zejména principům volnosti, rovnosti a bratrství, jež sehrály klíčovou roli v šíření demokracie ve světě. Avšak tyto pozitivní účinky byly druhotné pro sociology, pro něž měly přímější a hlubší význam rozkoly, které ovlivňovaly francouzskou společnost ještě mnohá desetiletí po revoluci (Wright, 1960).
Ať už byla předrevoluční Francie jakákoli, pod vedením královské dynastie podporované úzkou skupinou šlechty byla politicky stabilní. Šlo tedy o poměrně stabilní společnost, pod jejímž povrchem však narůstalo napětí. Rozpínající se střední třída nelibě nesla hospodářská privilegia a 
obrovský politický vliv šlechty. Příjmy rolnictva zcela závisely na stavu úrody a rolníci také pohlíželi na šlechtu s nevolí, hlavně proto, že jí museli odvádět dávky. Tyto zášti a napětí vyvrcholily 14. července 1789 dobytím Bastily. Po porážce šlechty a jejích vojenských opor bylo ustaveno Národní shromáždění. Národní shromáždění ovládané střední třídou vzalo šlechtě četná privilegia a králi nechalo v řízení státu sekundární roli. Nicméně okolní státy jako Rakousko či Prusko, v nichž stále vládla šlechta a jež se cítily událostmi ve Francii ohroženy, naléhaly na Národní shromáždění, aby obnovilo královy pravomoci, a když k tomu nedošlo, pruská armáda v září 1792 Francii napadla. 22. září 1792, zatímco pruskou armádu držely v šachu francouzské síly, vyhlásila Francie republiku s veškerou mocí soustředěnou v Ústavodárném shromáždění. Shromáždění kontrolovali jakobíni, nejradikálnější skupina revolucionářů.

Nepokojná situace ve Francii pokračovala i v roce 1793. V lednu byl odsouzen a popraven král. Francie byla ve válce s několika kontrarevolučními armádami, v různých částech země docházelo k roajalistickým povstáním a hospodářství bylo v troskách. V reakci na tuto situaci shromáždění jmenovalo Výbor veřejného blaha, který s cílem obnovy “pořádku” rozpoutal teror, v němž bylo gilotinováno přibližně 40 000 “nepřátel revoluce”. V roce 1794 byly poraženy kontrarevoluční armády a jakobínský diktátor Robespierre byl svržen a popraven. V roce 1795 převzalo moc umírněnější Direktorium. Popularita Direktoria však klesala a roku 1799 bylo svrženo státním převratem vedeným Napoleonem, který se tak dostal k moci. V následujících patnácti letech vedla Francie císaře Napoleona řadu válek po celé Evropě. Avšak po drtivých vojenských porážkách a letech neklidu v důsledku nepřetržitého válčení byl 11. dubna 1814 Napoleon donucen abdikovat. V roce 1815 se ovšem znovu nakrátko dostal k moci, kterou definitivně ztratil, až když byla jeho armáda poražena u Waterloo a on následně odsouzen k vyhnanství na ostrově Svatá Helena v jižním Atlantiku.
Je nepopiratelné, že toto období trvající jen něco málo přes čtvrtstoletí se vyznačovalo živelnými změnami francouzské společnosti. Neklid navíc neustal porážkou Napoleona. Události oněch let spíše uvedly období sociálních zlomů, jež Francii charakterizovaly v následujících desetiletích. Jak ještě uvidíme, Comte a později Durkheim se snažili vytvořit teorie, které by tyto zlomy v sociálním světě vysvětlovaly.
Zatímco Velká francouzská revoluce rozbouřila Francii sociálně, osvícenství vedlo k duchovnímu rozhárání ve Francii i v mnoha jiných zemích. Comte a Durkheim byli ovlivněni sociálními změnami a bouřemi, jež přinesla revoluce, stejně jako duchovními změnami a bouřemi vyvolanými osvícenstvím.
Osvícenství jakožto duchovní proud s počátkem v sedmnáctém století předcházelo Velké francouzské revoluci a lze v něm vidět jednu z jejích příčin (Hawthorn, 1976; Zeitlin, 1990). I když probíhalo v mnoha zemích, jeho centrem byla Francie, kde se projevovalo v díle některých filozofů (a také mnoha spisovatelů a výtvarných umělců), z nichž nejvýznamnější byli Charles Montesquieu (1689-1755) a Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Osvícenské myslitele spojovalo přesvědčení o nutnosti užívání rozumu a racionálního myšlení a víra ve vědecké myšlení a jeho aplikovatelnost na sociální svět. Osvícenští myslitelé se stavěli proti iracionalitě, pověrám, tradičním názorům a lidové moudrosti. Právě v tomto smyslu lze v osvícenství vidět předchůdce Velké francouzské revoluce. Když tito myslitelé zkoumali tradiční hodnoty a instituce, často shledávali, že jsou iracionální, tj. že odporují lidské přirozenosti a brzdí růst a rozvoj. Zejména francouzská monarchie byla podle nich tradiční a iracionální a bylo třeba nahradit ji racionálnějším republikánským státním zřízením.
Mimo to, že osvícenství poskytlo duchovní základ pro dramatické změny vyvolané Velkou francouzskou revolucí, bylo převratné i samo o sobě. Osvícenští myslitelé jako Rousseau a Montesquieu se podobně jako někteří jejich předchůdci snažili přemýšlet o sociálním světě racionálně, avšak od svých předchůdců se odlišovali tím, že chtěli racionální myšlení kombinovat s empirickým výzkumem. Vzorem jim byly přírodní vědy, zejména newtonovská fyzika. Převratná 
byla myšlenka, že přírodovědný model by bylo možné aplikovat na sociální svět. Taková aplikace přírodovědného modelu předpokládala, že sociální svět má své zákony podobně jako svět přírodní. Tyto zákony musel sociální badatel objevit pomocí rozumu a empirického výzkumu. Myslitelé měli testovat své myšlenky v sociálním světě a na základě takového výzkumu formulovat myšlenky nové. Myšlenky se neměly jen aplikovat na sociální svět a vyvozovat z něj, nýbrž měly se v sociálním světě i používat, a to zejména ke kritické analýze a s cílem reformovat sociální svět odstraněním problémů, jež bádání a výzkum odhalí.

Osvícenství bořilo mnoho myšlenkových základů, na nichž společnosti do té doby stály. Například víra ve význam tradic byla v sociálním světě široce rozšířená. Tradice lidem vyhovovaly a umožňovaly společnosti fungovat velice předvídatelně. Osvícenci tuto víru v tradice odmítali a na její místo stavěli víru v racionalitu, v rozum. Vyzývali lidi k tomu, aby se vzdali pohodlí tradic výměnou za rozumnější společnost, jejíž vlastnosti byly dosud nejasné a víceznačné. Nová racionální společnost měla také být podrobována neustálému rozumovému zkoumání a empirickému výzkumu. Kdykoli by tento výzkum odhalil nějaký její nedostatek, měla být pozměněna tak, aby fungovala racionálněji. Namísto tradiční společnosti, s jejíž podobou mohli lidé počítat roky a generace, měli tedy žít ve společnosti podrobované neustálým změnám. To byla pro lidi, kteří byli vychováni v tradiční společnosti a naučili se ji ctít, dosti skličující představa.
Podobně byl zkoumání osvícenců vystaven i další aspekt tradiční společnosti, a sice náboženství, které muselo čelit ostrým útokům jako iracionální společenská instituce. Společnost podle osvícenců nevycházela z Boha, nýbrž z lidu. Tato kritika náboženství i myšlenky Boha byla vnímána jako hrozba lidmi, kterým náboženství, církev a víra v Boha přinášely do života stabilitu a řád. Bez tohoto zakotvení se mnozí lidé cítili vydáni na pospas osudu, neschopní poradit si sami s úskalími života. Sotva věřili myšlence, že rozum a věda nahradí Boha a náboženství jakožto způsob vyrovnání se se světem.
Tyto obavy přispěly ke zrodu duchovního hnutí zvaného protiosvícenství (Zeitlin, 1990). Ve Francii se projevovalo v podobě takzvané francouzské katolické kontrarevoluční filozofie, jejímiž hlavními představiteli byli Louis de Bonald (1754-1840) a Joseph de Maistre (1753-1821). Tito muži reagovali nejen na osvícenství, ale též na Velkou francouzskou revoluci, která byla podle nich částečně produktem myšlení typického pro osvícenství. Například de Bonaldovi vadily revoluční změny odehrávající se okolo něj, a proto volal po návratu ke světu, jenž existoval před osvícenstvím a před Velkou francouzskou revolucí, jinými slovy, po návratu k tomu, co považoval za mír a harmonii středověku. V takovém světě se věřilo, že společnost pochází od Boha, a rozum byl proto méně důležitý než systémy náboženské víry. Navíc protože společnost pocházela od Boha, pouzí smrtelníci se neměli do jejího uspořádání míchat – neměli se pokoušet měnit Boží dílo. V této logice odporoval de Bonald všemu, co by mohlo narušit tradiční instituce jako patriarchát, monogamní rodinu, monarchii a katolickou církev.
Obecně lze říci, že protiosvícenští myslitelé odmítali vše, co považovali za “naivní” osvícenský racionalismus (nezaměňovat s Weberovým konceptem racionalizace, o němž jsem se zmínil v kapitole 1). Například odmítali racionální víru ve vědu, vědecké zákony a empirický výzkum. Nejen že uznávali iracionální aspekty sociálního života, ale přisuzovali jim pozitivní hodnotu. Pohlíželi na tak “iracionální” jevy jako tradice, představy, emoce a náboženství jako na užitečné a nezbytné složky sociálního života. Vzhledem k tomu, že se jim příčily sociální otřesy a chtěli vrátit sociální život do dřívější podoby, odsuzovali události a procesy jako Velká francouzská revoluce či průmyslová revoluce, které podle jejich názoru neznamenaly pokrok, nýbrž rozvrat.
Právě v kontextu Velké francouzské revoluce, osvícenství a reakce na oboje se setkáváme s Augustem Comtem a formálními počátky sociologie. Comtovo myšlení i mnoho z rané sociologie obecně se formovalo v kontextu výše popsaného politického a duchovního kvasu.

AUGUSTE COMTE A POČÁTKY SOCIOLOGIE VE FRANCII
Auguste Comte se narodil v Montpellier 19. ledna 1798 (Manuel, 1962; Sokoloff, 1975). I když se narodil po Velké francouzské revoluci, dospíval a zrál v kvasu napoleonského období a jeho nepokojných následků. Z hlediska duchovního vývoje dospíval v době poosvícenské a v kontextu negativní reakce na osvícenství, jež se projevovala zejména v díle de Bonaldově a de Maistrově. Tyto sociální a duchovní zvraty měly hluboký vliv na jeho dílo.
Ačkoliv byl Comte jako student vždy napřed, nikdy nezískal akademický titul, což vážně omezilo jeho šance na zisk místa na univerzitě. Ve dvaceti letech se stal tajemníkem dalšího slavného francouzského sociálního teoretika, o téměř čtyřicet let staršího Claude-Henriho Saint-Simona (1760-1825). Comte se stal Saint-Simonovým tajemníkem a zároveň i žákem. Jejich vztah byl natolik blízký, že se o Comtovi začalo hovořit jako o Saint-Simonově “adoptivním synu” (Manuel, 1962, 251). Pracoval u Saint-Simona šest let, avšak v roce 1824 od něj odešel, neboť se domníval, že Saint-Simon nedostatečně oceňuje jeho intelektuální přínos. Pojal k němu nepřátelský postoj a hovořil o něm jako o “zvráceném podvodníkovi”, nicméně si byl též vědom svého duchovního dluhu k němu (Durkheim, 1928/1962, 144).
Podobně jako Comte byl i Saint-Simon poněkud nejednoznačným produktem jak osvícenství, tak reakce na něj. Na jedné straně přijímal důraz osvícenství na vědu a její aplikovatelnost na sociální svět. Na druhou stranu však chtěl zachovat společnost tak, jak byla, i když nevolal po návratu ke středověkému způsobu života jako de Bonald a de Maistre. Comte sdílel se Saint-Simonem tyto zdánlivě protichůdné myšlenky, avšak byl méně ovlivněn osvícenským myšlením. Saint-Simon například věřil podobně jako Karl Marx – i když méně radikálně – že společnost nutně potřebovala socialistické reformy, zejména v podobě centrálního hospodářského plánování. Přes význam Saint-Simonova učení byl Comte pro počátky sociologie daleko důležitější.
Pro náš příběh je klíčovým bodem vytvoření termínu sociologie v roce 1822, což je datum, jež můžeme považovat za datum skutečného založení oboru. Comte nazýval sociologii též “sociální fyzikou”. V tom se zjevně odráželo Comtovo převzetí osvícenské myšlenky, že sociální svět lze studovat vědecky, stejně jako se studuje svět přírodní. Comte chtěl ovšem odlišit svůj vědecký pohled od pohledu osvícenců, a proto jej pojmenoval “pozitivismus” či “pozitivní filozofie” (Turner, 1985, 1989, 1990). Sociologie podle něj měla být pozitivní vědou na rozdíl od negativní a destruktivní filozofie osvícenství. Comtovo pojetí pozitivistické sociologie proto vycházelo z nesourodé směsi osvícenských a protiosvícenských myšlenek.
Stejně tak se Comte pouze částečně identifikoval s kontrarevolučními katolickými teoretiky de Bonaldem a de Maistrem. Na jednu stranu byl stejně jako de Bonald a de Maistre zděšen negativními dopady osvícenství a Velké francouzské revoluce, i když nepovažoval za možné vrátit společnost do stavu, v němž byla ve středověku. Chtěl vytvořit stabilní společnost, avšak založenou spíše na vědeckých principech než na zastaralých myšlenkách. Na druhou stranu byl na rozdíl od nich ochoten akceptovat osvícenskou myšlenku vědy o společnosti.
V sociologii Comte rozlišil studium stávajících sociálních struktur (“sociální statika”) od studia sociálních změn (“sociální dynamika”), což je významné rozlišení i v dnešní sociologii. Sociologové měli studovat sociální struktury i sociální změny a měli k nim přistupovat jako vědci hledající neměnné zákony, které jim vládnou a které by sociologům umožnily dosáhnout lepšího porozumění obou jevů. Stávající sociální struktury i sociální změny se tedy řídily určitým souborem sociálních zákonů a bylo úkolem sociologů odhalit je. Přestože se Comte věnoval jak sociálním strukturám, tak sociálním změnám, kladl větší důraz na změny, neboť se lépe hodily k jeho ambici nejen společnost studovat, nýbrž ji i reformovat. Comtova snaha o změnu se hlavně zaměřovala na vyrovnání se s rozvraty způsobenými Velkou francouzskou revolucí a osvícenstvím.

Ačkoliv si Comte zoufale přál změnit společnost, nepodporoval revoluční změnu. Byl stoupencem názoru, že společnost prochází přirozeným evolučním procesem a že se sama od sebe posune od negativní fáze, v níž byla v jeho době, k fázi pozitivnější. Proč ale potom usiloval o společenskou reformu? Důvodem bylo jeho přesvědčení, že i když byl běh sociální evoluce nezměnitelný, bylo možné mu nejrůznějšími reformami pomoci.
Vzhledem ke svým názorům na evoluci a společenské reformy byl Comte rozhodně proti revolučním změnám. Příčinu všeho špatného ve společnosti viděl v politických (Velká francouzská revoluce) a duchovních (osvícenství) revolucích. Revoluce podle něj mohly pouze vykolejit dějinný pohyb směrem k lepší společnosti. Comte byl tedy dosti konzervativní a byl ochoten akceptovat jen umírněné reformy stávajícího systému.
Comtova jedinečnost a jeho význam pro pozdější vývoj sociologie nespočívaly jen v jeho samozvaném “objevu” sociologie, ale též ve skutečnosti, že sociologie podle něj byla vrcholem pyramidy pozitivistických věd. Sestavil hierarchii věd, která stoupala od těch nejobecnějších, nejabstraktnějších a lidem nejvzdálenějších věd až k vědám, jež jsou nejkomplikovanější, nejkonkrétnější a pro lidi nejzajímavější. Comtova hierarchie začíná matematikou a jde nahoru v tomto pořadí: astronomie, fyzika, biologie, chemie a nakonec sociologie. To byla ohromující ambice od nově objevené vědy. Nejenže se sociologie měla stát vědou, ale měla se stát první vědou. Comte ji takto umístil z toho důvodu, že ji pokládal za nejsložitější vědu, a také proto, že měla úplně nejdůležitější předmět zkoumání – lidskou společnost. V Comtově díle tedy sociologie vznikla a zároveň ihned získala čestné místo nad všemi ostatními vědami. Sotva nás může překvapit, že budoucí sociologové byli Comtovým dílem přitahováni a cítili se s ním duchovně spřízněni.
Comtovi nestačilo definovat sociologii jako vědu a usiloval i o vymezení základních metod, které by vědečtí sociologové při svém studiu sociálního světa používali. Metody vymezené Comtem jsou v současné sociologii stále používány. První metodou je pozorování, pomocí něhož sociolog přímo zkoumá aspekty sociálního světa (Fine, 1992a). Druhou metodou jsou pokusy, čili proces, v rámci něhož dochází k manipulaci části sociálního světa za účelem studia účinků této manipulace na jeho ostatní aspekty (Cook et al., 1983). Třetí metodou je srovnávací výzkum, který může být založen na srovnávání lidských a zvířecích společenstev, srovnávání společností z různých částí světa (Kohn, 1989) a – co je z Comtova pohledu nejdůležitější – srovnávání různých stádií vývoje společnosti. Právě toto srovnávání, jež bychom mohli označit za zvláštní metodu pod názvem historický výzkum, se stalo nejdůležitějším druhem srovnávacího výzkumu v současné sociologii (Wallerstein, 1974, 1980, 1989). Tento druh výzkumu dosáhl takového postavení díky tomu, že se často dotýká nejširších a nejzákladnějších sociologických témat v mnoha obdobích a v mnoha společnostech.
Ačkoliv Comte vymezil různé výzkumné metody a vyslovil se pro empirické zkoumání sociálního světa, je skutečností, že sám prováděl empirického výzkumu velmi málo, pokud vůbec nějaký. Nejvíce se proslavil svými abstraktními úvahami o sociálním světě – jinými slovy, je uznáván hlavně jako sociální teoretik. To znamená, že nejčastěji spekuloval o sociálním světě a neměnných zákonech, kterými se řídí jeho vývoj. Své chápání těchto zákonů neodvozoval z pozorování, pokusů či srovnávacích studií sociálního světa, nýbrž dovozoval se jich ze své vlastní teorie lidské přirozenosti. Takže ačkoliv byl Comte pozitivista ve smyslu víry v neměnné zákony, jimiž se řídí sociální svět, nebyl pozitivista ve smyslu empirického zkoumání sociálního světa.

Dobrý příklad nám poskytne Comtův slavný “zákon tří stádií” – stádií, jež Comte neobjevil pozorným empirickým zkoumáním, nýbrž odvodil ze své obecné filozofie lidské přirozenosti. Comte tvrdil, že dějiny lidstva procházejí třemi pevně danými stádii. V prvním, teologickém stádiu panuje mezi lidmi víra, že veškeré jevy byly stvořeny a jsou řízeny nadpřirozenými silami či bytostmi (bohy). Comte na tomto stádiu sice oceňoval spořádanost, kritizoval ho však za blokování společenského pokroku. Druhé, metafyzické stádium je přechodnou fází, v níž jsou ve 
funkci vysvětlení všech jevů nadpřirozené bytosti nahrazeny abstraktními silami, jako je například příroda. Toto stádium považoval Comte za nežádoucí, neboť i když umožňovalo pokrok, nebylo uspořádané. Sem vlastně řadil osvícenství a Velkou francouzskou revoluci. Konečným stádiem je pak pozitivistické stádium, v němž se lidé vzdají marného hledání nadpřirozených bytostí a tajemných sil a namísto toho se budou snažit najít neměnné přírodní zákony, jimiž se všechny jevy řídí. Toto stádium bylo pro Comta cílovým, neboť slibovalo jak řád, tak pokrok. Neměnné zákony měly poskytnout řád, zatímco vědecký výzkum měl vést k pokroku.
Podle Comta se svět vyvíjí směrem k pozitivistickému stádiu. Tento vývoj je podle něj nevyhnutelný, i když je možné mu pomáhat, jak již bylo řečeno, prostřednictvím reforem iniciovaných lidmi jako Comte (viz níže). Pro Comta byl příslibem jak cesty z neuspořádanosti způsobené Velkou francouzskou revolucí a osvícenstvím, tak budoucího pokroku, jemuž dával přednost před návratem do dřívějšího stavu, který si přáli francouzští kontrarevolucionáři. Na vrcholu pyramidy věd měla v tomto posledním stádiu lidských dějin stát sociologie. Ze svých výšin by sociologové mohli studovat nově vznikající společnost a spekulovat o ní. Mohli by též navrhovat reformy, jež by uspíšily vývoj dokonalé pozitivistické společnosti. Comte vytvořil vývojovou teorii, která byla ze zjevných důvodu pro budoucí sociology velice přitažlivá. Ačkoliv nakonec specifika Comtovy vývojové teorie odmítli, všeobecného přijetí se dočkaly pozitivistické metody i cíl, podle něhož se sociologie měla stát “královnou věd”. 
V pozdější fázi se Comte (1851-1854/1976; 1891/1973) posunul od teoretické práce k praktičtějším návrhům společenských reforem a cest k uspíšení vývoje směrem k pozitivistické společnosti. Podle některých názorů byl již v té době zahořklý a snad i duševně nemocný. Je pravda, že již v roce 1826 se nervově zhroutil a po zbytek života trpěl psychickými problémy. V roce 1827 se pokusil o sebevraždu skokem do Seiny.
Comte prohlásil pozitivismus za náboženství lidstva a sebe za jeho zakladatele. Uvádím zde některé z jeho nikdy nerealizovaných plánů týkajících se pozitivistického náboženství. Namísto uctívání nadpřirozených bytostí či bohů uctíval pozitivismus lidstvo či – jak říkal Comte – “Nejvyšší bytost”. Comte vytvořil množství svátků na počest pozitivismu, jeho zásad a jeho sekulárních hrdinů. Také navrhl budoucí pozitivistické chrámy s uvedením počtu kněží a farářů, kteří byli ke každému chrámu potřeba. Čtyřicet dva farářů mělo být vybráno jako kněží lidstva a z jejich středu měl být vybrán velekněz (“nejvyšší biskup”). Zatímco nejvyšší biskup katolické církve sídlil v Itálii, positivistický nejvyšší biskup měl mít sídlo v Paříži. Není snad ani třeba dodávat, že Comte jmenoval nejvyšším biskupem pozitivismu sebe a měl velké starosti o to, kdo bude jeho nástupcem.
Přestože toto všechno se zdá značně bláznivé, pro sociologii to znamenalo mimořádnou pozici. Měl-li být pozitivismus náboženstvím lidstva a sociologie byla nejvyšší formou pozitivismu, pak sociologie měla jasně vládnout sociálnímu světu. Ačkoliv by žádný z moderních sociologů nesdílel Comtovy grandiózní ambice, jeho sny měly ve své době význam. Comte a jeho následovníci přisuzovali sociologii mimořádný status a přední místo v budoucí společnosti, i když zatím nebyla ani uznávaným oborem. Taková image znamenala pro další generaci sociologů zřetelné postrčení vzhůru. Ačkoliv pozdější sociologové nutně museli zůstat daleko za Comtovými ambicemi, měli alespoň velký cíl. Přes nesplnění Comtovy ambice učinili 
v následujících desetiletích množství pozoruhodných pokroků (viz níže část věnovanou Durkheimovu dílu).

Vzhledem k tomu, co jsme si již řekli, je na Comtových plánech zajímavé to, že se podobají myšlenkám kontrarevolučních katolíků de Bonalda a de Maistreho, kteří usilovali o návrat k pohodlnému uspřádání středověku. Comte nenavrhoval takový návrat, ale navrhoval nový náboženský systém, který by přenesl středověkou strukturu katolicismu s papežem a kněžími do moderní společnosti. Smíchal tento zpátečnický krok s tehdy pokrokovou myšlenkou pozitivismu a vytvořil tak vlastní myšlenkový systém, který stál u základu vznikající sociologie.
Přes veškerý význam, jaký Comtovy myšlenky měly, zůstává skutečností, že se mu nepodařilo zajistit sociologii pokračování či institucionální základnu. Comtova díla byla sice ve své době rozšířená, nevedla však přímo k institucionalizaci sociologie. Až Émilu Durkheimovi, jenž přijal Comtův konzervatismus a pozitivismus, ale nikoliv jeho fantastické plány budoucí společnosti, se podařilo legitimizovat a institucionalizovat sociologii jako samostatný obor, a to nejprve ve Francii a nakonec i ve většině zbytku světa (Clark, 1973). Zatímco význam Comtova díla postupně klesal, Durkheimovo dílo mělo na vývoj sociologie mocný vliv a zachovává si značnou relevanci dodnes (Alexander, 1988).



Sociologie v Číně: začínání stále znovu

Sociologie v Číně měla vícero počátků. Stejně jako i v mnoha jiných zemích reagují v Číně akademické disciplíny na politické změny, a toto platí obzvláště pro tak sociálně a politicky zaměřený obor, jakým je sociologie. V důsledku toho zažila čínská sociologie ve dvacátém století řadu výkyvů a nových začátků (Hanlin et al., 1987). Je pravděpodobné, že tento vývoj bude v nejbližší budoucnosti pokračovat, neboť sociologie je unášena dominantními politickými proudy.
Počátky čínské sociologie nalezneme na začátku dvacátého století, kdy se čínští sociologové, kteří studovali v Evropě a ve Spojených státech, vrátili domů. Některá klasická sociologická díla, například Durkheimova Společenská dělba práce, byla přeložena do čínštiny. Čínští sociologové studovali teorie a metody, ale vzhledem k problémům v jejich společnosti bylo hlavní oblastí jejich zájmu studium sociálních problémů, především přelidnění, chudoby a problémů venkova.
Osud čínské sociologie však dramaticky poznamenal rok 1949, kdy se vlády zmocnili komunisté. Katedry sociologie byly brzy v celé Číně zavřeny a během několika let sociologie jako obor zmizela. Komunisté neměli sociologii rádi z mnoha důvodů, z nichž jsou nejdůležitější dva. Zaprvé byl pro ně alternativou k sociologii západního stylu marxismus, který byl podle nich vhodnější nejen k pochopení, ale i k vyřešení výše zmíněných problémů. Sociologie byla každopádně spojována s nenáviděným kapitalismem, a to zejména s americkým kapitalismem. Zadruhé viděli v sociologii obor, který by mohl poskytnout základnu kritice komunistické společnosti a strany. Proto se jí obávali jako potenciální kontrarevoluční síly.
V roce 1957 se několik sociologů pokusilo svou disciplínu oživit. Tito sociologové přežívali převážně na katedrách jiných oborů. Jejich pokus byl však tvrdě kritizován stranou a jeho aktéři byli označeni za účastníky pravicového spiknutí. V důsledku toho sociologie ztratila poslední opěrné body v čínské akademické obci.
I když neměli akademickou základnu, byli čínští sociologové, kteří se dočkali šedesátých let, postiženi stejně jako jiní akademici a intelektuálové excesy Mao Ce-tungovy kulturní revoluce. Kulturní revoluce byla pomýleným pokusem o oživení revolučního ducha roku 1949 pomocí takových prostředků jako například vyhnání profesorů z jejich “slonovinových věží” do “skutečného světa”, kde museli například manuálně pracovat v zemědělství. Mnoho starších akademiků včetně některých sociologů zemřelo v důsledku tvrdých podmínek manuální práce na rýžových polích a jinde.

Nicméně po Maově smrti se Čína obrátila liberálnějším směrem. V roce 1979 se konalo sympozium, na němž předseda čínské Akademie společenských věd oznámil “rehabilitaci” sociologie. Následujícího dne byla založena Čínská sociologická asociace. Před čínskou sociologií však stál nelehký úkol. Nic se v ní od počátku padesátých let nedělo, a tudíž téměř tři desetiletí
sociologické práce ve zbytku světa byla v Číně neznámá. Většina původních čínských sociologů již byla po smrti či příliš stará na nový začátek. Mladým studentům zajímajícím se o nově oživený obor ztěžoval situaci nedostatek kvalifikovaných učitelů, zázemí a učebnic.
Přes tyto potíže zaznamenala čínská sociologie v osmdesátých letech dramatické pokroky. Byly též navázány formální vztahy se západními univerzitami, vědci z cizích zemí přijížděli hostovat na univerzitách a provádět výzkum, mnoho děl západní sociologie se překládalo do čínštiny a co je nejdůležitější, velké množství čínských studentů vyjíždělo studovat do zahraničí, hlavně do Spojených států. V důsledku tohoto vývoje začali čínští vědci produkovat svou vlastní větev sociologie.
V takové situaci jsem Čínu navštívil na konci roku 1988, kdy jsem přednášel v Šanghaji a v Pekingu. Byla to pro sociologii vzrušující doba a na mé přednášky přišel velký počet posluchačů. Mladí členové fakult a studenti byli plní nadšení pro sociologii a byli přesvědčeni o tom, že sociologie má v Číně světlou budoucnost. Byl jsem jmenován čestným profesorem na Šanghajské univerzitě s představou, že se budu pravidelně vracet. Byl jsem též pozván, abych se vrátil na Pekingskou univerzitu na mezinárodní konferenci o Maxi Weberovi v následujícím roce. Avšak ta konference se nekonala a ani na Šanghajskou univerzitu jsem se dosud nevrátil.
Důvodem je skutečnost, že v květnu 1989 čínská vláda brutálně potlačila demokratické hnutí v nechvalně proslulém masakru na náměstí Tchien-an-men. Studenti sociologie, členové fakult a sociologické katedry a ústavy hráli v demokratickém hnutí ústřední roli a stali se obětí obzvlášť krutých represálií. Pozůstatky sociologie v dnešní Číně se musí přizpůsobovat požadavkům státu a marxistické teorii. Nedávno jsem dostal dopis s nabídkou návštěvy Šanghajské univerzity. Nestavím se však k této nabídce pozitivně, protože jak jsem se dozvěděl, byl bych těsně sledován stranickými funkcionáři a nemohl bych přednášet svobodně tak, jako tomu bylo v roce 1988.
V době, kdy píšu tyto řádky (začátek roku 1993), je čínská sociologie zmražena. Není likvidována tak jako v padesátých letech, ale nemůže se rozvíjet. Čínská sociologie podobně jako mnoho dalších věcí v Číně očekává příští významnou politickou změnu. Pokud se Číně podaří zbavit se komunismu tak, jako se to podařilo v bývalém Sovětském svazu, čínská sociologie zažije další nový začátek.

ÉMILE DURKHEIM A INSTITUCIONALIZACE SOCIOLOGIE VE FRANCII
Émile Durkheim se narodil 15. dubna 1858, tedy rok po Comtově smrti, ve francouzském Épinal (Lukes, 1972). Nesdílel nic z Comtovy blouznivé inspirace, byl spíše vědeckým sociologem. Stal se – a pro mnohé dosud je – vzorem moderního vědecky orientovaného sociologa. Odmítal náboženství (ačkoliv byl potomkem dlouhé linie rabínů) a filozofii a podporoval vzdělání ve vědeckých zásadách, jež lze použít k mravnímu vedení společnosti. V těchto cílech se od Comta v mnohém nelišil, avšak v rozpracování Comtových myšlenek uhnul daleko od excesů teorie svého předchůdce, zejména co se týče plánů pozitivistické společnosti. Třebaže Durkheim odmítal filozofii, své první učitelské místo na univerzitě získal v roce 1887 na katedře filozofie na univerzitě v Bordeaux. Nemohl tehdy učit na katedře sociologie, protože dosud žádná katedra sociologie na světě nebyla. (První katedra sociologie byla založena ve Spojených státech na Kansaské univerzitě v roce 1889.) Bylo to tedy na katedře filozofie v Bordeaux, kde Durkheim vyučoval první kurz ve Francii, který by mohl být oprávněně nazván kurzem sociologie. Šlo o obzvlášť pozoruhodný úspěch, neboť o pouhých deset let dříve vzbudilo na jiné francouzské univerzitě rozhořčení pouhé zmínění jména Auguste Comte ve studentské práci.
Následující léta se vyznačovala řadou Durkheimových úspěchů a bylo v nich vydáno množství děl, jež se stala milníky v dějinách sociologie. K nim patří zejména Společenská dělba práce 
(1893/1964), Pravidla sociologické metody (1895/1964), Sebevražda (1897/1951) a Elementární formy náboženského života (1912/1965). Díky těmto úspěchům byl roku 1896 jmenován řádným profesorem v Bordeaux. Roku 1902 byl povolán na nejslavnější francouzskou univerzitu, pařížskou Sorbonnu. V roce 1906 byl jmenován profesorem pedagogiky (vždy měl velký zájem o vyučování mravní výchovy pro učitele) na Sorbonně a co je nejdůležitější, roku 1913 byl jeho titul změněn na profesora pedagogiky a sociologie. Durkheimovi se tedy podařilo dosáhnout institucionálně významné postavení, jaké bylo Comtovi – částečně proto, že předběhl svou dobu, a částečně proto, že byl tak trochu blázen – odepřeno.
Durkheimův význam pro institucionalizaci sociologie zdaleka nespočíval jen v jeho jmenování profesorem sociologie v roce 1913. Podařilo se mu získat si množství žáků, kteří šířili a rozvíjeli jeho myšlenky. Založil časopis L’Année Sociologique, který se stal hlavním hlasatelem jeho díla i díla jeho studentů a žáků a sociologů vůbec (Besnard, 1983). Jeho myšlenky navíc neovlivnily jen sociology, ale i antropology, historiky, lingvisty a psychology. Tento vliv na již zavedené obory sociologii velmi pomohl k tomu, aby se ve Francii i v mnoha jiných zemích stala uznávaným oborem.
Durkheim (1895/1964) vědomě usiloval o to, aby pro sociologii získal místo ve Francouzské akademii. Věděl, že k tomu musí situovat sociologii jako obor, který je zřetelně odlišný od sousedních, již zavedených oborů filozofie a psychologie. Situaci komplikovala skutečnost, že vědci z těchto i mnoha dalších oborů měli zájem bránit své rajóny a nepřipustit vpád sociologie či jiné disciplíny do akademického světa.

Aby Durkheim odlišil sociologii od filozofie, vyslovoval se na základě svého vědeckého a pozitivistického zaměření pro její orientování na empirické zkoumání sociálního světa. Sociologové podle něj tedy měli vyjít ven a poznávat sociální svět na vlastní kůži. Obvykle to znamenalo vyrazit do terénu a sbírat data o společnosti. Takovou orientaci Durkheim stavěl proti přístupu filozofů, kteří obvykle o sociálním světě jen přemýšlejí. Ačkoliv filozofové mohou přemýšlet o tomtéž sociálním světě, který sociologové empiricky zkoumají, nikdy v něm sami neprovádějí výzkum. Proto Durkheim viděl jasné rozlišení mezi filozofií a sociologií nebo přinejmenším viděl nutnost takové rozlišení učinit, aby sociologie získala své působiště, které by bylo odlišné od působiště filozofie.
Nicméně Durkheim musel při formulaci tohoto rozlišení čelit problému. Jak bylo řečeno výše, Comte se sice označoval za sociologa, avšak namísto empirického zkoumání sociálního světa se spokojoval se spekulacemi a filozofováním o něm. Durkheim musel proto sociologii vymezit nejen vůči filozofii, ale i vůči Comtovu filozofickému stylu v sociologii. Zatímco Comte seděl v křesle a přemýšlel o společnosti, Durkheim šel do terénu a sbíral data jako například data o četnosti sebevražd v různých zemích. Durkheim kritizoval Comta za to, že nahradil studium sociálních jevů ve skutečném světě svými předem utvořenými představami o nich. Comte se podle něj dopustil chyby, že vývoj světa směrem k dokonalé společnosti jen teoreticky předpokládal, namísto aby se pustil do tvrdého základního výzkumu charakteru změn v různých společnostech. Durkheim se domníval, že pokud by se nový obor ubíral směrem naznačeným Comtem, stala by se z něj pouhá odnož filozofie.
K lepšímu odlišení se od filozofie a osvojení si vlastní samostatné identity měla mít sociologie podle Durkheima zřetelně odlišený předmět zkoumání, který nazval sociálními fakty. Sociální fakta jsou sociální jevy, k nimž je třeba přistupovat jako k věcem, jež je třeba studovat empiricky a jež působí na jedince zvnějšku a mají donucovací charakter. Podívejme se na jednotlivé složky této definice podrobněji.
Myšlenka, že k sociálním faktům je třeba přistupovat jako k věcem, je pro oddělení sociologie od filozofie klíčová. Sociální jevy mají podle ní být brány jako věci úplně stejně, jako jsou pro nás věci třeba židle, strom či hora.
Protože sociální fakta jsou jako věci, je třeba je zkoumat empiricky, nikoliv filozoficky. K takovému zkoumání potřebujeme data zvnějšku naší mysli, jichž se nemůžeme dobrat introspekcí. Pro botanika je mnohem produktivnějším postupem vyjít ven a pozorně zkoumat stromy, než sedět v křesle a o stromech filozofovat. O stromech se toho dozvíme daleko víc empirickým výzkumem než filozofováním. Totéž podle Durkheima platí i pro zkoumání sociálních faktů, jako jsou například zákony, rodiny, podniky a národy.
Po odlišení sociologie od filozofie pomocí myšlenky, že k sociálním faktům je třeba přistupovat jako k věcem a zkoumat je empiricky, musel Durkheim čelit problému, jak sociologii odlišit od psychologie. I když byla psychologie daleko mladší vědou než filozofie, byla již pevně zakotvena ve Francouzské akademii. Navíc se zdálo, že má se sociologií stejný obecný předmět – lidský život. Odlišení sociologie od psychologie obhajoval Durkheim tím, že sociální fakta působí na jedince “zvnějšku” a mají “donucovací charakter”. Sociologie měla zkoumat tato zvnějšku působící sociální fakta donucovacího charakteru, zatímco psychologie se měla spokojit se studiem faktů psychologických, která existují uvnitř mysli jedince.

Jaké příklady těchto zvnějšku působících sociálních faktů donucovacího charakteru bychom mohli uvést? Některá sociální fakta mají hmotnou podobu. Například fyzická struktura místnosti, domu, budovy na nás působí zvnějšku a její donucovací charakter se projevuje tím, že nám něco umožňuje a něco ne. Velký přednáškový sál třeba umožňuje vyučujícímu přednášet velkému počtu studentů, ale zabraňuje osobní interakci mezi přednášejícím a studenty. Podobně i právo a právní instituce jsou hmotná sociální fakta. Právo existuje v zákonících a v právním aparátu – 
policie, soudy, soudci a vězení jsou všechno hmotné jevy, jež působí na jedince zvnějšku a mají donucovací charakter. Lidé mohou porušovat zákony, ale s dost velkou pravděpodobností je za to na základě těchto zákonů policie zatkne, soudci odsoudí a vězeňští dozorci zavřou do vězení.
Další sociální fakta mají nehmotnou podobu, nicméně též působí zvnějšku a mají donucovací charakter. Například kultura se skládá z řady nepsaných pravidel o tom, co bychom měli či neměli dělat. Tato pravidla obvykle dodržujeme, a pokud ne, lidé kolem nás nás k jejich dodržování donutí. Například pokud student opakovaně vyrušuje během vyučování, učitel nebo jeho spolustudenti nakonec zakročí, aby zajistili dodržování nepsaných pravidel chování při hodině. Kultura rovněž obsahuje informaci o tom, jaké věci bychom měli považovat za hodnoty jako například ekonomický a hmotný úspěch. Budeme-li tyto hodnoty ignorovat, je pravděpodobné, že budeme terčem posměchu přinejmenším některých z našeho okolí.
Durkheim definoval sociologii jako zkoumání sociálních faktů v knize Pravidla sociologické metody z roku 1895. Přestože Comte vynalezl sociologii o skoro tři čtvrtě století dříve, právě toto dílo vlilo sociologii krev do žil. Sociologie nyní měla nejen jméno, ale i vymezený předmět. Byla též jasně odlišena od svých hlavních konkurentek filozofie a psychologie. S vlastním jménem a působištěm v rámci akademického světa měla sociologie postaveny základy pro svůj budoucí rozvoj.
Nicméně intelektuální základna nebyla vše, co sociologie ke svému rozvoji potřebovala – stejně tak byla třeba i určitá hmotná infrastruktura. I na vytvoření této infrastruktury měl Durkheim zásadní podíl. Zaprvé pomohlo, že si nechal změnit svůj profesorský titul na Sorbonně tak, aby zahrnoval slovo “sociologie”. Zadruhé založil časopis L’Année Sociologique, který se stal prostorem k publikaci sociologických prací. Zatřetí měl řadu následovníků, kteří rozvíjeli jeho myšlenky v rámci sociologie i mnoha jiných disciplín. Podívejme se nyní na všechny tyto body podrobněji.
Co se týče prvního bodu, je zřejmé, že pro rozvoj oboru je důležité mít vlastní akademickou základnu. Sociologie by daleko nedošla, kdyby byla jen malou subdisciplínou v rámci většího oboru, např. filozofie či pedagogiky. Tím, že si Durkheim nechal připojit sociologii ke své akademické hodnosti, pomohl jí stát se ve Francii nezávislou disciplínou. Jak bylo řečeno výše, sociologie ve skutečnosti tento status získala již dříve v jiných zemích, především ve Spojených státech, kde byla v roce 1889 založena katedra sociologie na Kansaské univerzitě. Takže ve 
Spojených státech už byli dlouho před tím, co Durkheim dosáhl změny své hodnosti, nejen profesoři sociologie, ale především katedry sociologie, a to s předstihem v řádu desetiletí. Zřízení profesur a kateder bylo v Evropě mnohem složitější než ve Spojených státech. Evropský akademický svět byl obecně – a o Francii to platí zvlášť – dosti zabarikádovaný a vzdorující změnám, zatímco mladá americká akademická obec byla daleko pružnější a otevřená novým vývojovým proudům. S profesory a katedrami měla sociologie nezbytnou základnu pro svůj další vývoj.

Druhou podstatnou záležitostí bylo založení časopisu, který se věnoval publikaci a šíření sociologických prací. Durkheim měl klíčový podíl na založení L’Année Sociologique v roce 1896. (Zde je zajímavé poznamenat, že založení tohoto časopisu předcházelo založení American Journal of Sociology ve Spojených státech v roce 1895. Německý Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik byl založen roku 1904.) Díky novému časopisu získali první sociologové prostor pro publikaci svých prací. Bez takového prostoru by museli usilovat o publikaci svých prací v časopisech oborů jako filozofie či pedagogika, u nichž byla daleko nižší pravděpodobnost, že práce z nového oboru přijmou, než u časopisu věnovaného výlučně sociologii.
Zatřetí je důležité, že časopis L’Année Sociologique byl rovněž založen s cílem, aby se stal centrem Durkheimových následovníků, a také se jím skutečně stal. Durkheim založil Année výslovně se záměrem povzbudit spolupráci mezi sociology. Nejenže okolo Année vytvořil sociologickou “školu”, ale podařilo se mu též dát dohromady skupinu mladých vědců, jež je nyní považována za nejlepší vědeckou skupinu v historii sociologie. Hlavními postavami durkheimovské školy byli Durkheimův synovec Marcel Mauss, budoucí přední antropolog Lucien Lévy-Bruhl, zakladatel francouzské ekonomické sociologie François Simiand a Celestin Bouglé, který se nejvíce proslavil svými studiemi o dějinách socialistických doktrín. Mnozí z těchto skvělých mladých vědců patřili k této škole po mnoho desetiletí a po celou tu dobu přispívali k rozvoji sociologie i jiných disciplín. Durkheim měl časopis pod přísnou osobní kontrolou a zajišťoval, aby jeho intelektuální zaměření bylo v souladu s jeho vlastní definicí sociologie jako vědeckého zkoumání sociálních faktů. Toto silné osobní a duchovní vedení pomohlo durkheimovské škole – a nakonec i sociologii jako celku – získat jasnou a zřetelnou identitu.

ZÁVĚR
Tato kapitola byla věnována počátkům sociologie. Třebaže sociologie měla i jiné počátky v jiných zemích (viz exponát ve vitríně v této kapitole, kterým je vznik sociologie v Číně), rozhodl jsem se zaměřit se na Francii, a to z několika důvodů. Zaprvé – byl to Auguste Comte, kdo v roce 1822 poprvé použil termín sociologie. Zadruhé – Comte pro sociologii také definoval množství dodnes aktuálních oblastí zájmu, a to především zkoumání sociální statiky a dynamiky. Zatřetí – Comte položil základy rozvoje durkheimovské sociologie zaměřené na vědecké zkoumání sociálních faktů. Začtvrté – Durkheim dal sociologii zřetelně vymezené zaměření a navíc jeho význam spočívá i v tom, že dosáhl změny své akademické hodnosti tak, aby zahrnovala i slovo “sociologie”, založil časopis L’Année Sociologique a vytvořil okolo něj vynikající skupinu svých žáků, kteří hráli klíčové role v rozvoji a rozmachu sociologie. Mezi lety 1822 a 1913 tak ve Francii došlo ke zrodu sociologie, profesorů sociologie, sociologického časopisu i sociologické obce. I když to nelze označit za zrovna raketový start, v roce 1913 již sociologie ve Francii měla pevnou duchovní i institucionální základnu.
Měli bychom též zmínit, že v tomto období vzniklo množství významných myšlenek. Nejvýznamnější je pochopitelně myšlenka sociologie samotné. Dalšími konkrétnějšími myšlenkami zmiňovanými v této kapitole mimo jiné jsou: sociální fyzika, sociální statika, sociální dynamika, pozitivismus, neměnné zákony sociálního světa, sociální evoluce (zejména zákon tří stádií), sociologické metody (pozorování, pokusy, srovnávací (a historický) výzkum) a sociální fakta (hmotná a nehmotná). Některé z těchto myšlenek se vytratily (například zákon tří stádií), 
některé byly pozměněny (sociální statika a sociální dynamika) a některé zůstávají dodnes v takřka nezměněné podobě (pozitivismus, sociologické metody a sociální fakta). Ať už patří do kterékoli skupiny, jejich vznik měl hluboký vliv na vývoj sociologie a stále zůstávají užitečným nástrojem k lepšímu pochopení současného sociálního světa.

KAPITOLA 3

Počátky sociologa: stručný nástin biografie 
Maxe Webera
V kapitole 2 jsem se zaměřil na počátky sociologie v určité zemi, a sice ve Francii. Přestože jsem věnoval pozornost konkrétním osobnostem, zvláště Comtovi a Durkheimovi, byl v centru mého zájmu vývoj sociologie v konkrétním národě. V této kapitole se pozornost přesune z národa k jedinci, a sice k osobnosti Maxe Webera (1864-1920). Popis Weberovy cesty k sociologii mi umožní vystopovat počátky sociologických východisek a určitého počtu důležitých sociologických myšlenek v biografii a osobnosti individuálního sociologa. (Viz vitrínu o Pepper Schwartzové pro srovnání s životními zkušenostmi současné socioložky.) Ačkoliv byla sociologie formována rozsáhlými sociálními a intelektuálními hnutími jako například Velkou francouzskou revolucí a osvícenstvím, byla a stále je formována i osobnostmi a osobními zkušenostmi jednotlivých významných a méně významných sociologů (Mills, 1959).
Max Weber byl určitě významným sociologem a (jak čtenář sám zjistí) jeho cesta k tomuto oboru je obzvláště zajímavá a poučná. Bude-li čtenář krátce zpraven o Weberově působení v sociologii, získá tím rozhled o některých jeho důležitých sociologických myšlenkách. Kromě toho nám pohled na Weberův život také umožní dozvědět se něco o počátcích sociologie v další zemi, tj. v Německu (Salomon, 1945), protože Weber byl Němec a sehrál zásadní roli ve vývoji sociologie v Německu. Jeho role je obdobná s rolí, již sehrál Durkheim ve Francii.
Díváme-li se na Weberovu biografii, jsme okamžitě konfrontováni s faktem, že v Německu – stejně jako tomu bylo ve Francii a v téměř všech ostatních zemích (Spojené státy byly výjimkou) – ve Weberově době neexistoval obor známý jako sociologie, nevydávaly se časopisy, v kterých by byly publikovány sociologické studie a nebyli ani žádní profesoři či studenti sociologie. V té době se tedy profesní život lidí, kteří se zajímali o sociologické otázky, do značné míry lišil od dnešního. V současnosti existují národní a mezinárodní asociace sociologů, existuje nesčetné množství kateder sociologie na univerzitách či vysokých školách a pobakalářských studijních programů vedoucích k získání vyšších akademických titulů v sociologii. Pokud člověk získá takový titul, postupuje dále vytčenými profesními cestami, z nichž většina je vyšlapána v akademickém světě. 
Nic z toho neexistovalo v době, kdy Weber působil jako mladý učenec v Německu. Neexistovaly žádné asociace sociologů, žádné speciální kurzy sociologie, ani zaměstnání či profesní postup pro sociology. Je tedy velice důležité, že alespoň částečně v důsledku Weberovy práce a aktivit ve prospěch oboru vznikla v Německu sociologie jako obor. Kromě toho sehrála Weberova práce zásadní roli ve vývoji sociologie nejen v Německu, ale také v mnoha jiných zemích včetně Spojených států.

WEBERŮV ŽIVOT
Max Weber se narodil 21. dubna 1864 v německém Erfurtu a zemřel 14. června 1920 (Marianne Weber, 1975). Pravděpodobně nejzvláštnější skutečností z Weberova osobního života byl jeho dlouhý boj s duševní chorobou. Často se spekuluje o tom, že tato choroba měla původ v rozporech mezi rodiči a v konfliktech s otcem (Mitzman, 1970). Weberova choroba se vlastně poprvé projevila v roce 1897 po potyčce, během níž požádal svého otce, aby odešel z domu. Zanedlouho po této potyčce Max Weber starší zemřel a mladý Weber bezpochyby cítil určitou zodpovědnost za jeho smrt. V každém případě začal Max Weber pociťovat různé symptomy duševního onemocnění: depresi, neklid, neschopnost pracovat a nespavost. V letech 1897 až 
1904 mu duševní choroba téměř úplně znemožňovala činnost a Weber pracoval velmi málo. Jeho duševní zdraví se začalo zlepšovat na počátku 20. století v době pobytu ve Spojených státech v roce 1904. Weber byl pozván, aby přednesl řeč na Všeobecné výstavě pořádané v Saint Louis. Nadšení ze zážitků ve Spojených státech a řeč v Saint Louis způsobily zvrat ve Weberově životě. Začal se se svou nemocí lépe vyrovnávat. Díky tomu byl v následujících 15 letech schopen vytvořit nejvýznamnější část svého díla. Přestože měl Weber ještě vytrpět mnohá zhoršení a recidivy svých duševních potíží, nikdy už tyto problémy nebyly takové jako v letech 1897 až 1904. Pro naše účely je nejdůležitější to, že jeho práce, která vždy vykazovala sociologickou dimenzi (jak uvidíme níže, Weber byl vzdělán v právu a ekonomii), se stávala stále více zřetelně sociologicky zaměřená, stejně jako se formovala jeho identita jako sociologa.
Zásadní spor mezi Weberovými rodiči sehrál hlavní roli nejen ve Weberově osobním životě, ale posloužil také k definování jeho sociologie. Je proto smysluplné věnovat určitý prostor prozkoumání tohoto konfliktu a jeho účinkům na Weberovu osobnost.
Otec Maxe Webera byl politik – i když ne jeden z čelných – a státní úředník. Zastával například placenou funkci městského radního v Berlíně, kde byl odpovědný za stavební projekty jako například výsadbu stromů podél silnic, a v různých dobách zastával funkce v regionálních parlamentech i v parlamentu národním. V důsledku této politické angažovanosti se domácnost Weberových stala centrem pro politické diskuze a navštěvovalo ji mnoho předních politiků. To zprostředkovalo mladému Maxovi celoživotní zájem o politiku jak z praktického, tak i z intelektuálního hlediska. Kromě politiků navštěvovali domov Weberových také přední akademici a intelektuálové. Předčasně vyspělý Weber byl nepochybně inspirován tímto raným kontaktem s předními učenci. 
Weberův otec bývá popisován jako samolibý, snad i líný měšťák. Velmi se zajímal o hmotné potřeby – bývá často líčen jako hédonik či “milovník rozkoše” (Mitzman, 1970, 21). Pokud se zajímal o něco jiného, byla to politika a jeho pozice v rámci německého politického systému. Jeho jedinou ctižádostí patrně byl úspěch v oblasti zvoleného povolání, ale ani zde nebyl ochoten riskovat a přinášet osobní oběti. Zdá se, že se nezajímal o “závažné životní problémy” a “zavíral oči před utrpením a nesdílel strasti ostatních lidí” (Marianne Weber, 1975, 63). Byl také velice patriarchální a byl přesvědčen o tom, že je konečnou autoritou ve všech rodinných záležitostech. Jistý příbuzný ho dokonce popsal jako “opravdového despotu” (Mitzman, 1970, 20). 

Weberova matka se na rozdíl od hédonistického a světsky založeného otce orientovala na sebezapření a na náboženský a nadpřirozený svět. Weberovi rodiče byli tedy v mnoha směrech protikladnými osobnostmi. Stojí za to podrobně citovat pasáž o Weberově matce z Weberovy biografie (kterou napsala jeho manželka Marianne): 
Byla tu jeho matka, v níž žila síla evangelia, pro kterou milující péče o druhé a sebeobětování byly druhou přirozeností, ale která zároveň žila v souladu s náročnými heroickými principy, vykonávala své nadměrné denní úkoly se soustavným vynaložením morální energie, nikdy “se nespokojila s tím, jak jsou věci samy 
od sebe” a klidně umisťovala každou významnou událost do kontextu věčnosti. Ve všem, co dělala, si počínala dynamicky, energicky se vyrovnávala se svými každodenními domácími pracemi, byla radostně otevřená všemu krásnému v životě a měla osvobozující smích. Každý den se však nořila do hloubek a upínala se k nadpřirozenu. (Marianne Weber, 1975, 62-63) 

Weberova matka se tedy orientovala nábožensky, byla zaměřená na onen svět a byla energická, zatímco jeho otec nebyl nábožensky založený, orientoval se na úspěchy a potěšení na tomto světě a často byl poměrně nečinný. Weberova matka se na základě svého náboženského založení zajímala o utrpení druhých, zatímco jeho otec se zabýval téměř výhradně sebou samým a svým blahobytem. Jak uvádí Mitzman (1970, 21), mezi “berlínským politikem milujícím rozkoš a jeho zbožnou manželkou” byl zásadní rozpor. Těžko si představit odlišnější pár než Weberova otce a matku.
Rozpor mezi Weberovými rodiči je důležitý ze dvou důvodů. Zaprvé přispíval k napětí v domácnosti a lze se domnívat, že toto napětí částečně vytvořilo základy pro pozdější vznik Weberovy duševní choroby. Zadruhé se rozpor mezi matkou a otcem změnil v širší konflikt mezi náboženskou orientací na onen svět (matka) a praktickou orientací na tento svět (otec). Konflikt mezi orientací na onen svět a orientací na tento svět se později stal určujícím tématem Weberova celoživotního díla. Weberova osobnost a dílo byly tedy hluboce formovány rozepřemi, které poznamenaly jeho dětství a ranou dospělost. Weber si nepochybně musel vybrat mezi směřováním své matky či otce. V určitých etapách svého života následoval otce a v jiných si zvolil životní styl matky. Taková volba pak v danou dobu ovlivnila jak jeho osobnost, tak i jeho dílo. 

Zdá se, že v mládí se Weber vydal po stopách svého otce. Jeho otec se tak trochu považoval za intelektuála, nebo se alespoň obklopoval intelektuálně podnětnými lidmi. Max Weber se od počátku vyznačoval intelektualismem. Jako mladík byl náruživým čtenářem. Ve dvanácti letech četl například Machiavelliho Vladaře. Ve čtrnácti letech se projevily jeho sklony k vědecké práci tím, že vytvořil mapu Německa, jak vypadalo roku 1360: “Vytvoření té mapy mě stojí velké úsilí, protože musím shromažďovat materiál ze všech možných rodokmenů, místních dějin a encyklopedií.” (Marianne Weber, 1975, 46). V patnácti letech Weber prohlásil: “Nejsem snílek, nepíšu poezii, tak co bych měl dělat jiného než číst? A dělám to tedy pořádně.” (Marianne Weber, 1975, 46). Nejen že Weber v raném věku četl závažné texty, ale také předčasně vyspěl ve svém písemném projevu. Ještě před svými čtrnáctými narozeninami psal historické eseje o tématech, kterými se pak zabýval celý život, tedy o německých a římských dějinách. O dva roky později sepisoval studie, které vyjadřovaly jeho názory na filozofii dějin a na principy, které řídí historický vývoj. 
V osmnácti letech dokončil Weber gymnázium (ekvivalent střední školy ve Spojených státech) a v roce 1882 se zapsal na univerzitu v Heidelbergu. V důsledku identifikace se svým otcem si jako svůj hlavní předmět vybral jeho obor – právní vědu – a právo tak učinil cílem svého profesního života. Pro naše další pojednání je nicméně třeba dodat, že Weber se v Heidelbergu účastnil také velkého množství kurzů svobodných umění, zvláště kurzů historie, ekonomie a filozofie. Nenavštěvoval samozřejmě žádné kurzy sociologie, protože v té době v Německu žádná sociologie neexistovala.
Weber neusiloval pouze o to, aby v Heidelbergu naplnil své intelektuální potřeby, ale také o to, aby dostál hédonistické stránce osobnosti svého otce, se kterou se v té době ztotožňoval. Zapojil se do života v buršenšaftu, zvláště v bývalém buršenšaftu svého otce, a vedl prostopášný život, který se vyznačoval hojným pitím piva a souboji. Weberova manželka popisuje jeho životní styl v této době takto: 
Účastnil se povinných pitek po dva večery v týdnu a stále více se z něj stával řádný člen buršenšaftu. Ve třetím semestru se účastnil obvyklých soubojů a získal stužku. V té době se celým srdcem oddával radostem studentského života, stal se z něj správný kumpán a brzy se vyznamenal výbornou schopností absorbovat alkohol. To nemělo v oněch časech malý význam, protože součástí výchovy člena buršenšaftu k mužnosti bylo umění vypít velké množství alkoholu bez ztráty sebekontroly. Zvětšení obvodu jeho pasu bylo dokonce ještě pozoruhodnější než rozvoj jeho intelektu... měl sklony k otylosti (Marianne Weber, 1975, 69). 
V Heidelbergu Weber také získal jizvu ze souboje, která byla v té době považována za znamení mužnosti. Přírůstek hmotnosti a tato jizva byly zjevnou známkou vlivu životního stylu jeho otce. Když ho matka poprvé spatřila po jeho počáteční zkušenosti s univerzitním životem, otylého a 
zjizveného, ve své první reakci mu vlepila pádnou facku. Zdá se, že tímto políčkem chtěla odmítnout jak životní styl svého manžela, tak i synovo ztotožnění se s ním. Zároveň chtěla vyjádřit své rozhořčení nad tím, že si Max zvolil tento způsob života raději než její zbožný životní styl. 
V následujícím roce 1883 se Weber přestěhoval do Štrasburku, aby zde splnil roční povinnost vojenské služby. Weber pociťoval omezení, monotónnost a nesmyslnost vysoce rutinního a byrokratického armádního života jako nesnesitelné. Popisuje, že se vzpíral proti “ohromnému marnění času využívaného na to, aby se z myslících bytostí stávaly stroje, které na povel reagují s automatickou přesností” (Marianne Weber, 1975, 72). Jak již brzy uvidíme, tento odpor proti byrokratické kontrole se měl stát dalším dominantním tématem jeho činnosti. V tomto období lze také sledovat počátek jeho odporu proti otci, protože se zdálo, že Weber starší byl docela spokojený s působením v rámci omezujícího a byrokratizovaného německého politického systému. 

Rok poté, co dokončil základní vojenskou službu, se však ve Weberově práci projevila další stránka jeho osobnosti a objevilo se další téma pro jeho práci. V roce 1885 se vrátil do Štrasburku na důstojnické cvičení. V té době postupoval ve vojenské hierarchii směrem vzhůru, a v důsledku toho změnil na systém názor. Stále sice považoval armádu za “stroj”, ale objevila se u něj touha zastávat v ní vedoucí postavení a vést svou rotu do bitvy za “vlast”. V tom se projevoval Weberův hluboký patriotismus a jeho touha vidět Německo ve vedoucí pozici ve světě. 
V té době se Weber začal také orientovat více ve směru hodnot své matky. Ačkoliv nebyl nábožensky založený, začal se věnovat tomu, co sám nazýval “bohové tohoto světa” (Marianne Weber, 1975, 90), zvláště vlasti a vědě. Přestože tito bohové byli odlišní od náboženského boha, kterého uctívala jeho matka, sdílel Weber se svou matkou touhu oddat se celým srdcem věrné službě vyššímu cíli. Jestliže Weber přijímal ochotu své matky obětovat se, odmítal tím zároveň lhostejný a samolibý životní postoj svého otce. Oddanost těmto vyšším hodnotám držela v šachu Weberovu touhu podlehnout hédonistickým svodům, již získal od otce. 
Poté, co Weber dokončil první rok vojenské služby v roce 1884, pokračoval ve studiích a rok před tím, než se vrátil do Štrasburku jako důstojník, žil v domě svých rodičů. Ačkoliv se Weber od svého otce oddálil co se týče hodnot, pokračoval v následování jeho profesní dráhy a zájmu o právo. 
V zimě na přelomu let 1885 a 1886 měl Weber složit zkoušku, která by mu umožnila stát se právním koncipientem. Nejdříve však strávil semestr v Gttingenu. V té době se vyznačoval pozoruhodnou disciplínou a sebezapřením, setrvával v odmítání otcovy lhostejnosti (ačkoliv stále ještě plánoval kariéru v právu) a přijetí životního stylu své matky: 
Dodržoval přísný pracovní řád, řídil svůj život podle hodin, rozděloval si den na přesné části podle různých vyučovaných předmětů a svým způsobem “šetřil” tak, že večeřel na pokoji – půl kila nakrájeného syrového hovězího masa a čtyři smažená vejce ve Weberově době si nedělali starosti s cholesterolem!. Poslední hodinu dne si vyhradil na hraní skatu. Jinak ho nepřitahovala ani zimní zábava probíhající pod jeho okny, ani jarní tuláctví. Od doby, kdy se přestal účastnit soubojů, neměl žádný tělesný pohyb (Marianne Weber, 1975, 105). 
Podobně jako jeho matka se i Weber stal asketou neboli člověkem, jehož životní náplní je přísné sebezapření. 
V roce 1886 složil Weber předepsanou zkoušku na právního koncipienta a posléze vykonával toto zaměstnání, které ovšem nepřinášelo žádný plat. Weber začal nesnášet rutinní úřednický charakter této práce a o této době říká: “Na období, kdy jsem pracoval jako právní koncipient vzpomínám pouze s hrůzou” (Marianne Weber, 1975, 146). Protože nedostával žádný plat, byl Weber nucen přestěhovat se zpátky domů, kde žil uprostřed titánského souboje mezi životními styly svých rodičů až do svého sňatku o sedm let později.  
V té době se Weber přihlásil do šestiletého studijního programu, aby získal právnické vzdělání. Současně napsal objemnou doktorskou dizertaci o právních a hospodářských dějinách. Brzy poté, co obhájil první dizertaci, začal psát druhou, což se vyžadovalo od těch badatelů, kteří chtěli získat pozici na katedře jakékoliv německé univerzity. Jeho druhá dizertace se týkala agrárních dějin starověkého Říma. 

Při dokončování tohoto studia začal Weber také vyučovat kurzy římského, německého a obchodního práva. V té době přijal nabídku, aby provedl výzkum týkající se situace zemědělců. Tato práce kombinovala jeho zájmy právní, ekonomické a politické. Vytvořil dotazník, který měli vyplnit majitelé půdy, a během jednoho roku napsal 900 stránkové pojednání o zemědělské práci. V té době se taková studie zařazovala do oboru politické ekonomie, ale dnes ji můžeme nahlížet jako Weberův první zásadní krok ve směru sociologie. Politickou ekonomii si můžeme představit jako obor zabývající se vztahem mezi politikou a ekonomikou, zvláště dopadem ekonomiky na politické uspořádání společnosti. Mnoho raných sociologů bylo považováno za politické ekonomy a jejich práce byla ve velké míře ovlivněna jejich předchůdci v politické ekonomii. Ačkoliv dnes například uvažujeme o Karlu Marxovi v první řadě jako o sociologovi, ve své době byl považován za politického ekonoma a jeho myšlení bylo silně ovlivněno prací takových prominentů, jako byli Adam Smith, David Ricardo a J. B. Say. V každém případě průzkumem zemědělských pracovníků získal Weber pověst mimo právní obor jako politický ekonom a odborník na zemědělskou práci. 
V roce 1893 měl Weber možnost začít si budovat kariéru jako profesor práva na berlínské univerzitě. Jeho zájmy se však už začaly posouvat směrem k politické ekonomii a nakonec k sociologii. V roce 1894 mu freiburská univerzita nabídla profesuru v politické ekonomii. Weber tuto pozici přijal, ale za dva roky mu byla nabídnuta stejná pozice na mnohem prestižnější a proslulejší heidelberské univerzitě, kterou také přijal. 
Jak bylo zmíněno na začátku této kapitoly, následující rok 1897 znamenal pro Webera zásadní zvrat v jeho životě. V té době vyvrcholil v jeho životě nevyřešený konflikt mezi matčiným a otcovým životním stylem, tj. mezi orientací na onen svět a orientací na tento svět, a Weber se rozhodl pro životní styl matky, a tím tedy proti otci. Léta potlačované nepřátelství vůči otci si našlo cestu ven a během vášnivé hádky vykázal Weber svého otce z domu. Krátce nato, asi za sedm týdnů, Weber starší zemřel a Max musel za tuto událost pociťovat ohromnou vinu. Mitzman (1970, 152) k tomu říká: “Poprvé odhalil Weber svému otci plnou hloubku své hořkosti. A už nikdy jej nespatřil živého.” 
Nejprve se zdálo, že se Weber vypořádal s otcovou smrtí snadno, ale během krátké doby se u něj začaly projevovat psychické symptomy, které nakonec vedly k psychickému zhroucení. Na cestě do Španělska byl podrážděný a neklidný. Na cestě domů “byl horečnatý a úzkostlivý” (Marianne Weber, 1975, 234). Na začátku semestru se však zdálo, že se jeho stav zlepšil: “Max se teď cítí lépe, žije rozumně, chodí občas na procházky a několikrát šel brzy spát. Hodně spí.” (Marianne Weber, 1975, 234). Krátké časové úseky dobrého zdravotního stavu se střídaly s obdobím úzkosti. Zdálo se však, že období úzkosti se prodlužovala a nabývala na intenzitě. Byl vystaven návalům pláče a nespavosti, které ho trápily do konce života. 
Nakonec strávil Weber na doporučení doktora pár následujících letních měsíců v sanatoriu. Navzdory léčbě se jeho stav však nezlepšil. Stále trpěl nespavostí. 

Byl na tom ale natolik dobře, že se mohl v následujícím zimním semestru chopit svých povinností na univerzitě, avšak už za pár týdnů se mu duševní problémy vrátily. Každá přednáška pro něj představovala muka. Občas byl nucen přerušit přednášení, aby znovu nabral sílu. V roce 1899 požádal o povolení k tomu, aby byl od přednášení úplně osvobozen a mohl se věnovat svému malému semináři. Toto povolení mu bylo uděleno. Weber o své neschopnosti přednášet řekl: “Moje neschopnost mluvit je čistě fyzická – přestanou mi fungovat nervy a když se podívám na své poznámky, mám najednou závrať.” (Marianne Weber, 1975, 239). Poté, co se Weber znovu neúspěšné pokusil přednášet, požádal o propuštění z funkce. Vedení univerzity ho však nechtělo nadobro ztratit, a tak jeho žádost zamítlo. Bylo mu však  poskytnuto delší neplacené volno. Přestože byl Weber zproštěn svých povinností, jeho stav se nezlepšil: “Všechno pro něj bylo náročné. Nemohl číst, psát, mluvit, chodit či spát bez toho, aniž by trpěl. Ochably mu všechny psychické a některé fyzické funkce.” (Marianne Weber, 1975, 242). Jeho duševní stav dosáhl pravděpodobně svého nejhoršího bodu v roce 1900. Od té doby se jeho stav zlepšoval, zpočátku však velmi pomalu a často s bolestnými neúspěchy. 
Postupně začal Weber znovu číst. Ještě déle mu ale trvalo, než začal znovu psát. Cítil se však stále provinile kvůli tomu, že dostával svůj profesorský plat, přestože nebyl schopen učit. Obnovil svou žádost, aby byl zbaven profesury, a tentokrát bylo jeho žádosti navzdory odporu vedení univerzity vyhověno. V nejlepších letech svého života se Weber ocitl bez akademické pozice. Zdálo se, že má svou kariéru za sebou. 
V roce 1903 dostal Weber nabídku, aby se stal spoluredaktorem časopisu Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, který začal vycházet v roce 1904 (druhým redaktorem byl Werner Sombart, který se měl později stát známým sociologem). Ačkoliv měl Weber pochybnosti o tom, zda takový úkol zvládne, tuto nabídku přijal. Z našeho pohledu hraje tento jeho krok klíčovou úlohu, protože Weber byl tehdy alespoň v tomto případě dáván do spojitosti se společenskými vědami, a ne s právem či politickou ekonomií. V předmluvě k prvnímu číslu 
Weber prohlásil, že časopis bude zaměřovat pozornost na faktory týkající se vývoje moderního kapitalismu a na význam tohoto vývoje. K pojednání o této problematice vyhledával Weber práce badatelů zabývajících se “všeobecnou politickou vědou, filozofií práva, společenskou etikou, sociální psychologií a výzkumem obvykle označovaným jako sociologie” (Marianne Weber, 1975, 278; kurzíva přidána). Časopis se měl zaměřovat jak na empirické, tak na teoretické studie ze společenských věd. 
Weber zastával v časopise nejen funkci editora, ale byl také jedním z hlavních přispěvatelů. V roce 1904 zveřejnil důležitý článek o metodologii, který byl relevantní pro mnoho společenských věd včetně sociologie. (Tento článek je dodnes hojně čten a má stále velký vliv na současnou sociologii.) Když dokončoval tento článek, jeho manželka napsala: “Maxova studie je téměř hotová. Jeho spánek jistě není uspokojivý. Zase jí každou noc camembert, musí brát prášky na spaní, ale je rád, že tuhle věc dodělal.” (Marianne Weber, 1975, 279). Důležitější však je, že koncem roku 1904 vydal ve svém časopise první část studie, která je dodnes z důvodů uvedených dále v této kapitole jednou z nejdůležitějších studií v dějinách sociologie, s názvem Protestantská etika a duch kapitalismu (Weber, 1904-1905/1958). Od té doby zaměřoval Weber svou vědeckou činnost stále více sociologicky. Bylo tedy ve zvýšené míře patřičné o něm uvažovat jako o sociologovi. 

Níže se budu zabývat významem této studie a pozdějších Weberových souvisejících studií pro počátky sociologie a pro současnou sociologii. Budu také rozebírat, jak jeho dílo, stejně jako celý jeho život, odráželo rozpor mezi životními styly a životními filozofiemi jeho rodičů. Ale nejprve budeme dále rozmotávat klubko Weberovy biografie.
Ve stejné době, kdy Weber zveřejnil první část Protestantské etiky, byl pozván, aby se zúčastnil vědecké konference konané společně se Světovým veletrhem v Saint Louis. Nadšení z toho, že uvidí na vlastní oči Spojené státy, centrum kapitalismu, mu pomohlo alespoň částečně překonat obavy ze svého duševního stavu a z odjezdu do Ameriky v roce 1904.
Na Manhattanu na Webera udělal velký dojem “kapitalistický duch” Ameriky a mezi jiným také mrakodrapy, které mohly být v jeho důsledku postaveny. Zatímco byl však uchvácen kapitalistickým duchem a jeho produkty, byl zároveň zaskočen nehumánností takového systému. Kritizoval například americké hotely, které mu připadaly jako “neosobní kasárna pro obchodní cestující, kde je každý pouze číslem. … Člověk tam může klidně onemocnět a umřít, aniž by tomu někdo věnoval pozornost!” (Marianne Weber, 1975, 281). Jak uvidíme, tato rozpornost postojů vůči kapitalismu a obecněji vůči modernímu světu se stala určujícím tématem jeho činnosti po nervovém zhroucení. Opět se zde odrážel konflikt mezi chladným kariérismem jeho otce a zájmem o hlubší lidské hodnoty jeho matky. 
Při návštěvě Chicaga viděl Weber na vlastní oči násilné dělnické nepokoje, zločinnost, rasismus, intenzitu práce na jatkách a dopravní nehody způsobené dopravou vysokého počtu lidí do práce a zpátky. Otřesen tím, co viděl, komentoval to Weber slovy: “Podívejte se, tak takhle vypadá moderní realita.” (Marianne Weber, 1975, 287). 
Na amerických vysokých školách a univerzitách viděl trvající náznaky náboženského ducha, který napomohl vzniku duchu kapitalismu. Bylo však vidět, že jak duch náboženství, tak i duch kapitalismu byli na ústupu – zůstaly pouze kapitalistické struktury, které duch kapitalismu pomohl vytvořit. Toto se také stalo zásadním tématem jeho práce. Weberovy zkušenosti se přímo odrazily v druhé části Protestantské etiky, která byla vydána v roce 1905. 
Weberova přednáška na Světovém veletrhu dopadla dobře a nezhoršila zásadním způsobem jeho duševní potíže. Poté, co procestoval Spojené státy, se vrátil do Německa a zažíval nový nápor produktivity. Teprve po roce 1904 napsal Weber své nejvýznamnější dílo. Toto dílo jednak upevnilo jeho pověst sociologa, jednak velmi napomohlo rozvoji sociologie v Německu a v ostatních částech světa.    
V tomto období byla jádrem Weberovy činnosti sociologie náboženství, přestože Weber nebyl nikterak nábožensky založený. Spíše ho akademicky a intelektuálně zajímala role, kterou sehrálo náboženství při společenských změnách. Chtěl doplnit svou studii o protestantství na Západě o studie věnované náboženství v Číně, zvláště konfucianismu a taoismu (Weber, 1916/1964), a o studie věnované hinduismu a buddhismu v Indii (Weber, 1916-1917/1958) a také dalším světovým náboženstvím (Weber, 1921/1963). Stejně jako ve své studii o Západě se zajímal hlavně o vztah mezi náboženskou etikou a ekonomií. Přesněji řečeno ho zajímalo, proč protestantství přispělo k rozvoji kapitalismu na Západě, zatímco ostatní světová náboženství představovala spíše překážku k rozvoji kapitalismu. Řečeno obecněji, Weber považoval kapitalismus za projev procesu racionalizace (pro diskuzi a detailnější pojednání o tomto klíčovém konceptu ve Weberově díle viz úvod a kapitoly 8 a 9). Západ nevyvíjel pouze racionální ekonomiku (kapitalismus) (Weber, 1927/1981), ale také racionální vědu (Weber, 1919/1946), politické systémy (Weber, 1921/1968), města (Weber, 1921/1968) a dokonce i hudbu (Weber, 1921/1958). Weber si proto pokládal širší otázku, proč byl Západ schopen racionalizovat, zatímco v rozsáhlejších částech světa byl racionalizační proces zbržděn. Stejně jako v případě kapitalismu sehrály hlavní roli v rozvoji či v úpadku všech typů racionálních systémů náboženské systémy. 

Ačkoliv byl Weber v té době schopen vytvořit svá nejdůležitější díla, bylo by mylné se domnívat, že jeho duševní potíže po roce 1904 zmizely. Trpěl jimi po celý život, a to především nespavostí. Byl často nucen zotavovat se na dlouhých dovolených, aby se mu navrátil dobrý duševní stav. Je pozoruhodné, že i navzdory sedmiletému mezidobí (1897-1904), ve kterém Weber mohl pracovat jen málo, a navzdory opakujícímu se duševnímu onemocnění v následujících letech, během nichž často jezdil na dlouhé dovolené, které mu napomáhaly vrátit duševní síly, byl Weber schopen vytvořit monumentální dílo. Ještě více ohromující je Weberova schopnost pojednávat o velkém počtu různých společností a o velkém počtu různých oblastí sociálního světa. Můžeme si pouze představovat, co by byl schopen dokázat, kdyby byl celý život duševně zdravý.  
Klíčový vývoj v dějinách sociologie nastal v roce 1909, kdy se Weber společně s Georgem Simmelem, Wernerem Sombartem, Ferdinandem Tonniesem a dalšími podílel na dalším významném počátku, na založení Německé sociologické společnosti. První setkání této společnosti se konalo v roce 1910. Weber se účastnil všech podstatných diskuzí a podal zprávu o činnosti společnosti, ve které definoval svou představu toho, čím by sociologie měla být a co by měla dělat. Kromě jiného zde vyslovil stanovisko, že sociologie by měla být “hodnotově neutrální”, tedy že osobní hodnoty sociologů by neměly ovlivňovat jejich práci: “Měli bychom se ptát na to, co je a proč je něco právě takové, jaké to je, ale měli bychom vynechat úsudek o tom, zda to či ono je žádoucí či nežádoucí.” (Marianne Weber, 1975, 422). Weber přijal hodnotově neutrální stanovisko z toho důvodu, neboť se obával, že tehdejší sociologové využívají svůj výzkum a výuku k tomu, aby v nich zastávali své osobní a politické hodnoty. Weber však záhy odstoupil z vedoucí pozice v Německé sociologické společnosti, protože její členové a předáci se odmítli řídit jeho myšlenkami o hodnotově neutrální sociologii a trvali na tom, že budou ve svých odborných projevech vyjadřovat své osobní hodnoty. Německá sociologická společnost byla nicméně již založena a Weber při jejím vytvoření a při určení budoucího směřování sehrál klíčovou roli. Ačkoliv Weber už nezastával ve společnosti žádnou vedoucí funkci, zachoval o ni zájem a snažil se dále podporovat její růst a rozvoj. 
Během dalšího desetiletí napsal Weber většinu svých prací o sociologii náboženství a jiné relevantní sociologické práce. Byl také schopen vyučovat ve Vídni a v Mnichově, aktivně organizoval vojenské nemocnice v první světové válce, angažoval se v německé politice, hodně cestoval a prožíval období duševní úzkosti a duševních poruch. Zemřel 14. června 1920 ve věku 56 let. Zatímco během svého života měl jako badatel obecně a jako sociolog zvláště velmi dobrou pověst, po smrti se jeho autorita dramaticky zvýšila. Dnes je považován za jednoho z největších 
sociologů, ne-li za největšího sociologa v dějinách tohoto oboru vůbec. Jeho dílo se dočkalo hojných překladů a je hojně čteno. Stále má v sociologii ohromný a snad i vzrůstající vliv. 

Kdy přesně se Weber stal sociologem? Z jednoho hlediska je odpověď nikdy, protože se stále zajímal o široký okruh otázek z politologie, práva a jiných oborů. Z jiného hlediska můžeme vysledovat Weberovu identitu jako sociologa ve dvou událostech. První bylo vydání Protestantské etiky v letech 1904-1905 a cesta do Spojených států. Druhou událostí byla jeho klíčová role při založení a vymezení Německé sociologické společnosti v roce 1909. K těmto dvěma datům a dvěma událostem můžeme vystopovat Weberovy sociologické počátky. Je však patrné, že se Weber již dlouho před těmito daty a událostmi zabýval činností se silně sociologickými aspekty. 
Poté, co jsem vyložil Weberovu biografii a sledoval jeho sociologické počátky, se obrátím k velmi stručnému pojednání o hlavních myšlenkách jeho sociologie. Pojednání o jeho díle uspořádám stejně jako jeho život se zřetelem na rozporuplné vlivy jeho rodičů.   


Pepper Schwartzová: jak se stala socioložkou intimních vztahů
Pepper Schwartzová je přední současnou socioložkou intimních a zejména sexuálních vztahů. Schwartzová (1990, 363) popisuje svůj zájem o sexuální vztahy od dětství: “Studovala jsem intimní vztahy po celý život… Nepatřičně mě zajímala témata lásky, sexu a citové angažovanosti, pozorovala jsem způsob života jiných lidí, ať už jsem se domnívala, že bych tyto způsoby mohla či měla s nimi sdílet, nebo ne.” Její pokrokoví rodiče ji seznámili s mnoha knihami pro dospělé včetně prací předních sexuologů jako byli Havelock Ellis a Alfred Kinsey. Když jí bylo deset, dali jí rodiče “knihy o sexu”, “obvyklé honičky mezi spermií a vajíčkem a nákresy obnažených ženských a mužských pohlavních orgánů; pro moje vrstevníky to bylo atraktivní zboží. Organizovala jsem vzdělávací schůzky, kde se tyto knihy ukazovaly a vysvětlovaly” (Schwartz, 1990, 365).
V té době také uklidňovala svou přítelkyni Sally, kterou její matka přistihla při masturbaci a vyplísnila ji za to. Schwartzová jí dodala odvahy tím, že jí ukázala, co o masturbaci říkají vědci, a tím, že jí pověděla, že její vlastní “máma říkala, že je to v pořádku, pokud se to nedělá při hodině” (Schwartz, 1990, 365). Když jí bylo jedenáct, založila Schwartzová “klub informací o sexu”: “Vzpomínám si, že jsme se jednou bavili o menstruačním pásku a vložkách a nechávali kolovat vzorky, které nám dala moje matka. Jindy jsme mluvili o francouzském polibku, ale shodly jsme se, že se takové věci ve skutečnosti nedělají, protože jsou odporné.” (Schwartz, 1990, 365).
Na střední škole byla Schwartzová (1990, 365-366) podle vlastních slov “posedlá svými hormony” a “pořádně rozpálená”. Začala také zužovat svůj výběr povolání: “Někdy v téhle době jsem se rozhodla, že chci být herečkou, spisovatelkou nebo socioložkou. Nevím jak se tam dostala ta socioložka…” (Schwartz, 1990, 366; kurzíva přidána). Zapsala se na Washingtonskou univerzitu v Saint Louis, protože měla vynikající katedru sociologie. 
I s ohledem na nevelké úspěchy v jiných oblastech zamířila nakonec Schwartzová k sociologii; do značné míry i díky pomoci profesorky sociologie Helen Gouldnerové:
Doktorka Gouldnerová se rozhodla, že stojí za to mi věnovat čas. Předala moji esej (o mých zkušenostech s divadlem) Ervingu Goffmanovi, který mě nadchnul svým komentářem. Povzbudila mě, abych přednesla příspěvek na bakalářské studentské sociologické konferenci… a brzy jsem se na její doporučení setkávala se studenty pobakalářského studia a navštěvovala pobakalářské přednášky. To vše v mém prvním roce na univerzitě … Její úsilí je skutečným důvodem, proč jsem dnes socioložkou vzděláním i zájmy (Schwartz, 1990, 368). 
Schwartzová získala magisterský diplom na Washingtonské univerzitě a poté zamířila na doktorské studium na Yaleskou univerzitu. V té době byla tato univerzita téměř výhradně mužská a Schwartzová byla zaskočena sexismem, který tam bujel: “Před příchodem na Yaleskou univerzitu jsem nikdy nechápala příčinnou souvislost mezi pohlavím, rolemi pohlaví, mocí a privilegii.” (Schwartz, 1990, 369). Mimo jiné se účastnila jednoho z prvních kurzů o sexualitě pro bakalářské studenty ve Spojených státech. Výsledkem kurzu byl také sborník Průvodce studenta sexem na univerzitě (A Student’s Guide to Sex on Campus), do něhož přispěla. Ke konci studia na Yaleské univerzitě se Schwartzová zaměřila na sociologické studium genderové problematiky, rodiny a sexuality. 

Schwartzová nakonec přijala pozici na univerzitě ve Washingtonu, kde zůstává dodnes. Je spoluautorkou několika důležitých knih včetně Amerických párů (Američan Couples, s Philipem Blumsteinem), Sexuálních scénářů (Sexual Scripts, s Judith Long Lawsovou) a Genderu v intimních vztazích (Gender in Intimate Relationships, s Barbarou Rismanovou). Navíc “čas od času píšu články o lásce, sexu, manželství a rolích pohlaví pro časopisy jako Ladies‘ Home Journal, New Woman nebo Redbook” (Schwartz, 1990, 380). Schwartzová v současné době pracuje na nové knize Dokonalejší svazek (A More Perfect Union), která se zaměřuje na intimní vztahy mezi moderními rovnostářskými páry. 

WEBEROVO DÍLO
Weber vytvořil ohromné dílo, které ovlivnilo několik oblastí sociologie. Jeho dílo o byrokracii mělo hluboký vliv na sociologii organizací. Studie o tom, co Weber nazýval “třída, status a strana” (in Gerth a Mills, 1946, 180-195), sehrála hlavní roli v sociologickém zkoumání způsobů rozvrstvení (stratifikace) společnosti. Jeho úvahy o městě ovlivnily sociologii města. Způsob provádění sociologického průzkumu byl ovlivněn Weberovými (1903-1917/1949) úvahami o metodologii. Sociologická teorie obecně byla silně ovlivněna jeho teoretickým směřováním (Collins, 1985). Nemohu se v tomto stručném oddíle věnovat všem jeho činnostem, proto se zaměřím převážně na jeho díla o náboženství a teorii racionalizace, která z nich vyplynula. 
Weber v sociologii náboženství rozlišoval mezi náboženskými sektami zaměřenými na tento a na onen svět. Toto rozdělení má pravděpodobně alespoň částečně původ v osobnostních rysech jeho rodičů: jeho otec lpěl na kariéře a uspokojení na tomto světě (světskost), zatímco jeho matka se orientovala na náboženství zaměřené na onen svět. Podle Weberovy sociologie náboženství je pravděpodobnější, že k modernizaci a racionalizaci světa vedly takové náboženské sekty, které populaci orientovaly na světskost, zvláště když byly spojeny s asketickým sebezapřením. Náboženství zdůrazňující onen svět naopak lidi od takového vývoje odváděly. 
V Protestantské etice se Weber zaměřil na kalvinismus, odrůdu protestantismu vedoucí své následovníky k zásadní orientaci na tento svět. Kalvinisté se tak spíše než na úvahy o věčném životě soustřeďovali na skutky v životě přítomném. V rozporu s hédonistickou orientací Weberova otce však kalvinismus nabádal ke ztotožnění s tímto světem podřízenému obecnějším lidským hodnotám. Důrazem na takové hodnoty byl kalvinismus blíže hodnotám Weberovy matky než otce. Kalvinismus rovněž kázal askezi neboli sebezapření, což se jasně shodovalo s matčinou orientací, kterou později přijal i Weber. Weberova matka byla skutečnou kalvinistkou. Weberův zájem o kalvinismus tak lze přičítat matčinu vlivu. Jeho konečné tvrzení, že kalvinismus byl rozhodující pro vzestup ducha kapitalismu na Západě, lze dát do souvislosti se skutečností, že se později identifikoval spíše se svou matkou než s otcem. Toto tvrzení se objevuje v Protestantské etice, které se nyní budu stručně věnovat. 
Weber přímo nespojoval myšlenkový systém protestantské etiky s hospodářskou strukturou kapitalismu (např. trhem zboží a práce), nýbrž spokojil se se souvislostí s dalším myšlenkovým systémem, s “duchem kapitalismu”. Protestantská etika tak nepojednává o nástupu moderního kapitalismu, nýbrž o původu specifického ducha, který ve výsledku umožnil kapitalistické hospodářství. 
Jak jsme viděli, kalvinismus byl pro Webera nejzajímavější odrůdou protestantství. Prvky kalvinismu zahrnují myšlenku, že jen někteří lidé jsou vybráni ke spáse. Kalvinismus s sebou navíc přináší myšlenku predestinace, podle níž jsou lidé předurčeni k tomu, aby náleželi mezi spasené či zatracené. Kalvinisté se učili, že spasení si není možné zasloužit žádným skutkem. Přesto však měli pochopitelně velký zájem na tom, aby již za života zjistili, do které z těchto skupin patří. Proto si vyvinuli systém znamení, podle nichž bylo možné spásu poznat. Lidé byli 
nabádáni k tvrdé práci, která jim mohla odhalit znamení spásy spočívající v ekonomickém úspěchu. Jinými slovy, pokud byli úspěšní v obchodě, bylo pravděpodobné, že půjdou do nebe. 
Kalvinisté jako Weberova matka věřili v sebeovládání a asketický způsob života. Na tomto světě neměli sledovat vlastní potěšení. Své zisky měli spíše znovu zužitkovat v obchodě, aby mohli být ještě úspěšnější. Nemělo přitom jít o jednotlivé činy, ale o celý způsob života.
Podle Weberova názoru právě tyto aspekty kalvinismu vedly k duchu kapitalismu. Jak sám řekl,  “náboženské ohodnocení neustávající, stálé a systematické práce ve světském povolání jako nejvyšší typ askeze a zároveň nejjistější a nejprůkaznější důkaz znovuzrození a pravé víry jistě byly nejsilnějším možným prostředkem rozšíření … ducha kapitalismu” (Weber, 1904-1905/1958, 172). 

Právě duch kapitalismu, jenž byl alespoň částečně plodem protestantské etiky, zrodil kapitalistický hospodářský systém. Protestantská etika rovněž nabídla řadu konkrétnějších argumentů ve prospěch kapitalistického hospodářství. Zaprvé mohli kapitalisté bezohledně sledovat zisk, neboť nebyl nahlížen jako pouhé sobectví, ale jako naplnění jejich etické povinnosti hledat znamení spásy. Zadruhé poskytovala raným kapitalistům ochotnou pracovní sílu. Stejně jako jejich představení toužili i dělníci po úspěchu v práci, aby též mohli dostat znamení spásy. Zatřetí bylo pro kapitalisty útěchou, že mohli věřit v zaslouženost bohaté odměny, které se jim dostalo jako spaseným. Nemuseli se tak cítit vinni relativní chudobou dělníků. Pracovníci, kteří se neměli dobře, si takový osud zasloužili, neboť patřili k zatraceným a jejich nouze toho byla důkazem.
Jakmile byl jednou světský hospodářský systém kapitalismu na světě, již nepotřeboval kalvinismus ani jiný náboženský systém. Ve srovnání s kapitalismem bylo veškeré náboženství včetně kalvinismu zaměřené na onen svět. Ačkoliv byl tedy kapitalismus nepřímým výtvorem protestantské etiky, sám kalvinismus ani jiný náboženský systém kapitalistický systém nepřijímal. Přesněji řečeno, kapitalismus se obrátil zády k mnoha náboženským myšlenkám, které se podílely na jeho vzniku. Řadu kalvinistů proto rozhořčovaly četné praktiky, jako byla pro kapitalismus charakteristická honba za ziskem spíše než za úsilím o spásu.
Svým způsobem přestavoval triumf kapitalismu nad protestantstvím v sociálním světě vítězství názorů a způsobu života Weberova nenáviděného otce nad názory a způsobem života jeho matky. Ačkoliv Weber uznával rozmach kapitalismu v moderním světě i výhody, jež sebou přinášel, byl jeho tvrdým kritikem, a tak nepřímo i kritikem svého otce. Všimněme si této kritiky lidí vychovaných kapitalismem, jež lze považovat i za Weberovu kritiku vlastního otce: “specialisté bez ducha, senzualisté bez srdce; tyto nuly si představují, že stanuly na dříve nedosaženém stupni civilizace” (Weber, 1904-1905, 182). Weber jistě uvažoval o svém otci jako o bezduchém specialistovi, senzualistovi bez srdce a nule. 
Weber se nejen tázal, proč kapitalismus vznikl na Západě, zajímalo ho rovněž, proč nevznikl v jiných společnostech. Jak vyplývalo z jeho zkoumání Západu, klíčovým faktorem bylo náboženství či přesněji jeho etika, která v jiných společnostech fungovala jako překážka kapitalismu. Zatímco tedy protestantská etika na Západě popohnala kapitalismus, konfucianismus a konfuciánská etika byly v Číně kapitalismu na překážku (Weber, 1916/1964) a hinduismus i jeho etika sehrály podobnou roli v Indii (Weber, 1916-1917/1958). Podívejme se krátce na tyto dva případy.
Klíčem k chápání konfucianismu jako překážky kapitalismu v Číně je skutečnost, že tento systém podporoval velmi teoretické, knižní znalosti. Konfuciáni museli znát celý literární kánon a posun v hierarchii závisel na úspěchu při zkouškách takových znalostí. Takové poznatky byly velice teoretické a jen málo souvisely s požadavky na pozici, kterou měl daný jednotlivec zaujmout. Úkoly správy se zdály být pod úrovní konfuciánů; byly to úkoly přidělované podřízeným. Konfuciáni byli vzdělanci a nikoliv praktičtí obchodníci. Kladli důraz na chytré slovní hříčky, eufemismy a narážky na klasické citáty. To vše pochopitelně stálo v ostrém protikladu vůči kalvinistům zaměřeným na úspěch ve světě praktických činností. Světový názor konfuciánů nakonec ovládl čínskou společnost s tím výsledkem, že zájem o obchod či racionální rozvoj světa obchodu byl jen malý. 
Konfuciáni měli rovněž sklon přijímat věci tak, jak byly; neměli příliš zájem je měnit. Kalvinisté se naproti tomu zajímali o všechny změny, které rozvíjely obchod a zvyšovaly zisk z jejich činností. 
Konfucianismus konečně neobsahoval onen typ vnitřního napětí, který by podněcoval lidi jednat. V kalvinismu toto napětí vyvolávala touha poznat, zda je člověk mezi spasenými, a touha po průkazných znameních spasení. Toto napětí konfucianismus neobsahoval, myšlenka spásy mu byla zcela cizí. Konfuciáni byli naopak spokojeni se světem, jaký byl, a se svým postavením v něm. 

Hinduismus představoval v Indii podobné překážky kapitalismu. Jeho klíčovou myšlenkou byla reinkarnace. Podle hinduistů se osoba rodí do kasty, kterou si zaslouží svou ctností v minulém životě. Záslužné chování v minulém životě vede k dosažení vyšší kasty v životě příštím. Špatné chování pak zapříčiní nižší kastu. Spásy lze dosáhnout přísným dodržováním pravidel, což je opět v rozporu s inovativním chováním, k němuž podněcuje kalvinismus. Činnost se každopádně v hinduistické společnosti nepovažovala za důležitou. Tento svět byl nazírán pouze jako dočasné útočiště a překážka na větší a ušlechtilejší duchovní cestě. Bylo velice nepravděpodobné, že by takový systém podporoval názory a chování směřující ke kapitalistickému ekonomickému systému. 
Na několika předchozích stranách jsem představil smysl Weberovy sociologie náboženství s důrazem na roli náboženství při rozvoji kapitalismu, popř. při jeho nevytvoření. Ve skutečnosti jde pouze o část širšího konceptu, a to procesu racionalizace. Vzestup kapitalismu představuje pouze jeden aspekt širší otázky: Proč na Západě proces racionalizace pokročil, zatímco se v jiných společnostech zastavil?
Jedním z hlavních produktů procesu racionalizace je byrokracie. Moderní úřednictvo představuje další specifický rys západního vývoje, přičemž organizace v jiných společnostech se západní byrokracií nesnese srovnání. Ohlédneme-li se znovu k Weberově biografii, stojí za povšimnutí, že Weberův otec v byrokracii působil. Byl politikem a politickým byrokratem hluboce oddaným německému státu. Weberův zájem o byrokracii tak představuje zájem o prostředí, jež do značné míry formovalo jeho otce. 
Netřeba říkat, že Weberův vztah k byrokracii byl, podobně jako jeho vztah k otci, hluboce rozporuplný. Weber vyzdvihoval řadu racionálních aspektů byrokratické organizace - její efektivitu, přesnost, stabilitu, spolehlivost, předvídatelnost a užitečnost v řadě ohledů. Ačkoliv chválil její ctnosti, ještě silněji ji kritizoval. Domníval se například, že “redukuje každého pracovníka na pouhý zub kola byrokratického soukolí a ten, nazíraje sám sebe tímto způsobem, bude pouze hledat způsob, jak se stát věším zubem … Vášeň pro byrokratizaci nás žene k zoufalství.” (Weber, 1921/1968, 1iii). Těžko si představit, že by Weber při psaní těchto slov neměl na mysli svého otce. Weberův otec je koneckonců vesměs popisován jako dokonalý německý úředník toužící po postupu v politické hierarchii. Tak jako Webera dováděla k zoufalství byrokracie obecně, jeho otec v něm vyvolával přinejmenším stejně negativní pocity. 
Weber měl největší strach z “železné klece” vytvářené podle jeho názoru racionalizací, kterou nejlépe ztělesňoval proces byrokratizace. Popisoval byrokracii jako “bez úniku” a “prakticky neotřesitelnou” a řadil ji mezi instituce, které takřka nelze zničit. V tomto smyslu se domníval, že jednotliví úředníci se nemohou “vyvléknout”, jakmile byli do byrokracie jednou “zapřaženi”. Weber vyvodil závěr, že “budoucnost patří byrokratizaci” (1921/1968, 1401), a čas dal za pravdu jeho slovům. Dnešní společnost je byrokratizována mnohem více, než si sám Weber dokázal představit. 
Titánský zápas mezi Weberovými rodiči se odráží i v jeho díle o konfliktu mezi dvěma typy racionality, formální a materiální racionalitou (pro více informací k tomuto tématu viz kapitolu 8). Formální racionalita představuje v zásadě hledání maximální efektivity bez ohledu na lidské hodnoty. Byrokracie by byla dobrým příkladem formální racionality. Nacistické koncentrační tábory jsou pak krajním příkladem Weberových nejhorších obav – byl to tak nelidský byrokratický systém, že způsobil smrt milionů lidí. Naproti tomu materiální racionalita představuje racionální postup vedený lidskými hodnotami a jim podřízený. Weber spatřoval v moderním světě velký zápas mezi těmito dvěma podobami racionality, ale domníval se, že formální racionalita je předurčena k vítězství. 

Ohlédneme-li se zpět k Weberovým rodičům, je zřejmé, že otec ztělesňoval formální racionalitu a matka byla příkladem racionality materiální. Ačkoli jde o zjednodušení, lze tvrdit, že Weber rozehrál strašlivý konflikt mezi svými rodiči a neslučitelnými hodnotovými systémy, jež představovali, na nejširší úrovni ve své sociologii a v největším měřítku v sociálním světě. Lze dokonce říci, že psát o tomto zápase v odborných pojmech představovalo jistý druh psychoterapie, jež Weberovi umožnila, aby se v posledních dvaceti letech života vynořil z hlubin svých duševních problémů a vytvořil důležité dílo věnované vztahu mezi náboženstvím a kapitalismem a procesu racionalizace. 

ZÁVĚR
Mým cílem v této kapitole bylo vysledovat počátky Weberových nejvýznamnějších sociologických myšlenek až k důležitým událostem a pnutím z jeho osobního života. Při charakteristice počátků Weberových myšlenek jsem se rovněž věnoval počátkům sociologie v Německu. Weberovo sociologické dílo a praktická činnost stály u zrodu německé sociologie.
Na závěr bych měl poznamenat, že Weberovy počátky byly výchozím bodem pro generace pozdějších sociologů. Řada sociologů tak převzala některé Weberovy myšlenky (hodnotově neutrální společnost, protestantská etika, duch kapitalismu, orientace na tento svět, orientace na onen svět, racionalizace, byrokracie, železná klec, formální a materiální racionalita) jako východiska pro svou vlastní práci. Tento jev bude dále v knize (kapitoly 7 a 8) ilustrován i na mé vlastní práci. Silné sociologické myšlenky mají dlouhý život, neboť poskytují východiska generacím příštích sociologů. Dnešní sociologové se snadno vrací k Weberovu dílu, v němž nalézají náhledy, jež je orientují novým směrem (Sica, 1988; Scaff, 1989). Mimo jiné díky tomu je Weber považován za génia a jednoho ze zakladatelů moderní sociologie.

KAPITOLA 4
Počátky sociologické školy: 
chicagská sociologie v letech 1892-1935

V kapitolách 2 a 3 jsem se zabýval několika důležitými aspekty počátků sociologie ve Francii a v Německu. V této kapitole pak obracím svou pozornost k počátkům sociologie ve Spojených státech. Při popisu situace ve Francii představovala oblast sociologie analytickou jednotku, zatímco v Německu jsem se soustředil na konkrétního jednotlivce: Maxe Webera. V této kapitole se těžiště zájmu posune na takzvanou školu. To znamená, že se zaměřím na skupinu sociologů ve stejném období a na stejném místě, mezi nimiž docházelo k intenzivnímu vzájemnému působení a kteří sdíleli i společné sociologické postupy (Bulmer, 1984). Touto konkrétní školou je Chicagská škola sociologie let 1892-1935 (Bulmer, 1984; Mathews, 1977; Faris, 1970; L. Kurtz, 1984). Zvolil jsem toto časové rozmezí, jelikož popisovaná škola byla založena v roce 1892 a rok 1935 je datem jejího počínajícího úpadku. (K otázce existence druhé Chicagské školy v letech 1946-1952 viz vitrínu v této kapitole.)
Je třeba připomenout, že o rozvoj sociologie se významně zasloužily i jiné školy. Jak jsme již viděli, kolem Emila Durkheima a jeho časopisu L’Année Sociologique se utvořila durkheimovská škola (Besnard, 1983). O vzniku další sociologické školy lze hovořit na Harvardu v době počínajícího úpadku Chicagské školy. Harvardská škola se utvářela kolem Talcotta Parsonse na základě jeho hlavní teoretické orientace, strukturálního funkcionalismu. Ač tedy existovaly i jiné školy, těžiště zájmu této kapitoly bude spočívat na Chicagské škole. 
Proč bychom se měli zabývat počátky sociologické školy a konkrétně pak Chicagské školy? Hlavním důvodem je klíčový význam úspěchu a vlivu Chicagské školy pro prvotní rozvoj sociologie ve Spojených státech: “Z historického hlediska představovala Chicagská škola první velký rozkvět sociologie ve Spojených státech.” (Bulmer, 1984, 8). Bez ohledu na předchozí vývojové směry v sociologii před nástupem Chicagské školy měla právě ona zásadní podíl na vzestupu americké sociologie. V oné době měla Chicagská škola velkou důležitost a její silný vliv na sociologii přetrval. 
Jak budu rozebírat níže, raný vliv a úspěch Chicagské školy měl řadu specifických důvodů. Zaprvé se této škole podařilo zaujmout množství sociologů z řad učitelů i studentů, kteří měli obrovský vliv na tomto poli. V mnoha případech vliv jejich prací v sociologii dosud přetrvává. Druhým důvodem je existence časopisu pro publikaci sociologických myšlenek. Časopis The American Journal of Sociology byl vydáván na chicagské katedře sociologie již od roku 1895. Tento časopis je i dnes jedním z nejvýznamnějších sociologických časopisů a jeho vliv je patrný po celém světě. Zatřetí ovlivnili chicagští sociologové řadu oblastí sociologie včetně teorie, metodologie a množství věcně vymezených oblastí, k nimž patří zejména sociologie města, práce, deviací a rasy. Ve zkratce lze říci, že řada jednotlivých oblastí charakteristických pro moderní americkou sociologii odvozuje své kořeny od Chicagské školy. Členové této školy a jejich produkce nakonec sehráli ústřední vůdčí i organizační roli při nástupu sociologie ve Spojených státech. Sehráli hlavní roli při založení celostátní sociologické společnosti a mimořádně velký počet předsedů této společnosti v první polovině dvacátého století pocházel z jejich řad. Historie založení Chicagské školy je tak do značné míry skutečně i historií počátků sociologie ve Spojených státech. Než přikročím k podrobnější charakteristice této školy, bude třeba poskytnout širší nástin situace. 

Přesné datum vzniku sociologie ve Spojených státech lze stanovit jen s obtížemi. Již v roce 1858 byl na Oberlin College v Ohiu vyučován kurz věnovaný sociálním problémům, Comtův pojem 
sociologie použil George Fitzhugh v roce 1854 a William Graham Sumner od roku 1873 přednášel kurzy vědy o společnosti na Yaleské univerzitě. V průběhu osmdesátých let devatenáctého století se začaly objevovat kurzy přímo označované jako “sociologie”. První katedra, jejíž název obsahoval tento pojem, byla zřízena na Kansaské univerzitě v roce 1889. (Tato katedra nedávno oslavila sté výročí (Mid-American Review of Sociology, jaro 1991).) Za nejvýznamnější datum pro vznik sociologie ve Spojených státech se však považuje rok 1892, kdy na Chicagskou univerzitu přišel Albion Small a založil zde katedru sociologie. (I kansaská katedra založená tři roky před chicagskou se nakonec ocitla pod zásadním vlivem Chicagské školy, neboť řada absolventů z Chicaga se stala učiteli v Kansasu a na mnoha dalších univerzitách na Středozápadě a po celých Spojených státech.) Tato kapitola začíná příchodem Albiona Smalla do Chicaga.

RANÁ LÉTA
Otázka hodná úvahy již na počátku zní: proč Chicago? Co bylo na Chicagu a na Chicagské univerzitě tak specifického, že se staly centrem rozvoje nejen významné sociologické školy, ale vlivných škol i v řadě jiných oborů? Jednoduchá odpověď spočívá v mládí a dynamice jak města, tak i jeho univerzity, jež napomohly vzniku nových a zásadních směrů vývoje v řadě oblastí včetně akademických oborů. 
Za půlstoletí předcházející vzniku katedry sociologie prodělalo Chicago dramatický růst a i po celou dobu nejslavnější éry Chicagské školy se jeho rozloha zvětšovala. Nenarůstalo však pouze co do rozsahu, ale zároveň se i přeměňovalo. Velký požár v roce 1871 a následná přestavba v této přeměně hrály významnou roli, stejně jako nová funkce města, jež se stávalo železničním centrem i centrem živočišné výroby v celostátním měřítku. Chicago rovněž prosperovalo jako průmyslové a finanční centrum a lákalo přistěhovalce z venkovského Středozápadu i cizince přicházející z bezpočtu zemí. Tento “tavicí kotel” do značné míry propůjčil městu jeho dynamický charakter. Krom toho však výše zmíněné změny vytvořily řadu městských problémů důležitých pro vývoj Chicagské školy. 
Je zajímavé, že Max Weber byl při své návštěvě Spojených států zaujat podobou Chicaga, což později ovlivnilo jeho úvahy o duchu kapitalismu. Weberovy pocity z Chicaga si zaslouží delší citaci:
Chicago patří k nejneuvěřitelnějším městům. U jezera se nachází několik pohodlných a výstavných obytných zón ... a hned za nimi jsou dřevěné domky ... Pak následují dělnické “činžáky” a absurdně špinavé ulice. ... V “city” mezi “mrakodrapy” vstávají z podmínek na ulicích vlasy na hlavě. A topí tu dřevěným uhlím ... všude je mlha a kouř. ...
Je tu nekonečná lidská poušť ... všude až na horizont ... město se rozkládá mnoho mil dál, než se spojí s množstvím předměstí. ...
Na “jatkách” se rozpoutalo hotové peklo: neúspěšná stávka, spousty Italů a černochů jako stávkokazů, každodenní střelba s desítkami mrtvých na obou stranách, tramvaj, ve které bylo rozmačkáno tucet žen a kterou převrátili, protože uvnitř seděl muž, jenž nepatřil k odborům ... Hned vedle našeho hotelu byl za bílého dne zavražděn prodavač doutníků, o pár ulic dál za soumraku tři černoši přepadli a oloupili tramvaj atd. – celkem vzato, podivný rozkvět kultury. 
Je tu šílená směsice národností ... celé to obrovské město – větší než Londýn! – je jako člověk se staženou kůží, jehož vnitřnosti můžete sledovat v činnosti. Neboť můžete vidět úplně všechno: večer jsou například v postraních uličkách “city” prostitutky vystavené do výkladních skříní s elektrickým osvětlením a s cenou! ...
Všude člověka zarazí ta nesmírná intenzita práce: hlavně na “jatkách” s jejich “oceánem krve”, kde se každý den poráží tisíce kusů dobytka ... Člověk může sledovat celou cestu prasete z chlíva až do klobásy a do konzervy.
Když v pět hodin přestanou pracovat, musí lidé cestovat domů celé hodiny ... Kolem 400 lidí každoročně zemře nebo je zmrzačeno při nehodách (Marianne Weber, 1975, 285-287).
Svými příležitostnými postřehy Weber předjímal řadu oblastí zájmu Chicagské školy, k nimž patřilo město samotné, jeho čtvrti, rasová a etnická různorodost, jeho problémy jako např. znečištění, zločinnost a násilí, jeho pracovní prostředí jako např. jatka a jeho zaměstnání včetně těch deviačních jako např. prostituce. Ve Weberově přirovnání o tom, co lze vidět po stažení kůže z člověka a co bylo možné vidět v Chicagu, jsou již obsaženy i zárodky pozdějšího zájmu Chicagské školy ve využívání velkoměsta jako laboratoře k odhalování základních lidských procesů. Kdyby se Weber rozhodl zůstat v Chicagu, mohl by se stát vítaným obohacením Chicagské školy. Každopádně se alespoň někteří příslušníci Chicagské školy důvěrně seznámili s jeho dílem a byli jím ovlivněni. Ve výše uvedené citaci pak nakonec Weber poskytuje čtenáři živý obrázek Chicaga na přelomu století. 

Vedle svých dalších charakteristik bylo Chicago i kulturním centrem, což přispělo k založení Chicagské univerzity v roce 1890, kam byli první studenti přijati v roce 1892. Albion Small tak přišel na úplně novou univerzitu (viz níže) a katedra sociologie byla otevřena spolu s ní. Novost univerzity ji otevírala neotřelým myšlenkám a inovativním oblastem, jako byla např. sociologie. Sociologie mnohem obtížněji pronikala na etablovanější univerzity ve Spojených státech. Některé starší univerzity patřící k Ivy League například odmítaly zřízení katedry sociologie po mnoho desetiletí. V Evropě s jejími mnohem staršími a tradičnějšími univerzitami pak měla sociologie ještě obtížnější nástup. Jak jsme viděli v kapitole 2, Durkheimovi se podařilo přidat ke svému titulu sociologii až v roce 1913, a i tehdy jen jako jeho druhou část. Zavedení sociologie v Chicagu a konečně pak i ve Spojených státech tak bylo usnadněno skutečností, že šlo o novou a otevřenou univerzitu. 
Další podstatné skutečnosti představovalo již od samého počátku dobré materiální zázemí Chicagské univerzity (původně zajištěné Rockefellerovými penězi) a záměr stát se střediskem výzkumu a poskytovat vysokoškolské vzdělání vyššího stupně. K otázce výzkumu například první rektor univerzity William Rainey Harper prohlásil:
Jedině člověk, který se věnoval bádání, může učit jiné, jak bádat. Bez přítomnosti tohoto ducha v osobnosti pedagoga a bez jeho příkladu nebudou studenti vedeni k tomu, aby se sami chopili takové práce. Bude-li navíc učitel přetížen přednáškami, nebude mít ani čas ani sílu, aby se věnoval bádání. Osvobození od starostí, čas k práci a svoboda myšlení představují primární předpoklady veškeré takové práce. ... Očekává se, že profesoři a další učitelé budou periodicky uvolňováni z přednáškové činnosti, aby mohli veškerý svůj čas věnovat bádání. Postup mladých pracovníků na katedrách pak bude více záviset na výsledcích jejich badatelské činnosti než na jejich úspěšnosti jako pedagogů, ačkoliv tento druhý aspekt rozhodně nebude opomíjen. Jinými slovy se v této instituci navrhuje upřednostnit bádání před výukou (Harper, citováno v: Bulmer, 1984, 15).  

Harper však nejen vyzýval učitele k publikování, ale vybudoval rovněž předchůdce budoucího nakladatelství Chicagské univerzity, jehož smyslem bylo sloužit k šíření děl chicagských profesorů a dalších. Krom toho přesvědčoval univerzitní katedry k vydávání vlastních akademických časopisů. 
Narozdíl od většiny tehdejších vysokých škol a univerzit pak v centru zájmu Chicagské univerzity nebylo bakalářské, ale pobakalářské vysokoškolské vzdělání. Harper prohlásil, že cílem pobakalářského vzdělání “není zaplnit mysl pobakalářského studenta znalostmi, kterých již bylo v určitém oboru dosaženo, ale spíše ho připravit k tomu, aby byl sám schopen posunout se v nových směrech bádání” (Harper, citováno v: Bulmer, 1984, 15). Učitelé se tak orientovali na 
vytváření nových myšlenek a přípravu další generace vůdčích osobností intelektuální a akademické sféry. Katedra sociologie sdílela spolu s ostatními toto zaměření a vizi, což bylo hlavním důvodem její vedoucí úlohy v šíření nových myšlenek v oblasti sociologie a vyškolení budoucí generace učitelů sociologie. Díky tomuto dvojímu účinku pak chicagská katedra ovlivnila sociologii nejen ve Spojených státech, ale i po celém světě.

Důležitost charakteru velkoměsta a zaměření univerzity se setkaly při rozvoji empirického výzkumu na univerzitě obecně a na katedře sociologie zvláště. Jak již bylo naznačeno výše, univerzita podporovala katedry i pedagogy, aby se věnovali původnímu myšlení a výzkumu a publikovali své výsledky. Univerzita dále podporovala službu veřejnosti a zasahování do dění v Chicagu. Město se tak ve výsledku stalo velkou laboratoří výzkumu společnosti. V roce 1893 konstatoval jeden z dokumentů katedry sociologie: “Město Chicago je jednou z nejdokonalejších laboratoří společnosti na světě. ... Žádné město na světě nenabízí větší různorodost typických sociálních problémů než Chicago.” (citováno v: Fitzgerald, 1990, 41). Vedením takového výzkumu sociologové uspokojovali poptávku univerzity po inovativní práci a účasti na životě komunity a zároveň konali práci posouvající jejich vlastní profesní vývoj i celý obor sociologie. Byla zde též naděje, že veškerý tento výzkum napomůže vyřešení sociálních problémů, jež byly ve výbušné metropoli stále zřetelnější. Jak jsme viděli výše i v kapitole 3, byl Max Weber zaskočen problémy, s nimiž se v Chicagu i dalších amerických metropolích při své návštěvě v roce 1904 setkal.
Ve srovnání s jinými chicagskými katedrami se alespoň zpočátku katedra sociologie rozvíjela pomalu. Napomohly jí však rané úspěchy těchto jiných kateder. Například katedra filozofie pod vedením světově proslulého myslitele Johna Deweyho se téměř okamžitě stala důležitým centrem v oboru. Dewey a jeho spolupracovník George Herbert Mead, kterého s sebou do Chicaga přivedl v roce 1894, sehráli klíčovou roli nejen v rozvoji chicagské sociologie, ale i v pozdějším vývoji sociologie. Katedra psychologie, kde studoval jeden z pozdějších předních představitelů chicagské sociologie Ellsworth Faris, měla rovněž vliv na vývoj sociologie. 

Při otevření univerzity v roce 1892 byla sociologie sloučena s antropologií na jedné katedře s celkem čtyřmi pedagogy. Z nich pak byl pouze Albion Small zaměřen na rozvoj sociologie jako akademické disciplíny. Podobně jako sociologové, o nichž pojednávaly předchozí kapitoly, tj. Comte, Durkheim a Weber, neměl ani Small širší sociologické vzdělání – z toho prostého důvodu, že před vznikem chicagské katedry byla sociologie zanedbatelná, zejména co se týče kateder sociologie, které by byly přímo zaměřené na přípravu pobakalářských studentů. Small absolvoval bakalářské studium na Colby College v Maine, kde studoval řečtinu, matematiku a morální filosofii. Pak vystudoval na Newton Theological Seminary na baptistického kněze. Small se však nikdy nechtěl stát knězem a místo toho pak odjel do Německa, kde se setkal se sociologickými myšlenkami. Po návratu na Colby College v roce 1881 začal vyučovat dějiny a politickou ekonomii (jak víme předchůdce sociologie), ale sám studoval sociologii. V roce 1889 získal doktorát z ústavních dějin na univerzitě Johna Hopkinse. Bezprostředně poté byl v roce 1889 jmenován rektorem Colby College a jedna z prvních věcí, které učinil, byla změna předmětu tradičně vyučovaného rektorem z morální filozofie na sociologii. Vzhledem k absenci vhodných 
studijních textů pak Small napsal a vlastním nákladem vytiskl Úvod k vědě o společnosti (Introduction to a Science of Society, 1890). Sociologie tak ve Spojených státech získala jednoho ze svých prvních vůdců, jeden ze svých prvních kurzů a svou první učebnici!
Rektor Chicagské univerzity William Rainey Harper pozval Smalla, tehdy rektora Colby College, do Chicaga. Small odpověděl, že skutečně má zájem odejít do Chicaga a založit tam katedru sociologie: “Akademická práce, kterou bych chtěl vykonávat do konce života, kdybych měl úplnou svobodu rozhodování, by spočívala v organizaci katedry sociologie, která pokud vím, dosud neexistuje.” (Small, citován in Bulmer, 1984, 32). Harperovi se myšlenka takové katedry na nové univerzitě zalíbila. Smallův záměr ohledně katedry dobře zapadal do Harperových názorů na univerzitu obecně. Katedra sociologie a konečně i samotná sociologie byly na dobré cestě.

Small se stal vedoucím katedry sociologie na Chicagské univerzitě v roce 1892 a v této pozici zůstal až do svého odchodu do důchodu ve věku sedmdesáti let v roce 1924. Smallovo vedení katedry bylo klíčové pro rozvoj sociologie ve Spojených státech, ale nebylo jeho jediným přínosem. Když například v roce 1895 zanikal jeden z časopisů financovaných nakladatelstvím Chicagské univerzity, Small navrhl, aby byly jeho zdroje využity pro vznik sociologického časopisu. Výsledkem byl počátek publikace časopisu The American Journal of Sociology, jehož byl Small nejen zakladatelem, ale rovněž redaktorem a předním přispěvatelem. Časopis The American Journal of Sociology byl po desetiletí v čele oboru a dodnes se nachází v jeho popředí. De facto měl dříve celé toto pole sám pro sebe, neboť další sociologické časopisy vznikly až počátkem dvacátých let dvacátého století. Nejdůležitější současný časopis, The American Sociological Review, byl založen až v roce 1935 (viz níže v této kapitole).

Další Smallův přínos spočíval v založení Americké sociologické společnosti (ASS, nešťastný soubor počátečních písmen) v roce 1905. Třebaže byl název, částečně za účelem dosažení méně trapné zkratky, záhy změněn na Americkou sociologickou asociaci, společnost zůstala i nadále největším a nejdůležitějším uskupením sociologů na světě. Small vedle zásadního podílu na založení společnosti sehrál i podstatnou organizační úlohu v jejím dalším vývoji. Za své služby společnosti a další četné příspěvky ve prospěch sociologie byl Small dvakrát zvolen předsedou ASS, a sice v roce 1912 a 1913 (Faris, 1970). Je zajímavé, že Small se rovněž významnou měrou podílel na činnosti v oblasti společenských věd v souvislosti se Světovým veletrhem v Saint Louis roku 1904, přičemž toto úsilí bylo klíčové pro příchod Maxe Webera a dalších do Ameriky. 
V mnoha ohledech tak byl Albion Small důležitý pro počátky sociologie v Chicagu i ve Spojených státech. Smallův význam však spočívá v jeho organizační činnosti, nikoliv v jeho sociologických spisech, které neměly na obor dlouhodobý dopad. Small nicméně na Chicagské univerzitě a v celostátním měřítku vytvořil prostředí pro vzestup dalších sociologů, jejichž dílo se mělo stát klíčovým pro vývoj v oboru. 
Můžeme sledovat několik objektivních ukazatelů raného úspěchu chicagské katedry sociologie. V letech 1895-1915 bylo v celých Spojených státech dosaženo cca sto doktorátů ze sociologie, s čehož více než třetina pocházela z Chicagské univerzity. Téměř polovina z prvních čtyřiceti prezidentů ASS pocházela z řad učitelů nebo absolventů Chicagské univerzity. Tyto počty však říkají pouze malou část celého příběhu. Jak uvidíme dále v této kapitole a v následujících dvou, nejsilnějším dokladem vlivu chicagské sociologie je její dopad na sociologickou teorii, výzkum a oblasti zájmu. 
V rámci navázání na historii chicagské katedry sociologie se nyní zaměřím na přínos dalších vedoucích představitelů katedry v době jejích počátků. Zatímco příspěvek Albiona Smalla spočíval především v organizaci a institucionalizaci sociologie, význam W.I. Thomase (1863-1947) se nachází více v jeho odborném přínosu. Jako většina ostatních v té době neměl Thomas sociologické vzdělání, nýbrž získal doktorát z literatury a klasických studií na univerzitě v Tennessee v roce 1886. Následující rok strávený v Německu, kde se seznámil s psychologií a etnologií (odvětvím antropologie zabývajícím se srovnávacím studiem různých kultur), způsobil změnu jeho směřování. Po návratu do Spojených států nastoupil jako učitel angličtiny na Oberlin College, ale jeho zájmy se nadále posouvaly směrem ke společenským vědám obecně a zejména k sociologii. Od roku 1893, kdy mu bylo třicet let, studoval v pobakalářském programu na Chicagské univerzitě a později v letech 1895-1918 učil na chicagské katedře sociologie a antropologie. 

Thomasovo působení na univerzitě bylo bohužel ukončeno kvůli skandálu. Vždy býval na univerzitě poněkud kontroverzní osobností, žijící neuspořádaným životem, do něhož patřily i vztahy s množstvím žen. Krom toho se věnoval na tehdejší dobu poměrně odvážnému výzkumu sexuálního chování. V oblasti veřejně diskutovaných témat se zasazoval o vyrovnání postavení nemanželských dětí a o šíření informací o kontrole porodnosti. Spory o tyto jeho činnosti 
vyvrcholily v dubnu 1918, kdy byl v jednom chicagském hotelu zatčen ve společnosti ženy. Byl obviněn ze lživé registrace v hotelu a z porušení Mannova zákona. Mannův zákon, který byl přijat Kongresem v roce 1910, zakazoval přepravu žen mezi státy za účelem odporujícím mravnosti (což bylo označováno jako “bílé otroctví”). Těchto obvinění byl Thomas posléze před soudem zproštěn (jeho právním zástupcem byl Clarence Darrow), ale ve světle jeho dalších aktivit vedla publicita případu k Thomasovu propuštění z univerzity. 

Říká se, že Albion Small oplakal Thomasovo propuštění, nicméně však zřejmě neučinil mnoho, aby mu zabránil. Thomas pak strávil větší část života jako nezávislý badatel, a ačkoliv i nadále dělal významnou práci, již nikdy nedosáhly jeho příspěvky takové důležitosti jako v době strávené na Chicagské univerzitě. Poté, co byl odříznut od institucionální základny v Chicagu, od svých kolegů, pobakalářských studentů a finančních zdrojů, význam jeho práce poklesl. Jeho profesní postup tak byl předčasně ukončen a jeho přínos sociologii omezila prudérnost a pomstychtivost viktoriánské americké společnosti počátku dvacátého století. 
Ačkoli Thomas přispěl k rozvoji sociologie ve více směrech, chtěl bych se zde zaměřit na jeho přínosy k metodologii sociologického výzkumu. Jeho hlavní přínos v tomto směru je obsažen převážně v jeho pětidílné práci publikované v letech 1918-1920 pod názvem Polský rolník v Evropě a Americe (The Polish Peasant in Europe and America), kterou Thomas napsal společně s polským vědcem Florianem Znanieckim (Thomas a Znaniecki, 1918-1920). Toto dílo bylo přelomové v mnoha ohledech. V dosavadní sociologii totiž dominovalo abstraktní teoretizování (dobrým příkladem je dílo Georga Simmela) nebo bádání v knihovnách (Marx prováděl velkou část svého pozdějšího výzkumu v Britském muzeu; Weber a Durkheim získávali své poznatky o náboženství v různých společnostech studiem výzkumu a analýz jiných badatelů). 
Polský rolník se lišil především podílem empirického výzkumu, při němž se badatelé skutečně odvažovali do sociálního světa, aby sbírali vlastní původní data. Vlastní studie pak nepředstavovala pouze soubor dílčích poznatků, ale byla uspořádána podle různých teorií. Ve výsledku pak soubory dat zapadaly do širšího rámce. Práce tak v rámci Ameriky určila standard empirického sociologického výzkumu na základě zřetelných teoretických východisek. (Durkheim již dříve učinil podobný příspěvek ve Francii svým teoretickým nástinem v Pravidlech sociologické metody (1895/1964) a dále i použitím těchto teoretických východisek v empirické studii Sebevražda (1897/1951).) Tato orientace na empirický výzkum se měla stát základní charakteristikou Chicagské školy a konečně i americké sociologie. Tento výzkum však ve vývojové perspektivě nespočíval bohužel vždy na pevných teoretických základech. 
Polský rolník byl zásadní pro vývoj sociologie ve Spojených státech z řady důvodů (Wiley, 1986). Zaprvé poskytl sociologii určitou metodologii a umožnil jí odlišit se od oborů vycházejících z historického výzkumu a knihovní rešerše. Zadruhé umožnila integrace teorie a dat autorům formulaci vědeckých zobecnění, což pak napomohlo upevnění pověsti sociologie jako společenské vědy. Zatřetí se dílo zaměřilo na přistěhovalce, kteří v době, kdy se Amerika ocitla uprostřed vlny masové imigrace, představovali závažné téma. Žádná jiná akademická disciplína se na tuto důležitou otázku nezaměřila, což opět napomohlo sociologii k dosažení statutu jasně vymezeného oboru. Začtvrté dílo povzbudilo sociology k usilování o zajištění větších grantů pro vlastní výzkum (Turner a Turner, 1990). Thomas získal na svou studii na tehdejší dobu velmi vysoký grant 50 000 dolarů, což mu mimo jiné umožnilo strávit v letech 1908-1913 osm měsíců ročně v Evropě. Do dnešních dnů tráví sociologové podstatnou část svého času vyhledáváním soukromých i vládních grantů, jež by jim umožnily výzkum. Velkoplošný výzkum byl v Thomasově době finančně náročnou záležitostí, ale od té doby se mnohonásobně zdražil. Ve 
výsledku je tedy pro sociology se zájmem o rozsáhlé výzkumné projekty stále důležitější postupovat podle Thomasova modelu a hledat externí financování. Některé tyto zdroje pocházejí od soukromých nadací, přičemž stát představuje další významný zdroj. 

Thomas se nakonec rozhodl zaměřit spíše na polské imigranty než na jiné skupiny přistěhovalců. Nevedly ho k tomu však specifické sympatie k Polákům. Dokonce je jednou popsal jako “vcelku dost odpudivý národ” (citováno v: Bulmer, 1984, 47). Přitahovalo ho však, že o nich již byla k dispozici řada materiálů a dalších zdrojů dat. Thomasův zájem o Poláky tak do značné míry pramenil z dostupnosti dat a možností empirického výzkumu. 
Specifická metodologie Polského rolníka se opírala o písemné materiály: “dopisy, údaje z novin, zápisy soudních přelíčení, kázání, pamflety vydávané duchovenstvem a politickými stranami, záznamy rolnických zemědělských spolků” atd. (Bulmer, 1984, 51). Dohromady Thomas sesbíral na svých cestách do Polska kolem 8000 dokumentů či předmětů informativní hodnoty různého druhu. 
Další poznatky byly shromážděny ve Spojených státech. Důležitý zdroj představovalo 762 dopisů napsaných polskými přistěhovalci v Americe nebo jim do Ameriky adresovaných. Bulmer (1984, 52) popisuje způsob, kterým Thomas využíval svou metodologii a tento zdroj dat, následovně:
Thomas se zřejmě rozhodl je dopisy použít jednoho dne při procházce alejí za svým domem. Musel tehdy uskakovat, aby se vyhnul odpadkům vyhozeným z okna ve vyšším patře. Mezi odpadky ležel také dlouhý dopis, který s sebou vzal domů. Zjistil, že je to dopis v polštině od dívky, která docházela na školení do nemocnice, jejímu otci a že se týká rodinných záležitostí. Thomase přitom napadlo, že by takové dopisy mohly být využity jako materiál k výzkumu. 

Aby potřebné dopisy získal, inzeroval Thomas v polských novinách v Chicagu. Řekl o tom: “Záměrem bylo tu a tam najít svazek dopisů jedné osoby pokrývajících období několika let, které by zachycovaly změnu poměrů.” (citováno v: Bulmer, 1984, 52). V Polském rolníkovi bylo nakonec doslova přetištěno asi padesát souborů takových dopisů. Autorovy sociologické náhledy byly vyvozeny zobecňováním z dopisů. Takové vyvozování z dat upřednostňované před odvozováním z obecných teorií nakonec v americkém empirickém výzkumu a v americké sociologii získalo dominantní postavení. I když málokterý dnešní badatel používá dopisy a téměř všichni by asi tento způsob výzkumu považovali za “nevědecký”, induktivní metoda použitá Thomasem značně ovlivnila postupy při sociologickém výzkumu. 
Další Thomasova specifická metoda spočívala ve využití autorsky vyprávěných životních osudů jistého Wladka Wiszniewskeho. Jeho líčení vlastních životních zkušeností bylo publikováno v Polském rolníkovi a vyžádalo si 312 stran textu. Bylo podáno Wiszniewskeho slovy, ale též redigováno Thomasem a Znanieckim. Využití životních osudů autorům umožnilo předložit subjektivní hledisko, pohled na svět společnosti z úhlu subjektu, a tato metoda se nakonec stala nejužívanější ve velké části etnografického výzkumu z produkce Chicagské školy v následujících desetiletích. 
Je pozoruhodné, že Thomas nepoužíval metody, jež posléze dominovaly pozdějšímu chicagskému výzkumu, tedy získávání poznatků tváří v tvář a rozhovory. Thomas byl k těmto metodám dokonce kritický, zejména pak k rozhovoru, který podle něj zkresloval výsledky. Podle jeho náhledu spočívalo kouzlo využívání dokumentů jako dopisů a popisu vlastních osudů ve vlastní volbě slov respondentů, která není ovlivněna výzkumníkem. Thomas a Znaniecki byli dokonce přesvědčeni, že “lze bezpečně říci, že co nejkompletnější osobní záznamy o životě ztělesňují dokonalý sociologický materiál” (citováno v: Bulmer, 1984, 55, kurzíva přidána).
Zatímco Thomas a Znaniecki měli jistě v něčem pravdu, jejich názory ve své době nepřevládly: Jejich metodologie založená na dokumentech byla sociology považována za příliš nevědeckou. Panoval názor, že další metody jako zejména rozhovor a dotazník vedou k získání mnohem vědečtějších dat. S vědomím možnosti zkreslení, na kterou upozorňoval Thomas, se je badatelé snažili omezit nejrůznějšími způsoby a s různým výsledkem. 

POZDĚJŠÍ LÉTA
Kromě vlivu Polského rolníka a řady dalších prací obsahujících důležité pohledy a teoretické myšlenky spočívá Thomasova důležitost i v tom, že na Chicagskou univerzitu přivedl další významnou osobnost, Roberta Parka (1864-1944). Park vyšel z rozmanitého prostředí. Ačkoliv se jako student na Michiganské univerzitě seznámil s myšlenkami filozofie, stále pociťoval silnou potřebu práce ve skutečném světě. Jak sám řekl: “Rozhodl jsem se získávat zkušenosti pro ně samé a posbírat do své duše … ‚všechny radosti i strasti světa‘.” (Park, 1927/1973, 253). Po absolutoriu zahájil svůj pracovní život jako novinář. Zvláště rád pak objevoval skutečný svět, “pídil se po hernách a opiových doupatech” (Park, 1927/1973, 254).
Park popisoval město do barvitých podrobností. Vydával se do terénu, pozoroval a uvažoval a nakonec sepsal své postřehy. V zásadě již tehdy prováděl v primitivní podobě ten druh výzkumu (“vědecké pojednávání”), který se později stal typickým rysem chicagské sociologie. Šlo o městskou etnologii využívající metodu zúčastněného pozorování (metodu, při níž se badatel aktivně účastní života studované skupiny). Byla to právě tato metoda, která se stala charakteristickou pro Chicagskou školu, a nikoliv Thomasův přístup založený na dokumentech.
Park však měl hlubší intelektuální i prakticky orientované ambice, zejména v oblasti sociálních reforem. Žurnalistika ho přestala zajímat a v roce 1898 ve věku třiceti čtyř let se zapsal na filozofii na Harvardu. O rok později odjel do Německa, kde se setkal s Georgem Simmelem, jehož sociologická teorie později měla mít na Parkův výzkum i na jeho myšlení hluboký vliv. Ve skutečnosti však Simmelovy přednášky pro Parka představovaly pouze formální sociologické vzdělání. Jak se vyjádřil sám Park: “Většinu svých poznatků o společnosti a lidské povaze jsem nabyl vlastním pozorováním.” (Park, 1927/1973, 257). V roce 1904 Park dokončil svou doktorskou dizertaci na heidelberské univerzitě, ale jeho zklamání touto prací ho vedlo k odmítnutí pozice učitele na Chicagské univerzitě a načas se odvrátil od akademického života. 
Jeho touha reformovat společnost ho zavedla do Společnosti pro reformu Konga (Congo Reform Association), jejímž cílem bylo zmírnit brutalitu a vykořisťování domorodých obyvatel belgického Konga. V tomto období se setkal s Bookerem T. Washingtonem a zaujala ho otázka zlepšení údělu amerických černochů. Stal se Washingtonovým tajemníkem a hrál důležitou roli na Tuskegee Institute. V roce 1912 měl W. I. Thomas přednášku na Tuskegee a Park na něj udělal hluboký dojem. Pozval jej proto na Chicagskou univerzitu, aby zde přednášel kurz o “černoších v Americe”, který Park posléze realizoval v roce 1914. Kurz byl úspěšný a Park jej v příštím roce zopakoval. Tehdy také vstoupil do Americké sociologické společnosti (a o pouhé desetiletí později se stal jejím předsedou). Postupně získal na Chicagské univerzitě plný úvazek, ale profesorem se stal až v roce 1923 ve věku padesáti devíti let. 
Robert Park sehrál při vzniku sociologie celou řadu rolí. Stál v čele chicagské katedry v jejím nejslavnějším období (1915-1930), kdy dominovala americké sociologii. Zaujímal rovněž důležité postavení v Americké sociologické společnosti. Byl velice důležitý pro pobakalářský program na Chicagské univerzitě a pro vedení celé řady pobakalářských studentů, kteří se později významně zapsali do dějin sociologie. Ve vlastní výuce a vědeckém díle Park Americe zprostředkovával evropskou teorii, zejména Simmelovu. V roce 1921 napsal společně s dalším chicagským sociologem Ernestem W. Burgessem důležitou úvodní sociologickou učebnici Úvod do sociologické vědy (An Introduction to the Science of Sociology, Park a Burgess, 1921), která formovala přístup začínajících studentů sociologie po mnoho dalších desetiletí. Jeho patrně největší přínos pak spočíval v tom, že se Park vybavený svými novinářskými zkušenostmi zasloužil o rozvoj etnografických studií nejrůznějších aspektů života společnosti v Chicagu. Jelikož tato etnografická práce zahrnující zúčastněné pozorování měla v raných letech americké sociologie značný význam, budu se jí podrobněji věnovat v kapitole 5. 

Další z prvních vůdců Chicagské školy George Herbert Mead (1863-1931) paradoxně ani nebyl členem katedry sociologie, nýbrž profesorem filozofie. Ačkoliv sám nikdy nezískal úplné vysokoškolské vzdělání, byl Mead, jak již bylo zmíněno výše, přijat v roce 1894 Johnem Deweym na pozici profesora filozofie na Chicagské univerzitě. Jeho kurzy a zejména kurz “Sociální psychologie pro pokročilé” přitahovaly velké množství pobakalářských studentů. Ačkoliv jeho vědecká produkce byla spíše skromná, ovlivnil mnoho studentů sociologie i dalších svou činností pedagogickou. Po Meadově smrti shromáždili jeho studenti poznámky z jeho kurzů a publikovali je jako dílo pod názvem Mysl, já a společnost (Mind, Self and Society, 1934/1962). Jak již název naznačuje, kniha se zabývala formováním mysli a já v procesu sociální interakce. Tato kniha se stala jedním z nejdůležitějších textů v dějinách sociologie.
Z velké části právě díky vlivu Meadových názorů se zformoval charakteristický teoretický přístup Chicagské školy, symbolický interakcionismus (kapitola 5). Je pozoruhodné, že sám pojem symbolický interakcionismus byl vytvořen až v roce 1937. Jak řekl jeden významný příslušník Chicagské školy: “Studenti Chicagské univerzity ve dvacátých letech nikdy neslyšeli termín symbolický interakcionismus jako označení tamější tradice sociální psychologie a žádný člen katedry se ani nepokoušel ji tímto termínem označovat či užívání tohoto termínu podporovat. Veškerá pozornost byla upřena na svobodné bádání a na utváření termínů či obhajování doktrín již žádná nezbývala” (citováno v: Rock, 1979, 26). Meadův nejvýznamnější žák Herbert Blumer popsal vliv svého učitele takto:
Meadův vliv spočíval v poskytování studentům jasnější představy o povaze sociální interakce, v porozumění, že prostředí či sociální svět sestává ze smysluplných předmětů, v poznání, že lidé plánují své činnosti v procesech sebeinterakce, a ve zdůraznění, že život ve skupině má podobu spojování různých způsobů chování. Tyto prvky Meadova sociálně psychologického myšlení měly velký vliv na výzkum a vědecká východiska takzvané Chicagské školy (Blumer, citováno v: Kurtz, 1984, 36). 

Zatímco někteří s Blumerem nesouhlasí a domnívají se, že Mead měl za svého života menší vliv, skutečností zůstává, že Meadovo dílo má dnes pro symbolický interakcionismus obrovský význam. Symbolický interakcionismus je dodnes jednou z nejdůležitějších sociologických teorií a v kapitole 5 mu budu věnovat větší pozornost. 

PŘÍČINY ÚPADKU CHICAGSKÉ ŠKOLY
Proč přes svou čelní pozici v sociologii začala Chicagská škola v polovině třicátých let toto postavení ztrácet? Tento úpadek bývá vysvětlován několika příčinami (Mathews, 1977). Zaprvé Chicagskou školu ve třicátých letech dvacátého století i dříve opustilo několik vůdčích osobností. Jak bylo uvedeno výše, Small odešel v roce 1924 do důchodu a Thomas byl donucen k odstoupení již dlouho předtím. Kromě toho pak na počátku třicátých let zemřel Mead a Park rovněž odešel do důchodu. Ačkoliv si chicagská katedra i nadále podržela kvalitní sociology a pedagogický kolektiv získal některé posily, nahradit odchod velikánů rané sociologie bylo obtížné.
Zadruhé byla v polovině třicátých let sociologie plně zaujata vlastním zvědečťováním ve smyslu užívání stále složitější metodologie a užívání vyspělejších statistických analýz, což jí vydrželo do dnešních dnů. Mělo se však za to, že Chicagská škola klade větší důraz na popisné a etnografické studium s častým zaměřením na osobní orientaci subjektů. Thomas poskytl sociologii svým názorem, že hlavní zájem oboru spočívá ve vlastní “definici situace” subjektem, jednu z nejslavnějších a nejtrvalejších myšlenek (Thomas a Thomas, 1928). Tato myšlenka říká, že nejvíce záleží na tom, jak lidé sami a nikoli sociologové definují svůj sociální život. Dále z toho vyplývá, že takováto definice je stejně důležitá jako skutečná situace, nebo i důležitější. Definují-li lidé určitou situaci určitým způsobem, je tento způsob nejvíce relevantní. Tato orientace na 
subjekt vede sociologického badatele směrem k etnografii a pryč od studia (založeného např. na dotazníku) umožňujícího snadnou statistickou analýzu. 
S ohledem na svou reportérskou minulost Park statistikou opovrhoval a označoval její analýzy za “salónní magii”. Podle Parka bránila statistická analýza sociologům v rozboru nejen subjektivity, ale i všeho vybočujícího a specifického. To vše se při ní podle Parka ztrácelo, pracoval-li badatel pouze s mořem čísel. S ohledem na spojování katedry s kvalitativním přístupem se ovšem často opomíjela skutečnost, že William Fielding Ogden a další vědci z Chicagské univerzity se významným způsobem podíleli na rozvíjení kvantitativních metod (viz vitrína v kapitole 5 věnovaná kvantitativním metodám).
Třetím faktorem úpadku Chicagské školy byl růst jiných středisek sociologie a nevraživost k čelnímu postavení Chicagské univerzity v sociologii a její dominanci jak v Americké sociologické společnosti, tak i v časopise The American Journal of Sociology. Obzvlášť patrný byl nástup sociologie na různých katedrách na východním pobřeží a v roce 1930 byla založena Východní sociologická společnost. Východní sociologové se obzvlášť hlasitě ozývali proti nadvládě Středozápadu a zejména Chicaga (Wiley, 1979, 63). Revolta proti Chicagu vedla v roce 1935 ke zvolení nechicagského tajemníka ASS a k založení nového oficiálního časopisu ASS The American Sociological Review, který narušil monopol časopisu The American Journal of Sociology (Lengermann, 1979). Tato dvě periodika dodnes soupeří o prvenství v americké sociologii. Přes trvající význam časopisu The American Journal of Sociology a jeho vydávání Chicagskou univerzitou neodráží již dnes zaměření Chicagské školy, jak bylo výše popsáno. Katedra sociologie na Chicagské univerzitě se dnes své předchůdkyni podobá již jen velmi málo. 

Na základě událostí poloviny třicátých let zahájila Chicagská škola sestup ze svých oblačných výšin. Wiley (1979, 63) tvrdí, že “Chicagská škola padla jako mohutný dub”, avšak jde o zřetelnou nadsázku. Jak uvidíme v kapitole 6, Everett Hughes se vrátil do Chicaga jako profesor až v roce 1938 (doktorát získal na Chicagské univerzitě v roce 1928) a poté bez patrných obtíží založil podobor známý jako sociologie práce. Na Chicagské univerzitě zůstali i další přední sociologové, kteří dále rozvíjeli tradici školy. Nejvýznamnější z nich byl Herbert Blumer (1900-1987), který pokračoval a dále rozvíjel teoretické a metodologické tradice Chicagské školy (Blumer, 1969). Autorem termínu symbolický interakcionismus byl v roce 1937 ostatně sám Blumer. Blumerovy eseje i nadále vyzdvihovaly přednosti chicagského přístupu. Blumer rovněž zaujímal přední funkce na chicagské katedře, v ASS (v roce 1956 byl zvolen předsedou) a v časopise The American Journal of Sociology, jehož byl v letech 1941-1952 šéfredaktorem. Z chicagské katedry sociologie vzešli i další 
známí sociologové jako např. Erving Goffman (jehož myšlenky týkající se dramaturgie byly zmíněny v kapitole 1), kteří zde rovněž přednášeli. Dále lze tvrdit – jak je též uvedeno ve vitríně v této kapitole – že se po druhé světové válce vytvořila druhá Chicagská škola, mezi jejíž členy patřili Hughes, Blumer i Goffman.



Druhá Chicagská škola?: 1946-1952
Tato kapitola se zaměřuje na Chicagskou školu, avšak v poslední době řada vědců nastolila otázku, zda nelze hovořit po druhé světové válce o vzniku druhé Chicagské školy existující v letech 1946-1952 (Fine, v tisku). Předpokladem přitom je, že původní Chicagská škola zanikla ve třicátých letech úmrtím Meada, odchodem Parka do důchodu a později i odchodem mnoha studentů, kteří se zúčastnili druhé světové války. Lze slyšet názor, že po válce se i díky přílivu nových studentů ustavila druhá Chicagská škola. Ačkoliv je sporné, zda lze nazývat tuto druhou 
fázi školou, je nepochybné, že na Chicagské univerzitě fungovala skupina lidí i činností, které by do značné míry odpovídaly těm, jež byly spojovány s původní Chicagskou školou.
Hlavní spojnici této druhé Chicagské školy s její předchůdkyní představují osobnosti Herberta Blumera a Everetta Hughese, které zde již byly nebo ještě budou zmiňovány. Jak Blumer, tak Hughes vystudovali v Chicagu v době první Chicagské školy. Blumer pak zůstal na Chicagské univerzitě a po smrti či odchodu vůdčích osobností první generace (zejména Meada a Parka) zaujal čelní pozici. Hughes Chicagskou univerzitu načas opustil, avšak později se vrátil, aby stanul v čele významné skupiny poválečných chicagských sociologů se zájmem o studium práce (kapitola 6). 
Mezi členy druhé Chicagské školy, jejichž činnost již byla či bude popsána, lze počítat Ervinga Goffmana, Howarda Beckera a Eliota Freidsona. Produkce poválečné chicagské katedry sociologie byla spojená nejen s Chicagem, ale i s chicagským teoretickým a metodologickým zaměřením, se symbolickým interakcionismem a zúčastněným pozorováním (či obecněji s kvalitativními metodami včetně antropologické práce v terénu). Tato skupina tedy, jak se mnohým jevilo, naplňovala věcné znaky druhé školy: jasné vedení, provázaná skupina badatelů, teoretické zaměření, metodologická orientace a patrný vliv na další generace. K posledně jmenovanému Fine (1999b, 1) uvádí, že pro pozdější generaci sociologů, k níž sám náleží, “představuje naši chartu, naše ospravedlnění, naši historii”. Zdálo by se tedy, že Chicagská škola prožila po skončení druhé světové války druhý počátek.
Je však obtížné s jistotou říci, že zde bylo cosi jako druhá Chicagská škola. Zaprvé je obtížné takovou školu časově vymezit. Blumer působil na Chicagské univerzitě dlouho před rokem 1946 a Hughes odešel do důchodu až v roce 1962. Zadruhé se ve druhé Chicagské škole (a i v té první) odehrávalo mnohem více než lze postihnout pojmy “symbolický interakcionismus” a “zúčastněné pozorování”. Platt (viz kapitolu 5) argumentuje, že v tomto období panovala na chicagské katedře mnohem větší metodologická různorodost, než se obvykle předpokládá. V tomto období stejně jako v době první Chicagské školy zde například probíhala rozsáhlá práce v oblasti pokročilé statistiky a statistické analýzy. Navíc zde rovněž panovala značná rozrůzněnost, kterou odráží i skutečnost, že se zde projevoval silný zájem o studium populace (demografii). 
O existenci druhé Chicagské školy lze tedy pochybovat, ačkoliv definice školy je vždy nejednoznačná. Nejednoznačnosti obestírají i původní Chicagskou sociologickou školu a totéž lze prohlásit i o dalších školách (např. o Frankfurtské škole, Durkheimovské škole atd.). Nakonec jde tedy o jedno: zda je zde více faktorů, které tvoří skupinu sociologů, než které je rozdělují. Původní Chicagská škola zajisté vykazovala velkou míru soudržnosti. Ve druhé Chicagské škole bylo jistě o něco více různorodosti, avšak je tu i dost soudržnosti na to, abychom ji mohli nazývat školou. Byl zde navíc jistě i určitý specifický vliv na pozdější práci, abychom o ní mohli uvažovat jako o novém počátku v dějinách sociologie

Fine (v tisku) se snaží vypořádat s nejednoznačností definování druhé Chicagské školy tvrzením, že celou otázku je třeba nahlížet a vykládat z hlediska symbolického interakcionismu. Důležité by tak nebyly “objektivní” události kolem druhé Chicagské školy, ale způsob, jakým byly definovány či sociálně pojímány účastníky i osobami mimo školu. Jde o to, že mnoho účastníků i osob mimo druhou Chicagskou školu ji chápalo jako školu. Jak nás tedy před mnoha lety učil jeden z členů původní Chicagské školy W. I. Thomas, definují-li lidé situaci jako skutečnou, tato situace se skutečnou stává. Dnešní sociologové rovněž obvykle chápou osobnosti a díla spojovaná s chicagskou katedrou v poválečném období jako dostatečně provázané, aby bylo možné je přiřadit jako část určité školy. Skutečnost, že většina přijímá definici druhé Chicagské školy a přizpůsobuje své myšlení a činnost této definici, je patrně neméně důležitá než to, zda objektivně existovalo cosi jako druhá Chicagská škola. 
Pokud však budeme předpokládat, že zde byla druhá Chicagská škola, byla vůbec nějakým způsobem relevantní? Dosáhla důležitého pokroku? Colomy a Brown (v tisku) patří k těm, kdo
 tvrdí, že příspěvky této školy představují “pokrok” v sociologii. Nalézají přitom pokrok v řadě témat, jimž ještě bude věnován prostor v této knize včetně teorie symbolické interakce, sociologie povolání a sociologie deviací. Colomy a Brown patří k těm, kteří nejen přijímají myšlenku druhé Chicagské školy, ale také se domnívají, že měla zásadní význam pro budoucnost oboru. 
Za předpokladu, že vůbec existovala, lze tedy konec druhé Chicagské školy spojit s Blumerovým odchodem do Berkeley na Kalifornskou univerzitu v roce 1952. Goffman rovněž odešel z Chicaga do Berkeley a jejich příchod vyznačil počátek vedoucí, někdo by řekl skutečně vedoucí, katedry sociologie ve Spojených státech. Tento odchod rovněž odrážel růst nového mocenského centra v rámci sociologie, a sice dalekého Západu.

ŽENY V PRVNÍCH LETECH CHICAGSKÉ UNIVERZITY
Až dosud jsem se v této kapitole a vlastně v celé knize zabýval prací sociologů mužů. Ale co ženy? Nepodílely se snad na počátcích sociologie a Chicagské školy? Tyto otázky jsou zvláště naléhavé, neboť dnes v sociologii nalezneme velké množství žen, a to často na vedoucích pozicích. Role žen v rámci Chicagské školy byla částečně osvětlena historičkou Ellen Fitzpatrickovou v knize Křížová výprava bez konce (Endless Crusade, 1990). 
Fitzpatricková se zaměřuje na čtyři ženy: Sophonisbu Breckinridgeovou, Addith Abbottovou, Katherine Bement Davisovou a Francis Kellorovou, které studovaly v pobakalářském programu na Chicagské univerzitě v jeho prvním desetiletí v letech 1892-1902. Z nich pouze Kellorová studovala sociologii (ačkoliv Davisová měla sociologii jako vedlejší obor a spolupracovala se Smallem, Thomasem a Georgem Vincentem) a ostatní tři byly studentkami úzce souvisejícího a v oněch dobách těžko odlišitelného oboru politická ekonomie. V letech 1893-1899 nabídly katedry sociologie, politické ekonomie a politologie učitelské pozice deseti ženám a asi čtvrtina studentů v pobakalářském studiu byly ženy. Je třeba poznamenat, že katedra sociologie nebyla k ženám tak vstřícná jako jiné katedry. V letech 1894-1900 bylo mužům poskytnuto sedmnáct učitelských míst, zatímco ženám pouze jedno (Fitzgerald, 1990, 80). Ačkoliv počet studentek byl relativně malý, zaujímala Chicagská univerzita v náboru studentek do pobakalářského studia a v poskytování ekonomické podpory přední místo. 
Co se stalo s těmito čtyřmi vynikajícími ženami? Je pozoruhodné, že žádná z nich se ve svém oboru nestala pedagožkou. Obecně tedy ke svému oboru přispěly intelektuálně jen skromnou měrou a nemohly vychovávat další generace studentů ani studentek. Socioložka Francis Kellorová ani nedokončila doktorskou práci. Navzdory tomu otiskla v časopise The American Journal of Sociology čtyři články a v roce 1901 publikovala knihu Experimentální sociologie (Experimental Sociology). 
Bylo skutečností, že zatímco se takovýmto ženám podařilo dostat do pokrokového pobakalářského programu Chicagské univerzity, bylo pro ně mnohem obtížnější prolomit bariéry bránící v úspěchu ženám, které usilovaly o akademické posty na vysokých školách a univerzitách ve Spojených státech. V prvních patnácti letech fungování Chicagské univerzity získalo doktoráty ze sociologie, politologie a politické ekonomie devět žen, ale žádná z nich nedosáhla stálého učitelského místa na smíšené fakultě nebo univerzitě. Naproti tomu dvě třetiny jejich mužských kolegů takových pozic dosáhly (Fitzgerald, 1990, 72). Tyto ženy však byly původně přitahovány reformní orientací Chicagské univerzity a zájmem o problémy společnosti a jejich řešení. Tváří v tvář překážkám v akademické dráze tyto čtyři ženy se zájmem o reformu společnosti zamířily mimo akademickou sféru. 

Katharine Bement Davisová získala doktorát s vyznamenáním v roce 1900. Místo akademického povolání přijala Davisová pozici v čele nového nápravného zařízení pro ženy v Bedford Hills ve 
státě New York. Kellorová opustila univerzitu bez dosažení titulu v roce 1902 a později se věnovala sociální práci. Breckinridgeová získala doktorát v roce 1901, načež prohlásila: “Ačkoliv jsem získala doktorský diplom s vyznamenáním … nebyla mi nabídnuta žádná pozice na politologii ani na katedře ekonomie. Muži na těchto dvou katedrách … získali posty na vysoké škole i na univerzitních fakultách.” (citováno v: Fitzgerald, 1990, 82). Místo získání takového postavení začala Breckenridgeová studovat na Chicagské univerzitě práva a v roce 1904 úspěšně absolvovala. Ani pak nemohla najít uplatnění ve společenských vědách, avšak nakonec získala učitelskou pozici na nově zřízené katedře správy domácnosti na univerzitě v Chicagu. Pro ženu bylo tehdy přijatelné zaujímat akademický post na katedře takto oddělené podle pohlaví. Abbotová získala učitelskou pozici po získání diplomu (s vyznamenáním) v roce 1905, ale šlo o místo na vysoké škole pro ženy ve Wellesley. Po roce se vrátila do Chicaga, avšak nikoliv na univerzitu, nýbrž na badatelskou pozici s orientací na sociální otázky. Všechny tyto čtyři ženy, 
jimž byla odepřena standardní akademická dráha, tak zvolily profesní zaměření, ve kterém uplatnily své vzdělání k řešení sociálních problémů a společenských reforem. 
Je zajímavé, že tyto ženy přes nemožnost uplatnění v akademické sféře měly na americkou společnost mnohem větší vliv než jejich kolegové, kteří snadno zaujali akademické posty. Přestože několik z nich publikovalo důležité knihy a články, jejich hlavní přínos ležel ve veřejné sféře. Davisová se vyznamenala ve vedení věznice a byla posléze jmenována komisařkou pro nápravná zařízení města New Yorku. Davisová byla v této funkci od roku 1914, a stala se tak první ženou na vrcholné pozici v rámci newyorského městského zastupitelstva. Kellorová se později stala vedoucí Úřadu pro průmysl a přistěhovalectví státu New York. Navíc se stala vedoucí osobností v rámci Progresivní strany a byla blízkou poradkyní Theodora Roosevelta ve volbách roku 1912. Abbotová a Breckenridgeová pak na Chicagské univerzitě založily Fakultu správy sociálních služeb, kde získaly pozice docentek. Tato škola byla předchůdkyní moderních škol sociální práce. 
Jak tedy dopadly ženy prvních let Chicagské školy? Když jim byla odepřena kariéra na akademické půdě, prospívaly významnou měrou společnosti v širším slova smyslu. V řadě ohledů byly tyto příspěvky větší a trvalejší než přínos jejich mužských kolegů na akademické dráze. Podivnou ironií osudu tak měla americká společnost prospěch ze sexismu, který zbrzdil jejich profesní růst. Zdá se být jisté, že bez tohoto sexismu by tato kapitola i další části této knihy obsahovaly více o přínosu žen k sociologickým počátkům. 

ZÁVĚR
V této kapitole jsem se zaměřil na počátky Chicagské školy a její ústřední roli pro začínající sociologii ve Spojených státech. Tato škola ve svém středu rozvinula soustavnou orientaci na sociální svět, kolem které se shromáždila skupina akademiků i studentů. Tato skupina sociologů pak významně rozvíjela nejen americkou sociologii, ale také vyvinula a rozšiřovala specifický chicagský přístup k sociálním otázkám. V kapitole 5 bude tento nástin dále pokračovat popisem vývoje významných chicagských metodologických a teoretických příspěvků k počátkům sociologie. 

KAPITOLA 5

Metodologické a teoretické počátky: 
Chicagská škola, zúčastněné pozorování 
a symbolický interakcionismus

V této kapitole se znovu vrátím k příběhu Chicagské školy, ale tentokrát se zaměřím na její dva nejznámější koncepty, které jsou jejími nejvýznačnějšími příspěvky k sociologii jako celku. Tyto dva příspěvky se týkají dvou nejdůležitějších aspektů oboru – metod a teorií. Metody jsou nástroje používané sociology ke sběru dat, která jsou pro ně důležitá. Sociologické teorie jsou systémy myšlenek, které se používají k tomu, aby bylo možno těmto datům porozumět. Mezi sociologickými metodami a teoriemi tedy existuje, nebo by přinejmenším měl existovat, úzký vztah. Tento vztah se stává ještě užší vzhledem k faktu, že ačkoliv teorie mohou být odvozeny z mnoha zdrojů, vycházejí často z empirického výzkumu. Metody zvolené sociology tudíž ovlivňují typ dat, která shromažďují, a tato data pak ovlivňují povahu sociologických teorií, které z nich jsou odvozeny. 
V sociologii existuje mnoho metod jako například zúčastněné pozorování, dotazníky, rozhovory a experimenty v laboratoři či v sociálním světě. Podobně existuje mnoho sociologických teorií, jako například symbolický interakcionismus, strukturální funkcionalismus, teorie konfliktu, teorie směny a etnometodologie. Každá z těchto metod a teorií má své vlastní počátky a v této kapitole by mohl být sledován každý z těchto počátků. Rozhodl jsem se zaměřit na zúčastněné pozorování a symbolický interakcionismus, protože se staly nejdůležitějšími metodologickými a teoretickými inovacemi Chicagské školy. Pojednání o jejich vzniku se tedy dobře hodí k historickému příběhu o Chicagské škole, který jsem započal v kapitole 4 a který bude pokračovat v kapitole 6. Zúčastněné pozorování i symbolický interakcionismus měly svůj původ v Chicagské škole a byly důležité pro rané chicagské sociology, kteří se zabývali výzkumem práce.
Zaměřuji se na tuto konkrétní metodu a teorii ještě z několika dalších důvodů. Zaprvé je v tomto případě možné vyprávět jeden spojitý příběh, protože zúčastněné pozorování a symbolický interakcionismus mají podobný historický původ a paralelní vývoj. V případě jiných metod a teorií by bylo nutné obšírně vyložit několik samostatných příběhů. Zadruhé, jak bylo naznačeno výše, zúčastněné pozorování i symbolický interakcionismus jsou v současné sociologii i nadále důležité, zatímco některé jiné metody a teorie významné ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století svou důležitost již ztratily. A konečně zúčastněné pozorování a symbolický interakcionismus je možné vyložit takovým způsobem, že mu bude rozumět i začínající student sociologie, zatímco jiné metody a teorie jsou často pro nováčka v oboru příliš složité a odborné. To ovšem neznamená, že zúčastněné pozorování a symbolický interakcionismus neobsahují své vlastní obtížné prvky. Zúčastněné pozorování a symbolický interakcionismus lze snadněji pochopit z toho důvodu, protože se v mnohém podobají věcem, které lidé včetně čtenářů této knihy, dělají ve svém každodenním životě. 
Měl bych znovu zopakovat, že zatímco původ těchto směřování v rámci Chicagské školy je zajímavý z hlediska historie, tato metoda a teorie zůstávají také významné pro současnou sociologii. Čte-li tedy student o těchto historických počátcích, dozvídá se zároveň skutečnosti o teoretických a metodologických aspektech současné sociologie. 

Na úvod je nutné zmínit ještě jednu věc. Zatímco metoda zúčastněného pozorování a teorie symbolického interakcionismu vznikly na Chicagské univerzitě původně ve dvacátých a třicátých 
letech dvacátého století, ve formálním a explicitním smyslu existovaly až od konce tohoto období. Raní chicagští sociologové používali tuto metodu a aplikovali tuto teorii nevědomě. Nepoužívali také názvy, kterými je označujeme dnes. Jak bylo zmíněno dříve, termín symbolický interakcionismus poprvé použil Herbert Blumer v roce 1937. Obdobně termín zúčastněné pozorování má svůj původ v knize Paula Cresseyho Kabaret (The Taxi Dance Hall) z roku 1932 (Madge, 1962, 117). Ačkoliv raní chicagští sociologové tedy neměli k dispozici stejné názvy, jako máme my dnes, používali teorie a metody, jež tyto názvy označují. 

ZÚČASTNĚNÉ POZOROVÁNÍ
V sociologii se používají různé techniky pozorování. Ačkoliv se všechny vztahují k zúčastněnému pozorování, pouze jedna z nich může být považována za “pravé” zúčastněné pozorování. Explorativní pozorování je ze všech technik pozorování nejvíce neformální a subjektivní, a proto je nejbližší takovému pozorování, které provádíme všichni. Tuto techniku využívají sociologové před tím, než začnou uskutečňovat výzkumný projekt. Používají techniky explorativního pozorování, aby odhalili problémy či otázky, které budou zkoumat ve vlastním naplánovaném výzkumu. Explorativní pozorování napomáhá definovat navrhovaný výzkumný projekt. Ve skutečnosti to není výzkumný nástroj, ale nástroj používaný před vlastním výzkumem a nebudeme se jím zde dále zabývat. 
Zbývající čtyři typy jsou výzkumnými nástroji a jejich klasifikace vyplývá z toho, do jaké míry jsou sociologové součástí zkoumané skupiny (Gold, 1969). První typ pozorování a také ten, který nás zde bude nejvíce zajímat, je (čisté) zúčastněné pozorování. Zúčastněné pozorování není nic záhadného – samotný název tuto metodu velmi dobře vystihuje. Sociolog se tedy stává účastníkem ve zkoumané skupině či společenství a pak obvykle po několik měsíců či dokonce let pozoruje, co se v daném prostředí děje. Badatelé se sice stávají členy skupiny či společenství, ale vždy si zachovávají svou identitu výzkumníků. Jinými slovy nemohou se stát natolik zúčastněnými ve skupině či komunitě, aby ztratili svou objektivitu nebo aby zapomněli na svůj výzkumný program. Třebaže se badatel stane členem zkoumané skupiny, neinformuje členy skupiny o tom, že probíhá výzkumný projekt. Poté, co je výzkum ukončen, jsou pozorování dopodrobna sepsána, aby bylo možné popsat a lépe pochopit klíčové aspekty zkoumaného sociálního prostředí. 
Druhá technika pozorování se nazývá účastník jako pozorovatel. Zásadní rozdíl mezi touto metodou a “čistým” zúčastněným pozorováním je ten, že účastníci výzkumu jsou informováni o tom, že probíhá výzkum. Tato technika se začala používat častěji než čisté zúčastněné pozorování, protože je možné se při jejím použití vyhnout mnoha etickým otázkám, které vznikají v případě, když výzkumníci tají svou identitu. Etická čistota je tedy dosažena za cenu prozrazených informací, protože členové skupiny znají záměr a identitu badatele. Účastníci výzkumu pravděpodobně nejsou k výzkumníkům tak upřímní jako k lidem, kteří jsou pro ně stejnými členy skupiny jako oni sami. Příznivci tohoto přístupu však tvrdí, že účastníci rychle zapomenou, že je mezi nimi výzkumník, a chovají se stejně jako za normálních okolností. 

Třetí technika se nazývá pozorovatel jako účastník. Tato metoda se liší od metody účastník jako pozorovatel v tom, že se nejčastěji používá ve výzkumech, které vyžadují jedinou návštěvu společenství či jednorázový pobyt ve skupině a nevyžadují opakované návštěvy či dlouhodobý pobyt. Výzkumník, který používá tuto metodu, může strávit pozorováním účastníků výzkumu hodinu či den na rozdíl od týdnů, měsíců či dokonce let strávených pozorováním, používá-li prvních dvou typů pozorování. Kvůli tomuto časovému omezení musí být tato technika více strukturována než předcházející dvě metody. Výzkumníci musejí mít poměrně jasnou představu o tom, co hledají, a musejí na tyto jevy soustředit svá pozorování. Tato metoda je efektivnější, ale je zároveň omezující. V důsledku časového omezení a stabilního formátu je méně pravděpodobné, 
že výzkumník touto metodou objeví něco neočekávaného. Toto představuje závažný problém, protože silná stránka technik pozorování spočívá právě v jejich potenciálu činit takové objevy. 
Ačkoliv existuje, jak jsme viděli, “čistá” forma zúčastněného pozorování, tento termín se téměř vždy používá k označení všech tří výše zmíněných typů. V této kapitole budu toto vymezení následovat. Je skutečností, že ve všech třech typech je badatel pozorovatelem i účastníkem. 
Čtvrtá technika je nezúčastněné pozorování. Toto je jediný ze čtyř typů, kdy se výzkumník v žádném smyslu nestane členem zkoumané skupiny či společenství. V přísném slova smyslu tedy tento typ nepatří do okruhu metod zúčastněného pozorování. V tomto případě se výzkumník nachází vně skupiny a členové skupiny si nejsou vědomi toho, že jsou pozorováni a zkoumáni. Výzkumník pouze pozoruje, co se ve skupině děje, a zaznamenává svá pozorování bez toho, aniž by se stal členem skupiny. Výzkumník může používat převleky, výmluvy či dokonce jednosměrné zrcadlo, aby mohl skupinu bez odhalení pozorovat. Takové pozorování se může provádět v krátkém či dlouhém časovém období, ačkoliv čím déle výzkumný projekt trvá, tím je pravděpodobnější, že výzkumník bude odhalen. Přínos této techniky, jako ostatně většiny technik pozorování, je v tom, že umožňuje objevit nepředvídatelné sociální jevy. Nezúčastněné pozorování může být buď velmi strukturované, nebo velmi nestrukturované. Hlavní nevýhoda spočívá v tom, že je-li výzkumník vně skupiny, není zasvěcen do takových informací, které může získat výzkumník považovaný skupinou za člena. Jinými slovy, tato metoda postrádá výhody ostatních tří metod, z nichž všechny zahrnují výzkumníka do skupiny. 
Ačkoliv se v této části budu zabývat zúčastněným pozorováním, uvidíme, že chicagští badatelé také často používali různé jiné metody. Chicagští sociologové také prosazovali přístup známý dnes jako výzkum kombinující více metod (Brewer a Hunter, 1989), tj. používání různých metod ke zkoumání stejné výzkumné problematiky (viz vitrínu o kvantitativních metodách). Nejvíce se však proslavili metodou zúčastněného pozorování. 
Každý je pozorovatelem sociálního světa. Řečeno konkrétněji, všichni jsme se někdy stali zúčastněnými pozorovateli. Všichni jsme někdy byli součástí určitých skupin či společenství, ať už ostatní členové věděli či ne, že naším záměrem je pozorovat dění. Co tedy odlišuje sociologa jako zúčastněného pozorovatele od laika, který používá stejnou techniku? 
Zaprvé, laik při pozorování obvykle postupuje velmi nahodile, zatímco sociolog provádí pozorování systematicky a přesně. Zadruhé, léta výuky metod a léta zkušeností s tímto typem výzkumu vedla k vytvoření četných pokynů a pravidel pro profesionální sociology používající zúčastněné pozorování. Před tím, než výzkumník vyrazí do terénu, je vybaven všemi těmito znalostmi,  kdežto laik je ponechán, aby se sám učil v terénu. Zatřetí, když se badatelé odváží jít do terénu, často hledají konkrétní aspekty sociálního světa, a mají proto větší šanci než laičtí pozorovatelé, že je objeví a dozvědí se o nich mnoho věcí. Mělo by však být jasné, že sociolog, který používá tuto metodu, musí být otevřený všem nepředvídaným, ale přesto významným aspektům sociálního světa. Za čtvrté, sociologové na rozdíl od laiků systematicky zaznamenávají, co dělají a jaké získali výsledky. Naproti tomu není pravděpodobné, že by laik systematickým způsobem předával dál získané informace či zjištěné metodologické poznatky.

Sociologové jsou tedy na rozdíl od laiků schopni vytvořit na základě zúčastněného pozorování soubor poznatků. Protože se zaznamenávají použité metody, mohou pozdější badatelé výzkumný projekt zopakovat, aby zjistili, zda mohou získat podobné výsledky. Kromě toho výsledky získané sociology jsou v porovnání s laickým pozorováním věrohodnější, protože sociologové své výsledky zveřejňují a tyto výsledky jsou pak kriticky posuzovány jejich kolegy z oboru. Tímto způsobem se tedy směřuje k tomu, aby se vymýtily mylné závěry a aby se “správná” zjištění podpořila dalším výzkumem. 
Vcelku vzato, zatímco se zúčastněné pozorování všeobecně pokládá za “méně exaktní” – tj. nepříliš vědeckou – metodu, je nepochybně “exaktnější” – tj. vědečtější – než laické pozorování. 
Navzdory v sociologii obecně přijímané pravdě měli navíc chicagští sociologové tendenci považovat se za “vědce” a zúčastněné pozorování za vědeckou metodu. Nicméně zúčastněné pozorování je méně exaktní než mnoho dalších sociologických metod. Tak například pozorování procházejí očima a ušima badatele. Vzniká tedy otázka, kolik z toho, co je zaznamenáno, je zkresleno vnímáním a orientací badatele. Stoupenci exaktnějších metod jako například pokusů a dotazníků napadají studie založené na zúčastněném pozorování také proto, že neposkytují soubor kumulativních poznatků. Studie založené na pozorování se typicky zaměřují na přidávání zdánlivě nahodilých informací k již existujícím souborům poznatků spíše než na vytváření kumulativních souborů poznatků. Takoví badatelé pravděpodobně shromažďují data o dříve neprozkoumané skupině či společenství. Pro tento typ výzkumu je charakteristické shromažďování doplňujících nespojitých informací. Kromě toho jsou obvykle data získaná zúčastněnými pozorovateli svou povahou kvalitativní a z takových dat je mnohem složitější sestavit kumulativní poznatky, než je tomu v případě kvantitativních dat získaných výzkumnými metodami jako dotazníky a rozhovory. Základ pro shromáždění poznatků v přísně vědeckém smyslu, tj. testování a zdokonalování hypotéz s konečným cílem vyvinout obecnou teorii, která zahrnuje soubor takových hypotéz, se obecně ve výzkumu založeném na pozorování nevyskytuje.
Stoupenci metody zúčastněného pozorování zaujali ostré stanovisko proti scientismu praktikovanému stoupenci exaktnějších metod. V této souvislosti je důležité prozkoumat myšlenky Herberta Blumera, který byl, jak jsme viděli, jednou z vůdčích osobností druhé Chicagské školy (viz vitrínu v kapitole 4). Blumer je zde obzvláště důležitý, protože byl významnou osobností nejen díky svým myšlenkám o metodě zúčastněného pozorování, ale také díky myšlenkám o teorii symbolického interakcionismu. Jinými slovy Blumer představuje klíčové pojítko mezi dvěma oblastmi zájmu této kapitoly. 
Blumer napadal exaktnější metody spojované se scientistickým přístupem k sociologii a obhajoval zúčastněné pozorování. Na scientismus útočil několika argumenty. Zaprvé namítal, že se vědečtí sociologové snaží být módní v tom, že “usilují o napodobování pokročilých postupů přírodních věd” (Blumer, 1969, 34). Ačkoliv scientistický přístup může být módní, neznamená to, že je to nejlepší přístup pro zájmové oblasti sociologů. Zadruhé a konkrétněji Blumer tvrdil, že se takoví sociologové snaží používat určité aspekty vědeckého modelu, který je pro sociologii nevhodný. Z těchto aspektů Blumer napadal tendenci s nadšením přijímat matematická schémata a statistické přístupy, tendenci k rozvoji stále přesnějších kvantitativních technik a tendenci k prosazování toho, aby sociologové následovali kánon výzkumných modelů, které jsou vhodnější pro přírodní vědy. Zatřetí, vědečtí sociologové začínají s teoretickým modelem a dávají mu přednost a pak ověřují hypotézy z něj vyplývající. Důraz je kladen na model a na vědecké techniky potřebné k tomu, aby ho použily ke zkoumání sociálního světa. Toto je v kontrastu s přístupem, který upřednostňoval Blumer a který je implicitně obsažen ve zúčastněném pozorování:

            Předně většina výzkumného bádání (zajisté výzkumné bádání vytvářené na základě současné metodologie) není naplánována tak, aby rozvíjela blízkou a maximální rozumně dosažitelnou obeznámenost se zkoumanou oblastí života. Na badatele není kladen požadavek, aby volně zkoumal danou oblast, dostával se blízko k lidem v ní zahrnutých, viděl je v různých situacích, ve kterých se potkávají, zaznamenával jejich problémy a pozoroval, jak je vyřeší, či aby jim byl partnerem v rozhovorech a sledoval plynutí jejich života (Blumer, 1969, 37).
Druhá část tohoto citátu nepřímo obsahuje upřednostnění zúčastněného pozorování: volné zkoumání, pozorování, účast na rozhovorech, pozorování života tak, jak ubíhá.
Toto vede ke Blumerově čtvrté kritické poznámce týkající se nahrazení přímého poznání sociálního světa vědeckým postupem:
Chci zde pouze zopakovat, že současné modely “správného” výzkumného postupu nepodporují či nevytvářejí podmínky pro rozvoj přímého poznání zkoumané oblasti života. Navíc je vysoce nepravděpodobné, že vědec, kterému chybí přímá zkušenost, pozná, že mu něco uniká.… Tímto způsobem se zavedený protokol vědeckého bádání stává bezděčnou náhražkou přímého zkoumání empirického sociálního světa. Kladené otázky, stanovené problémy, sledovaná vodítka, hledaná data, předvídané vztahy a kýžené interpretace – namísto znalosti zkoumané empirické oblasti toto všechno pramení ze schématu výzkumného bádání (Blumer, 1969, 37-38). 
A nakonec podle Blumerova názoru vědecké techniky nedovolují badateli dostat se k sociálnímu světu dostatečně blízko, aby odhalil to, co je pohledu skryto. Podle Blumera:
se empirický svět sestává z neustálého skupinového života a člověk se k tomuto životu musí dostat blízko, aby věděl, co se v něm děje. 
Líbí se mi metafora odstraňování clon, které zastírají či schovávají to, co se děje. Úkolem vědeckého zkoumání je odstranit clony, které zakrývají tu oblast sociálního života, kterou zamýšlíme zkoumat. Clony se nedají odstranit tím, že se dosadí v jakékoli míře předem vytvořené pojmy za přímou znalost. Clony se dají odstranit tím, že se přiblížíme k dané oblasti a pozorným zkoumáním se dostaneme pod povrch. Metodologická schémata, která toto nepodporují či nedovolují, zrazují základní princip respektování povahy empirického světa (Blumer, 1969, 38-39). 

Vedle napadání exaktních metod uvádí Blumer závažné důvody ve prospěch těch metod, které jsou obvykle považovány za méně exaktní, jako je např. zúčastněné pozorování. Blumer odmítá názor, že zúčastněné pozorování patří mezi méně exaktní metody: 
Jak se člověk může přiblížit k empirickému sociálnímu světu a dostat se pod jeho povrch? Nestačí jen k dané oblasti přijít a pohlédnout na ni. Je to tvrdá práce, která vyžaduje vysoký stupeň pečlivého a poctivého zkoumání, tvořivou, ale disciplinovanou představivost, vynalézavost a pružnost ve zkoumání, uvažování o tom, co člověk nalézá, a neustálou připravenost k ověřování a přetváření svých názorů na oblast a představ o ní. … Nelze říci, že se jedná o “méně exaktní” přístup, pouze na základě toho, že nepoužívá kvantitativní postupy nebo že nesleduje předem vytčený vědecký protokol (Blumer, 1969, 39-40). 
Pokud všichni neformálně a pravidelně provádíme zúčastněné pozorování, jak to, že je tato metoda spojována s Chicagskou školou? Klíčovou osobností v tomto vývoji byl Robert Park. Některé aspekty jeho životní dráhy a zaměření ho vedly k používání různých technik, včetně těch, které byly nakonec seskupeny pod názvem zúčastněné pozorování. Park na oplátku zase vedl mnohé ze svých studentů a kolegů do terénu, aby prováděli výzkum spoléhající se přednostně na tuto metodologii. 

Nejdříve musím čtenáři připomenout Parkovu minulost novináře v letech 1891 až 1898. Tato zkušenost ho zaprvé dovedla k tomu, že když se stal sociologem, zaměřil se na město. A zadruhé ho přivedla k názoru, že sociologové by měli používat stejné metody jako novináři, tedy do velké míry shromažďovat přímé informace o tom, co se děje v sociálním světě. Park se vyjadřoval poměrně otevřeně o vztahu mezi svou novinářskou minulostí a svým výzkumným zaměřením. Jak napsal:
sociologii jsem začal studovat v době, kdy jsem byl šéfredaktorem a reportérem městských zpráv.… V článku věnovaném městu (1915) jsem se hodně opíral o informace, které jsem o městu získal jako novinář. Později, když osud určil, abych řídil výzkumnou práci stále se zvyšujícího počtu pobakalářských studentů, jsem zjistil, že moje zkušenost s řízením reportérského kolektivu v pozici šéfredaktora mi byla dobrou přípravou. Sociologie se koneckonců zaměřuje na problémy, o nichž novináři získávají velké množství přímých poznatků. Kromě toho se sociologie zabývá právě těmi aspekty sociálního života, které běžně naleznou své nejzřetelnější vyjádření ve zprávách a v historických a lidských dokumentech obecně. Dalo by se skoro říct, že sociolog je jen přesnější, zodpovědnější a vědečtější novinář (Park, citováno v: Blumer, 1984, 91). 
Druhý vliv měla na Parka antropologie a její metody. Park se seznámil s antropologií díky kontaktům s W. I. Thomasem a během svého působení jako tajemník Bookera T. Washingtona. Pozorovací metody antropologie se dobře doplňovaly s Parkovými zálibami vzhledem k jeho novinářské minulosti: 
Městský život a městská kultura jsou pestřejší, důvtipnější a komplikovanější [než primitivní život a kultura], ale základní podněty jsou v obou příkladech stejné. Stejné shovívavé metody, které antropologové… využili při zkoumání života a způsobů severoamerických indiánů, je možné dokonce ještě plodněji použít při zjišťování zvyků, názorů, sociálních praktik a obecných představ o životě převládajících v Little Italy v chicagské North Side nebo při zaznamenávání sofistikovanějších lidových zvyků obyvatel Greenwich Village (Park, citováno v: Blumer, 1984, 91-92).
Zatřetí dovedly tyto představy Parka k myšlence využívat město jako “sociální laboratoř” ke zkoumání sociálního života. Považoval ho však za laboratoř velmi odlišnou od uměle vytvořených laboratoří, které používali psychologové ke zkoumání svých účastníků výzkumu. Park věřil, že pro sociology je nutné vyjít ven a zkoumat lidi v jejich přirozeném prostředí. Bylo zřejmé, že pokud se má sociolog dostat k lidem, musí používat alespoň jako jednu z hlavních metod zúčastněné pozorování. 
Začtvrté přivedlo Parka jeho filozofické vzdělání k pochopení toho, jak je důležité získat subjektivní hledisko účastníků výzkumu. Jak Park řekl, “co sociologové nejvíce potřebují vědět, je to, co se děje za tváří lidí, co dělá náš život buď nudným, nebo vzrušujícím” (Park, citováno v: Blumer, 1984, 93). Park se tedy snažil překonat nezúčastněný a často cynický přístup novinářů. Místo toho se sociologové měli zabývat zkoumanými lidmi, měli se stát účastníky v analyzovaných skupinách. Kromě toho měla jejich pozorování zahrnovat úsilí vidět svět tak jako členové skupiny. To s sebou přinášelo důraz nejen na pozorování, ale také na používání osobních dokumentů [například osobní dopisy a deníky použité Thomasem a Znanieckim (1918-1920) v Polském rolníkovi], které odrážejí stanovisko zúčastněných jedinců.
Ačkoliv se zde zaměřuji na zúčastněné pozorování, bylo by mylné se domnívat, že Park a jeho studenti se spoléhali pouze na tuto jedinou metodu. Jak bylo naznačeno výše, chicagští sociologové používali různé metody, z nichž se téměř všechny spoléhaly na subjektivní hlediska účastníků výzkumu. Používání dopisů a deníků stejně jako zúčastněné pozorování bylo na takových subjektivních hlediscích založeno. 

Na základě těchto východisek hrál Park společně se svým kolegou a někdy i spoluautorem Ernestem W Burgessem klíčovou roli při vysílání studentů do terénu. Studenti měli zkoumat sociální život přímo a používat k tomu především metodu zúčastněného pozorování. Toto bylo Parkovo poselství studentům: 
Řekli vám, že se máte jít hrabat do knihovny a nashromáždit spoustu poznámek a pořádný nános špíny. Řekli vám, že si máte vybrat problémy, kdekoliv naleznete zatuchlé hromady rutinních záznamů založených na triviálních bilancích, které připravili unavení úředníci a vyplnili je neochotní žadatelé o podporu, puntičkářští lidumilové či lhostejní písaři. Tomuhle se říká “ušpinit si ruce při sociálním výzkumu”. Ti, kteří vám radí, jsou moudří a úctyhodní. Důvody, které vám nabízejí, mají velkou hodnotu. Ale je zapotřebí ještě jedné věci, přímého pozorování. Běžte a posaďte se do foyer luxusních hotelů a na práh pochybných hotýlků; posaďte se na pohovky v Gold Coast a na rozvrzané přistýlky ve slumech; zajděte do Orchestra Hall i na Star and Garter Burlesk. Zkrátka, pánové, běžte si ušpinit kalhoty při skutečném výzkumu (Park, citováno v: Blumer, 1984, 97).   
Byla to tato výzva, která přiměla mnoho pobakalářských studentů na Chicagské univerzitě vyjít do terénu a studovat život ve společnosti přímo. Studie takto vzniklé pak sehrály klíčovou roli při definování výzkumu, který vytvořila Chicagská sociologická škola. Podívejme se na jednu z těchto studií a na způsoby, jakými odrážela chicagský přístup obecně a zúčastněné pozorování zvláště. 
Studie, která nás zde bude zajímat, se nazývá Tulák (The Hobo, 1923/1961) a jejím autorem je Nels Anderson. Anderson (1975) ve skutečnosti býval tulák. Během svého studia na Chicagské univerzitě se vlastně snažil tento svět opustit: 
Nesestoupil jsem do díry, přijal tam roli a poté zase vystoupil nahoru a oprášil se. Snažil jsem se právě odejít z tuláckého světa. Abych použil tulácký výraz, příprava knihy byl způsob, jak se “protlouct”, vydělat si na živobytí, zatímco se odchod blížil. Role mi byla známá před tím, než výzkum začal (Anderson, citováno in Blumer, 1984, 98). 
Anderson uskutečnil svůj výzkum a strávil většinu času v části Chicaga kolem ulice Madison-Halstead Street, což bylo centrum tzv. “Hobohémy”, tedy čtvrti tuláků. Anderson (1983, 403) si v této čtvrti pronajal pokoj v hotelu, který popisuje jako “hotel dělníků”, kde více než rok spal a pracoval. Vzpomínal, že jediná rada, kterou kdy od Parka dostal (ačkoliv jeho konzultant byl Burgess), zněla: “Zaznamenávej jen to, co vidíš, slyšíš a víš – tak jako novinář.” (Anderson, citováno v: Blumer, 1984, 98). 
V zaznamenávání toho, co viděl a slyšel, si Anderson počínal jako zúčastněný pozorovatel. Následují některé z jeho záznamů pořízených během noci strávené v “Hoganově noclehárně”:
Vzduch byl nevětraný, osvětlení mdlé. Obcházel jsem to tam dokola a snažil se najít místo, kam bych si lehl. Tucty lidí spaly na zemi s hlavami ke stěně. Někteří leželi na papíru, jiní na holé zemi. Někteří byli částečně přikryti svými plášti, někteří žádné pláště neměli.…
Našel jsem prázdné místo na zemi, kde jsem měl prostor asi dvou stop mezi sebou a svým nejbližším sousedem, tak jsem si tam rozložil svoje papíry a lehl si.… Zeptal jsem se muže vedle mě, jestli ho hodně otravují štěnice.… Připojil se k nám další muž. Řekl, že jsou lépe zorganizované než německá armáda. Nemůžu říct, jak dobře byly zorganizované, ale zanedlouho jsem se měl dozvědět, jak jsou podnikavé.…
Asi tak za hodinu jsem něco ucítil na ruce. Rozdrtil jsem to. Na bílých papírech byly vidět další. Lehl jsem si a snažil se znovu usnout. Druhý útok mě donutil vstát.…
Nějaký muž vyskočil na nohy a pospíchal ven. Proklínal štěnice a říkal, že zná jednu strojovnu, která by “tohle místo lehce překonala”. Cítil jsem se lépe – někdo jiný to vzdal dřív než já. Vstal jsem a vydal se na cestu domů (Anderson, 1923/1961, 32-33).  

Tato citace objasňuje hlavní přednost zúčastněného pozorování – jeho schopnost nabídnout živý obraz zkoumaného světa. 
Ačkoliv se Tulák proslavil použitím metody zúčastněného pozorování, byly v něm stejně jako ve většině jiných chicagských studií použity i jiné metody. Anderson udělal například téměř 400 rozhovorů. Svou neformální techniku rozhovoru (techniku, která formálně zahrnovala metodu rozhovoru, ale kterou bychom dnes spojovali se zúčastněným pozorováním) popisuje následujícím způsobem:
Ať už to bylo moudré či nikoliv, zahájil jsem neformální rozhovory, zatímco jsem posedával s nějakým mužem na obrubníku, ve foyer hotelu či na chodbě noclehárny nebo když jsem zašel s někým na kafe a koblihu nebo roládu. Musel jsem si pro tyto rozhovory vyvinout nějaký systém, protože jsem potřeboval systém, jakým bych je zapisoval.
Zjistil jsem, že člověk sedící vedle jiného člověka může účinně zahájit konverzaci tím, že začne přemýšlet nahlas. To přiláká pozornost a člověk potřebuje už jen vycházet ze svých snění a vyprávět o tom, co mu leží na mysli. Musí se však vyvarovat toho, aby ti, které osloví, získali pocit, že mu o něco jde; musí je pozvat na pivo, kávu nebo jídlo. Musí se počítat s nějakými výdaji, ale ty se musejí udržet na úrovni střídmého utrácení (Anderson, 1975, 165-166). 
V mnoha směrech nebyl Tulák čistým, klasickým zúčastněným pozorováním. Zaprvé je zúčastněný pozorovatel obvykle především a hlavně sociolog. Anderson však vysvětluje, že byl pořád v první řadě tulákem, i když takovým, který prostřednictvím sociálního výzkumu usiluje o únik z tohoto postavení. Zdálo se, že je více doma u tuláků než u badatelů. Anderson se osobně ztotožňoval více s pozicí tuláka než s pozicí badatele. Zadruhé se zdá, že si Anderson počínal při používání techniky pozorování a rozhovoru poněkud nahodile a neformálně a nepoužíval o něco formálnější přístup, který charakterizoval pozdější badatele. Mohlo to být způsobeno tím, že Tulák byl první ze zásadních studií vytvořených studenty v Chicagu. Bylo tomu tak také proto, že ani Park ani Burgess nebyli v usměrňování svých studentů včetně Andersona příliš direktivní. A konečně v Tulákovi byly kromě zúčastněného pozorování uplatněny i různé jiné metody. Nicméně jak Anderson (1975, 170) uvádí, tato studie vstoupila ve známost díky použití metody zúčastněného pozorování: “tato kniha mě proslavila mezi sociology, tisíce studentů byli povinni ji číst jako příklad sociologického výzkumu provedeného ‚zúčastněným pozorovatelem‘, což byl termín, který se stal součástí sociologické terminologie dlouho poté, co byla studie napsána.”
Andersona následovalo mnoho dalších chicagských pobakalářských studentů (například Landescova (1929) studie o organizovaném zločinu a Cresseyho (1932) studie o kabaretu), jejichž díla se nejvíce proslavila použitím metody zúčastněného pozorování.

Kvantitativní metody první a druhé Chicagské školy

Třebaže se soustředím na kvalitativní metody Chicagské školy, zejména na zúčastněné pozorování, vědci této školy používali i mnoho jiných metod. Škola je sice spojována s kvalitativními metodami, nicméně v rámci ní existoval i značný zájem o kvantitativní metody. To platí jak o první (Bulmer, 1984), tak o druhé (Platt, v tisku) Chicagské škole.
Ironií spojování první Chicagské školy s kvalitativními metodami je fakt, že na Budově výzkumu ve společenských vědách, v níž sídlila katedra sociologie, je tento citát Lorda Kelvina: “Když nemůžete měřit, je vaše poznání skrovné a neuspokojivé povahy” (citováno v: Bulmer, 1984,
 151). Kvalitativní výzkum, a zúčastněné pozorování především, hodně popisuje a málo měří. Ale první Chicagská škola věnovala daleko větší pozornost kvantitativnímu měření, než se často předpokládá.
Bulmer ukazuje, že kvantitativní výzkum byl prováděn již na počátku první Chicagské školy, avšak jeho klíčový rozvoj přišel až po přijetí Williama Fieldinga Ogburna v roce 1927. Ogburn byl předtím profesorem na Kolumbijské univerzitě. Katedra sociologie na Kolumbijské univerzitě byla známá důrazem na kvantitativní metody a Ogburn byl jedním z předních uživatelů těchto metod. V dopise s nabídkou působení v Chicagu zaslaném Ogburnovi v roce 1926 stálo: “Jsme slabí ve statistické práci, a proto bychom Vám dali volnou ruku k jejímu maximálnímu rozvoji” (citováno v: Bulmer, 1984, 171). Když Ogburn nabídku přijal, jeho jmenování bylo popsáno takto: “Hlavní zájem profesora Ogburna ve výzkumu se týká kvantitativních aspektů sociologie. Plánuje rozvinout statistický přístup, jaký na této univerzitě dosud nebyl praktikován” (citováno v: Bulmer, 1984, 171). Přijetím Ogburna tedy Chicagská škola otevřeně připustila svou relativní nedostatečnost v oblasti kvantitativního zkoumání a potřebu se v této oblasti zlepšit.
Po svém nástupu začal Ogburn učit kurzy o metodách a statistice. Jeho příchod na chicagskou katedru sociologie znamenal počátek seriózní kvantitativní práce, jež měla na vývoj sociologie dlouhodobý vliv. Z mnohých Ogburnových studentů, z nichž je třeba zmínit především Samuela Stouffera, se stali významní výzkumníci používající kvantitativní metody. Na chicagské univerzitě byl na kvantitativní metody kladen mezioborový důraz, přičemž za zmínku stojí zejména značný vliv významného chicagského psychologa L. L. Thurstona na kvantitativně orientované sociology. V důsledku těchto a dalších faktorů se z chicagské katedry sociologie rychle stalo středisko kvantitativního výzkumu. Práce takových osobností, jako byli Ogburn, Thurstone a Stouffer, měla hluboký vliv na vývoj kvantitativní sociologie.
Ovšem vzhledem ke kvalitativnímu jádru Chicagské školy těžko může překvapit, že existovalo značné napětí mezi kvantitativně a kvalitativně orientovanými sociology. Jeden z příslušníků Chicagské školy například vzpomínal, že v tehdejších softbalových zápasech členů katedry proti sobě obvykle hrály tým kvantitativně orientovaných sociologů a tým jejich kvalitativně zaměřených kolegů. Na softbalovém hřišti se tak odehrával zápas, který zároveň probíhal i v celém oboru. Bez ohledu na to, kdo častěji vyhrál na hřišti, v oboru patřila budoucnost stoupencům kvantitativního výzkumu.

Stejně jako první Chicagská škola byla i ta druhá metodologicky různorodější než se často předpokládá (Platt, v tisku). Platt při pohledu na poválečné chicagské sociology nachází značnou různorodost mezi členy katedry, přičemž ti, kteří se zajímali o dobře kvantifikovatelné oblasti jako demografie či ekologie, byli podle něj stejně početní jako ti, kteří jsou spojováni s kvalitativními metodami. Stejně tak při zkoumání diplomových prací a dizertací Platt zjistil, že ačkoliv mnoho
 autorů používalo kvalitativní metody, tyto metody nebyly dominantní. Platt rovněž srovnal publikované články vědců z Chicaga s články vědců mimo Chicago a zjistil, že chicagští sociologové používali kvalitativní metody jen o trochu častěji než ostatní. I přes nedostatek důkazů podporujících orientaci chicagské katedry na kvalitativní výzkum (zúčastněné pozorování, práce v terénu), dochází Platt (v tisku, 26) k závěru, že “i když terénní výzkum na Chicagské univerzitě nedominoval, existoval tam výrazný proud tohoto zaměření, který na ostatních významných školách neměl ekvivalent. Jeho přítomnost tedy mohla být legitimně brána jako charakteristický rys chicagské katedry.” Stručně řečeno, druhá (a stejně tak ani první) Chicagská škola možná nebyla převážně zaměřena na kvalitativní výzkum, avšak byla kvalitativním metodám nakloněna daleko více než ostatní srovnatelné programy.

SYMBOLICKÝ INTERAKCIONISMUS
Symbolický interakcionismus ve vyvinul jako teoretické východisko na Chicagské univerzitě ve stejné době, kdy vznikala metoda zúčastněného pozorování. Jak už jsem podotkl dříve, hlavní osobností ve vývoji této teorie byl George Herbert Mead. Ačkoliv Mead byl profesorem na katedře filozofie, jeho kurzy byly mezi studenty sociologie populární. 
Je obtížné symbolický interakcionismus stručně vymezit. Jeden analytik prohlásil, že symbolický interakcionismus v sobě obsahuje “záměrně vybudovanou neurčitost” a “odolnost vůči systematizaci” (Rock, 1979, 18-19). Nicméně několik základních myšlenek může čtenáři o symbolickém interakcionismu poskytnou představu. Zaprvé tato teorie předpokládá, že lidské bytosti jsou na rozdíl od nižších živočichů obdařeni schopností myslet. Ačkoliv je tato schopnost vrozená, je dotvářena interakcí s ostatními, například s rodiči a učiteli. Lidé se interakcí také učí významy a symboly, které jim umožňují vykonávat jejich výhradně lidskou schopnost myšlení. Symboly jsou společenské objekty, které vyjadřují to, na čem se lidé dohodnou, že by měly vyjadřovat. Symboly mohou být slova (“hoří!”), hmotné artefakty (kříž) nebo fyzické jednání (zaťatá pěst). Pro schopnost myšlení jsou zvláště důležitá slova jako symboly nebo, obecněji řečeno, to, co míníme jazykem. Myšlení je pro symbolického interakcionistu v podstatě vnitřní rozhovor, který vedeme sami se sebou a používáme k němu slova. Tyto významy a symboly dovolují lidem nejen to, aby byli v interakci sami se sebou (aby mysleli), ale dovolují jim také, aby byli v interakci vzájemně. A konečně je to právě model těchto lidských jednání a interakcí, který vytváří skupiny a společnosti. Abych se vyjádřil pregnantněji, lidé se učí symbolům pomocí interakce a pomocí těchto symbolů jsou lidé schopni fungovat v interakci sami se sebou a s ostatními a vytvářet to, co symboličtí interakcionisté nazývají společnost.    
Symbolický interakcionismus se tedy zabývá lidskou schopností myslet a pohlíží na společnost jako na sled jednání a interakcí. Tyto dvě charakteristiky ho vymezují proti dvěma jiným širším teoretickým východiskům, která se ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století ucházela o rozhodující vliv v sociologii a která se o něj dodnes ucházejí. Na jedné straně stojí “behaviorismus”, který odmítá důležitost a někdy i dokonce celý koncept lidských myšlenek. Na druhé straně stojí “sociologismus”, který se zaměřuje na sociální jevy velkého měřítka jako například na Durkheimova sociální fakta a myšlenky a jednání lidí považuje za determinované těmito jevy (Tiryakian, 1962). Dále sociologismus tvrdí, že to, co si lidé myslí a co dělají, je determinováno těmito sociálními jevy velkého měřítka. 
O symbolickém interakcionismu se můžeme dozvědět mnohé, prozkoumáme-li, jak se jeho stoupenci snažili odlišit od stoupenců behaviorismu a sociologismu. Ještě jednou se vrátíme k dílu Herberta Blumera. 
Ve shodě s obecným výše popsaným postojem viděl Blumer jasně, že symbolický interakcionismus se musí připravit na bitvu na dvou frontách. Na jedné straně byli behavioristé, kteří se domnívali, že lidské chování je vyvoláváno vnějšími podněty. Na druhé straně byli ti, kteří přijali sociologická východiska, a domnívali se, že chování je vyvoláváno rozsáhlejší kulturou a strukturami společnosti. Blumera zneklidňovala obě východiska zvláště proto, že obě vycházela z domněnky, že jednání je mechanicky způsobeno vnějšími faktory, spíše než z toho, že ho lidé sami vytvářejí. Podle Blumerova názoru je však v sociálním světě důležité, že lidé jsou obdařeni vědomou schopností utvářet svá sociální jednání a interakce a pravidelně to dělají.

Blumer se domníval, že behavioristé zjednodušují psychologii, a proto jejich stanoviska odmítal. Behavioristé zredukovali všechny sociální jevy a považovali je za automatické reakce na podněty. Domnívali se, že člověk automaticky reaguje na vnější podnět, stejně jako reaguje kočka, když jí položíme packu na rozpálená kamna. Behavioristé přehlížejí jak psychické, tak i sociální procesy, které jsou zahrnuty v lidském jednání. Tyto procesy umožňují lidem, aby si vytvářeli a formovali 
vlastní reakce na situace místo toho, aby na nich byly reakce vynuceny působením vnějších podnětů.    
Blumer ze stejných důvodů odmítal i jiná východiska. Kritizoval například sociology a psychology, kteří se při objasňování lidského jednání spoléhali na konvenční pojem “postoj” (Blumer, 1969, 94). Podle jeho názoru si mnozí badatelé ve společenských vědách myslí, že postoj je “předem utříděná tendence”, která existuje ve vědomí člověka. Jednání je tedy podle těchto vědců řízeno postoji. Toto je další příklad mechanistického uvažování. Pro Blumera však není důležitý postoj jako zvnitřněná tendence, ale je pro něj důležitý “určující proces, kterým činitel projde, aby ukoval svůj čin” (Blumer, 1969, 97). Opět je zde představa, že činitelé sami utvářejí (kovají) své činy, spíše než že by jejich činy byly řízeny vnitřními silami.
Blumer byl rovněž kritický k redukcionistickým teoriím, podle nichž je jednání řízeno buď vědomými či nevědomými pohnutkami, nad kterými lidé nemají kontrolu. Stoupenci této teorie se domnívají, že lidé jsou těmito pohnutkami poháněni, na rozdíl od Blumerova stanoviska, že lidé své pohnutky ovládají. Dobrým příkladem toho, co Blumer kritizoval, je Freudova teorie. Podle této teorie jsou lidé nuceni jednat takovým způsobem, jakým jednají, protože je k tomu nutí psychologické síly jako id a ego. Blumer zkrátka odmítal jakoukoli psychologizující teorii, která opomíjela procesy, pomocí nichž lidé utvářejí svá jednání a sociální světy.
Na druhé straně Blumer odmítal i sociologické teorie, které proklamují, že lidské jednání je řízené rozsáhlými vnějšími silami. Měl na mysli teorie, které se zaměřovaly na jevy jako společenský systém, společenská struktura, kultura, role, normy a hodnoty. Podle Blumera si lidé sami určují, co budou dělat, a ne tyto rozsáhlejší síly. Kromě toho existovala mezi symbolickými interakcionisty tendence odmítnout celou myšlenku takových rozsáhlých sociálních jevů. To, co existovalo a na čem záleželo, byli lidé a jejich myšlenky, jednání a interakce. Obecně řečeno, podle stanoviska přijatého symbolickými interakcionisty není společnost nic více než celkový součet těchto myšlenek, jednání a interakcí. 
Podle Blumera tedy společnost není tvořena sociálními strukturami velkého měřítka. Podstatu společnosti lze nalézt v jejích činitelích a v jednání: “Na lidskou společnost je třeba nahlížet jako na soubor jednajících lidí a na sociální život jako na soubor jejich jednání.” (Blumer, 1969, 84). Lidská společnost je tvořena jednáním; život ve skupině je “soubor neustálé aktivity”. Blumer však nejde tak daleko, aby říkal, že společnost není ničím víc než izolovanými lidskými činy. Existuje i kolektivní jednání, při němž se jednotlivci “ve svých jednání doplňují” (Blumer, 1969, 85). Klíčové je však to, že záleží na tom, co lidé dělají. Jsou to lidé, aktivně se angažující v tom, aby jejich jednání do sebe vzájemně zapadalo, kdo vytváří kolektivní život společnosti. Tito činitelé se aktivně angažují ve vytváření kolektivního života; nejsou jím pasivně omezováni. 
Nicméně Blumer má alespoň občas pochopení pro to, co sociologové nazývají “emergence” či pro fakt, že sociální jevy velkého měřítka vyrůstají či vyplývají z lidského jednání a interakce. Blumer nazval tyto jevy termínem společné jednání, z něhož je jasně patrné, že kořeny těchto jevů spočívají v lidském jednání. Každé společné jednání je opakovaně vytvářeno sociálními činiteli. Blumer však uznal, že tato společná jednání se pravděpodobně vyskytují v dobře zavedených a opakujících se podobách. Přesto i těmto jevům velkého měřítka přiřkl pouze velmi omezenou roli ve svém sociologickém pohledu na svět. Nejčastěji například na tyto jevy pohlížel jako na pouhé “kostry”, v rámci nichž probíhají skutečně důležité aspekty sociálního života, tedy jednání a interakce. Struktury velkého měřítka stanovují podmínky a omezují lidské jednání, ale nepředurčují ho. 

I když Blumer uznal existenci předem stanovených vzorců jednání, zdůrazňoval stejný nebo větší význam nepředepsaného jednání. Nejen že existuje mnoho nepředepsaných oblastí sociálního světa, dokonce i v předepsaných oblastech musí být společné jednání neustále znovu vytvářeno.
Stručně řečeno, Blumer a pozdější symboličtí interakcionisté odmítali jakákoli psychologická či sociologická východiska, v jejichž rámci jsou “jednající lidští činitelé buď obcházeni, nebo pohlcováni” (Blumer, 1969, 3). Místo toho, aby se nechávali pohlcovat jinými silami, jsou lidští činitelé v centru jejich sociologie.


Teorie nálepkování a druhá Chicagská škola
Paul Colomy a J. David Brown (v tisku) uvádějí, že jedním z mnoha produktů druhé Chicagské školy je teorie deviace zvaná teorie nálepkování (labeling, etiketizace). Jedním z hlavních autorů teorie nálepkování byl sociolog Howard S. Becker, s jehož dílem se znovu setkáme v kapitole 6, kde se budeme zabývat dalším produktem první a druhé Chicagské školy, a sice sociologií práce. Becker při vytváření své teorie nálepkování vlastně vycházel ze svého studia a znalosti sociologie práce.
Becker (1963, 1964) založil formulaci svého pojetí teorie nálepkování na díle svých předchůdců (Lemert, 1951) i současníků (Erikson, 1961; Kitsuse, 1962). V kontextu této kapitoly je podstatnější skutečnost, že v obecných souvislostech byla teorie nálepkování v souladu se symbolickým interakcionismem, jímž byla také silně ovlivněna.
Teorie nálepkování se zaměřuje na sociální proces, v rámci něhož někteří jedinci nálepkují jiné jako deviantní. Zajímá se rovněž o to, jakým způsobem se takto onálepkovaní jedinci mění, a to především co se týče pohledu na sebe sama. Tento proces je konzistentní se symbolickým interakcionismem ze tří důvodů. Zaprvé se soustředí na interakci, čili na onálepkování jednoho jedince druhým. Zadruhé se zabývá změnami já a změnami sebepojetí. Zatřetí je samotná nálepka označující deviaci považována za vysoce symbolickou a mající vážné důsledky na způsob, jakým společnost nahlíží na takto onálepkovanou osobu.
K procesu, v němž se jedinci stávají deviantními, obvykle dochází, když se lidé dopouštějí činů, s nimiž někteří členové společnosti nesouhlasí. Někteří lidé znásilňují, kradou nebo se zblázní. Tyto způsoby chování mohou být výsledkem různých sociálních příčin (například špatného rodinného zázemí či špatné komunity), avšak teoretik nálepkování se nezabývá těmito příčinami, nýbrž nálepkami, jimiž jsou tito lidé označováni. Z hlediska teorie nálepkování je deviantní osobou prostě osoba označovaná příslušnou nálepkou (Becker, 1963, 9). K zisku takové nálepky není ani nutné spáchat “deviantní” čin. Aby bylo nějaké chování považováno za deviantní, musí být jen označeno příslušnou nálepkou, protože sociální skupiny vytvářejí deviaci tím, že stanovují pravidla, jejichž porušení deviaci představuje, a tím, že tato pravidla aplikují na konkrétní osoby, které pak nálepkou ze skupiny vyčlení. Z tohoto pohledu není deviace důsledkem spáchaného činu, ale spíše důsledkem aplikace pravidel a sankcí na “provinilce” (Becker, 1963, 9).
Jinými slovy: žádné konkrétní chování není samo o sobě deviantní – chování se stává deviantním, pouze pokud ho ostatní tak definují a onálepkují. Později Becker (1964, 2) ve velkém souladu se symbolickým interakcionismem prohlásil, že deviace je “vždy a všude procesem interakce mezi nejméně dvěma druhy lidí: těmi, kteří spáchali (nebo se o nich tvrdí, že spáchali) deviantní čin, a zbytkem společnosti, jenž může být sám rozdělen na několik skupin.”
Aby mohla existovat deviace, potřebujeme vedle někoho, kdo je považován za pachatele deviantního činu, také vykonavatele sociální kontroly, kteří vytvářejí a vymáhají sociální pravidla. Existují dva druhy vykonavatelů sociální kontroly: tvůrci pravidel, kteří pravidla (a normy či zákony) stanovují, a vymahači pravidel, kteří je vymáhají. Z hlediska teorie nálepkování jsou deviantní jedinci a vykonavatelé sociální kontroly sobě navzájem podmínkou existence. Nebýt pravidel, nebyli by žádní devianté, a nebýt deviace, nebyli by žádní vykonavatelé sociální kontroly. Ačkoliv si jako tvůrce a vymahače pravidel obvykle představujeme formální instituce (například Kongres v prvním případě a policii v druhém), čas od času zastáváme obě role všichni. Například když jste byli malí, vaši rodiče vám bezpochyby stanovovali pravidla, která pak – pokud jste je porušili – 
vymáhali například “domácím vězením”. Pokud byste je porušovali soustavně, pravděpodobně by vám dali nálepku deviantního jedince, konkrétně by vás nejspíše označili za “problémové dítě”.

Jak bylo řečeno výše, jedním z Beckerových významných přínosů bylo využití sociologie práce odvozené od Chicagské školy v otázce deviací. To ho mimo jiné dovedlo (1963) k myšlence “deviantních kariér” a jak uvidíme v kapitole 6, problematika kariér je pro chicagský přístup k sociologii práce klíčová. Podle Beckera byla konečným výsledkem procesu nálepkování skutečnost, že přinejmenším pro některé jedince se deviace stane kariérou. Založí své sebepojetí na nálepce označující deviaci. Jsou-li označeni jako deviantní, jejich možnost spolčovat se s “normálními” příslušníky společnosti se stále zmenšuje. Zároveň se s rostoucí pravděpodobností začínají spolčovat s ostatními jedinci se stejnou nálepkou. Nakonec dojde k vytvoření podskupiny deviantních jedinců a v důsledku toho se pravděpodobnost výskytu deviace, již společnost chtěla pomocí procesu nálepkování dostat pod kontrolu, naopak zvýší. Skupina se bude rozvíjet a bude předávat svým příslušníkům stále lepší způsoby praktikování deviantního chování.
Přestože teorie nálepkování má své kritiky jako např. Rodgerse a Buffala (1974), zůstává významným teoretickým přístupem ke studiu deviací. Jako taková je přímým odkazem druhé Chicagské školy a spíše nepřímým dědictvím původní chicagské školy, konkrétně symbolického interakcionismu.

Myšlenky Ervinga Goffmana
Abychom se dostali více do hloubky, vrátíme se k myšlenkám Ervinga Goffmana (1959), a to zejména k jeho myšlenkám ohledně způsobu, jakým lidé využívají dramaturgii k manipulaci sociálních situací. V rámci již zmiňovaného rozlišení jeviště a zákulisí se zaměříme na to, co lidé dělají na jevišti.
Obecně lze říct, že se lidé na jevišti snaží předvést ideální obraz sebe sama. Chtějí, aby je ti, s nimiž jsou v interakci, viděli v tom nejlepším možném světle. Při tom musejí pomocí nejrůznějších dramaturgických technik skrývat takové věci o sobě, jež by mohly zničit ideální obraz, který se snaží prezentovat. Zaprvé se snaží skrýt tajná potěšení, jimž se před představením oddávali. Například váš pojišťovací agent se před tím, než vám přišel nabídnout novou pojistku, trochu napil. Vědom si toho, že pravděpodobně nepodepíšete smlouvu s někým, na kom je vidět, že je opilý, hodil do sebe před návštěvou vašeho bytu několik šálků kávy a během návštěvy cucá mentolové pastilky, aby zakryl pach alkoholu. Podobně mohou lidé skrývat některé věci ze své minulosti. Například onen hypotetický pojišťovák by patrně nechtěl, abyste se dozvěděli, že byl zavřený za zpronevěru.
Zadruhé se lidé snaží zakrýt chyby, jichž se dopustili při přípravě představení, stejně jako kroky, které učinili, aby tyto chyby napravili. Náš pojišťovací agent například udělal chyby ve výpočtu vašeho pojistného a pak narychlo vše těsně před návštěvou přepočítal. Jelikož byste patrně ztratili důvěru v pojišťovacího agenta, který se dopouští takových chyb, bude se nejspíš snažit své chyby před vámi skrýt.
Dalším příkladem je zakrývání “špinavé práce” (jak uvidíme v kapitole 6, tento koncept si Goffman vypůjčil od Everetta Hughese) odvedené při přípravě konečného produktu pro prezentaci během představení. V případě pojišťovacího agenta je konečným produktem návrh nové pojistky. Pojišťovák ovšem nechce, abyste se dozvěděli, že pracuje pro pochybnou pojišťovnu a že pojistka je proto bezcenná. (Pro představu o tom, jak jiní chicagští sociologové popisují a rozebírají deviace viz vitrínu v této kapitole nazvanou Teorie nálepkování a druhá Chicagská škola.)
Kromě skrývání nejrůznějších věcí při představení se lidé věnují také pozitivnějším dramaturgickým činnostem. Autor představení například často chce vyvolat dojem, že má 
k obecenstvu blíže než ve skutečnosti. Realitní makléř se vás snaží přesvědčit, že mu na vás záleží a chce pro vás to nejlepší. Dále se ve vás snaží vyvolat dojem, že představení, které před vámi hraje, je jedinečné a že mezi vámi existuje zvláštní vztah.
Zatímco někdy může herec předstírat, že má k publiku velice blízko, jindy může vyvolávat dojem, že je mu dosti vzdálen. Například chirurgové se často snaží působit tak, jako by byli problémům pacienta velice vzdáleni (jako by k nim byli chladní). Tento dramaturgický prostředek má dát pacientovi větší důvěru v chirurgovu schopnost zvládnout operaci. Dá se předpokládat, že by pacienti pochybovali o schopnostech příliš emotivního chirurga.
Goffman popisoval to, čemu říkal řízení dojmů, tedy věci, jež děláme, abychom řídili dojmy, které vyvoláváme v ostatních. Tato myšlenka byla předmětem výzkumu univerzitních studentů a způsobů, jakými řídí dojmy po té, co se dozvědí výsledky zkoušek (Albas a Albas, 1988). Autoři výzkumu rozlišili tři druhy studentů: “esa” (ti, kteří dostali nejlepší známky), “průměr” (ti s průměrnými výsledky) a “propadlíci” (ti se špatnými známkami). Výzkum se soustředil na esa a jejich strategie řízení dojmů, s jejichž pomocí se snaží sdělit ostatním své dobré známky tak, aby nevypadali neskromně, a na propadlíky a jejich strategie, pomocí nichž chtějí skrýt své špatné známky.

Jelikož norma skromnosti brání esům otevřeně projevovat svou radost z dobrých známek, často používají strategii “potlačovaného varu”, při níž se jejich uspokojení projevuje asi tak, jako by pronikalo na povrch proti jejich vůli. Letmý úsměv, který rychle potlačí, ostatním prozradí úspěch
esa u zkoušky. Otevřenější strategií je postup, při němž eso “nedopatřením” svůj výsledek ostatním ukáže. Stejně tak se esa mohou druhých zeptat, jak u zkoušky uspěli, s očekáváním, že se pak na oplátku oni zeptají jich a umožní jim tak odhalit svou dobrou známku.
Zatímco esa se snaží své známky ostatním sdělit, propadlíci používají řízení dojmů, aby svůj výsledek zakryli. Například pokud očekávají špatnou známku, nepřijdou na hodinu, v níž se opravené zkoušky rozdávají, nebo odejdou co nejdříve poté, co jim byla zkouška vrácena. Propadlíci mohou též zůstat, ale dát naprosto jasně najevo, že se o zkoušce nechtějí bavit. Nebo mohou prostě lhát a říkat ostatním, jak byli úspěšní.
Goffman (1961) rovněž vytvořil koncept odstupu od role – myšlenku, jež nám pomáhá lépe porozumět technikám řízení dojmů používaným propadlíky. Odstup od role spočívá ve skutečnosti, že lidé se často snaží oddělit, oddálit od rolí, v nichž vystupují. Propadlík může vyjádřit svůj odstup od role tak, že bude projevovat nezájem o roli studenta. Konkrétně mohou propadlíci dělat, jako že jim jsou známky jedno, a při rozdávání prací se tvářit lhostejně.
Jedním z nejzajímavějších Goffmanových děl je Stigma (1963). Stigmatem je možné nazvat situaci, kdy existuje rozpor mezi tím, jací by lidé měli být, a tím, jací ve skutečnosti jsou. Kdokoli, u koho tento rozpor existuje, může být označen za stigmatizovaného. Goffman rozlišuje dva druhy stigmat a rozdílné dramaturgické problémy, které tyto dva druhy představují. Prvním druhem je odhalené stigma, tj. stigma, jehož existence je obecenstvu zřejmá. Příkladem může být osoba na vozíčku či bez nohy či ruky. Druhým je odhalitelné stigma, tj. stigma, které není obecenstvu známé ani viditelné. Příkladem by mohl být člověk s kolostomií či homosexuál, který předstírá, že je heterosexuální. Pro člověka s odhaleným stigmatem je základním problémem řízení dojmů zvládnutí napětí spojeného s tím, že lidé vědí o jeho problému. Pro člověka s odhalitelným stigmatem leží jádro problému v takovém řízení informací, aby jeho problém zůstal před obecenstvem skryt. Nicméně v obou případech je klíčové, že lidé jsou nuceni řízení dojmů používat.
Převážná část knihy Stigma se zabývá zřejmými, často až groteskními stigmaty jako například chybějící nos. Avšak čtenář si postupně uvědomí, že Goffman ve skutečnosti říká, že v některý okamžik a na některé scéně jsme nakonec stigmatizováni všichni. To znamená, že všichni se někdy, ne-li pravidelně, musíme vyrovnávat s rozporem mezi tím, jací bychom měli být a jací ve 
skutečnosti jsme. Jako příklady uvádí židy v křesťanské společnosti, tlustého člověka ve skupině lidí s normální váhou a jedince, který lhal o své minulosti a musí si stále dávat pozor, aby na to obecenstvo nepřišlo.Když se na to podíváme z tohoto pohledu, pak jsme někdy v životě byli stigmatizováni všichni, a proto jsme jakožto herci museli používat řízení dojmů ke snížení napětí (v případě odhaleného stigmatu) či k manipulaci informací (v případě stigmatu odhalitelného).
Vzhledem k přisouzení ústřední role lidským činitelům je zřejmé, proč symbolický interakcionismus (a Goffman obzvláště) a zúčastněné pozorování vyrůstaly na Chicagské univerzitě společně a proč jdou tak dobře dohromady. Zatímco symbolický interakcionismus vyzýval k teoretickému zaměření na lidské činitele, zúčastněný pozorovatel soustředil svou pozornost na sociální výzkum lidského jednání. Stručně řečeno, teorie i metoda mají stejné zaměření.

Závěr
V této kapitole jsem pokračoval v líčení příběhu Chicagské školy, přičemž jsem se soustředil na počátky jejích významných metodologických (zúčastněné pozorování) a teoretických (symbolický interakcionismus) východisek. Je třeba mít na paměti, že oba tyto aspekty lze též brát jako významné myšlenky, které sehrály klíčovou roli v pozdějším vývoji sociologie. Navíc vedly k vytvoření výzkumných a teoretických souborů, jež pak samy daly vzniknout mnoha dalším myšlenkám.
V kapitole 6 se podívám na poslední aspekt Chicagské školy (první i druhé): na její roli ve vytvoření zásadní oblasti zájmu současné sociologie, kterou je sociologie práce.

