FROM THE SPHERE OF SCIENCE
Makrosvìt a mikrosvìt zemìdìlství v 90. letech
Teorie sociálního konstruktivismu dosud u nás moc
aplikována není  pomineme-li rùzné pøíruèky a uèebnice
sociologie. Práce takových autorù, jako jsou Kabele nebo
Konopásek, jsou zøejmì jedinými vìtími opusy v daném
smìru  nyní k nim vak mono pøiøadit i práci Heleny
Hudeèkové MAKROSVÌT A MIKROSVÌT ZEMÌDÌLSTVÍ
V SOCIÁLNÍ ZMÌNÌ 90. LET, která byla koncem minulého
roku obhájena jako práce habilitaèní na PEF ÈZU v Praze.
Doufejme, e bude pøedloena irí odborné veøejnosti
v kniní podobì èi alespoò formou série statí. Autorka
svou prací zdaøile dokumentuje, v èem jsou pøednosti
pøístupu, který stojí na idejích sociální konstrukce sociální skuteènosti: umoòuje pøekonání objektivistického
popisu zkoumané skuteènosti (mìnící se zemìdìlské
hospodaøení), v nìm sociální jevy splývají natolik, e
nakonec dost dobøe nelze odliit kolektivizaci od privatizace  prùbìh a sociálnì ekonomické dùsledky jsou, objektivisticky a systémovì vzato, velmi podobné. Autorka
naproti tomu chtìla do své analýzy a do svých explanaèních schémat zmìn v zemìdìlské obci Filipov (fiktivní
název reálné obce) zapojit nejen vidìní objektivizujícího badatele, ale té vidìní pøísluných aktérù a subjektù kadodenní sociální zmìny, k èemu se teorie
sociálního konstruktivismu hodí jedineènì. Z toho dùvodu se také celý komplex relevantních problémù nemìní
v obvyklý systém anonymních jevù, ale je  zejména
v druhé èásti uvedené práce  doslova oiven poznatky
a informacemi, získanými biografickou deskripcí a aplikací koncepcí ivotní dráhy. Do tohoto metodického pøístupu dobøe zapadá úspìná aplikace tezí jiné teoretické

a metodologické provenience  aplikace teorie sociálního a kulturního kapitálu, bez ní by bylo obtíné vysvìtlování celé øady restituèních a porestituèních sociálních
a ekonomických jevù, je by  v perspektivì standardního sociologického zkoumání  zùstaly neobjasnìnou záhadou vystavenou rùzným interpretacím.
H. Hudeèková podnikla vskutku zajímavý výzkum, který v sobì spojil dvì velké koncepce: weberovskou teorii
sociálního jednání a bourdieuovskou koncepci sociálního/kulturního kapitálu. Tím se jí podaøilo proniknout do
sociálního mikrosvìta, funkènì zarámovaného daty teorií velkého dosahu. Spojení obou tìchto pøístupù v jeden
celek bylo sice obtíné, ale zdaøilo se nade ví pochybnost. Na 185 stranách textu se v 6 kapitolách ètenáøi
pøedvádí ne snad nìjaká anonymní sociální realita 90. let
s pøíslunými statisticky významnými daty a souvislostmi, ale opravdový ivot, který ádný nástroj kvantitativní metodologie zachytit neumí.
Dovolím si konstatovat, e práce H. Hudeèkové mùe
poslouit jako dobrý pøíklad a vzor snahy o spojení moností a výsledkù velkých výzkumù sociální reality rurálních oblastí s intenzivními sondami hluboko do
kadodenního ivota lidí, kteøí tuto realitu spolutvoøí.
Pomalu pøichází doba, kdy u bude sociologie pomìrnì
detailnì odpovídat na otázku, co se to vlastnì v 90. letech v èeském zemìdìlství a v rurálních oblastech Èeské
republiky dìlo? Takovou práci, jakou pøedstavuje text H.
Hudeèkové, nebude mono obejít a bude jen dobøe, kdy
k ní pøibudou dalí, analogicky èi shodnì metodologicky
zaloené.
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