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„to say complicated things as simply and clearly as possible“ 

[Boudon 2014: 438] 
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Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii 

1. Úvod 

Táto monografia je venovaná explanačným modelom, t.j. 
metodologickej problematike, ktorá sa v súčasnej sociológii opäť stala 
neobyčajne aktuálna. Veľmi veľa dôvodov spôsobilo, že sa výrazne 
oživila diskusia o explanačných možnostiach sociológie a v súvislosti 
s tým aj o metodologických prístupoch v danej oblasti. Jednou z kon-
cepcií, ktoré do tejto diskusie významne a netriviálne prispeli, je 
súčasná analytická sociológia. Súčasná analytická sociológia preto tvorí 
základný, a teda aj limitujúci rámec pre analýzu explanačných modelov. 
Tento rámec tu nemožno prekročiť. Komplexná analýza tejto proble-
matiky v sociológii vôbec presahuje možnosti i účel tohto textu  
(a pravdepodobne aj možnosti jedného autora). 

Celkový význam súčasnej analytickej sociológie začal autorsky 
vystupovať do popredia v súvislosti so štúdiom metodologických 
problémov multiagentového modelovania v sociológii [Schenk 2011]. 
Bolo to najmä preto, lebo prienik a aplikácie tejto inovačnej 
metodológie sa spravidla opierali práve o prístupy súčasných analytic-
kých sociológov. Tak sa pôvodne bočná línia začala kryštalizovať na 
samostatnú tému. 

Ukázalo sa, že nielen vhodné, ale aj aktuálne by mohlo byť sys-
tematickejšie spracovanie tejto problematiky. Tento nie príliš rozsiahly 
text si, pochopiteľne, nerobí nároky ani na vyčerpávajúcu analýzu tohto 
komplexu zložitých otázok a už vôbec nie na definitívne závery. Je 
venovaný len užšie vymedzenému okruhu metodologických problémov, 
ktoré sa tu javia ako podstatné. Pritom celkom vedome reflektuje, že 
viaceré otázky naďalej ostávajú otvorené a sama problematika zazna-
menáva pomerne dynamický rozvoj. 

Tento pokus vznikol najmä na základe dvoch štúdií, ktoré už boli 
publikované v nedávnom období [Schenk 2014; Schenk 2017]. Ukázalo 
sa, že tieto štúdie len otvorili danú problematiku, ale neumožnili ju 
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vyčerpať v dostatočnej miere. No tým súčasne vytvorili dobré 
predpoklady pre ďalšie pokračovanie v analýze. Priestor pre takýto 
zámer poskytuje práve táto monografia. Z tohto dôvodu monografia nie 
je koncipovaná ako súbor originálnych textov alebo ako ich jednoduché 
spojenie do jedného, širšieho celku. Text sa síce významne opiera 
o pôvodné štúdie, no je pokusom o istú, predbežnú syntézu dis-
ponibilných poznatkov v danej oblasti, ktorá sa stále pomerne 
dynamicky rozvíja. Preto je v mnohých ohľadoch prepracovaný 
a doplnený nielen o viacero problémov zásadného charakteru, ale aj 
o celý rad významných podrobností, ktoré do pôvodných štúdií nebolo 
možné zakomponovať. Obsahuje celkom nové kapitoly tak 
o problémoch racionality a prechodov medzi mikro- a makroúrovňou 
sociálnej skutočnosti, ako aj o R. Boudonovi a jeho vzťahu k analytickej 
sociológii. Významne doplnené a rozšírené sú aj kapitoly o hlavných 
znakoch súčasnej analytickej sociológie, teórii strednej úrovne a tiež 
o explanačnej funkcii sociálnych mechanizmov. Okrem ďalších úprav 
sú k explanačným modelom sociálnej dynamiky, ktoré sú zahrnuté do 
tohto textu, doplnené aj niektoré ilustrácie. Ich účel je evidentný: mali 
by napomôcť orientácii v tejto novej a špecifickej metodológii. Pomerne 
významné je aj rozšírenie literatúry o najnovšie vedecké texty na danú 
tému a ich využitie pri spracúvaní tejto problematiky. 

Základným cieľom, ktorý sleduje tento text, je metodologická reflexia 
explanačných modelov rozvíjaných v súčasnej analytickej sociológii. 
Vyžaduje to nielen identifikovať hlavné vývinové formy, ktoré 
explanačné modely môžu nadobúdať a nadobúdajú, ale aj čo naj-
presvedčivejšie demonštrovať ich možnosti na konkrétnych príkladoch. 
Osobitný zreteľ si tu, pochopiteľne, zasluhujú aj využívané meto-
dologické prístupy k tvorbe týchto explanačných modelov. Zmyslom 
takejto analýzy je najmä identifikácia otvorených problémov, ktoré sa 
spájajú s explanačnými modelmi a ich aplikáciou v súčasnej analytickej 
sociológii, no aj heuristických a metodologických inšpirácií, ktoré by 
mohli byť veľmi produktívne. 
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Vzhľadom na takto stanovený cieľ bola zvolená koncepcia, ktorá 
vyžaduje, aby mal text tri hlavné časti. Prvé dve časti textu tvoria 
základný kontext, v ktorom sú explanačné modely prirodzene zakotvené 
a v ktorom získavajú skutočný zmysel. Je to predovšetkým bohato 
vnútorne štruktúrovaná časť o súčasnej analytickej sociológii a relatívne 
stručná kapitola o základných stratégiách konštruovania sociologických 
teórií v sociológii vôbec. Tretia časť, ktorá predstavuje samo jadro textu, 
sa zaoberá teoretickými, formálnymi a multiagentovými explanačnými 
modelmi. 

Prvá časť je venovaná tým charakteristikám súčasnej analytickej 
sociológie, ktoré sú relevantné v danom rámci. Takýto prístup, pocho-
piteľne, nie je prístupom, ktorý by zvolil systematik alebo historik 
sociológie, a nemusí teda naplniť všetky očakávania. Tu ale treba 
zdôrazniť niekoľko okolností.  

Po prvé, súčasná analytická sociológia je osobitný smer či koncepcia 
v rámci dnešnej sociológie. Nemožno ju preto zamieňať s neurčitou 
predstavou sociológie, ktorá len podniká dajaké analýzy. K súčasnej 
analytickej sociológii sa hlási čoraz širší okruh významných sociológov. 
Medzi najznámejších nepochybne patria P. Hedström, P. Bearman,  
G. Manzo, P. Ylikoski,  M. Macy, A. Flache, L. Udehn, P. Demeu-
lenaere, R. Swedberg, A. Sørensen, D. Gambetta a mnohí ďalší. 

Po druhé, v tejto časti textu celkom zámerne nejde o systematický 
a komplexný výklad súčasnej analytickej sociológie. Mimo pozornosti 
tak ostáva viacero významných otázok a diskusií, ktoré sa s nimi 
spájajú. Predovšetkým sú to otázky, ktoré sa týkajú teoretickej 
koncepcie, resp. rozmanitých teoretických koncepcií v rámci súčasnej 
analytickej sociológie, súvislostí, resp. rozdielov medzi touto a inými 
koncepciami a pod. Aj výber heuristických či metodologických prob-
lémov je zámerne selektívny: zakladá sa na kritériách funkčnosti 
a dostatočnosti vo vzťahu k problematike explanačných modelov, ktoré 
tu plnia úlohu akejsi obdoby Occamovej britvy. Preto sú v jednotlivých 
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kapitolkách zhrnuté najprv hlavné znaky súčasnej analytickej 
sociológie, následne sú spracované nielen základné poznatky 
o probléme racionality ľudského konania a o riešení vzťahu medzi 
mikroúrovňou a makroúrovňou sociologickej analýzy, ale aj o proble-
matike vymedzenia sociologických teórií strednej úrovne, ktoré sú 
typické pre súčasnú analytickú sociológiu, a tiež o explanačnej funkcii 
teórií v sociológii. Túto časť uzatvára kapitolka o pomerne kompli-
kovanom vzťahu Raymonda Boudona k súčasnej analytickej sociológii. 

Prístupu Raymonda Boudona je venovaná osobitná pozornosť tak 
v prvej, ako aj v tretej časti textu, kde sú uvedené jeho tri teoretické 
explanačné modely. Sú na to tri dôvody. Po prvé, Boudon je významnou 
osobnosťou súčasnej sociológie a nepochybne ovplyvnil jej vývoj. 
Aspoň základné informácie o jeho prístupoch preto majú nepochybný 
zmysel. Po druhé, považuje sa za predchodcu či jedného z „otcov 
zakladateľov“ súčasnej analytickej sociológie. Orientácia na jeho prístup 
tak umožňuje ukázať základné prístupy v ich „čistej“ podobe, čo je vždy 
veľmi efektívne. V texte sa preto zdôrazňujú práve tie východiská 
a inšpirácie, na ktoré súčasní analytickí sociológovia nadviazali a ďalej 
ich rozvíjali. Tretí dôvod je osobný a má povahu morálneho záväzku. Je 
dôsledkom dlhoročných kontaktov a veľkorysej spolupráce Raymonda 
Boudona s autorom tohto textu, ktoré sa rozvinuli tak na parížskej 
Sorbonne (1990 a 1994), ako aj počas jeho pobytu v Bratislave (1996). 
Navyše, s výnimkou mimoriadne záslužného prekladu prof. Iva 
Možného, ktorý vyšiel v češtine pod názvom Bída relativizmu v r. 2011, 
nie sú u nás takto priamo jazykovo dostupné iné Boudonove práce. 

Druhá časť poskytuje základné informácie o stratégiách, ktoré sa 
využívajú pri konštruovaní teórií v sociológii ako takej. Spolu 
s odkazom na vymedzenie vedeckej teórie a hlavných druhov sociolo-
gických teórií sa tu rozlišujú tri základné stratégie konštruovania 
sociologických teórií: indukcionistická, modelová a dedukcionistická 
s ich vývinovými a paradigmálnymi variantmi. Je to evidentne samo-
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statná problematika, ktorá by si zasluhovala spracovanie. No ani tu – 
aspoň v stručne načrtnutej podobe – nemôže celkom chýbať: tento 
kontextuálny element možno považovať za metodologicky dôležitý 
pilier preto, lebo umožňuje prepojenie na modelovú stratégiu 
konštruovania sociologických teórií, ktorá sa využíva v súčasnej 
analytickej sociológii a ktorá dáva aj možnosť zdôrazniť jeden 
z kľúčových rozdielov medzi súčasnou analytickou sociológiou na 
jednej strane a inými sociologickými koncepciami na strane druhej. 

Tretia, hlavná časť textu je pokusom ukázať, ako sa v súčasnej 
analytickej sociológii modelová stratégia konštruovania teórií vyvíjala 
a reálne napĺňala. Rekonštrukcia tohto procesu oprávňuje nazvať ho 
obrazne cestou od teoretických modelov k modelom multiagentovým. 
Detailná pozornosť sa venuje najmä konkrétnym teoretickým expla-
načným modelom, princípom formálnych modelov kumulatívnych 
(ne)výhod a multiagentovému modelu statusových hierarchií. Dôraz sa 
tu kladie najmä na to, že vývin v tejto oblasti sa charakterizuje práve 
rozširovaním explanačných možností.  

Vzhľadom na to, že multiagentové modelovanie sa široko využíva aj 
v súčasnej analytickej sociológii, tento pomerne „čerstvý“ metodo-
logický postup vyžaduje malú úvodnú poznámku. Presné vymedzenie 
multiagentového modelovania, ktoré je špecifickou verziou distri-
buovanej umelej inteligencie, možno, samozrejme, nájsť v bohatej 
literatúre, no na tomto mieste azda postačuje len veľmi zjednodušená  
a hutná, základná informácia.  

Multiagentové modely sú počítačové modely, ktorých prvkami sú 
virtuálni agenti. Tým sa zásadne líšia od doteraz známych (formálnych, 
matematických) modelov, ktorých prvkami sú premenné veličiny. 
Agenti sa môžu správať podľa rozličných pravidiel, ktoré sú určené 
v príslušných algoritmoch: môžu sa rozhodovať, komunikovať s inými 
agentmi, reagovať na ich konanie a pod. Ich správanie sa dokonca môže 
v čase aj meniť. Multiagentový model, ktorý tvorí celá populácia neraz 
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heterogénnych agentov, sa považuje za dobrý (spravidla idealizovaný) 
nástroj na skúmanie sociálnej dynamiky: umožňuje testovať rozličné 
teórie sociálnej dynamiky a simulovať priebeh sociálnych procesov. 
Simulácie ukazujú ako v čase, t.j. po „spustení“ modelu – pri presne 
stanovených začiatočných podmienkach a algoritmoch konania agentov 
– z mikrousporiadaní vznikajú makrousporiadania systému a ako sa 
v iteráciách modelu prípadne menia v dôsledku kontrolovaných zmien 
parametrov a ich kombinácií. 

Tento text sa zaoberá pomerne málo známou a náročnou problematikou, 
ktorá v mnohých ohľadoch ponúka nové prístupy v sociológii, čím 
nielen narúša jej viaceré zaužívané metodologické štandardy, ale otvára 
aj jej nové a produktívne možnosti. Svojou predmetnou orientáciou 
i spôsobom podania predpokladá aspoň do istej miery zasväteného 
čitateľa a zámerne abstrahuje od výkladu elementárnych, všeobecne 
známych otázok a súvislostí. Preto nie je primárne koncipovaný ako 
učebnica pre študentov sociológie, i keď niektoré vybrané časti môžu 
nepochybne slúžiť aj na takýto účel (najmä pre pokročilejších 
študentov). No súčasne nie je koncipovaný ani ako metodický návod pre 
praktických sociológov, i keď aj oni z neho môžu čerpať isté inšpirácie. 
Text, ktorý by mal spĺňať nielen informačnú, ale najmä heuristickú 
funkciu, je teda primárne určený predovšetkým tým, ktorí sa zaujímajú 
o základné problémy sociologickej metodológie a teórie. 

Na tomto mieste by som eše rád úprimne poďakoval všetkým, ktorí mi 
svojimi nezištnými návrhmi a kritickými pripomienkami pomohli pri 
dopracúvaní tohto textu a ktorí ma v tomto úsilí povzbudzovali. Toto 
poďakovanie patrí predovšetkým obom vítane náročným recenzentom – 
prof. Ladislavovi Rabušicovi a Mgr. Jiřímu Krejčímu za ich mimoriadne 
podnetné úvahy a kritické analýzy tohto textu. V rámci svojich možností 
som sa ich v čo najširšej miere pokúsil rešpektovať a uplatniť. Rovnako 
moja vďaka patrí aj doc. Dilbar Alijevovej a prof. Hynkovi Jeřábkovi 
ktorí sa významne pričinili o optimalizáciu predošlých verzií tohto textu 
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alebo jeho častí. Musím spomenúť aj svojich kolegov Mgr. Romana 
Džambazoviča a Mgr. Daniela Gerberyho, ktorých nevšedný záujem  
o túto problematiku spolu s ich vecnými komentármi a odporúčaniami 
ma tiež inšpirovali k dokončeniu tejto práce.  

 

Bratislava, september 2017 
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2. Súčasná analytická sociológia 

Jedným z najzaujímavejších prístupov, ktoré sa v sociológii sformovali 
a vyprofilovali na prelome tisícročia, je nepochybne súčasná analytická 
sociológia. Predstavuje osobitný a vyzretý prístup, ktorý je podrobne 
rozpracovaný v bohatej literatúre. Analytická sociológia už prešla 
dokonca aj fázou systematizácie a kodifikácie poznatkov: zavŕšila ju 
rozsiahla práca širokého kolektívu renomovaných autorov pod názvom 
The Oxford Handbook of Analytical Sociology [porov. Hedström – 
Bearman 2009a]. Ponúka reprezentatívny pohľad na výsledky 
i problémy súčasnej analytickej sociológie.  

Súčasná analytická sociológia už medzi sociológmi vzbudila živý 
záujem, získala pomerne širokú popularitu i vplyv. Mimoriadne plodná 
vzájomná interakcia vznikla najmä medzi analytickou sociológiou 
a multiagentovým modelovaním. Analytickí sociológovia (i keď 
zďaleka nie všetci patria k modelárom) získali v multiagentovom 
modelovaní veľmi efektívny metodologický nástroj, ktorý je nielen 
kompatibilný s ich východiskami a potrebami, ale poskytuje aj 
„netušené“ alebo v iných metodológiách len ťažko realizovateľné 
možnosti skúmania. Multiagentové modelovanie (i keď zasa nie všetci, 
ale väčšina modelárov sa hlási k metodologickému individualizmu, 
ktorý je jedným z fundamentálnych princípov analytickej sociológie) 
zasa v analytickej sociológii získalo spoľahlivý a rozvinutý teoretický 
fundament, ktorý je kompatibilný a vhodný pre budovanie dynamických 
multiagentových modelov [porov. Schenk 2011]. 
 
2.1. Hlavné znaky súčasnej analytickej sociológie 

Vymedzenie hlavných znakov súčasnej analytickej sociológie je 
osobitný a pomerne komplexný problém, ktorý si vyžaduje detailnejšiu 
analýzu. No takýto pokus zjavne prekračuje ciele i možnosti tohto textu. 
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Na tomto mieste je preto možné uviesť len veľmi stručnú charakteristiku 
súčasnej analytickej sociológie. 

Súčasní analytickí sociológovia sa priamo hlásia k tradícii analytického 
prístupu v sociológii. Ten však mal a má viaceré špecifické smery 
a podoby, ktoré sú neraz odlišné nielen od ich zámerov, ale aj – a najmä 
– od ich teoretických a epistemologických východísk (napr. Talcott 
Parsons). Nadväzujú na líniu, ktorú vytýčil Alexis de Tocqueville 
a najmä Robert King Merton. Za „otcov zakladateľov“ súčasnej 
analytickej sociológie považujú Thomasa Schellinga, Jamesa Colemana, 
Raymonda Boudona a Jona Elstera [Demeulenaere 2011: 3]. 

Analytický prístup sa zakladá na „vyčlenení a konceptualizácii 
rozličných elementov, ktoré vstupujú do deskripcie a explanácie 
sociálneho sveta tak, aby bolo možné pochopiť ich vzájomné vzťahy 
a najmä kauzálne väzby, ktoré medzi nimi existujú“. Takéto odčlenenie 
(separácia) vedie k objasneniu spôsobov, ktorými sú tieto elementy 
vzájomne späté a osobitne „vyvolávajú“ jeden druhý. Sama explanácia 
vyžaduje odhalenie príslušného sociálneho mechanizmu: mechanizmus 
je „nevyhnutný pre každú explanáciu“ a súčasne znamená „docenenie 
skutočnej úlohy kauzálnych väzieb v sociálnych vedách“ [Demeule-
naere 2011: 2]. V tomto zmysle analytická sociológia je vhodnou 
„stratégiou pre pochopenie sociálneho sveta“ preto, lebo sociálne fakty 
vysvetľuje nie tak, že by „ich vzťahovala len k iným sociálnym 
faktom“, ale tak, že „jasným a presným spôsobom objasní mechanizmy, 
ktoré produkujú skúmané sociálne fakty“ [Hedström – Bearman 2009b: 
3-4]. Ideou sociálneho mechanizmu (porov. časť 2.5.) sa súčasná 
analytická sociológia zásadne odlišuje od iných, predošlých verzií 
analytickej sociológie.1  

                                                            
1 Aj keď korene tohto prístupu siahajú až do realistickej filozofie 17. storočia 
[Mayntz 2004: 237], súčasnú koncepciu sociálnych mechanizmov len ťažko 
možno považovať za mechanistickú v pravom (t.j. pôvodnom) zmysle slova. 
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Špecifikum súčasnej analytickej sociológie, ktorým sa odlišuje od iných 
explanačných prístupov v sociológii, spočíva najmä v sústave jej 
ďalších konštitutívnych znakov. Súčasní analytickí sociológovia navyše 
zdôrazňujú, že tieto znaky je nevyhnutné rešpektovať explicitne, 
systematicky a v integrovanej podobe. 

Analytická sociológia sa programovo hlási k metodologickému 
stanovisku, ktoré sa nazýva metodologický individualizmus. Za účelom 
jasnejšieho odlíšenia od tzv. tradičného metodologického indivi-
dualizmu sa definuje aj ako štruktúrny individualizmus 2  preto, lebo 
„pripisuje podstatný explanačný význam sociálnym štruktúram, 
v ktorých sú jednotlivci zakotvení“. Zachováva však aj principiálne 
individualistické východisko, podľa ktorého „sociálne fakty by sa mali 
vysvetľovať ako zamýšľané alebo nezamýšľané dôsledky konaní 
jednotlivcov“ [Hedström – Bearman 2009b: 4]. Individuálne ľudské 
konanie tvorí na mikroúrovni základy (microfoundations) sociálnej 
dynamiky. V štruktúrnom individualizme sa pritom kladie dôraz na 
weberovskú interpretáciu sociálneho konania ako konania, ktoré je 
orientované na iných, a explanáciu na základe mechanizmu, ktorý sa 
vyznačuje dostatočnou kauzálnou hĺbkou [Hedström – Bearman 2009b: 
8].3 

V súčasnom metodologickom (štruktúrnom) individualizme sa vychádza 
z predpokladu, že „mechanizmy, ktoré produkujú sociálne fakty, ... sa 
invariantne vzťahujú ku konaniam jednotlivcov a vzťahom spájajúcim 
ich navzájom“ [Hedström – Bearman 2009b: 4]. Takýto variant 
individualizmu sa zásadne odlišuje od atomizmu [porov. napr. Fay 

                                                                                                                                    
Sociálny mechanizmus sa v tejto modifikovanej verzii zďaleka neredukuje na 
ideálny model hodinového stroja, pracuje sa s nelinearitami, rozličnými ver-
ziami samoorganizácie, niekedy aj s chaosom a pod. 
2 Možno sa stretnúť aj s tvrdením, že metodologický individualizmus je štruk-
túrny individualizmus [Manzo 2005: 45]. 
3 Myslia sa tým tzv.finálne explanácie alebo explanácie bez čiernej skrinky, 
ktoré rozvinul Boudon (porov. aj časť  2.2 a 2.5.). 
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2002] preto, lebo vyžaduje konajúceho individuálneho aktéra, ktorý je 
zakotvený4 v sociálnych štruktúrach [Demeulenaere 2011: 5]. No pritom 
tieto štruktúry a štruktúrne vzťahy vôbec „nie sú nezávislé od 
jednotlivcov a ich konania“ [Hedström – Bearman 2009b: 9]. „Inštitúcie 
a pravidlá závisia od aktivity aktérov“ preto, lebo „nemajú nijakú 
vlastnú ´energiu´“, „sociálnu zmenu vyvolávajú len konania“ 
(jednotlivcov – pozn. J.S) [Demeulenaere 2011: 11, 17].5 

Okrem upresnenia otázky „vplyvu štruktúr“ musia analytickí 
sociológovia celkom logicky objasniť aj najpodstatnejší problém. Ak ich 
hlavnou ašpiráciou je to, že analytická sociológia by mala poskytovať 
vedecké vysvetlenie sociálnych javov (udalostí, procesov a pod.), 
dostávajú sa k podstate problému, t.j. k problému kauzality. Odpoveď 
na otázku „prečo“ sa stalo ´to a to´, totiž vyžaduje identifikáciu príčin – 
bez takejto identifikácie vysvetlenie nie je možné. 

V snahe vyriešiť tento problém sa predovšetkým kriticky konfrontujú 
s bežnou, resp. prevládajúcou metodologickou praxou. Tá sa zvyčajne 
opiera o predpoklad, že prvkami modelov skúmaných javov sú 
premenné veličiny a medzi nimi existujú kauzálne vzťahy. Problém 
spočíva v tom, že kauzalita vyžaduje, aby príčina bola činiteľom, ktorý 
je schopný vyvolať účinok. V sociológii to znamená, že príčina musí 
byť principiálne schopná pôsobiť, konať. Tým, že sa v bežnej, 
prevládajúcej metodologickej praxi – t.j. napr. v kauzálnom (štruk-
túrnom) modelovaní alebo pri iných modeloch, ktoré patria do kategórie 
modelov založených na premenných veličinách – prehliada zásadný 
rozdiel medzi faktorom a príčinou, premenné veličiny (faktory) sa 
neoprávene povyšujú na príčiny: schopnosť pôsobiť, konať sa pripisuje 
                                                            
4 Sociálna zakotvenosť agenta v sieťach, štruktúrach, poliach a pod. zohráva 
mimoriadne významnú úlohu aj v multiagentovom modelovaní [porov. Boero – 
Squazzoni 2005]. 
5 Lakonicky (a teda simplifikovane) povedané: kým atomizmus predpokladá 
jednotlivca v sociálnom (štruktúrnom) ´vákuu´, v holizme je konanie jed-
notlivcov plne určené vplyvom sociálnych štruktúr. 
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premenným veličinám. Tým vzniká neprijateľná situácia, lebo potom 
„konajú premenné a nie aktéri“ [Hedström – Swedberg 1998: 16], 
„premenné nahradili aktérov ako aktívne subjekty s kauzálnymi 
schopnosťami“ [Hedström 2005: 105], „premenné vytvárajú variancie, 
a preto majú účinky“ [Sørensen 1998: 250]. Navyše, premenné veličiny 
sa najčastejšie odvodzujú od atribútov jednotlivcov [Macy – Flache 
2009: 261], no atribúty samé osebe nie sú príčiny, nemajú charakter 
činiteľa [porov. Holland 1986; Schenk 2011; Schenk 2013]. Modely 
tohto typu tak vypovedajú len o interakciách medzi atribútmi aktérov, 
ale nie o aktéroch samých; o aktéroch sa typicky predpokladá, že sú 
celkom nezávislí [Macy – Flache 2009: 261 – kurz. J.S.]. To potom 
často spôsobuje aj interpretačné problémy [porov. Schenk 2013: 122]. 

Analytickí sociológovia sa jednoznačne zhodujú v tom, že interpretácia 
kauzality, ktorá by sa mala zakladať na pripisovaní kauzality 
premenným veličinám, je logicky chybná: „namiesto toho, aby sa 
kauzalita pripisovala aktérom, imputuje sa do premenných“ [Manzo 
2005: 42]. Pritom v sociológii „elementárnymi ´kauzálnymi agentmi´ sú 
vždy individuálni aktéri“ [Hedström – Swedberg 1998: 11], „kauzálny 
´proces´ sa odohráva na úrovni konania“ [Demeulenaere 2011: 15; 
porov. aj Esser 1996].  

Navyše, neoprávnená redukcia kauzality na vzťah medzi premennými 
veličinami viedla aj k veľmi špecifickej metodologickej predstave  
o konštrukcii sociologickej teórie: „Teoretické tvrdenia sa stali 
synonymom hypotéz o vzťahoch medzi premennými a premenné 
nahradili aktérov ako aktívne subjekty s kauzálnymi schopnosťami“ 
[Hedström 2005:105]. Tým sa zmenila aj základná funkcia teórie. 
Hlavnou funkciou teórie sa stalo zdôvodnenie výberu premenných 
veličín, ktoré majú byť zahrnuté do modelu a ktoré boli neraz empiricky 
zaznamenávané pre celkom iné účely [Hedström 2005: 105; Sørensen 
1998: 247]. Redukcia sociologickej teórie len na „sumu premenných“ 
a vzťahov medzi nimi [Sørensen 1998: 247] je rovnako neoprávnená 
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ako jednoduché stotožnenie teórií so selektívnym kritériom „výberu 
premenných, ktoré majú byť zahrnuté do štatistickej analýzy“ 
[Hedström 2005: 107]. Sociologickej teórii sa tak v takýchto prístupoch 
len „zriedka venovala seriózna pozornosť“ [Hedström 2005: 105]. 
Sociologická teória tým vlastne rezignovala na svoju hlavnú, t.j. 
explanačnú funkciu. 

No explanačná funkcia sa všeobecne považuje za dominantnú funkciu 
vedeckej teórie: vedecká teória má predovšetkým vysvetliť skúmaný 
problém. „Vysvetliť sociálny jav znamená identifikovať jeho príčiny“ 
[Boudon 1998a: 172]. Ak má sociologická teória poskytovať len 
kritérium pre výber premenných, ktoré sú vhodné alebo potrebné pre 
daný model, sama možnosť explanácie v takomto rámci vzbudzuje 
prinajmenšom isté pochybnosti. V tejto súvislosti sa preto možno 
stretnúť aj s radikálnym názorom, podľa ktorého takáto teória (model) 
daného druhu umožňuje len deskripciu; explanácia vyžaduje odhalenie 
generatívneho mechanizmu [Manzo 2005:  60]. V druhom stanovisku sa 
síce pripúšťa, že explanácia je možná aj na základe korelácií medzi 
premennými, no s tým, že je to nielen veľmi špecifický, ale aj 
epistemologicky veľmi limitovaný typ explanácie – tzv. explanácia 
„čiernou skrinkou“ [Boudon 1998a]. Explanácia „čiernou skrinkou“ sa 
nezakladá na sociálnom (generatívnom) mechanizme a nedovoľuje 
vysvetliť, prečo nastali určité účinky. 

Analytickí sociológovia zdôrazňujú, že pozorované štatistické a naj-
mä kauzálne vzťahy sú len výsledkom pôsobenia generatívnych 
mechanizmov, ktoré umožňujú skutočnú explanáciu [Boudon 1998a; 
Hedström – Swedberg 1998; Manzo 2005]. Každá pravá korelácia je 
výsledkom pôsobenia sociálneho (generatívneho) mechanizmu, ktorý 
treba odhaliť. Ak za koreláciou neexistuje sociálny mechanizmus, 
korelácia je iba falošná. V teórii sociálnych mechanizmov [porov. 
Schenk 2011] obdobne argumentuje – hoci z celkom iných pozícií ako 
metodologickí individualisti – napr. Renate Mayntzová, ktorá tiež tvrdí, 
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že „dokonca aj pravé, časovo správne usporiadané korelácie sú 
inherentne limitovanými reprezentáciami kauzálneho procesu“ [Mayntz 
2004: 238]. Preto spomínané explanácie „čiernou skrinkou“ už vôbec 
neumožňujú spoľahlivo rozlíšiť pravé a nepravé, falošné korelácie 
a skutočne vysvetliť, prečo existujú určité kauzálne vzťahy medzi 
premennými. 

Tento variant metodologického individualizmu pri interpretácii 
individuálneho konania zároveň nemožno redukovať na utilitaristickú 
verziu racionality, na ktorej je vybudovaná teória racionálnej voľby 
[Demeulenaere 2011: 6]. Pracuje s oveľa širšou (sofistikovanejšou 
a realistickejšou) paletou verzií a interpretácií racionality ľudského 
konania [porov. napr. Boudon 1979; Boudon 1992; Boudon 2003; 
Boudon 2011; Boudon 2012]. 

Koncentrovaným vyjadrením uvedených skutočností sú princípy 
analytickej sociológie. Napríklad Hedström [Hedström 2005] za 4 zá-
kladné princípy analytickej sociológie považuje:  

a) explanáciu,  
b) rozčlenenie (dissection) a abstrakciu,  
c) presnosť a jasnosť,  
d) konanie  

Je zrejmé, že tieto princípy majú rozličný epistemologický status: 
ontický (konanie), logický (rozčlenenie a abstrakcia), metodologický 
(explanácia) a metodický (presnosť a jasnosť). Aj keď tu možno dis-
kutovať o rozličných súvislostiach, explicitné stanovenie ontických, lo-
gických, metodologických a metodických princípov by malo tvoriť 
základ každej sociologickej koncepcie. 

Súčasná analytická sociológia sa sama definuje ako „hnutie“, ktoré je 
vnútorne diferencované, a preto nepredstavuje „dokonale integrovanú 
školu, ktorá by bola zjednotená spoločnými a konzistentnými názormi“ 
[Demeulenaere 2011: 3]. To vytvára vhodné prostredie pre vznik 
zaujímavých alternatív a inovácií. Navyše, analytická sociológia si 
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kladie veľmi ambiciózny cieľ. Jej cieľom je „objasniť základné 
epistemologické, teoretické a metodologické princípy, ktoré sú 
nevyhnutné pre rozumnú deskripciu a explanáciu” [Demeulenaere 2011: 
1]. Z tohto dôvodu musela znovu otvoriť celý komplex základných 
teoretických, epistemologických a metodologických otázok sociológie. 
Zdá sa, že to bol vcelku úspešný krok, lebo priniesla netriviálne 
a inšpiratívne riešenia mnohých z týchto otázok alebo aspoň možné 
prístupy k ich riešeniu [porov. Demeulenaere 2011; Hedström – 
Swedberg 1998; Hedström 2005; Hedström – Bearman 2009a; 
Hedström – Bearman 2009b]. 6  V mnohých ohľadoch však súčasná 
analytická sociológia tvorivo adaptuje pôvodné zásady analytického 
prístupu v nových teoretických a metodologických podmienkach. Tým 
len potvrdzuje adekvátnosť Abbottových úvah o permanetnej recyklácii 
sociologických ideí a reprodukcii disciplinárneho chaosu [Schenk 
2012]. 

Dnes už možno konštatovať, že inšpirácie, ktoré vyplynuli z rozvoja 
analytickej sociológie, výrazne dynamizovali proces sociologického 
poznávania. Vedie sa o nich živá a intenzívna diskusia. 7  Toto kon-
štatovanie osobitne platí pre oblasť metodologických inšpirácií a nijako 
neznižuje význam inšpirácií iného druhu.8 Na druhej strane, pri tejto 

                                                            
6 Kritické pohľady na súčasnú analytickú sociológiu možno nájsť napr. v [An-
derson – Sharrock 2013; Barbera 2006; Little 2012b; Lizardo 2012; Manzo 
2010; Olsson-Yaouzis 2013, Opp 2013b]. 
7 Naďalej otvorené ostávajú mnohé zásadné problémy. Medzi ne patria napr. 
otázky emergencie (ontologická a epistemologická emergencia, silná, slabá 
a semisilná emergencia), explanácie (kauzálna a funkcionálna explanácia, 
vzťah medzi explanáciou na základe mechanizmu a explanáciou na základe 
Hempelovej koncepcie subsumujúceho zákona), problém sociálnej zákonitosti, 
problém sociálnej kauzality a pod.  
8 Jedným z hlavných teoretických cieľov je najmä hľadanie teórií, ktoré by 
poskytovali adekvátne základy sociálnej dynamiky na mikroúrovni. Sú to napr. 
BDO teória, t. j. Belief – Desire – Opportunity theory [Hedström 2005; Manzo 
2010], BOID teória (Belief – Obligation – Intention – Desire), KPG teória 
(Knowledge – Plan – Goal) a mnohé ďalšie. 



 
 

22 

Juraj SCHENK 

príležitosti nemožno ani len naznačiť všetko, čo by bolo potrebné 
zahrnúť do tejto kategórie. Pozornosť možno venovať len takým 
inšpiráciám, resp. problémom, ktoré sú situované na najvšeobecnejšej 
metodologickej úrovni, priamo sa vzťahujú k problematike koncepcie 
sociologickej teórie a pritom dotvárajú celistvejší obraz o celkovom 
charaktere tejto koncepcie. Sem možno zaradiť: problém racionality, 
problém prechodu medzi mikro- a makroúrovňou sociálnej skutočnosti, 
rekonštrukciu koncepcie strednej úrovne a explanačnú funkciu 
sociálneho mechanizmu.  
 
2.2. Problém racionality 

Jedným z fundamentálnych problémov, ktoré musí riešiť súčasná ana-
lytická sociológia, je komplikovaný problém racionality. Táto nevyh-
nutnosť je logickým dôsledkom toho, že je to koncepcia, ktorá je 
zámerne vybudovná na princípoch metodologického individualizmu. 
Azda najreprezentatívnejším pokusom o riešenie tohto problému v sú-
časnej analytickej sociológii je prístup Raymonda Boudona.  

Boudon sa predovšetkým vyhraňuje oproti teórii racionálnej voľby 
(Rational Choice Theory, v zaužívanej skratke RCT), ktorá sa považuje 
za „prevládajúcu“ teóriu [Boudon  2012: 28]. Proti RCT má tri zásadné 
výhrady. Sú zamerané: 

a) na koncepciu utilitárnej racionality9,  
b) na spôsob vysvetľovania v rámci RCT a  
c) na vnútorné paradoxy, ktoré sú neriešiteľné v rámci samej 

RCT. 

                                                            
9  Utilitárna racionalita sa zakladá na „princípe maximalizácie rozdielu medzi 
nákladmi a výnosmi rozličných variantov konania“ a vedie k „výberu konania, 
ktoré prináša maximum očakávanej užitočnosti“ [Boudon 1998a: 177], t.j. čo 
najvyšší úžitok pri čo najnižších nákladoch.  



 

 

23 

Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii 

V prvom prípade Boudon argumentuje tým, že koncepcia (utilitárnej) 
racionality, o ktorú sa opiera teória racionálnej voľby (Coleman), je 
príliš úzka a limitujúca, lebo neumožňuje vysvetlenie mnohých 
relevantných sociálnych javov [Boudon 1998b; Boudon 2003; Boudon 
2012]. Nevyhnutná je inak koncipovaná teória racionality: taká, ktorá by 
netrpela týmito obmedzeniami. V tomto kontexte ju nazýva teóriou 
obyčajnej (ordinary) racionality. 

Zásadný rozdiel sám Boudon principiálne sformuloval takto: kým teória 
racionálnej voľby sa zakladá na tom, že „dôvody, ktorými sa riadia 
sociálni aktéri, by mali byť predovšetkým egoistické a inštrumentálne“, 
v teórii obyčajnej racionality, ktorá vyrastá z Weberovej teórie 
racionality, sa tvrdí, že tieto dôvody na jednej strane „môžu byť nielen 
egoistické, ale aj neosobné (impersonal)“ a na strane druhej „tak inštru-
mentálne, ako aj kognitívne“ [Boudon 2012: 17]. 

V druhom prípade nástojčivo upozorňuje na to, že medzi hlavné 
nedostatky, ktorými trpí RCT, patrí i to, že sa „neúspešne pokúša 
vysvetliť ciele, hodnoty a presvedčenia ľudí na základe postulovaných 
domnelých príčin operujúcich poza ich mysľou (mind)“. Vo vše-
obecnosti sa v RCT tieto príčiny nazývajú rámce. No RCT v tom nie je 
sama, lebo obdobné domnelé explanačné schémy (ako sú napr. 
primitívna mentalita, habitus a pod.) sa tiež neoprávnene využívajú aj 
v iných prístupoch [Boudon 2012: 17].  

A napokon v treťom prípade zdôrazňuje, že RCT nie je schopná riešiť 
viacero vnútorných problémov a paradoxov, ktoré vyplývajú z jej 
vlastných predpokladov (axióm). Ako príklady tu uvádza nielen známu 
„dilemu väzňa“ a alternatívne stratégie, ktoré sú rozpracované v teórii 
hier s tým, že teória hier sa zakladá na rovnakých axiómach ako RCT, 
ale napr. aj „súboj pohlaví“ alebo „problém križovatky“ [Boudon 2012: 
28]. 
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Dobrým príkladom, ktorým tu možno ilustrovať Boudonove argumenty, 
je problém križovatky. Problém križovatky pozná každý vodič moto-
rového vozidla. Všeobecne platí, že ak sú dve cesty odlíšené prednosťou 
jazdy ako hlavná a vedľajšia (alebo semaforom, či pokynom doprav-
ného policajta), prednosť má motorové vozidlo idúce po hlavnej ceste, 
resp. z hlavnej cesty (alebo podľa svetelnej signalizácie), no ak 
rovnocenné cesty takto označené (regulované) nie sú, platí pravidlo 
pravej ruky. V takomto prípade je križovatka pre štyri vozidlá, ktoré 
prichádzajú zo svojho smeru, neriešiteľná, a to tak v teórii hier, ako aj 
v praxi. V teórii hier, ktorá sa explicitne opiera o utilitárnu racionalitu, 
lebo racionálnym riešením pre každého vodiča je prejsť cez križovatku 
plynule, primeranou rýchlosťou a čo najbezpečnejšie (a možno 
definovať maticu výnosov), má táto situácia dve deficitné Nashove 
ekvilibriá:  

1) nikto sa ani nepohne, lebo dáva prednosť vozidlu, ktoré ide 
sprava, a tak všetci zablokujú premávku, alebo  

2) všetci sa pohnú naraz, lebo každý využije, že má prednosť pred 
vozidlom idúcim zľava a nevyhnutne sa spolu zrazia.  

Je zrejmé, že v rámci teórie hier je tento problém neriešiteľný. V nijakej 
autoškole pri záverečnej skúške takúto testovú otázku preto uchádzač 
ani nikdy nedostane. Riešenie problému križovatky, ktoré sa využíva aj 
v praxi, si vyžaduje zavedenie dodatočného – vo vzťahu k teórii 
„externého“ – pravidla (prednosť v jazde na základe odlíšenia hlavnej 
a vedľajšej cesty, svetelný semafor alebo osobné riadenie). 

Svoju koncepciu racionality Boudon postupne kumulatívne rozvíjal 
a systematicky dopracúval. Táto koncepcia má v podstate tri základné 
verzie, ktoré konzistentne integroval. Prvá verzia je venovaná 
subjektívnej racionalite. Druhá verzia sa zakladá na rozpracovaní 
kognitívnej racionality. V tretej verzii sa Boudon zaoberá racionalitou 
bežnou, obyčajnou. 
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Problematiku subjektívnej racionality Boudon rozvíja najmä v súvislosti 
so sociálnym konaním [Boudon 1992: 21-55]. Ako je to podrobnejšie 
rozvedené nižšie, tu rozlíšil racionalitu objektívnu (napr. konanie, ktoré 
sa zakladá na objektívne najlepších dôvodoch), racionalitu subjektívnu 
(napr. konanie, ktoré je založené na dobrých, silných dôvodoch) s jej 
hlavnými variantmi (utilitárna, teleologická, axiologická, tradi-
cionalistická a kognitívna) a iracionalitu (napr. konanie, ktoré sa neza-
kladá na dobrých dôvodoch, ale len na afektívnych faktoroch) s tým, že 
to, čo je subjektívne racionálne, nemusí byť aj objektívne racionálne. 

V tejto súvislosti treba zdôrazniť dve významné okolnosti. Po prvé, 
orientácia na sociálne konanie jednotlivca vyplýva z pozície meto-
dologického individualizmu, kde sa vždy – v zhode s Maxom Weberom 
– predpokladá, že „jedinými možnými príčinami sociálnych javov sú 
konania jednotlivcov“, a preto ich vysvetlenie vyžaduje „určenie príčin 
týchto individuálnych konaní“ [Boudon 2012: 12-13]. Svoju verziu 
metodologického individualizmu Boudon sformuloval už v známej práci 
La logique du social  [Boudon 1979]. Princíp metodologického indi-
vidualizmu považuje za jeden z troch základných princípov celej svojej 
koncepcie. Tvrdí dokonca, že tento princíp je „sociálno-vednou verziou 
všeobecného pravidla, ktoré platí vo všetkých vedných disciplínach”10 
[Boudon 2012: 14]. Tento princíp má korene už v klasickej sociológii, 
lebo sa oň opierali tak Weber, ako aj Durkheim.11 Po druhé, Boudon tu 
                                                            
10 Ak napríklad biológ zisťuje koreláciu medzi pravidelnou konzumáciou istej 
potravy a výskytom istej choroby, bude sa snažiť nájsť „elementárny 
mechanizmus, ktorý spôsobuje túto koreláciu“. Metodologický individualizmus 
„odporúča rovnakým spôsobom objasniť elementárne individuálne mikro-
skopické príčiny, ktoré sú zodpovedné za makroskopické sociálne javy“ 
[Boudon 2012: 14]. 
11  Boudon tvrdí, že na rozdiel od zvyčajných interpretácií aj Durkheim 
implicitne uplatňoval princíp metodologického individualizmu. Netýka sa to 
jeho „viac-menej obskúrnych tvrdení o vzťahu medzi individuálnou a sociálnou 
úrovňou“, ktoré boli „pravdepodobne do značnej miery inšpirované snahou 
zaviesť sociológiu ako novú disciplínu sui generis“. Platí to ale v prípade jeho 
„empirických analýz, ktoré spočívajú na Weberovi podobnej koncepcii spojenia 
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cieľavedome nielen nadväzuje na koncepciu Maxa Webera, ale ju aj 
rozvíja. 

Východiskový je predpoklad, podľa ktorého konanie jednotlivca má 
určitý význam. Tento význam možno pochopiť len tak, že sa zre-
konštruujú, odkryjú dôvody, ktoré daného aktéra viedli práve k tomuto 
konaniu. Pochopenie dôvodov konania, presvedčení, preferencií a pod. 
sociálnych aktérov je základným predpokladom i zložkou vysvetlenia 
sociálnych javov. Pochopiť dobré dôvody konania, prijatia presvedčenia 
a pod. tak znamená vysvetliť, prečo daný sociálny aktér konal práve ta-
kýmto spôsobom, resp. prečo veril tomu, čomu veril ... Pochopenie 
a vysvetlenie – ako operácie – sú v podstate identické. No vysvetlenie 
už nemožno stotožniť s interpretáciou. Rozdiel medzi vysvetlením 
a interpretáciou vyplýva z princípu metodologického singularizmu 
(porov. časť 2.6.). 

Boudon v duchu tradície, ktorú založili ešte Ludwig von Mises a Georg 
Simmel, uvádza, že napr. takú komplexnú sekvenciu udalostí, akou bola 
Francúzska revolúcia v r. 1789, možno len interpretovať: „nemožno ju 
vysvetliť v pravom slova zmysle preto, lebo je zle definovaná“. Nik 
vlastne ani nevie, kedy sa presne skončila. Pre mnohých historikov sa 
skončila Bonapartovým nástupom k moci v r. 1800, no pre iných až 
Parížskou komúnou. Pri takejto interpretácii sa historici v závislosti na 
svojej citlivosti a danej epoche, v ktorej sa týmto komplexom udalostí 
zaoberajú, navyše opierajú o výber z obrovského množstva faktov 
a pripisujú im rozličnú váhu. Z tohto dôvodu vysvetliť možno len 
konkrétne, t.j. dobre definované, sociálne javy – ako to možno nájsť 
napríklad u Durkheima: „prečo ženy v zhodných podmienkach páchajú 

                                                                                                                                    
mikro-makro“, hoci „nie sú také jasné ako u Webera“. Pripomína známu 
skutočnosť, že Durkheim napr. v Samovražde „makroskopický fakt, že 
protestanti páchajú častejšie samovraždy ako katolíci“, vysvetľuje tým, že ich 
„ideálno-typickí“ predstavitelia sú vedení rozličnými morálnymi princípmi, 
ktoré tvoria základy týchto dvoch konfesií [Boudon 2012: 13]. 
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samovraždy zriedkavejšie ako muži“ alebo u Webera: „prečo sú 
Američania religióznejší než Európania“ [Boudon 2012: 9-10]. 

Okrem dôrazu na pochopenie (Verstehen) sa tu weberovská tradícia 
posilňuje aj ďalšou metodologickou požiadavkou. V sociológii hlavným 
predmetom vedeckého záujmu z pochopiteľných dôvodov nie je ko-
nanie konkrétneho človeka, ale konanie sociálneho aktéra, ktorého 
možno identifikovať ako ideálny typ aktéra. 

Každá sociologická koncepcia, ktorá je – v akejkoľvek verzii – orien-
tovaná na sociálne konanie, musí vyriešiť jeden kľúčový problém. 
Týmto problémom je otázka racionality konania.  

Treba ale pripomenúť, že Boudon [Boudon 1992] nielen odmieta 
redukciu racionality na racionalitu objektívnu, utilitárnu (Coleman 
a RTC), ale súčasne zásadne prepracúva a rozširuje aj známu Weberovu 
schému, v ktorej sa rozlišuje cieľovo racionálne konanie, axiologicko 
racionálne konanie, tradičné konanie a afektívne konanie. Weberovské 
pochopenie (Verstehen) je základom „otvorenej koncepcie racionality“ 
[Boudon 2012: 15]. Argumentuje v tom zmysle, že za racionálne treba 
považovať nielen to konanie, ktoré vyrastá z objektívnej, utilitárnej 
racionality, ale aj konanie, ktoré je subjektívne racionálne preto, lebo 
konajúci aktér preň mal dobré dôvody. Boudon pritom zdôrazňuje, že na 
to, aby dajaké konanie bolo možné považovať za (subjektívne) ra-
cionálne, nestačia akékoľvek dôvody, musí sa zakladať na dobrých, 
silných dôvodoch. V danom prípade je to teda sémantické vymedzenie 
racionality [Boudon 1992: 37]. 

Na rekonštrukciu rozličných dobrých dôvodov Boudon koncipuje 
základnú heuristickú schému. Táto schéma obsahuje dve hlavné zložky, 
ktorými sú konštatovanie, že konkrétny sociálny aktér mal dobré dôvo-
dy konať určitým spôsobom, a argument, ktorým sa určuje charakter 
týchto dôvodov. Vo všeobecnosti teda platí, že ku konštatovaniu: 
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„X mal dobré dôvody urobiť Y, lebo ...“ 

treba doplniť príslušný, zodpovedajúci typ argumentu. Boudon vyčle-
ňuje niekoľko takýchto hlavných typov. 

1. Ak pri rekonštrukcii dôvodov konania možno povedať, že „X mal 
dobré dôvody urobiť Y, lebo Y zodpovedalo záujmom (prefe-
renciám) X”, tento typ racionality treba charakterizovať ako 
utilitárnu racionalitu. 

2. Ak by vhodným argumentom bolo to, že  „ ... Y bolo najlepším 
prostriedkom na to, aby X dosiahol určitý cieľ”, ide o teleologickú 
(podľa Webera cieľovú) racionalitu.  

3. V prípade, že argument musí mať podobu „ ... Y vyplývalo 
z normatívnej zásady Z, ktorej X veril a mal dobré dôvody veriť”, 
racionalia má podobu axiologickej racionality (rovnako ako u 
Webera). 

4. Ak by rekonštrukcia viedla k záveru, že „X mal dobré dôvody 
urobiť Y, lebo X vždy robil Y a nemal nijaké dôvody, aby spochybnil 
takúto prax”, racionalita by získala charakter racionality 
tradicionalistickej. 

Je všeobecne známe, že Max Weber situuje tradičné konanie mimo 
racionality. Boudon preto zdôvodňuje svoje stanovisko, ktorým tu 
modifikuje (rozširuje) koncepciu Webera, takto: 
Pri tradicionalistickej racionalite ide o konanie, ktoré je síce inšpirované 
istou tradíciou, no je racionálne preto (a vtedy), lebo (keď) aktér preň 
mal dobré dôvody. No ak by bolo treba povedať, že „X nemal dobré 
dôvody urobiť Y, ale urobil to podľa tradície”, bolo by to konanie síce 
inšpirované tradíciou, ale iracionálne. 

5. Ak platí, že „X mal dobré dôvody urobiť Y, lebo Y vyplývalo 
z teórie Z, ktorej X veril a mal dobré dôvody veriť”, daná situácia 
zodpovedá kognitívnej racionalite. Ako je známe, s týmto typom 
racionality Max Weber vôbec nerátal.  
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Subjektívnu racionalitu (v tradícii H. Simona12) treba brať do úvahy 
preto, lebo sociálny aktér pri riešení komplexných situácií, v ktorých sa 
nachádza, nevystačí len s racionalitou objektívnou (a tá často vôbec nie 
je alebo nemôže byť k dispozícii). Musí aktivizovať širšiu sústavu 
prostriedkov: mobilizuje aj všetky typy apriórnych činiteľov 
(deklarácie, normatívne činitele atď.), ktoré má k dispozícii. To mu 
dovoľuje nielen nájsť zmysel danej situácie, ale aj určiť vhodné ciele 
a prostriedky na jej zvládnutie. Pochopiteľne, konanie, ktoré je sub-
jektívne racionálne, vôbec nemusí byť aj objektívne racionálne.13 Ira-
cionálne je potom len také konanie, pre ktoré neexistujú dobré dôvody, 
a preto ich ani nemožno odkryť.14  

Boudon zdôrazňuje, že by bolo absurdné pokúšať sa definovať človeka 
buď ako racionálneho, alebo ako iracionálneho. No sociológia – 
rovnako ako iné vedné disciplíny (ekonómia, politológia, demografia) – 
získava tým, že považuje za racionálneho sociálneho aktéra a s využitím 
všetkých vedeckých nástrojov sa snaží odkrývať dobré dôvody jeho 
konania [Boudon 1992]. 

Neskôr, v druhej verzii [Boudon 1998a; 1998b] rozpracúva proble-
matiku racionality kognitívnej, kde berie do úvahy napr. aj výsledky 

                                                            
12  Boudon súčasne kritizuje inštrumentalizmus Simonovej koncepcie 
racionality [Boudon 2011: 33-34]. 
13  Výstižné príklady možno nájsť v histórii vedy: vedecké teórie, ktoré sa 
neskôr ukázali ako nepravdivé, nemožno považovať za výsledok iracionálneho 
konania vedcov. V danej dobe ich autori mali dobré kognitívne dôvody 
(kognitívna subjektívna racionalita) na to, aby ich sformulovali práve takto 
[porov. Boudon 1992]. Z veľkého množstva možno uviesť napr. geocentrickú 
sústavu, flogistón, svetlonosný éter, kozmologickú konštantu atď. Možno len 
dodať, že falzifikácia niektorých z nich sa dokonca ukázala ako výrazný 
dynamizujúci faktor rozvoja vedeckého poznania. 
14  Boudon uvádza príklad: „Matka udrela dieťa, lebo bola nahnevaná“. To, že 
bola nahnevaná, nie je nijakým dobrým dôvodom na takéto konanie. Jej 
konanie síce možno pochopiť, ale nie je racionálne, lebo bolo motivované len 
afektívne [Boudon 1992: 35]. 
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výskumu v oblasti tzv. sociálnej heuristiky (Kahnemann, Tversky, 
Gigerenzer), a napokon [Boudon 2011; Boudon 2012] racionality 
bežnej, obyčajnej. Dôležitou okolnosťou je aj to, že v týchto dvoch 
verziách Boudon svoju koncepciu vo viacerých ohľadoch dopracúva 
a precizuje. 

Predovšetkým podstatne rozširuje explanačné pole svojej teórie. Kým 
verzia subjektívnej racionality sa viaže predovšetkým na konanie, verzie 
kognitívnej a obyčajnej racionality majú už výrazne širší záber: majú sa 
vzťahovať na „všetky druhy javov, o ktoré sa zaujímajú sociálne vedy“ 
a ktoré v tomto rámci „môžu byť a už aj boli vysvetľované“ [Boudon 
2012: 19]. Explanačné pole tak už zahŕňa okrem konania aj preferencie, 
postoje, reprezentačné presvedčenia, normatívne presvedčenia, 
dlhodobé a krátkodobé trendy, ale aj praktické riešenia klasických 
interakčných dilem, akou je napr. dilema väzňa [Boudon 2012: 19]. 

V tejto súvislosti treba upresniť, že Boudon vo všeobecnosti rozlišuje 
tvrdenia normatívne a deskriptívne (reprezentačné, kognitívne). Kým 
normatívne tvrdenia sa vzťahujú na presvedčenia, deskriptívne sa 
vzťahujú na fakty. Preto v prvom prípade možno hovoriť o ich správ-
nosti, no v druhom o ich pravdivosti [Boudon 1995]. Vysvetlenie spo-
číva na určení podmienok, za ktorých ľudia tieto tvrdenia akceptujú, t.j. 
považujú ich buď za správne, alebo za pravdivé.  

Okrem toho významne upresňuje celý rad súvislostí, ktoré sa týkajú 
dobrých, či silných dôvodov a formuluje jeden zo základných princípov 
celej svojej koncepcie. Robí tak v niekoľkých krokoch. 

Ideálno-typický jednotlivec, ktorého presvedčenia (konanie a pod.) sú 
predmetom vysvetlenia, si osvojuje nejaké presvedčenie vtedy, keď „má 
dojem, že toto jeho presvedčenie sa zakladá na systéme dôvodov, ktoré 
sa mu zdajú byť prijateľné“ a keď „nevidí iný alternatívny systém, ktorý 
by ho mohol viesť k odlišnému presvedčeniu“. Treba zdôrazniť, že táto 
operácia sa odohráva „v jeho mysli“, nie kdekoľvek mimo nej [Boudon 
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2012: 15]. Z tohto dôvodu Boudon explicitne a principiálne odmieta 
fikciu solipsistického sociálneho aktéra, s ktorou pracuje napríklad – no 
nielen – RCT. Sociálny aktér nie je solipsistický aktér i preto, lebo 
„považuje dôvody pre svoje presvedčenia za platné iba vtedy, ak má 
dojem, že tieto dôvody by pravdepodobne mohol zdieľať s inými“. Preto 
tieto dôvody Boudon charakterizuje ako „dôvody transsubjektívne“ 
[Boudon 2012: 18, 24]. V súvislosti s tým, že v reálnych situáciách – t.j. 
pri vysvetľovaní konkrétnych sociálnych javov (makrojavov), ktoré sú 
dôsledkom konaní, presvedčení, postojov atď. sociálnych aktérov15 – je 
treba brať do úvahy rozličných (ideálno-typických) sociálnych aktérov 
s ich vlastnými, rozličnými sústavami dôvodov, to vyjadruje aj inak: Sú 
to dôvody, ktoré by využili smithsovskí nezúčastnení pozorovatelia 
(impartial spectators), t.j. „ideálno-typickí jednotlivci, usilujúci sa 
sformulovať systémy dôvodov, ktoré by pravdepodobne akceptoval 
každý“ [Boudon 2012: 24].16  

To, samozrejme, neznamená, že by „konkrétni jednotlivci jasne vnímali 
dôvody, ktoré viedli k ich postoju“ (konaniu, presvedčeniu atď.). 
„Takéto dôvody sú totiž skôr na úrovni metavedomej než vedomej“, no 
rozhodne „nie sú nevedomé“, lebo „aktéri si ich môžu viac či menej 
ľahko oživiť“ [Boudon 2012: 13]. 

Pre metodologický (štruktúrny) individualizmus má v tejto súvislosti 
zásadný význam ešte jedna fundamentálna okolnosť, ktorá sa však 
                                                            
15  Dobrým príkladom tu je Weberovo sociologické vysvetlenie, prečo sa 
biblickí Farizeji a Saduceji tak líšili vo viere v nesmrteľnosť duše, t.j. prečo 
Farizeji v ňu verili a Saduceji v ňu neverili. Príčiny tohto makroskopického 
rozdielu spočívajú v tom, „čo spôsobilo, že ideálno-typickí Farizeji – na rozdiel 
od Saducejov – mali tendenciu túto ideu považovať za príťažlivú“ [Boudon 
2012: 13]. 
16  Boudon dokonca tvrdí, že „idea, podľa ktorej sa dôvody motivujúce 
presvedčenie v mysli indivídua javia ako platné len vtedy, ak má dojem, že by 
mohli byť zdieľané s inými“ je vlastne „formálnou definíciou slávneho 
(Meadovho) pojmu ´generalizovaný iný´“, ktorý sa však často dezinterpretuje 
[Boudon 2012: 18]. 
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v súvislosti s touto koncepciou často opomína, alebo dokonca 
dezinterpretuje: „dôvody sú vo všeobecnosti parametrizované daným 
konkrétnym kontextom“ [Boudon 2012: 15].17 Konkrétne dôvody, ktoré 
sociálni aktéri považujú za dobré, sú podmienené konkrétnymi štruk-
túrnymi podmienkami. Inými slovami, aktéri, ktorí sa nachádzajú v roz-
ličných štruktúrnych podmienkach, budú za dobré pokladať odlišné 
dôvody. 

V tejto súvislosti Boudon dôrazne upozorňuje na to, že treba robiť 
zásadný rozdiel medzi kontextuálnymi parametrami na jednej strane 

                                                            
17 Weberovo vysvetlenie rozdielu (t.j. javu na makroúrovni, makrojavu) medzi 
Farizejmi a Saducejmi v otázke viery v nesmrteľnosť duše vychádza z toho, že 
Farizeji boli najmä obchodníci a podnikatelia, kým Saduceji boli skupinou, 
z ktorej sa regrutovali politické a náboženské elity. Pre Farizejov preto 
spravodlivosť výmeny predstavovala fundamentálnu profesiovú hodnotu. 
V dôsledku toho bola pre nich príťažlivá (palatable) aj idea, že konanie ľudí na 
tomto svete bude proporcionálne odmenené aj po ich fyzickej smrti. Pre 
Saducejov pojem nesmrteľnosti duše nedával nijaký zmysel [Boudon 2012: 
11]. Parametrizácia kontextom tu znamená, že obe skupiny mali rozličné dobré 
dôvody veriť, alebo neveriť v nesmrteľnosť duše a formovali si ich aj pod 
vplyvom konkrétneho štruktúrneho parametra, t.j. ich pozície v sociálnej 
štruktúre.  
Rovnako to platí aj v prípade viery v magické rituály. Max Weber sa pokúsil 
vysvetliť, prečo je ideálno-typický obyvateľ Západu prekvapený tým, že 
„primitívni“ ľudia veria, že ich rituály spojené s dažďom sú schopné privolať 
dážď, no už nie tým, že trením jedného drievka o druhé sa dá založiť oheň. 
Možno to vysvetliť kontextom: typický moderný Západniar čo-to vie o zá-
konoch transformácie energie. Vie, že kinetickú energiu možno premeniť na 
energiu tepelnú. Preto ho primitívny zakladač ohňa neprekvapuje, ale vieru 
v privolávača dažďa považuje za čudnú. No sám „primitív“ nemá nijaké 
dôvody robiť takýto rozdiel. Praktiky pri privolávaní dažďa a zakladaní ohňa 
považuje za rovnako založené na teóriách, ktorým verí. Ideálno-typickí 
Západniari ich však spontánne považujú za „magické“. Boudon zdôrazňuje, že 
aj (magické) presvedčenia by mali byť vysvetlené na základe dôvodov, ktoré by 
– v danom kontexte – jednotlivci mali prijať [Boudon 2012: 16]. 
Parametrizácia kontextom tu znamená, že jedna skupina pozná a druhá nepozná 
fyzikálne zákony transformácie energie, čo je empirický fakt, a z toho od-
vodzuje svoje dobré dôvody. 
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a na strane druhej dispozičnými premennými, ako sú napr. primitívna 
mentalita či habitus, ktoré „poskytujú všeobecné ad hoc explanácie 
správania“. Kým kontextuálne parametre sú „empirickými faktami“, 
takéto dispozičné premenné sú „zo svojej povahy (intrinsically) 
domnelé (conjectural) a ad hoc konštrukty“ [Boudon 2012: 17].18 

Ak Boudon striktne odmieta koncepciu solipsistického aktéra a kladie 
proti nej – takpovediac – koncepciu „kognitívneho“ aktéra, tak roz-
líšenie kontextuálnych parametrov a ad hoc konštruktov má pre neho 
ďalší vážny dôsledok. Tentoraz sa odvoláva na Durkheima, ktorý 
kritizoval niektorých svojich súčasníkov (napr. Lévy-Bruhla) za to, že 
„analyzovali náboženské alebo magické presvedčenia ako ilúzie, ktoré 
sú v ľudských mysliach vyvolávané okultnými sociálnymi alebo psy-
chologickými silami“. Boudon odmieta, že by dokonca aj v takýchto 
prípadoch bolo možné presvedčenia vysvetliť „ako ilúzie“. Rovnako 
neakceptuje základný postulát štrukturalistických (holistických) so-
ciológov, ktorí vlastne tvrdia, že „sociálni aktéri sú slepí voči dôvodom, 
prečo konajú tak, ako konajú, alebo veria v to, čo veria“. Preto odmieta 
aj marxistickú ideu principiálne ´falošného´ vedomia [Boudon 2012: 
15], no s tým, že „vedomie príležitostne môže byť aj falošné“ [porov. 
bližšie Boudon 1998a: 174].19 Lapidárne povedané, parametrizácia dô-

                                                            
18  Boudon diskutuje aj otázku dispozícií. Jeho postoj k využitiu dispozícií 
(namiesto dobrých dôvodov) pri vysvetľovaní konania sociálnych aktérov je 
prinajmenšom rezervovaný. Dispozície považuje za „Achillovu pätu sociálnych 
vied“ [Boudon 2011: 37]. Tvrdí, že dispozície, samozrejme, existujú, no „ich 
vplyv na konanie je vysoko nepredvídateľný“. Aj empirické štúdie ukazujú, že 
„vzťahy medzi dispozíciami a konaním sú slabé a variabilné“. Upozorňuje aj na 
to, že ani Max Weber sa vo svojich analýzach prakticky skoro vôbec neopieral 
o dispozičné premenné, ktoré do sociológie prenikli pod vplyvom beha-
viorizmu a úsilia povýšiť psychológiu na exaktnú vedu [Boudon 2012: 17-18]. 
19 Podľa Boudona, Weber a Durkheim tvrdia, že aktéri si celkom neuvedomujú 
(half conscious) dôvody, ktoré ich inšpirujú, a to preto, lebo zvyčajne sa 
koncentrujú skôr na ciele než na motivácie svojho konania. No z toho nemožno 
– tak ako to urobili napr. Marx, Mehring alebo Mannheim – odvodiť postulát, 
ktorý Bourdieu vzal doslova, že ľudia si „pod vplyvom sociálnych štruktúr 
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vodov sociálnym kontextom sa nedá redukovať na aktérom nere-
flektovaný a absolútne deterministický vplyv kontextu na konanie, 
presvedčenia a pod. sociálneho aktéra. Sociálny aktér nie je nevedomým 
a pasívnym produktom vplyvu sociálnych štruktúr. Pochopiteľne, exis-
tujú aj prípady, keď presvedčenia (tvrdenia) sú nezávislé na kontexte 
(context-free).20 

Boudon zdôrazňuje, že jedným zo základných princípov, na ktorom sa 
zakladá jeho teória obyčajnej racionality, je princíp kognitívnej 
rovnováhy. Týmto princípom sa tvrdí, že „ľudia veria, že X je pravdivé, 
prijateľné, dobré, legitímne atď. vtedy, ak majú pocit, že X sa zakladá 
na sústave prijateľných dôvodov“ [Boudon 2012: 18]. 

O jednu z prvých systematických analýz celej Boudonovej koncepcie sa 
pokúsil K.D. Opp. Konštatuje, že aj keď je to koncepcia, ktorá je 
dôsledne vybudovaná v súlade s princípmi metodologického indivi-
dualizmu, umožňuje vysvetliť tak mikrojavy, ako aj makrojavy. Pritom 
Boudon „predložil teóriu, ktorá by mala vysvetliť všetky alebo 
prinajmenšom väčšinu javov, zaujímajúcich sociálnych vedcov: deskrip-
tívne a normatívne presvedčenia, preferencie, postoje, konanie“ [Opp 
2014: 482]. Navyše sa vyznačuje aj mnohými ďalšími pozitívnymi 
charakteristikami: je zakotvená v jadre sociologickej tradície, je mar-
kantne jednoduchá a má jednoduchú štruktúru a tiež je testovateľná 
[Opp 2014: 482-483]. 

                                                                                                                                    
systematicky osvojujú falošné reprezentácie svojich motivácií a dôvodov“ 
[Boudon 2012: 16]. Boudon tu ešte cituje aj Jeana-Daniela Reynauda, ktorý 
tvrdí, že v takomto prípade by – napr. podľa P. Bourdieua –  cieľom sociológie 
malo byť to, že „navráti ľuďom skutočný zmysel ich konania“ [Boudon 2012: 
15-16]. 
20  Boudon vytvára 4 ideálne typy dôvodov na základe kombinácie dvoch 
znakov: „silné – slabé“ a „závislé od kontextu – nezávislé od kontextu“. Na-
príklad vedecké tvrdenia (presvedčenia) by mali byť založené na silných 
dôvodoch a nezávislé od kontextu [Boudon 2011: 37].  
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Opp však Boudonovu koncepciu aj kriticky analyzuje. Nazýva ju 
„teóriou všetkého“, no predovšetkým ju konfrontuje so súčasnou 
verziou teórie racionálnej voľby a na tomto základe ju podrobuje 
zásadnej kritike. Treba uviesť, že jeho argumenty sú vecné a silné. Zdá 
sa teda, že problém je najmä v tom, že kým Boudon kritizoval radikálnu 
verziu teórie racionálnej voľby (Coleman), Opp k Boudonovým 
stanoviskám pristupuje už z hľadiska dnešnej, modifikovanej verzie 
teórie racionálnej voľby. Je známe, že táto modifikácia bola výsledkom 
reakcie na zničujúcu kritiku pôvodnej, radikálnej verzie, ktorá sa tak 
stala neudržateľná. Preto takáto modifikácia musela byť zásadná. 
S vedomým zjednodušením totiž možno povedať, že silná interpretácia 
(objektívnej, „ekonomickej“, utilitárnej) racionality, ktorá bola typická 
pre pôvodnú verziu, sa v súčasnosti modifikovala tak výrazne, že ako 
kritérium racionality tu vystupuje v podstate už len tranzitívnosť prefe-
rencií [porov. Gintis – Helbing 2015: 4]. To je zrejme hlavný dôvod, 
prečo sa táto modifikácia RCT niekedy charakterizuje ako „vyzlečená“ 
(stripped down) teória racionality. Doslova: „Vyzlečená teória racio-
nality“ sa zakladá na predpoklade, že „jednotlivci sú racionálni len 
do tej miery, do akej sú tranzitívne ich preferencie“ [Hechter 2015: 90].   
 
2.3. Prepojenie mikroúrovne s makroúrovňou 

Prepojenie mikroúrovne s makroúrovňou je jedným z kľúčových 
teoreticko-metodologických problémov v sociológii vôbec. Široká dis-
kusia na túto tému sa znovu (už po niekoľkýkrát) oživila ešte v 80. 
rokoch minulého storočia. Zapojili sa do nej najprv priami prechodcovia 
súčasnej analytickej sociológie a neskôr aj sami analytickí sociológovia. 
Osobitný význam táto téma získala na prelome tisícročí v súvislosti 
s prienikom multiagentového modelovania do sociológie. 

V súčasnej analytickej sociológii možno nájsť tri relevantné prístupy 
k riešeniu problematiky prechodu (vzťahu) medzi mikroúrovňou 
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a makroúrovňou sociálnej skutočnosti. Sformulovali ich Raymond 
Boudon, James Coleman a Peter Hedström s Petrom Bearmanom. 

Medzi týmito prístupmi existujú pomerne komplikované vzťahy. 
Boudon svoj prístup v tejto otázke síce dopracoval na začiatku 90. rokov 
rovnako ako Coleman, no oba sa vecne výrazne odlišujú [Boudon 1979; 
Boudon 1992; Coleman 1990]. Colemanovu koncepciu sa však pokúsili 
ešte modifikovať Raub a kol. [Raub – Buskens – Van  Assen 2011]. Na 
druhej strane, Hedströmov a Bearmanov prístup [Hedström – Bearman 
2009b] bol pokusom o konštruktívne prekonanie Colemanovho riešenia.  

a) prístup Raymonda Boudona 

Pre Raymonda Boudona, ktorý je popredným metodologickým 
individualistom, je prepojenie mikroúrovne s makroúrovňou logicky 
jedným z fundamentálnych metodologických problémov. V plnom 
súlade s touto koncepciou vychádza zo základného princípu, podľa 
ktorého každý sociálny jav je výsledkom činností, postojov, presvedčení 
atď., t.j. konania sociálnych aktérov [Boudon 1992: 22]. Jednotlivé 
sociálne javy sú teda výsledkami konania sociálnych aktérov a na tomto 
základe ich treba aj vysvetľovať. Keďže sa sám Boudon opiera 
o weberovskú interpretáciu sociálneho konania ako konania, ktoré má 
zmysel, resp. konania, ktoré je orientované na iných, sociálneho aktéra 
(sociálnych aktérov) spravidla definuje ako ideálny typ, čo mu 
umožňuje zmysluplnú explanáciu ich konania. 

Okrem koncepcie ideálno-typického aktéra je pre prechod z úrovne 
konania aktéra na úroveň sociálnu nevyhnutné určiť základné typy tzv. 
kompozičných efektov, ktoré vznikajú v dôsledku konaní aktérov. 
Boudon rozlišuje dva základné druhy takýchto kompozičných efektov 
na sociálnej, makroskopickej úrovni. Sú to: 

a) efekty jednoduché, ktoré majú agregovaný charakter, a  
b) efekty komplexné, t.j. systémové alebo emergentné efekty. 
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Treba azda len pripomenúť, že už samo Boudonovo uznanie existencie 
emergentných efektov na sociálnej (kolektívnej) úrovni je mimoriadne 
významnou – i keď nie univerzálne akceptovanou – charakteristikou 
metodologického (štruktúrneho) individualizmu. No i napriek tomu, že 
sa vedie diskusia o tom, či v rámci vzťahu medzi mikroúrovňou 
a makroúrovňou treba hovoriť o emergencii (Boudon), alebo o super-
veniencii (Hedström), je Boudonov prístup z hľadiska radikálneho, 
ontologického individualizmu nepredstaviteľnou heréziou.  

Boudon pritom, pochopiteľne, neostáva len pri uznaní existencie tak 
jednoduchých, ako aj emergentných efektov. Zdôrazňuje, že oba druhy 
týchto efektov môžu na makroskopickej úrovni viesť k sekundárnym 
dôsledkom, ktoré môžu mať podobu z jednej strany očakávaných, ale 
najmä neočakávaných efektov a z druhej strany pozitívnych, žiaducich, 
ale predovšetkým negatívnych, nežiaducich efektov.  

Najzaujímavejšie sú predovšetkým tzv. perverzné, t.j. neočakávané 
negatívne sekundárne efekty. Charakterizujú také kolektívne výsledky 
konaní individuálnych sociálnych aktérov, pre ktoré je typické, že „sa 
stalo to, čo nik nechcel“ [Boudon 1992]. Práve takéto perverzné 
sekundárne efekty by podľa Boudona mali tvoriť hlavný predmet 
záujmu sociológov, lebo ich treba vedecky vysvetliť [Boudon 1993: 30-
33]. Túto explanačnú funkciu môže plniť len sociologická teória, ktorá 
je spravidla vybudovaná ako sústava modelov, z ktorých každý umož-
ňuje vysvetlenie špecifickej situácie na makrosociologickej úrovni. Sús-
tava explanačných modelov je nevyhnutná preto, lebo sociálni aktéri sa 
nerozhodujú a nekonajú ako izolované a absolútne slobodné jednotky, 
ale aj pod vplyvom konkrétnych štruktúrnych parametrov a v rámci 
daných sociálno-historických kontextov, ktoré sa v čase a priestore 
významne menia. 

Heuristické „nástroje“, ktorými sa podľa Raymonda Boudona má 
uskutočňovať prechod z individuálnej úrovne na úroveň sociálnu 
(kolektívnu), tu možno zosumarizovať do nasledovnej tabuľky:  
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Tab. č. 1: Prechod z úrovne individuálnej na sociálnu 

I. SOCIÁLNY AKTÉR AKO IDEÁLNY TYP  
II. KOMPOZIČNÉ EFEKTY           
 Druh kompozície 

a)  agregované, jednoduché efekty 
b ) emergentné alebo systémové efekty 

 Sekundárne efekty  
 sekundárne očakávané efekty 

sekundárne neočakávané efekty 
• sekundárne pozitívne efekty  
     sekundárne negatívne efekty 

 Najdôležitejšie kumulatívne typy 
 efekty žiaduce – stalo sa niečo pozitívne, čo nik 

neočakával 
 efekty nežiaduce, perverzné (effets pervers) – 
stalo sa to, čo nik nechcel 

Jednoduché i systémové kompozičné efekty majú v Boudonovej 
koncepcii taký význam, že si vyžadujú ešte aj ďalšie upresnenia, prí-
padne ilustrácie. 

A. jednoduché kompozičné efekty 
Jednoduché kompozičné efekty sú také efekty na kolektívnej úrovni, 
ktoré sa zakladajú na prostej sumácii, agregácii individuálnych efektov. 
Majú dva hlavné predpoklady. Prvým predpokladom vzniku jedno-
duchého kompozičného efektu je púha koexistencia sociálnych aktérov 
(v čase a priestore), pri ktorej nedochádza k ich vzájomnej interakcii. 
Druhým je predpoklad, že každý sociálny aktér, ktorý sa nachádza  
v rovnakej situácii, koná alebo má tendenciu konať rovnakým 
spôsobom. Je zrejmé, že ak sú splnené tieto dva predpoklady, jed-
noduchý kompozičný efekt zodpovedá agregácii individuálnych 
efektov. 
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Jednoduché kompozičné efekty sú pomerne časté. Napriek tomu môžu 
mať pomerne štruktúrované formy: môžu byť tak žiaduce, alebo 
nežiaduce, ako aj očakávané, alebo neočakávané. 

Napríklad Max Weber konštatuje, že každý podnikateľ – kalvinista je 
zainteresovaný na reinvestícii svojich ziskov, lebo má na to axiologické 
dôvody. Na kolektívnej úrovni z toho rezultuje akumulačný ekonomický 
efekt, ktorý je ex definitione súčtom kapitálov. Je jasné, že akumulácia 
kapitálu je jedným zo zdrojov ekonomického rastu, a preto v danom 
prípade ide o žiaduci a očakávaný sekundárny efekt. 

No agregované efekty môžu byť aj nežiaduce a neraz aj neočakávané. 
Ako príklad tu Boudon uvádza dopravnú zápchu na Place de l´Étoile  
v Paríži: približne v tom istom čase, po skončení pracovnej doby, všetci 
nasadnú do svojich áut, aby boli čo najrýchejšie doma. Nežiaduci a ne-
očakávaný sekundárny efekt spočíva v tom, že sa stane to, čo nich nech-
cel – všetci uviaznu v zápche a prídu domov neskoro. Tento typ 
sekundárneho efektu sa dnes už nevyskytuje len v megapolisoch, ale 
prakticky vo všetkých väčších sídlach a ich okolí (vrátane Slovenska). 
Rozdiel je len v tom, že je síce naďalej negatívny, no dnes už celkom 
predvídateľný. 

B. komplexné kompozičné efekty 
Komplexné kompozičné efekty vyžadujú situácie, ktoré majú oveľa 
zložitejšiu štruktúru. Tiež sa zakladajú na dvoch hlavných podmienkach. 
Ich prvou podmienkou už nie je len koexistencia sociálnych aktérov, ale 
aj ich vzájomná interakcia. Ich druhou podmienkou je zasa to, že každý 
z týchto aktérov je (relatívne) autonómnou jednotkou, a preto sa môže 
rozhodovať samostatne, lebo sa nenachádza pod vonkajším alebo 
morálnym nátlakom a pod. Komplexné kompozičné efekty sú emer-
gentné v tom zmysle, že sú nepredvídateľné. Nepredvídateľné sú zasa 
preto, lebo interakcia môže mať rozličný priebeh, a preto môže viesť aj 
k rozličným výsledkom, ktoré nemožno vopred určiť. Výsledky totiž 
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závisia práve od priebehu interakcie. Napríklad sociálni aktéri, v by-
tostnom záujme ktorých je kooperácia, môžu kooperovať, ale aj 
nemusia. 

Boudon takéto situácie ilustruje známou dilemou väzňa (Prisoner´s 
dilemma).  V najjednoduchšej forme ide o jednorazovú interakciu dvoch 
aktérov, ktorí buď kooperujú, alebo nekooperujú (volia napr. konflikt 
s interakčným partnerom alebo ho zradia). Interakčné možnosti oboch 
aktérov sú vyjadrené v tab. č. 2. 

Tab. č. 2: Základná schéma dilemy väzňa 
 

Aktér B 
 

Aktér A 

 

Kooperácia 
(C) 

 

Zlyhanie/zrada 
(D – defection) 

Kooperácia (C) CC CD 
Zlyhanie/zrada (D) DC DD 

Raymond Boudon tento problém ďalej nerozoberá, len ho naznačuje. 
Zdá sa preto, že na tomto mieste je zasa vhodný dobrý príklad. 

V nočných hodinách a v blízkosti vykradnutej mestskej banky policajti 
uvidia dve osoby: A a B. Ako jediných podozrivých z tohto trestného 
činu ich zadržia. Polícia pritom nemá (a ani nebude mať) k dispozícii 
nijaké objektívne dôkazy alebo svedecké výpovede iných ľudí. Môže sa 
oprieť len o výpovede zadržaných. Pri vyšetrovaní preto polícia zvolí 
jediný efektívny (t.j. utilitárne racionálny) postup. Podozrivých najprv 
izoluje a potom oddelene vypočúva. Vzhľadom na uvedené okolnosti 
musí postupovať len tak, že každému z vypočúvaných oznámi, že ho 
jeho partner zradil, t.j. udal: vyhlásil, že práve ten druhý je páchateľom 
vlámania (a on s tým nemá nič spoločné). Dilema väzňa na indi-
viduálnej úrovni tak spočíva na tom, či uverí tomuto tvrdeniu polície  
a ako bude naň reagovať každý z podozrivých. Obvinení majú štyri 
možnosti: obaja môžu spolupracovať (ani jeden neudá druhého), obaja 
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môžu obviniť druhého partnera alebo druhého partnera obviní len jeden 
z nich (t.j. A obviní B alebo naopak). 

V dileme väzňa sa predpokladá, že aktéri sú utilitárne racionálni 
a maximalizujú svoj zisk. Okrem iného to znamená, že sa tu neráta 
s tým, že by sa ktorýkoľvek z podozrivých priamo, automaticky priznal 
– tým by si sám spôsobil veľmi zlú, nevýhodnú situáciu: išiel by do 
väzenia a jeho rozhodnutie by bolo iracionálne, lebo by očividne 
nesmerovalo k zisku, ale proti nemu, dokonca k najvyššej strate. 

Racionálna kalkulácia tu vyplýva z matice výnosov, ktoré každému 
podozrivému prináša táto interakcia (porov. tab. č. 3):  

Tab. č. 3: Matica výnosov 

                        B 
C D 

A C 0;0 5;0 
D 0;5 3;3 

Z matice výnosov jasne vyplýva, že: 
a) ak bude usvedčený len jeden z podozrivých, dostane plný trest 

(5 rokov väzenia), no ten druhý (neusvedčený) musí byť pre-
pustený;  

b) ak budú usvedčení obaja podozriví, o trestnú sadzbu sa „po-
delia“ (každý dostane trest vo výmere 3 roky);  

c) ak nebude usvedčený ani jeden z nich, oboch musí polícia 
prepustiť. 

Keďže tieto informácie majú aj obaja podozriví, závisí na tom, akú 
stratégiu si každý z nich vyberie („vykalkuluje“). Buď bude „hrať“ dile-
mu väzňa, alebo si zvolí tzv. hru na istotu. 
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Ak má podozrivý pochybnosti o kooperácii zo strany partnera alebo je 
dokonca presvedčený, že partner nebude kooperovať, musí zvoliť 
stratégiu „dilemy väzňa“. Vzhľadom na utilitárnu racionalitu sú tu 
preferencie foriem vzájomnej interakcie jednoznačné. Platí, že: 

a) aktér A má preferencie: DC > CC > DD > CD,  
b) aktér B má preferencie: CD > CC > DD > DC. 

V oboch prípadoch sa teda za daných podmienok ako najužitočnejšia 
(najracionálnejšia) javí zrada partnera, t.j. vysoko egoistické správanie. 
Mohlo by sa zdať, že najužitočnejšia by bola vzájomná spolupráca 
(CC), ale na tú sa ani jeden z podozrivých nemôže spoľahnúť. Je tu 
riziko, že druhý partner ho zradí a výsledkom bude najhorší možný 
variant (CD, resp. DC), t.j. daný hráč dostane 5 rokov väzenia, kým 
druhý partner bude prepustený. 

No je tu aj iná situácia. Ak obaja partneri nemajú pochybnosti o tom, že 
ten druhý bude kooperovať, môžu radšej zvoliť stratégiu hry na istotu. 
Vtedy sa aj ich preferencie logicky menia: 

a) aktér A má preferencie: CC > DC > DD > CD, 
b) aktér B má preferencie: CC > CD > DD > DC. 

Pri hre na istotu je najoptimálnejším variantom vzájomná spolupráca, 
lebo obaja podozriví musia byť kvôli nedostatku dôkazov prepustení. 

Treba zdôrazniť, že daná ilustrácia sa týka len najjednoduchšieho 
variantu „dilemy väzňa“. Je to jednorazová párová interakcia. Napriek 
tomu je aj tento variant dostatočne komplexný na to, aby sa i v jeho 
rámci mohli objaviť nepredvídateľné nežiaduce sekundárne efekty: ak 
obaja podozriví zradia partnera (DC, CD), v dôsledku vzájomnej zrady 
(a v plnom rozpore so svojím očakávaním) každý z nich dostane trest na 
3 roky! Inými slovami, dilema spočíva v tom, že „optimálny výber 
každého hráča vedie k suboptimálnemu kolektívnemu výsledku“ [Boone 
– Macy 1999: 32]. 
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Pomerne rýchlo sa ukázalo, že okrem týchto dvoch spomínaných 
stratégií môže sociológia z teórie hier úspešne prevziať a aplikovať aj 
ďalšie, najmä tzv. hru na zbabelca (chicken game), altruistovu dilemu 
alebo privilegovanú hru. Líšia sa predovšetkým rozličnými 
preferenciami interakčných variantov (a ich výnosov) a sú tak pou-
žiteľné aj na iné situácie než dilema väzňa alebo hra na istotu. Interakcia 
typu DC sa tu označuje ako T (od temptation, t.j. pokušenie zradiť), 
variant CC ako R (od reward, odmena pre oboch), variant CD ako S (od 
sucker, t.j. zelenáč, ciciak) a variant DD ako P (od punishment, t.j. trest 
pre oboch). Individuálne preferencie, ktoré sa zakladajú na kalkulácii 
výnosov interakcií, sú pre jednotlivé párové dilemy uvedené v tab. č. 4 
[porov. Heckathorn 1996: 256-259]: 

Tab. č. 4: Preferencie v párových dilemách 

Párové dilemy Preferencie 
Dilema väzňa (Prisoner´s Dilemma) T  >  R  > P >  S 
Hra na istotu (Assurance Game) R  > T  > P  > S 
Zbabelec (Chicken Game) T  > R  > S  > P 
Privilegovaná hra (Priviledged Game) R  > T  > S  > P 
Altruistova dilema (Altruist´s Dilemma) T  > P  > R  > S 

Tiež sa ukázalo, že vhodné a účinné sú aj ďalšie rozšírenia. Tie viedli 
tak k prechodu od jednorazových dilem k opakovaným (iteratívnym) 
dilemám, ako aj k prechodu od párových dilem k dilemám s n par-
tnermi. To malo viacero závažných dôsledkov.  

Po prvé, základné schémy sa stali oveľa komplexnejšie, a teda 
realistickejšie, t.j. „bližšie“ ku skutočným situáciám. Napríklad už len 
iteratívne interakcie vytvárajú predpoklady preto, aby partneri (hráči) 
preferovali vzájomnú spoluprácu pred zradou (t.j. hru na istotu pred 
dilemou väzňa). Môžu totiž mať už skúsenosti s tým, že daný partner 
ich nikdy nezradil a vždy kooperoval; môžu sa jednoducho na neho 
spoľahnúť. Voľba stratégie tak je aj funkciou sociálnej skúsenosti. No 
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súčasne to nie je až také jednoduché a jednoznačné, lebo súčasný 
partner v opakovanej interakcii už v predošlom prípade mohol zradiť, 
a preto ho teraz utilitárne racionálny hráč musí zradiť tiež. 

Po druhé, ukázalo sa, že je možné hľadať a nachádzať aj iné východiská 
z „pasce“, ktorú kladie dilema väzňa. Východiskový rámec RCT je však 
v takomto prípade spravidla už priúzky. 

Preto – po tretie – to viedlo aj k modifikácii východísk (axióm) teórie 
hier, resp. RCT v tom zmysle, že pôvodná verzia utilitárnej racionality 
sa začala postupne obohacovať aj o nové prvky, ktoré sa dovtedy nebrali 
do úvahy, no ukázali sa ako nevyhnutné. Tým sa súčasne „zjemňovala“, 
oslabovala. Čoraz viac sa tak začala uplatňovať (aj) koncepcia 
ohraničenej (bounded) racionality H. Simona [porov. Simon 2000]. Ako 
dôležité sa začali brať do úvahy také faktory, akými sú nielen sociálne 
učenie, stimuly, sankcie, kontrola, vylúčenie z interakcie, výmena 
interakčného partnera atď., ale aj štruktúrne charakteristiky ako na-
príklad kritická masa, skupinová reciprocita či identita a pod. 

Osobitne zaujímavé pre sociológiu sú iteratívne dilemy s n hráčmi.21 
V kontexte metodologického individualizmu sú častým východiskom ku 
skúmaniu sociálnej dynamiky. V sociológii a politológii možno nájsť 
veľa rozličných modelov napr. etnických alebo mocenských konfliktov, 
ktoré sú vybudované na princípe dilemy väzňa a jej modifikácií. Dnes 
už takmer neprehľadný počet teórií a modelov poskytujú teórie vý-
menných sietí, teórie sociálnych dilem a teórie kolektívnych akcií. 
Niektoré z nich ďalej pokračujú v tradícii, ktorá sa opiera o určenie 
príslušných úžitkových (produkčných) funkcií a hľadania ekvilibria či 
ekvilibrií systému. V iných sa využívajú alternatívne prístupy, ktoré 
priniesli rozličné teórie samoorganizácie. Všetky tieto pokusy sa dnes 
                                                            
21 Okrem väčšieho počtu účastníkov prinášajú aj ďalšie významné modifikujúce 
okolnosti, ako je napr. možnosť anonymity partnerov, rozloženie nákladov do 
celej skupiny, skutočnosť, že nie vždy a v plnej miere sú známe výnosy 
všetkých účastníkov a pod. 
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viac-menej metodicky integrujú v multiagentovom modelovaní, ktoré 
prináša netriviálne simulácie sociálnej dynamiky [porov. Schenk 2011]. 

Je zrejmé, že ide o samostanú a teoreticky i metodologicky pomerne 
komplikovanú oblasť vedeckého záujmu. Keďže daná oblasť vôbec nie 
je priamym predmetom tohto textu, na tomto mieste – bez akýchkoľvek 
nárokov na dostatočnú a presnú charakteristiku – k nej možno pripojiť 
len pár zjednodušujúcich poznámok. Tento doplnok má dvojaký cieľ. Po 
prvé, len naznačuje smer, ktorým sa ďalej vyvíjala táto problematika. Po 
druhé, usiluje sa poukázať na to, že pôvodné (samozrejme, zďaleka 
nielen Boudonove) inšpirácie boli mimoriadne dôležité a produktívne. 

Všetky – tak už uvedené, ako aj ďalšie – prístupy v podstate priamo, 
alebo nepriamo odkazujú na jednu zásadnú otázku: „ako je vôbec 
možné, že aktéri i napriek tomu, že sú egoistickí, v skutočnosti často 
spolupracujú?“. Treba zdôrazniť, že aj tu ide predovšetkým o makro-
dôsledky individuálneho konania. 

Pokusy o odpoveď sú ako vždy rozmanité. Významné poznatky 
na tomto úseku priniesol napr. R. Axelrod  [Axelrod 1984], ktorý 
ukázal, že najefektívnejším riešením dilemy väzňa je stratégia „oko za 
oko, zub za zub“ (Tit for Tat). Táto stratégia velí aktérovi spolupracovať 
až do chvíle, kým ho jeho partner zradí – potom mu musí odpovedať 
rovnakým spôsobom. V iných prístupoch sa rozlíšili tzv. pekné (nasty) 
stratégie, ktoré sa zakladajú na spolupráci, a špinavé (dirty) stratégie, 
ktoré sa riadia princípom „udri a uteč“ (hit and run) [Boone – Macy 
1999], objavila sa stratégia typu „Out for Tat“(únik z pasce dilemy 
väzňa), ktorá sa zakladá napr. na výmene nekooperujúceho partnera 
a pod.  

Výstižne to sumarizuje napr. teória sociálnych dilem [Kollock 1998]. 
Ako sociálna dilema sa charakterizuje situácia, pri ktorej vzniká napätie 
medzi individuálnou a kolektívnou racionalitou. Sociálna dilema 
nastáva vtedy, ak individuálne zdôvodnené (t.j. utilitárne racionálne) 
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správanie vedie do situácie, v ktorej je na tom každý zo zúčastnených 
v konečnom dôsledku horšie. Sociálne dilemy sú situácie, v ktorých 
individuálna racionalita vedie ku kolektívnej iracionalite. Individuálne 
konanie, ktoré je perfektne racionálne (predpokladá maximalizáciu 
výnosov v pomere k nákladom), vedie k perverzným efektom. Takú 
podobu má veľa aktuálnych problémov – v ich jadre sú sociálne dilemy. 

Štandardne sa rozlišujú dva hlavné druhy sociálnych dilem. Je to: 
a) dilema verejných zdrojov, ktorá sa zvyčajne charakterizuje ako 
sociálny súboj a  b) dilema spoločného, ktorá má podobu sociálnej 
pasce.22 

Záverom treba len pripomenúť, že existujú tri základné spôsoby riešenia 
sociálnych dilem: 

1. motivačné, ktoré sú zamerané na zvyšovanie motivácie ku 
kooperácii s využitím napr. hodnotových orientácií, 
komunikácie, skupinovej identity a pod.,  

2. strategické, kde sa zdôrazňuje reciprocita, výber a možnosť 
výmeny partnerov atď. a  

3. štruktúrne, ktoré vyžadujú zmeny ´pravidiel hry´: vždy je ľahšie 
dilemu transformovať ako celkom odstrániť. Transformácia 
dilemy spravidla vyžaduje implementáciu komplexnejších 
(napr. riadiacich, kontrolných a sankčných) mechanizmov, 
takže štruktúrne riešenia spravidla vedú k problému udržiavania 
verejných zdrojov druhého rádu. 

  

                                                            
22 Oba typy dilem majú tri základné znaky, ktoré možno odvodiť z Kollockovej 
štúdie [porov. Kollock 1998]. Prvý znak je spoločný: je to nevylúčiteľnosť 
z participácie. V ďalších dvoch znakoch sa už líšia. Kým dilema verejných 
zdrojov sa zakladá na produkcii zdroja, dilema spoločného súvisí s jeho 
čerpaním. Dilema verejných zdrojov sa opiera o nerivalizovateľnosť 
(participácia jedného nelimituje iného), no dilema spoločného spočíva na 
odčítateľnosti zdroja. 
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b) prístup Jamesa Colemana   

Dobrým a štandardne využívaným východiskom do diskusie nielen 
o týchto otázkach, ale aj o sociálnych mechanizmoch vôbec je tzv. 
Colemanova lodička (boat) [Coleman 1990; Capecchi 2010]. To je 
napokon len iný názov pre mechanizmus prepojenia mikroúrovne 
s makroúrovňou v sociológii. Všeobecne známy23 je Colemanov pokus 
o rekonštrukciu Weberovej teórie vzťahu medzi protestantskou etikou 
a vznikom kapitalizmu [Coleman 1990: 8]. V colemanovskom metodo-
logickom individualizme, ktorý tiež vyžaduje vysvetlenie makro-
úrovňových javov na základe konania jednotlivcov, to vyžaduje špe-
cifikovanie vzťahov a prechodov medzi makroúrovňami a mikro-
úrovňami (obr. č. 1): 
 

      protestantizmus                                                      kapitalizmus 
             ●                                                                              ● 
 
 
 
 
                              ●                                           ● 
                        hodnoty                       ekonomické správanie 
 

Obr. č. 1: Prepojenie mikroúrovne s makroúrovňou  
[Coleman 1990: 8] 

Sám Coleman síce upozorňuje na to, že existuje niekoľko obmedzení, 
ktoré sú skryté v tejto schéme [Coleman 1990: 9], no otvorených 
problémov je tu ešte oveľa viac. Medzi ne nepochybne patria i 3 zá-
kladné hypotézy, o ktoré sa opiera analýza vzťahov medzi mikro-
úrovňou a makroúrovňou. Napríklad Karin Knorrová-Cetinová v tomto 
zmysle hovorí o agregačnej hypotéze, o hypotéze nezamýšľaných 

                                                            
23 V našej domácej literatúre porov. napr. [Hanzel 2004: 154-156]. 
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dôsledkov a o reprezentačnej hypotéze. Všetky tri tieto hypotézy majú 
významné dôsledky na interpretovateľnosť Colemanovej schémy: 

 Z troch prechodov medzi úrovňami (t.j. M → m, m → m´  
a m´ → M´) je verifikovateľný len vzťah (m → m´); s tým, že 
„M“ a „M´“ označujú makroúroveň, kým „m“ a „m´“ mikro-
úroveň.  

 Vzťahy (M → m) a (m´→ M´) sú možné len vtedy, keď platí 
agregačná hypotéza.  

 Hypotéza o nezamýšľaných dôsledkoch (t.j. kapitalizmus ako 
nezamýšľaný dôsledok protestantizmu) je len rétorická klasi-
fikácia a vzťah M → M´ stráca zmysel.   

 Reprezentačná hypotéza by vyžadovala vznik osobitného 
makroaktéra (napr. kalvinistických združení), ktoré by pod-
porovali vzťahy a konanie obsiahnuté vo východiskovej schéme 
[porov. Capecchi 2010: 29-31].          

Za najzávažnejšie však zrejme treba považovať ďalšie tri metodologické 
problémy: 

Prvý sa týka väzby medzi dvoma makrojavmi (tu: protestantizmus 
a kapitalizmus). Ako vyplýva z obr. č. 1, pre jej vysvetlenie James 
Coleman požaduje prechod z makroúrovne na mikroúroveň, prechod 
(od hodnôt k ekonomickému správaniu) na mikroúrovni a prechod 
z mikroúrovne na makroúroveň. V štruktúrnom individualizme sa nalie-
havo upozorňuje na to, že „pokusy o kauzálne inferencie na základe 
údajov, ktoré sa vzťahujú k makroúrovni, sú vystavené veľkému riziku 
chyby“ [Hedström – Bearman 2009b: 13].24 Ako zdôrazňuje aj Renate 

                                                            
24 Hedström s Bearmanom tieto riziká ilustrujú známym modelom segregácie 
T. Schellinga [Schelling 1969; Schelling 1971]: veľké rozdiely v makro-
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Mayntzová, v metodologickom individualizme nie je možné pred-
pokladať existenciu mechanizmu na makroúrovni [Mayntz 2004: 247]. 
Pôvodnú Colemanovu schému je (aj) v tomto zmysle potrebné modi-
fikovať tak, ako to navrhujú Raub a kol. [Raub – Buskens – Van  Assen 
2011: 3] (porov. obr. č. 2).25  

Z uvedených dôvodov sa upúšťa od priamej väzby medzi makrojavmi 
(t.j. medzi  makropodmienkami a makrovýsledkami): 

  A: makropodmienky                                              D: makrovýsledky 
                                                      4  
              ●                                                                             ● 
               
                                                                          
                     1                                                               3 
 
                                  ●                                        ●         
                                                     2 
               B: mikropodmienky                      C: mikrovýsledky 

Obr. č. 2: Modifikovaná Colemanova schéma 
[Raub – Buskens – Van  Assen 2011: 3] 

                                                                                                                                    
segregačných vzorcoch môžu byť spôsobené veľmi malými zmenami na 
mikroúrovni. Chybné by teda bolo zo zmien makrovzorcov odvodzovať zmeny 
individuálneho správania [porov. Hedström – Bearman 2009b]. Chybu takéhoto 
druhu sociológovia poznajú aj ako ekologický klam. 
25 Inou verziou je napr. Lindenbergova schéma, ktorá je oveľa bohatšia ako 
Colemanov originál. Berie do úvahy aj dodatkové ohraničujúce podmienky atď. 
[porov. Raub – Buskens – Van  Assen 2011: 10]. Existujú aj iné pokusy 
o modifikácie: jednou je Manzova dynamická schéma [Manzo 2007: 29]. 
Napríklad Ylikoski, ktorý sa najnovšie pokúsil o komplexnú analýzu celej tejto 
problematiky, pridáva spätnú väzbu na úrovni individuálneho konania, t.j. 
medzi „mikropodmienkami“ a „mikrovýsledkami“ –  t.j. medzi B a C, ako sú 
tieto mikroúrovňové javy označené na obr. č. 2 [Ylikoski 2016: 33].  
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Druhý problém vyplýva z toho, že prechod medzi úrovňami, je vlastne 
mechanizmus. Sám tento problém môže na prvý pohľad vyzerať dosť 
triviálne, ale nie je to tak. Ide o to, koľko mechanizmov naozaj obsahuje 
prechod medzi úrovňami, ktorý je vymedzený tak ako na obr. č. 2. 
Teoreticky to môže byť len jeden mechanizmus, alebo – ak v meto-
dologickom individualizme mechanizmus nemôže existovať na makro-
úrovni – až tri mechanizmy. Mayntzová s odvolaním sa na skoršie 
Hedströmove práce sa prikláňa k druhej možnosti. Sám Hedström totiž 
rozlíšil: 

a) situačný mechanizmus (prechod makro – mikro),  
b) mechanizmus individuálneho konania (mikro – mikro)26, ktorý 

by v tomto kontexte asi bolo možné nazvať aj formačný 
mechanizmus a 

c) transformačný mechanizmus (mikro – makro) [Mayntz 2004: 
249].  

Otvorená ale zostáva otázka, či tu a za akých podmienok existujú tri 
samostatné mechanizmy: situačný, formačný a transformačný, prípadne 
zreťazenie týchto mechanizmov (contatenation of mechanisms [porov. 
Gambetta 1998]), t.j. istý „komplexnejší“ mechanizmus (mechanizmus 
druhého rádu), ktorý by na vyššej úrovni spájal fungovanie týchto troch 
parciálnych mechanizmov, alebo či to je dokonca metamechanizmus, 
ktorý by ich integroval a pod.  

Tretí podstatný problém súvisí s tzv. transformačnými pravidlami [Opp 
2011]  alebo premosťujúcimi predpokladmi (bridge assumptions) [Raub 
– Buskens – Van  Assen 2011], t.j. prechodmi od makropodmienok 

                                                            
26  Dôležité je, že vzťah „mikro – mikro“ vždy vyžaduje nejakú verziu 
sociologickej teórie konania. Vôbec to nemusí byť len teória racionálnej voľby 
(ako u Colemana), ale túto funkciu môže plniť aj iná teória, napr. DBO teória 
(Hedström), alebo dokonca niektorá z teórií interpretatívnej sociológie [Mayntz 
2004: 248]. 



 

 

51 

Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii 

k mikropodmienkam (od A k B) a od mikrovýsledkov k makro-
výsledkom (od C k D). 

Napríklad K.D. Opp kladie dve otázky, ktoré majú fundamentálny 
metodologický význam, lebo spôsobujú problémy pri explanácii a ešte 
nie sú dostatočne vyjasnené. Prvá spočíva v tom, či transformačné 
pravidlá (prechod medzi makrojavmi, t.j. od makropodmienok k makro-
výsledkom) sú singulárne alebo všeobecné kauzálne tvrdenia, resp. len 
korelácie. Druhá sa týka charakteru premosťujúcich tvrdení. Ide o to, či 
premosťujúce tvrdenia sú tvrdenia empirické alebo analytické. Ak sú to 
tvrdenia empirické, môžu to byť teórie alebo len singulárne tvrdenia; ak 
sú to tvrdenia analytické, nie je jasné, aký druh „agregácie“ sa nimi 
predpokladá [Opp 2011: 213].  

Tieto a ďalšie otvorené problémy viedli k tomu, že v metodologickom 
(štruktúrnom) individualizme (a najmä v súčasnej analytickej sociológii) 
Colemanova schéma mechanizmu prepojenia mikroúrovne s makro-
úrovňou musela prejsť ďalšou významnou modifikáciou. Jej autormi 
boli P. Hedström a P. Bearman. 

c) prístup Hedströma s Bearmanom 

Hedström s Bearmanom tento problém riešia tak, že modifikujú dva 
fundamentálne aspekty. Po prvé, do základnej schémy zavádzajú pre-
dovšetkým vzťahy superveniencie27 [Hedström – Bearman 2009b: 11], 

                                                            
27 Superveniencia sa definuje viacerými odlišnými spôsobmi. Štandardne sa 
rozlišuje silná, slabá a globálna superveniencia. Za predpokladu, že A označuje 
napr. mentálne stavy (vlastnosti) a B fyzikálne stavy (vlastnosti), sa silná, slabá 
a globálna superveniencia definuje napr. takto: 
(1) „A silne supervenuje B vtedy a len vtedy, ak v akomkoľvek svete w a z a 
pre každý objekt x a y a ak x má vo w tie isté B-vlastnosti ako y v z, potom x vo 
w má tie isté A-vlastnosti ako y v z“. 
(2) „A slabo supervenuje B vtedy a len vtedy, ak v nejakom svete w a pre 
nejaké indivíduá x a y v istej oblasti w a ak x vo w má tie isté B-vlastnosti ako 
má y vo w, potom x má tie isté A-vlastnosti vo w ako má y vo w“. 
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ktoré sa v predošlých schémach nebrali do úvahy.  Po druhé – na rozdiel 
od svojich predchodcov, ktorí vytvorili skôr „statické“ modely zobra-
zujúce v podstate jeden cyklus – usilujú sa zdôrazniť dynamiku vzťahu 
medzi makroúrovňou a mikroúrovňou, a tým aj proces jeho reprodukcie 
(porov. obr. č. 3). 
 

 
M1:                                

makrovlastnosti v čase t0 

  
M2:                               

makrovlastnosti v čase t1 

 

 

 

 

 
P1:                                                             

mikrobáza v čase t0 

  
P2:                                                          

mikrobáza  v čase t1 

Obr. č. 3: Makrodynamika v perspektíve superveniencie 
[Hedström – Bearman, 2009b: 11] 

Ako vidno, v tejto modifikácii sa objavujú tri kľúčové zmeny:  
a) predpokladá sa, že vzťah medzi mikrobázou a makrovlastnosťami je 

vždy (t. j. v každom časovom okamihu – t0, t1, ... tn) supervenientný. 
Supervenientný je preto, lebo „makrovlastnosti sú vlastnosti kolek-
tivity alebo súboru entít na mikroúrovni, ktoré nie sú definovateľné 

                                                                                                                                    
(3) „A globálne supervenuje B vtedy a len vtedy, ak pre akékoľvek dva svety 
platí, že ak sú B-nerozlíšiteľné, sú aj A-nerozlíšiteľné“. 
(4) „A globálne supervenuje B vtedy a len vtedy, ak pre akékoľvek dva svety, 
ktoré sú B-nerozlíšiteľné vzhľadom na zobrazenie (mapping) z jednej oblasti na 
druhú, platí, že sú tiež A-nerozlíšiteľné vzhľadom na také isté zobrazenie“ 
[Stalnaker 1996: 226 – 227]. 



 

 

53 

Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii 

pre jednu entitu na mikroúrovni“. Inými slovami, „makrovlastnosť 
M supervenuje sústavu mikrovlastností P vtedy, keď identita v P ne-
vyhnutne implikuje identitu v M. Ak je makrovlastnosť super-
venientná vo vzťahu k mikro, znamená to, že ak sú dve kolektivity 
alebo spoločnosti identické v zmysle ich mikroúrovňových vlast-
ností, potom budú identické aj ich makroúrovňové vlastnosti. To 
však neznamená, že dve kolektivity s identickou makrovlastnosťou 
budú nevyhnutne mať identické mikroúrovňové vlastnosti, lebo 
makroúrovňové vlastnosti môžu vzniknúť rozličnými spôsobmi“ 
[Hedström – Bearman 2009b: 10]. Supervenientný vzťah medzi  
M a P je v tomto zmysle asymetrický. 

Treba ešte dodať, že v tejto modifikácii metodologického (štruktúrneho) 
individualizmu sa síce akceptuje superveniencia, no súčasne odmieta 
emergencia. Tvrdí sa, že „komplexné a neočakávané výsledky (simu-
lácií – pozn. J.S.) nemajú nič do činenia s komplexnosťou spojenia 
medzi mikro a makro alebo s nejakou mysterióznou formou ´emer-
gencie´; vzťah od mikro k makro je vždy jednoducho vzťahom super-
veniencie. Komplexnosť je daná výlučne komplexnou dynamikou 
mikrobázy“ [Hedström – Bearman 2009b: 13]. 

b) predpokladá sa, že neexistuje priama väzba medzi M1 a M2. Dôvod 
je zrejmý: „hoci na M úrovni možno pozorovať systematické pra-
videlnosti, takéto asociácie nám hovoria len veľmi málo o tom, 
prečo pozorujeme to, čo pozorujeme. ... takéto asociácie sú povr-
chovým fenoménom, ktorý vzniká z hlbších podkladových procesov 
(t.j. sociálnych mechanizmov – pozn. J.S) a vyžaduje explanácie 
v ich zmysle“. Odkrytie hlbších kauzálnych súvislostí sa tak zakladá 
na identifikácii mechanizmu, ktorý je možné opísať s pomocou 
relatívne jednoduchých modelov aj napriek tomu, že sociálna dyna-
mika na makroúrovni je spravidla extrémne komplexná [Hedström – 
Bearman 2009b: 12].  
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c) pridáva sa vzťah od M1 k P2, čo umožňuje nepriamu väzbu medzi 
M1 a M2 „cez“ P2 a následne aj reprodukciu vzťahov medzi 
úrovňami v ďalšom cykle. 

Špecifikom štruktúrneho (oproti tradičnému) individualizmu je „dôraz 
na explanačný význam vzťahov a vzťahových štruktúr“ [Hedström – 
Bearman 2009b: 8]. Argumentuje sa tým, že „sociálne vzťahy sú 
kľúčové pre vysvetlenie toho, prečo jedinci konajúci určitým spôsobom 
vyvolávajú isté sociálne výsledky ... To, že vzťahy sú dôležité pre 
vysvetlenie výsledkov, neznamená, že sú nezávislé na indivíduách a ich 
konaní. ... všetky vzťahové štruktúry sú vysvetliteľné ako zamýšľané 
alebo nezamýšľané dôsledky konania indivíduí“ [Hedström – Bearman 
2009b: 9]. Nevyhnutnou podmienkou je teda „explicitná identifikácia 
mikrofundácií ..., prostredníctvom ktorých vznikajú vysvetľované 
sociálne fakty“ [Hedström – Bearman 2009b: 8]. Nadväznosť na Boudo-
novo rozlíšenie hlavných druhov sekundárnych efektov konania je tu 
zrejmá. 

Z tohto dôvodu „významnou implikáciou supervenienčnej perspektívy 
je, že ak nejaká makro- alebo mikrovlastnosť, t.j. M1 alebo P1, 
v predošlom časovom období kauzálne ovplyvňuje makrovlastnosť M2 
v súčasnosti, musí to urobiť výlučne tak, že vplýva na jej super-
venienčnú bázu P2“.28 

Osobitne dôležité pre explanáciu je aj to, že vzťahy medzi 
mikroúrovňou a makroúrovňou „by sa nemali považovať za kauzálne 
vzťahy. ... Vzťah mikro k makro je skôr vzťahom časti k celku než vzťa-

                                                            
28 Pritom, samozrejme, stále platí, že „mechanizmy, prostredníctvom ktorých 
vznikajú sociálne fakty, sa jednoznačne a stabilne vzťahujú ku konaniu 
jedincov a vzťahom, ktoré ich navzájom spájajú“ [Hedström – Bearman 2009b: 
4]. No na to, „aby sme mohli pochopiť kolektívnu dynamiku, musíme skúmať 
kolektivitu ako celok, ale nesmieme ju skúmať ako kolektívnu entitu“ 
[Hedström – Bearman 2009b: 17]. 
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hom medzi príčinou a účinkom“. Mikrovzťahy „konštituujú“ štruktúru 
[Hedström – Bearman 2009b: 11]. 

Za podstatnú treba v tejto súvislosti považovať skutočnosť, že 
mechanizmus prechodu z mikroúrovne na makroúroveň, ktorý bol 
vymedzený v metodologickom alebo štruktúrnom individualizme (a naj-
mä jeho colemanovská verzia), sa v súčasnej sociológii stal takmer 
dominujúcim riešením tejto otázky.29 Ak by aj uvedené konštatovanie 
vyznievalo príliš kategoricky, rozhodne platí prinajmenšom v multi-
agentovom modelovaní, kde sa makrousporiadania generujú z mikro-
usporiadaní, t.j. „zdola – nahor“. Koncepcia metodologického (štruk-
túrneho) individualizmu preto výrazne ovplyvnila diskusiu o gene-
ratívnom, resp. exploratívnom mechanizme. 

2.4. Teória strednej úrovne  

V súčasnej analytickej sociológii sa významná pozornosť venuje 
metodologickým problémom, ktoré súvisia s konštruovaním 
sociologickej teórie. Jednou z azda najzaujímavejších a najpod-
netnejších inšpirácií je rekonštrukcia a upresnenie známej Mertonovej 
koncepcie teórie strednej úrovne, o ktoré sa pokúsili Peter Hedström 
a Lars Udehn [porov. Hedström – Udehn 2009]. Pre analytických 
sociológov je to jeden z kľúčových problémov preto, lebo teórie, ktoré 
sú rozvinuté v profilujúcej práci [Hedström – Bearman 2009a], sú 
„súčasným stelesnením“ Mertonovej teórie strednej úrovne [Hedström – 
Udehn 2009: 25]. 

Hedström a Udehn konštatujú, že myšlienka teórie strednej úrovne sa 
všeobecne považuje za jeden z najvýznamnejších Mertonových príno-
sov do sociológie. Napriek tomu „... nie je to práve jedna z jeho naj-
presnejšie artikulovaných ideí“ [Hedström – Udehn 2009: 27]. Sám 
                                                            
29 Veľmi blízko  k tomu má, pochopiteľne, aj diskusia na tému ´konanie vs. 
štruktúra´ (A. Giddens, morfogentická sociológia M. Archerovej atď.), no tá má 
osobitný charakter a vedie sa inými prostriedkami. 
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Merton tento typ teórie vymedzil skôr vágne30 a túto koncepciu využíval 
„hlavne v negatívnom zmysle, aby sa dištancoval od veľkej teórie na 
jednej strane a hrubého empirizmu na strane druhej“ [Hedström – 
Udehn 2009: 27]. Známa je predovšetkým Mertonova schéma teo-
retickej štruktúry sociológie, kde v hierarchii zdola – nahor sú 
umiestnené: fakty – empirické generalizácie – teórie strednej úrovne – 
všeobecná sociologická teória.  

V metodológii vedy sa všeobecne akceptuje, že vedecká teória plní 
dominantnú explanačnú funkciu. Hedström a Udehn preto nie náhodou 
vychádzajú zo základnej logickej schémy explanácie, ktorú tvorí 
explanandum a explanans. V tomto kontexte sa usilujú odkryť hlbšie 
základy koncepcie teórie strednej úrovne, a tým ju spresniť. Netri-
viálnym výsledkom ich analýzy sú tri parciálne závery. 

Po prvé, podrobná analýza Mertonových formulácií o teórii strednej 
úrovne vedie k záveru, že sociologická teória má dve hlavné dimenzie: 
dimenziu všeobecnosti (generality) a dimenziu izolácie. 

a) všeobecnosť: 
„Čím väčšiu množinu javov alebo typov javov teória vysvetľuje, tým je 
všeobecnejšia. ... Všeobecnosť je v inverznom vzťahu ku špecifickosti“ 
[Hedström – Udehn 2009: 28]. Sociologické teórie sa líšia stupňom vše-
obecnosti a možno ich usporiadať na kontinuu od partikulárnych po 
všeobecné. 

b) izolácia: 
„Izolácia je istý druh abstrakcie, ktorý spočíva v tom, že sa pozornosť 
sústreďuje na určité explanačné faktory za cenu opomenutia iných. ... 
Jednou z dôležitých dimenzií, ktorá navzájom odlišuje rozličné typy 

                                                            
30 Je všeobecne známe, že Mertonova idea teórie strednej úrovne sa intuitívne 
chápe – pochopiteľne, nie korektne a konzistentne s tým, ako ju zamýšľal 
a interpretoval jej autor – zhruba v tom zmysle, že ide o „čosi viac“ ako 
o empirickú generalizáciu, ale súčasne o „čosi menej“, ako je všeobecná teória.  
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teórií, je rozsah izolovaného poľa vo vzťahu k vylúčenému poľu. 
Niektoré teórie sústreďujú pozornosť na užšiu množinu explanačných 
faktorov, kým iné hľadajú rozsiahlejšie vysvetlenie“ [Hedström – 
Udehn 2009: 28]. Sociologické teórie sa líšia stupňom izolácie a možno 
ich usporiadať na kontinuu od inkluzívnych po exkluzívne. 

Po druhé, logickú schému vysvetlenia možno prepojiť s odkrytými 
dimenziami sociologickej teórie. Kým dimenzia všeobecnosti sa vzťa-
huje na explanandum (t.j. na to, čo je predmetom vysvetlenia), di-
menzia izolácie sa vzťahuje na explanans (t.j. na explanačné faktory) 
[Hedström – Udehn 2009: 29]. 

Po tretie, vzťah medzi oboma dimenziami je ortogonálny: dimenzie sú 
vzájomne nezávislé a ich varianty možno kombinovať [Hedström – 
Udehn 2009: 29]. Na každej úrovni všeobecnosti možno nájsť 
sociologické teórie, ktoré sa líšia stupňom izolácie, a naopak na každej 
úrovni izolácie zasa teórie rozličnej všeobecnosti. Je zrejmé, že tak je 
možné identifikovať hlavné typy sociologických teórií31 vrátane teórie 
strednej úrovne.32 

                                                            
31 Explanandom Veľkej teórie (Parsons, Marx)  je celá sociálna skutočnosť a jej 
explanans obsahuje všetky relevantné faktory. Teória racionálnej voľby 
(Becker) a teória výmeny (Homans) sú zasa príkladmi teórií, ktoré sú síce 
všeobecné, ale exkluzívne, lebo sa výsostne opierajú o predpoklad racionality 
konania, ktorý je kľúčovým explanačným faktorom. Deskripcie (lebo v tomto 
prípade to nie sú explanácie v pravom slova zmysle, ale skutočne len 
deskripcie) sa tiež líšia počtom explanačných faktorov, resp. presnejšie 
nezávislých premenných (tak ako jednoduchá regresia od regresie mno-
honásobnej). 
32  Na tomto mieste je potrebná terminologická poznámka. Mertonov termín 
„Middle Range Theory“ sa totiž často prekladá (a následne aj interpretuje) 
rozličným spôsobom. Vyskytuje sa v troch podobách. Hovorí sa o: 1) „teórii 
stredného rozsahu“, 2) „teórii stredného dosahu“ a 3) „teórii strednej úrovne“. 
Ako vidno, rozdiel v dvoch prvých podobách je spôsobený najmä tým, či sa 
MRT interpretuje vo vzťahu k explanandu („teória stredného dosahu“) alebo 
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Sociologická teória strednej úrovne je „jasný, presný a jednoduchý typ 
teórie, ktorú možno využiť pri čiastočnom vysvetlení celého súboru 
rozličných javov. Takáto teória si pritom nerobí nároky na to, že by bola 
schopná vysvetliť všetky sociálne javy, a ani sa nezakladá na dajakej 
forme extrémneho redukcionizmu, ktorá by charakterizovala ich ex-
planans“ [Hedström – Udehn 2009: 31]. 

 
Všeobecné Veľká    Becker 

teória    Homans 
 

Všeobecnosť  Teória strednej úrovne 
 
 

Partikulárne Široké    Úzke 
deskripcie   deskripcie 
 
Inkluzívne Izolácia  Exkluzívne 

Obr. č. 4: Definičné charakteristiky teórie strednej úrovne 

Teória strednej úrovne je alternatívou oproti klasickému či ortodoxnému 
ideálu sociologickej teórie ako axiomatizovaného alebo skôr 
hypoteticko-deduktívneho systému, ktorý sa zakladá na „zákonoch 
rozličného stupňa všeobecnosti“. Práve sama absencia univerzálnych 
zákonov v sociálnych vedách vyvolala pochybnosti o plodnosti kla-
sického prístupu k teórii a explanácii. „Teória strednej úrovne je víziou 
sociologickej teórie ako zásobníka (toolbox) teórií strednej úrovne 
všeobecnosti (semigeneral), z ktorých každá je vhodná na vysvetlenie 
limitovaného súboru javov alebo istého typu javov“ [Hedström – Udehn 
2009: 31].33 

                                                                                                                                    
explanansu („teória stredného rozsahu“). V snahe vyhnúť sa možnej konfúzii sa 
tu volí všeobecnejší a neutrálny termín „stredná úroveň“. 
33 „Hoci sám Merton nikdy explicitne nehovoril o tom, čo by sme dnes nazvali 
explanáciami, ktoré sa zakladajú na mechanizme, ... možno sa domnievať, že 
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Teória strednej úrovne môže získavať rozličné formy. Ich vymedzenie 
závisí od zvoleného diferenciačného hľadiska.  

Možno rozlišovať klasickú, „mertonovskú“ formu teórie strednej 
úrovne, ktorá zodpovedá sociologickým teóriám druhej generácie, t.j. 
tzv. sociologickým miniparadigmám [Sozański 1998], a súčasnú, ktorá 
už zodpovedá sociologickým teóriám tretej generácie, t.j. abstraktným, 
idealizovaným sociálnym systémom [Sozański 1998], tvoriacim vecný 
a teoretický základ experimentov a najmä multiagentových dyna-
mických simulácií (porov. časť 3.). 

Hedström s Udehnom zdôrazňujú iný druh rozdielu. Teórie strednej 
úrovne sa totiž líšia i stupňom hĺbky kauzálneho vysvetlenia. Niektoré 
teórie strednej úrovne sú totiž „len vysvetlenia v podobe čiernej skrinky, 
ktoré sa zakladajú na asociáciách medzi premennými alebo uda-
losťami“, kým „iné podrobne objasňujú ozubené kolieska (mecha-
nizmov – pozn. J.S.), ktorými sú produkované vysvetľované typy 
javov“. Súčasná analytická sociológia sa sústreďuje práve na teórie 
strednej úrovne druhého typu [Hedström – Udehn 2009: 32], t.j. vyža-
duje, aby sociologická teória prinášala dostatočne hlboké kauzálne 
vysvetlenia. V analytickej sociológii sa takéto teórie považujú za 
typické a žiaduce. 

Problém spočíva v tom, či sa súčasní analytickí sociológovia 
nevyznačujú azda až prílišným, resp. predčasným optimizmom. 
V súvislosti s teóriami strednej úrovne totiž ostáva naďalej otvorený 
celý súbor dôležitých otázok.  

Problematiku teórií strednej úrovne, s ktorými sa možno stretnúť najmä 
v súčasnej analytickej sociológii, sa pokúsil kriticky analyzovať napr. 
K.D. Opp [Opp 2013b]. Opp, ktorý je sám zástancom širokej verzie 
teórie racionálneho konania (t.j. typu všeobecnej teórie), identifikoval  
                                                                                                                                    
sociologické teórie videl skôr ako vysvetlenia na základe mechanizmov než ako 
všeobecné axiomatické systémy“ [Hedström – Udehn 2009: 31-32]. 
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8 problematických a 5 silných stránok sociologických teórií strednej 
úrovne.  

Za hlavné problémy teórií strednej úrovne považuje to, že: 
a) nie sú kritériá na výber alternatívnej, resp. konkurenčnej teórie, 

t.j. v prípade, ak sú k dispozícii viaceré teórie strednej úrovne 
pre to isté explanandum, 

b) nemožno dokázať, že teória strednej úrovne je lepšie zakotvená 
(grounded), resp. potvrdená než iné typy teórie, 

c) teórie strednej úrovne nie vždy dovoľujú explanácie, ktoré sa 
zakladajú na mechanizmoch, 

d) mnohé teórie strednej úrovne majú malú explanačnú silu, lebo 
nemajú dobre špecifikované explanandá alebo podmienky 
platnosti, 

e) teórie strednej úrovne sa zakladajú na všeobecných teóriách 
individuálneho konania, no tieto nie sú explicitne a sys-
tematicky formulované a aplikované, 

f) nie je príliš ´ekonomické´, aby sa pre každú triedu sociálnych 
javov budovala osobitná teória. Inými slovami, ekonomickejšie 
by bolo aplikovať všeobecnú teóriu na všetky tieto javy, 

g) nie je jasné, či teórie strednej úrovne sú medzikrokom ku 
všeobecnej teórii a 

h) mnohé teórie strednej úrovne nie sú jasne sformulované, a preto 
je ťažké ich aplikovať alebo vôbec nemôžu byť aplikované pri 
vysvetľovaní sociálnych javov [Opp 2013b: 348-350]. 

Teórie strednej úrovne sa súčasne vyznačujú aj viacerými prednosťami. 
Spočívajú predovšetkým v tom, že: 

a) umožňujú integráciu empirických zistení, 
b) vedú k modifikáciám iných (najmä dovtedy existujúcich) teórií, 
c) poskytujú možnosť odkryť slabé stránky všeobecných teórií, 
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d) teórie strednej úrovne poskytujú impulzy k presnejšiemu 
vymedzeniu začiatočných podmienok RCT a explanácií v ich 
rámci a 

e) teórie strednej úrovne môžu byť východiskom k explanáciám, 
ktoré sa zakladajú na mechanizmoch [Opp 2013b: 351-352]. 

Záver, ku ktorému dospieva Opp, nie je jednostranný, ani kategorický. 
Zvažuje nedostatky teórií strednej úrovne, ktoré súvisia s ich validitou 
a explanačnou silou, no aj ich prednosti. Tvrdí, že „výlučnú orientáciu 
na teórie strednej úrovne nemožno dostatočne zdôvodniť“, a preto je 
potrebné rozvíjať tak teórie strednej úrovne, ako aj všeobecné teórie 
[Opp 2013b: 352]. 
 
2.5. Explanačná funkcia sociálneho mechanizmu  

Ako vidno, v analytickej sociológii sa pozornosť presúva k celkom inej 
koncepcii sociologickej teórie než v metodologickom pozitivizme. 
Sociologická teória sa má zakladať na generatívnom modeli. 
Generatívny model je totožný so sociálnym mechanizmom ktorý 
produkuje  určité výsledky [porov. Schenk 2011]. Na tomto mieste azda 
postačí odvolávka na veľmi všeobecné vymedzenie sociálneho mecha-
nizmu ako sústavy (constelation) entít a aktivít, ktoré pravidelne 
produkujú isté výsledky [Hedström – Bearman 2009a: 5] alebo ako 
„súboru prvkov a kauzálnych vzťahov medzi nimi, ktoré pravidelne 
vedú z východiskového stavu do stavu následného“ [Demeulenaere 
2011: 12]. Sociálny mechanizmus umožňuje nielen deskripciu, ale 
predovšetkým explanáciu  ‒ „kauzálnu rekonštrukciu“ [Mayntz 2004: 
238] – danej predmetnej oblasti (procesu, dynamiky), a tým aj naplnenie 
základnej, explanačnej funkcie každej vedeckej teórie. 

  



 
 

62 

Juraj SCHENK 

V teórii sociálnych mechanizmov existujú dva základné metodologické 
prístupy, ako naplniť túto požiadavku: 

a) Analytickí sociológovia, ktorí sú metodologickí individualisti, 
požadujú, aby explanácia mala finálny charakter a neobsahovala 
nijaké čierne skrinky [Boudon 1998a].34 Iba vtedy je možné určiť 
príčiny, prečo nastala určitá situácia (a rekonštruovať alebo 
vygenerovať príslušný sociálny mechanizmus). Nevyhnutné je od-
haliť základy sociálnej dynamiky na mikroúrovni (micro-
foundations) – napríklad v podobe dobrých dôvodov konania 
sociálnych aktérov (Boudon) a pod. Inak je možná prinajlepšom len 
deskripcia skúmaného problému, alebo dokonca hrozí reálne riziko 
pseudovysvetlenia neidentifikovateľnými (resp. prinajmenšom 
neidentifikovanými) a neverifikovateľnými konštruktami.35 

b) Teoretici sociálnych mechanizmov, ktorí sa nehlásia k meto-
dologickému individualizmu, tvrdia, že pri skúmaní mechanizmov 
sociálnych makrofenoménov nie je vždy potrebné – a niekedy to 
dokonca ani nie je možné – odkryť základy sociálnej dynamiky na 
mikroúrovni [Mayntz 2004] alebo treba postupovať iným spôsobom 
(napr. v zmysle nereduktívneho individualizmu [Sawyer 2001; 
Sawyer 2002; Sawyer 2003a; Sawyer 2003b; Sawyer 2004; porov. 
aj Schenk 2011]). 

Metaforicky by tento rozdiel bolo možné vyjadriť parafrázou na 
Bungeho známy článok „How does it work?“ [Bunge 2004a]: kým 
                                                            
34  V sociológii sa s explanáciami „čiernou skrinkou“ možno stretnúť veľmi 
často a v rozličných súvislostiach: túto funkciu plnia také konštrukty, akými sú 
napr. ´nátlak´, ´imitačný inštinkt´, ´magické myslenie´, ´kognitívne deformá-
cie´, ´primitívna mentalita´, ´rámce´, ´habitus´, ´averzia voči riziku´, ´rezisten-
cia voči zmene´ [Boudon 1998a: 175]. 
35  Tu naozaj možno hovoriť o len pseudovysvetlení, lebo sa zakladá na 
bludnom kruhu tautológií a v skutočnosti nič nevysvetľuje. Povedzme 
„vysvetlenie“ ´averziou voči riziku´ v tom zmysle, že jedinec sa vyhýba riziku 
(nepodniká rizikové záležitosti), lebo má averziu k riziku, pripomína príklad, 
ktorý často uvádzal A. Hirner v podobnej súvislosti: „Mak uspáva, lebo má 
uspávaciu silu“.  
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v prvom prípade (à la Boudon) sa zdôrazňuje, že treba ukázať, „prečo to 
funguje?“, v prípade druhom (Bunge) sa dôraz kladie skôr na to „ako to 
funguje?“. Kým v prvom prípade ide zjavne o explanáciu, v druhom 
prípade je možné uvažovať aj o tom, že by mohol zodpovedať len 
deskripcii. Vzťah medzi týmito prístupmi preto bude potrebné podrobne 
analyzovať. 

Sám Bunge je presvedčený, že správna odpoveď na otázku „ako to 
funguje?“ spočíva v identifikácii explanatórneho mechanizmu. No aj 
vtedy, ak by Bungeho prístup zodpovedal len deskripcii mechanizmu, 
dá sa predpokladať, že nie vždy nevyhnutne musí ísť o samostatné 
alternatívy. Je možné, že sú to vlastne dva stupne ´explanácie´, ktoré sú 
špecificky podmienené: na otázku „prečo to (takto) funguje?“ možno 
totiž vo väčšine prípadov odpovedať až vtedy, ak možno určiť, „ako to 
funguje?“. Deskripcia je napokon vždy nevyhnutným predstupňom 
explanácie.  

Niet zrejme pochýb o tom, že pri skúmaní sociálnych mechanizmov je 
deskripcia nepostrádateľnou a neobyčajne náročnou poznávacou ope-
ráciou. Jej význam pri skúmaní mechanizmov vystupuje do popredia 
najmä z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je to, že sociologické 
poznanie sociálnych mechanizmov je napriek všetkému stále len v za-
čiatkoch a veľa sociálnych mechanizmov ostáva i naďalej neod-
halených. Druhým dôvodom je reálna existencia komplexných mecha-
nizmov, t.j. situácií, ktoré sa označujú ako prepojenie mechanizmov 
(vrátane situácií, keď pôsobenie jedného mechanizmu anuluje pôsobenie 
iného alebo iných mechanizmov). Vo všetkých týchto zložitejších 
prípadoch je korektná deskripcia mechanizmu a jeho pôsobenia 
absolútne nevyhnutná. 

Medzi týmto dvoma prístupmi existujú aj ďalšie rozdiely. Jeden 
z najvýznamnejších sa týka problematiky zákona [porov. aj Černík – 
Viceník 2011]. Kým Bunge tvrdí, že mechanizmus je odvodený zo 
zákona (nomologického?), Boudon spochybňuje existenciu nomo-
logických zákonov v sociálnej skutočnosti: sociologickú teóriu majú 



 
 

64 

Juraj SCHENK 

tvoriť sústavy modelov (inými slovami – sociálnych mechanizmov), 
ktoré nielen umožňujú, ale aj poskytujú vysvetlenie. V analytickej 
sociológii sa vedecký zákon často nahrádza sociálnym mechanizmom, 
resp. sústavou sociálnych mechanizmov. Objavuje sa i názor, že vo vede 
zákony slúžia na deskripciu, kým teórie na vysvetlenie. Zákony 
vyjadrujú vzťahy medzi premennými veličinami a umožňujú pochopiť, 
„ako“ vzniká istý účinok. Teórie odpovedajú na otázky „prečo“ sa tak 
stáva, lebo poskytujú kauzálnu históriu pozorovaného účinku [Cioffi-
Revilla 2014: 145]. 

Ešte hlbšie sa skrýva fundamentálny problém, ktorý súvisí tak so 
sociálnymi mechanizmami a zákonmi, ako aj so vzťahmi medzi nimi. 
Zdá sa, že v súčasnej sociológii možno zaznamenať takmer všeobecnú 
zhodu v tom, že sa zreteľne rozlišujú mechanizmy na jednej strane 
a vedecké (sociálne) zákony na strane druhej. Otvorená zostáva len 
otázka ich vzájomného vzťahu, i keď aj tu výrazne prevláda názor, že 
mechanizmus je istou opozíciou k hempelovskému vedeckému zákonu, 
nad marginálnym názorom, podľa ktorého je vzťah medzi nimi oveľa 
komplexnejší. Diskusia je tu mimoriadne zaujímavá a naďalej otvorená. 

Rozlíšenie mechanizmov a sociálnych ´zákonov´ „znamená klásť vys-
vetlenie na základe mechanizmu proti kauzálnemu vysvetleniu podľa 
modelu pokrývajúceho zákona“ [Mayntz 2004: 240]. Hempelov 
pokrývajúci zákon dnes už je len „prežitý (outdated) pohľad“, ktorý aj 
tak „v sociológii nikdy nehral vážnu úlohu“ [Hedström – Bearman 
2009b: 5]. Dokonca ju ani nemohol hrať, lebo „v sociálnom svete 
nemožno nájsť nič také, ako sú univerzálne zákony fyziky“. Keďže 
nemá zmysel hľadať ´zákony´, ktoré v sociálnom svete neexistujú, treba 
hľadať mechanizmy [Mayntz 2004: 240]. Hlavný rozdiel medzi oboma 
nie je – ako sa často mýlne argumentuje – v tom, že tvrdenia o mecha-
nizmoch sú menej všeobecné než tvrdenia v nomologicko-deduktívnom 
vysvetlení, ale v analytickej teórii vedy. Kým mechanizmy – na základe 
kauzálnej rekonštrukcie – umožňujú identifikovať procesy, ktoré 
generujú dajaký sociálny fenomén, a tým ho aj vysvetliť, „´zákony´ 
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principiálne sú všeobecné tvrdenia o kovarianciách; to znamená, že 
´zákony´ zdôrazňujú kauzálne faktory a nie procesy“ [Mayntz 2004: 
240-241].  

V druhej, skôr výnimočnej verzii sa predpokladá, že aj samé 
mechanizmy sa zakladajú na zákonoch. Napríklad Mario Bunge síce 
akceptuje, že mechanizmy sa líšia od zákonov, no odmieta myšlienku, 
že sú to protiklady a že nimi možno zákony36 nahradiť. Skutočnosť, že 
pravdepodobne vo väčšine prípadov „nie sú známe primerané mecha-
nistické zákony, vôbec nedokazuje, že neexistujú. ... Mechanizmy bez 
predstaviteľných zákonov sa nazývajú zázraky“ [Bunge 2004a: 196]. 
Vedecký výskum totiž vyžaduje dva hlavné predpoklady: a) reálny svet 
je materiálny a neobsahuje nijaké autonómne, t.j. od subjektu nezávislé 
idey, čím sa veda zbavuje ´duchov´ a b) princíp zákonitosti, ktorým sa 
zázraky stavajú mimo vedu. V sociálnych vedách sú zákony a mecha-
nizmy nevyhnutnými, ale nie dostatočnými podmienkami vysvetlenia. 
„Mechanizmus a zákon od seba možno odlúčiť iba analyticky ... 
explanácia na základe mechanizmu len prehlbuje subsumpciu namiesto 
toho, aby ju nahrádzala“37 [Bunge 2004a: 197-198; porov. aj Schenk 
2011: 113-114].  

V tejto súvislosti možno dodať ešte jednu poznámku. Väčšina 
multiagentových modelov tiež ukazuje skôr „ako to funguje“ než „prečo 
to takto funguje“. Nie je pritom známe, že by ich explanačná funkcia 
bola z tohto dôvodu spochybnená alebo spochybňovaná. Naopak, de-
monštrovanie toho, ako to funguje, neraz vystupuje ako podmienka 
správnej explanácie.38 

                                                            
36 Bunge pri tom síce explicitne neuvádza koncepciu zákona, o ktorej hovorí, 
ale zdôrazňuje, že „pokrývajúci zákon zlyháva pri explanácii“ preto, lebo 
„neobsahuje pojem mechanizmu“ [Bunge 2004a: 202]. 
37 Konkrétne ilustrácie možno nájsť v Bungeho štúdii [Bunge 2004a: 198-202]. 
38  Na to, aby bolo možné skutočne vysvetliť daný jav, je nevyhnutné 
„preukázať nielen to, že prijaté predpoklady o agentoch vyvolávajú pozorovaný 
makrovýsledok, ale aj to, ako sa to deje. To je možné uskutočniť tak, že sa 
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Dobrým príkladom odpovede na otázku „ako to funguje?“ môže byť 
mechanizmus procesu sociálnej kontroly [porov. Hirner 1973; Hirner – 
Krivý – Schenk 1974]. V tomto modeli sa predpokladá, že proces 
sociálnej kontroly je jedným zo základných samoregulačných procesov 
s tým, že je produkovaný a reprodukovaný takou špecifickou ľudskou 
činnosťou (činnosťou autokinetických jednotlivcov), ktorá sa zakladá na 
konfrontácii normy platnej pre určitý úsek sociálneho systému so 
stavom reálnym. Z tohto dôvodu sa tento druh činnosti charakterizuje 
ako konfrontačná činnosť. Jej zmyslom je detekcia prípadnej odchýlky 
skutočnosti od normy, t. j. odchýlky, ktorá by sa mala (mohla) v procese 
samoregulácie odstrániť alebo minimalizovať. Tiež sa predpokladá, že 
proces sociálnej kontroly má dve osobitné fázy: je to kontrola 
inštitucionalizovaná (zhora) a kontrola neinštitucionalizovaná (zdola). 
Prvá sa vykonáva profesionálne ako povinnosť vyplývajúca z formálnej 
roly v sociálnom systéme, druhá spontánne ako právo radového člena 
sociálneho systému (občana v spoločnosti, pracovníka vo firme a pod.). 

Pre účely skúmania spätnej fázy sociálnej kontroly (vo výrobnom 
podniku) bol vybudovaný osobitný teoretický model (porov. obr. č. 5). 
Proces (spätnej fázy) sociálnej kontroly tu má podobu pravidelného 
sledu zmien, ktoré reprezentujú jednotlivé štruktúrne komponenty: 

a) saturovanosť informáciami (SI), 
b) konfrontačná aktivita (KA), 
c) spôsoby uvoľňovania konfrontačného napätia (SUN), 
d) formy uvoľňovania konfrontačného napätia (FUN) a  
e) transformátory kontrolného potenciálu (TPK).  

Keďže zjavne ide o prepojenie diskontinuitných aktov, následnosť 
štruktúrnych komponentov plne zodpovedá klasickému vymedzeniu 
sociálneho mechanizmu. 

                                                                                                                                    
charakterizuje mechanizmus, ktorý bol implementovaný pri simulácii, a do-
kumentuje, ako rozdiely vo výsledkoch systematicky závisia od zmien 
v predpokladoch simulácie“ [Marchionni – Ylikoski 2013: 237].  
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Obr. č. 5: Model spätnej fázy sociálnej kontroly 
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K tomuto modelu možno uviesť niekoľko vysvetľujúcich poznámok.39 
Nevyhnutnou podmienkou konfrontačnej činnosti je informovanosť tak 
o normách sociálneho systému, ako aj o jeho skutočnom stave. Na úrov-
ni jednotlivca je definovaná ako saturovanosť informáciami, ktoré 
v systéme pretekajú cez špecifické informačné kanály. Druhým štruk-
túrnym komponentom je sama konfrontačná aktivita, ktorú vykonáva 
jednotlivec a ktorá je predmetne viazaná na konkrétne subsystémy 
a úseky sociálneho systému. Konfrontačná aktivita tak má dve dimen-
zie: šírku (t.j. počet konfrontovaných úsekov – KAŠ) a konfrontačné 
napätie (KAN), ktoré je lineárnou funkciou odchýlky skutočnosti od 
platnej a záväznej normy. Súhrnným vyjadrením oboch týchto dimenzií 
konfrontačnej aktivity je potenciál sociálnej kontroly. Tento potenciál 
ukazuje celkový objem potenciálnej sociálnej energie, ktorú má daný 
sociálny systém k dispozícii pre svoju samoreguláciu. Na to, aby sa 
konfrontačné napätie mohlo stať reálnou sociálnou silou, musí sa 
objektivizovať, manifestovať v ľudskom správaní, t.j. uvoľňovať, čím sa 
kontrolný potenciál (v istom stupni) aktualizuje. Tomu zodpovedá 
následná štruktúrna zložka – spôsoby uvoľňovania konfrontačného 
napätia. Konfrontačné napätie sa môže uvoľňovať v rozličných formách 
uvoľňovania konfrontačného napätia (od pripomienok cez kritiku až po 
štrajk alebo rebéliu). Konfrontačné napätie vyteká z emitorského pólu 
(jednotlivci vykonávajúci konfrontačnú aktivitu) a z povahy veci musí 
byť nasmerované (uvoľňované) na pól akceptorský, ktorý predstavujú 
osobitné orgány sociálneho systému, lebo len tieto orgány sú vybavené 
príslušnými samoregulačnými kompetenciami. Orgány sociálneho 
systému (ako napr. management a pod.) tu plnia funkciu trans-
formátorov konfrontačného napätia (prenášajú napätie, prípadne ho 
modifikujú a využívajú na reguláciu, t.j. na odstránenie detekovaných 
odchýlok skutočnosti od platnej normy). Tým sa uzatvára jeden cyklus 
                                                            
36 Treba zdôrazniť, že charakteristika štruktúrnych komponentov je zjedno-
dušená a redukovaná do podoby, ktorá je nevyhnutná pre elementárnu zrozu-
miteľnosť modelu. Celkom vynechané sú všetky okolnosti, ktoré súvisia s iden-
tifikáciou štruktúrnych komponentov i s ich  meraním a interpretáciou. 
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procesu spätnej fázy sociálnej kontroly. V prípade potreby – t.j. ak 
proces samoregulácie nebol úspešný alebo dostatočný – môže 
nasledovať cyklus ďalší. Keďže každý štruktúrny komponent je va-
riabilný, model umožňuje posúdiť (a prípadne aj optimalizovať) úroveň 
spätnej fázy sociálnej kontroly v každom reálnom sociálnom systéme. 

Hirnerov model procesu sociálnej kontroly 40  zodpovedá nielen 
vymedzeniu sociálneho mechanizmu [porov. Schenk 2011], ale aj 
niektorým ďalším požiadavkám súčasnej analytickej sociológie. Treba 
však zdôrazniť, že jeho autor vôbec nebol metodologickým indi-
vidualistom a ani sa k tomuto prístupu priamo nehlásil. Nie je preto 
náhoda, že tento model síce eliminuje tzv. čierne skrinky, ale nepo-
skytuje Boudonom požadované finálne vysvetlenia na úrovni dobrých 
dôvodov pre konanie a presvedčenia (beliefs) jednotlivcov. Umožňuje 
ukázať, ako (a či vôbec) konajú autokinetickí jednotlivci v jednotlivých 
fázach spätnej fázy procesu sociálnej kontroly i výsledky ich konania na 
úrovni sociálneho systému. Neumožňuje však ukázať, prečo auto-
kinetickí jednotlivci tak konajú, alebo nekonajú (tento zámer napokon 
Hirner vôbec nemal41). Napriek tomu takto identifikovaný mechanizmus 
procesu poskytuje viac než jeho deskripciu: umožňuje ukázať, že proces 
sociálnej kontroly (konkrétne konfrontačná aktivita) môže byť zablo-
kovaný napr. už na úrovni informačných tokov alebo sa kontrolný 
potenciál aktualizuje len v minimálnej miere, zlyhávajú transformátory 
konfrontačného napätia a pod., a pod. podľa konkrétnych okolností. 

                                                            
40 Sám Hirner termín mechanizmus, samozrejme, nepoužíval. Hovoril o štruk-
túrnych zložkách spätnej fázy sociálnej kontroly. Napriek tomu v tomto prípade 
ide o viac než o analógiu. Je to o.i. aj preto, lebo pre výskum sociálnej kontroly 
pôvodne plánoval aj druhú etapu, cieľom ktorej mala byť dynamická analýza, 
t.j. skúmanie fungovania tohto procesu. Takýto dynamický pohľad sa však už 
nepodarilo uskutočniť, lebo výskum bol po prvej etape v r. 1973 admi-
nistratívne či skôr mocensky zastavený. 
41 Dnes sa to už nedá overiť, ale sám Alexander Hirner by pravdepodobne 
zastával názor, že finálne vysvetlenie tohto druhu v tomto prípade ani nie je 
potrebné a je už skôr za hranicami kompetencií sociológie. 



 
 

70 

Juraj SCHENK 

Poskytuje teda (aspoň parciálnu) odpoveď na otázku, prečo napr. zly-
háva spätná fáza sociálnej kontroly v konkrétnom sociálnom systéme. 
Treba súhlasiť s názorom, že v tomto prípade nejde o finálne vys-
vetlenia, ale zároveň treba rešpektovať aj skutočnosť, že ich nemožno 
považovať len za deskripciu. Odpoveď na otázku „Ako to funguje?“ sa 
môže stať netriviálnym vysvetlením procesu na makroúrovni, aj keď nie 
je vysvetlením finálnym.  
 
2.6. Raymond Boudon a súčasná analytická sociológia 

Ukázalo sa, že pre súčasnú analytickú sociológiu sú prístupy Raymonda 
Boudona v mnohých ohľadoch veľmi dôležité. Hoci v predchádzajúcich 
častiach im bola venovaná primeraná pozornosť, v danom kontexte 
nebolo možné podať ich úplný obraz. V stručnosti treba ešte doplniť dva 
okruhy skutočností, ktoré majú osobitný význam predovšetkým pre 
problematiku explanačných modelov.  

Prvý okruh zahŕňa skutočnosti, ktoré tvoria východiská a nevyhnutné 
predpoklady pre konštrukciu a využitie rozličných druhov explanačných 
modelov v sociológii. Konkrétne to znamená, že treba rekapitulovať a 
doplniť hlavné princípy (tohto segmentu 42 ) Boudonovej koncepcie. 
Druhý okruh sa viaže na objasnenie pomerne komplikovaného vzťahu 
samého Boudona k súčasnej analytickej sociológii. Význam tohto 
okruhu spočíva najmä v tom, že výrazne dokresľuje Boudonove 
stanoviská a zámery. 

a) Tri kľúčové princípy 

Raymond Boudon v jednej zo svojich posledných štúdií [Boudon 2012] 
sumarizuje predovšetkým tri hlavné princípy, na ktorých sa zakladá jeho 
koncepcia. Za tieto princípy považuje: 
                                                            
42  Boudonova koncepcia ako celok je, pochopiteľne, oveľa širšia a štruk-
túrovanejšia. Jej komplexnejší výklad presahuje účel i možnosti tohto textu. 
K vývinu Boudonovho výskumného programu porov. napr. [Cherkaoui 2014]. 
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1) princíp metodologického singularizmu, 
2) princíp metodologického individualizmu a 
3) princíp kognitívnej rovnováhy. 

Princípy metodologického singularizmu, metodologického indivi-
dualizmu spolu s princípom kognitívnej rovnováhy tvoria sústavu, ktorá 
je vnútorne konzistentná. Takúto sústavu možno charakterizovať ako 
„paradigmu“ [Boudon 2012: 19]. Jej efektívnosť dokazuje aj fakt, že 
„mnoho sociologických prác, ktoré sa považujú za skutočne vedecké, 
vzniklo na základe týchto troch pravidiel platných vo všetkých vedných 
disciplínach“ [Boudon 2012: 8]. Paradigma, ktorá je definovaná týmito 
tromi princípmi, sa v sociológii objavovala a objavuje pod rozličnými 
názvami. Kedysi sa nazývala „chápajúca sociológia“ (Weber), resp. 
„teória strednej úrovne“ (Merton), dnes je to „vysvetľujúca sociológia“ 
(H. Esser) alebo „analytická sociológia“ (P. Hedström et al.). Osobitne 
dôležité je však to, že „oživuje význam ´teórie strednej úrovne´“ [porov. 
Boudon 2012: 29]. 

Princípy metodologického individualizmu a kognitívnej rovnováhy už 
boli v dostatočnej miere objasnené v predchádzajúcich častiach tohto 
textu (porov. časť 2.2.). Na tomto mieste sa preto možno zamerať už len 
na princíp metodologického singularizmu. 

Tým, že Boudon tento princíp vyzdvihuje ako prvý v poradí, 
východiskový, explicitne mu pripisuje mimoriadny význam. Predo-
všetkým zdôrazňuje, že princíp metodologického singularizmu – či už 
sa označuje týmto, alebo iným termínom – „je princípom, ktorým sa 
riadia všetky vedné disciplíny“. Napríklad biológ sa vo svojej bežnej 
práci zaoberá jednotlivými (singular) javmi: objasňuje, povedzme, 
správanie nejakého víru. Pochopiteľne, pritom ho zaujímajú aj širšie 
otázky, ako je napr. vznik alebo podstata života, no „tie priamo 
nepredstavujú predmet a cieľ jeho výskumu“ [Boudon 2012: 11]. 
Princíp metodologického singularizmu „je nevyhnutnou podmienkou 
vedeckého vysvetlenia“ [Boudon 2012: 10]. 
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Odlíšenie vysvetlenia od interpretácie (porov. časť 2.2.) – i keď je aj 
samo osebe dôležité – zďaleka nestačí. Zásadný význam tu má sama 
povaha vedeckého vysvetlenia. Vysvetľovanie záhadných (puzzling) 
javov vo vede zvyčajne spočíva na tom, aby sa preukázalo, že sú 
„výsledkom sústavy nesporných, jasných (not-puzzling) zákonov a fak-
tuálnych tvrdení“. To je „presne to, čo robí akýkoľvek fyzik, biológ 
alebo astronóm“. Z tohto dôvodu paradigma, ktorá vyplýva z uvedených 
troch základných princípov, „definuje osobitný typ sociológie, ktorý 
možno charakterizovať ako ´vedecký´“ práve preto, lebo sa tiež „usiluje 
vysvetliť akýkoľvek záhadný sociálny jav ako výsledok sústavy jasných 
zákonov a faktuálnych tvrdení“ [Boudon 2012: 30]. 

Princíp metodologického singularizmu má v sociológii svoju pevnú 
tradíciu. Presne v jeho duchu postupovali vo svojej práci aj Max Weber, 
Émile Durkheim, Alexis de Tocqueville a mnoho dalších klasických 
sociológov a iných sociálnych vedcov, ktorí si nielen naplno uvedo-
movali význam a dôsledky tohto princípu „vo všetkých vedných dis-
ciplínach“, ale ho v sociológii aj dôsledne uskutočňovali. Tak Weber 
medzi iným skúmal napr. nielen to, prečo Farizeji na rozdiel od 
Saducejov verili v nesmrteľnosť duše, ale aj to, prečo sú Američania 
religióznejší ako Angličania, Francúzi či Nemci alebo prečo v Starom 
Ríme roľníci na rozdiel od iných skupín obyvateľstva (napr. vojakov 
a pod.) neprijímali monoteistické náboženstvá a pod. Durkheim skúmal 
zasa to, prečo je vyšší podiel samovrážd u mužov než u žien, 
u protestantov než u katolíkov, medzi slobodnými než medzi zosobá-
šenými. Durkheim z toho až následne vyvodil svoju typológiu samo-
vrážd. Durkheim v rovnakom zmysle skúmal (v Elementárnych formách 
náboženského života), prečo má pojem „duše“ jasný symbolický výz-
nam pre jednotlivcov v rozličných spoločnostiach alebo prečo austrálski 
domorodci veria v efektívnosť magických rituálov 43 , resp. prečo sa 
                                                            
43 Boudon túto Durkheimovu analýzu charakterizuje ako „brilantnú“ a osobitne 
inštruktívnu. Upozorňuje aj na to, že Durkheim sa v obdobnom duchu zaoberal 
aj tým, prečo magické praktiky – prekvapujúco – boli častejšie v Európe 16. 
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posilňuje trend k rozširovaniu pôsobnosti občianskeho práva na úkor 
práva trestného (v Deľbe sociálnej práce) [porov. Boudon 2012: 11, 13-
14, 20-22; Boudon 1998a; Boudon 1998b; Boudon 2011].  

Ak má sociológia naplniť základné atribúty vedy, musí byť schopná – 
rovnako ako iné vedné disciplíny – predovšetkým vysvetliť jednotlivé 
sociálne javy. No, problém sociológie je v tom, že ich vysvetľuje 
rôznymi spôsobmi, ktoré ju – prinajmenšom podľa niektorých názorov – 
neraz dostávajú na hranice vedy, alebo dokonca až za ne [porov. 
Boudon 1994; Schenk 2000]. Pre Boudona je princíp metodologického 
singularizmu nevyhnutnou podmienkou sociológie ako vedy. Aj preto 
požaduje, aby sa „oživili ambície klasických sociológov, ktorí sa 
usilovali zo sociológie urobiť takú istú vedu, ako je akákoľvek iná 
vedná disciplína“ [Boudon 2012: 8].    

Boudon tento princíp o.i. zdôrazňuje aj preto, lebo zďaleka nie všetky 
varianty sociológie, s ktorými sa aj dnes možno stretnúť, túto 
podmienku ex definitione umožňujú naplniť. Preto sa kriticky stavia 
tak voči totálne rezignačným postojom k ´vedeckej´ sociológii, t.j. napr. 
voči lepeniesovskej predstave sociológie, ktorá nie je „ani vedou, ani 
literatúrou“ 44 , ako aj k víziám napr. Ulricha Becka či Zygmunda 
Baumana, ktorí sa zasa nepokúšajú vysvetliť konkrétny záhadný 
(puzzling) sociálny jav, ale zaoberajú sa skôr hlavnými črtami moder-
ných spoločností [Boudon 2012: 8, 11]. 

  

                                                                                                                                    
a 17. storočia než v 14. storočí a prečo sa viac vyskytovali v modernejších 
častiach Európy než v zaostalejších [porov. Boudon 2012: 20-22]. 
44 Boudon má na mysli známu pesimistickú koncepciu Wolfganga Lepeniesa, 
ktorý v knihe Third Culture charakterizoval sociológiu ako akýsi ´tretí svet´ 
medzi fyzikou a literatúrou a ktorý tvrdil, že sociológia je navždy odsúdená na 
to, aby oscilovala medzi týmito dvoma pólmi (vzormi vedenia), lebo nikdy 
nemôže dosiahnuť presnosť fyziky, ani pútavosť literatúry. 
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b) Vzťah k súčasnej analytickej sociológii 

Napriek tomu, že súčasní analytickí sociológovia sa k Raymondovi 
Boudonovi takmer unisono hlásia ako ku svojmu predchodcovi, jeho 
vzťah k súčasnej analytickej sociológii je prinajmenšom rezervovaný. 
Počas dlhého obdobia síce spolu s nimi dokonca i publikoval [Boudon 
1998a; Boudon 2011], no nikdy sa expressis verbis sám neprihlásil 
k analytickej sociológii ako takej. Až v jednej zo svojich posledných 
štúdií sa vyslovil k danej téme, no i tu vždy hovorí len o „analytickej 
sociológii“ – doslova v úvodzovkách. 

Podľa Boudona vznik „analytickej sociológie“ možno považovať za 
začiatok „nového cyklu“, ktorý je „v podstate reakciou proti takému 
vysokému stupňu diverzity, aký charakterizuje sociológiu od približne 
60. rokov“ (minulého storočia). Je to cyklus, ktorý oživuje ambície kla-
sických sociológov a v ktorom sa kladie dôraz na to, že sociológia by 
mala byť „takou istou vedou, ako akákoľvek iná vedná disciplína“ 
[Boudon 2012: 8]. 

Analytická sociológia je „názov pre takú sociológiu, ktorá spočíva na 
dobre definovaných a realistických princípoch“. Pritom tieto princípy sú 
„potenciálne aplikovateľné na rozličné typy javov, ktorými sa sociológia 
zaoberá“ [Boudon 2011: 33].  

Potvrdzuje sa to i tým, že tri princípy, ktoré sú „spoločné všetkým 
vedným disciplínam“, t.j. princípy metodologického singularizmu, 
metodologického individualizmu a kognitívnej rovnováhy, „tvoria 
korene tzv. ´analytickej sociológie´“ [Boudon 2012: 8]. No táto para-
digma ´analytickú sociológiu´ charakterizuje len „implicitne“: ´analy-
tická sociológia´ je síce nový názov, no v skutočnosti je to „staré víno 
v nových fľašiach“, lebo „v podstate len revitalizuje“ princípy, o ktoré 
sa opierali najmä Max Weber a Émile Durkheim“ [Boudon 2012: 19]. 
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Boudon miestami obozretne upozorňuje na to, že sami analytickí 
sociológovia sa nie vždy venujú najpodstatnejším otázkam. Mnoho 
úsilia vynakladajú v súvislosti s riešením metodických a „technických“ 
problémov, ktoré sa týkajú napr. konštrukcie modelov a simulácií. Nie 
celkom doceňujú, že jadrom ´analytickej sociológie´ by mala byť para-
digma, ktorá sa zakladá na princípoch metodologického singularizmu, 
metodologického individualizmu a kognitívnej rovnováhy [Boudon 
2012: 31; porov. aj repliku Manzo 2014b:  541-546]. 
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3. Základné stratégie konštruovania sociologických teórií 

Jedným z kľúčových komponentov komplexnej sústavy metodo-
logických problémov, ktoré sa týkajú explanačných modelov využí-
vaných v súčasnej analytickej sociológii, je spôsob ich konštrukcie. No 
spôsob konštrukcie explanačných modelov (teórií), o ktorý sa opiera 
analytická sociológia, nie je v sociológii jediný možný. Z tohto dôvodu 
treba aj v tomto prípade načrtnúť širší rámec tejto problematiky a veno-
vať pozornosť najprv základným stratégiám konštruovania teórií, ktoré 
našli svoju aplikáciu v sociológii vôbec. V širšej konfrontácii tak možno 
zdôrazniť jedno zo špecifík prístupu súčasnej analytickej soiológie. 

Metodologické problémy, ktoré súvisia s konštruovaním sociologických 
teorií, sú pomerne zložité. V mnohých ohľadoch ostávajú nedoriešené 
i napriek tomu, že sa im dlhodobo venuje primeraná pozornosť a vedie 
sa o nich ostrá, často kontroverzná diskusia. Jej výsledkom je vysoký, 
až takmer neprehľadný počet publikácií rozličného druhu a zamerania. 
V našej domácej sociológii tiež existuje plodná dlhoročná tradícia skú-
mania tejto oblasti. Jej jadrom sú hodnotné štúdie D. Alijevovej [porov. 
Alijevová 1974; Alijevová 1979; Alijevová 1986; Alijevová 2006; 
Alijeva 2008; Alijeva 2015a], o ktoré sa možno oprieť, inšpirovať sa ni-
mi a ďalej ich rozvíjať. 

Vzhľadom na hlavný zámer tohto textu možno venovať veľmi stručnú 
pozornosť len jednému aspektu danej problematiky. Je ním rozlíšenie 
základných stratégií konštruovania sociologických teórií. Treba len 
dodať, že sám zložitý problém procesu konštruovania, resp. všeobecne 
konštruktivizmu [porov. Alijeva 2015a; Alijeva 2016; Lektorskij 2008] 
tu musí ostať mimo pozornosti. 

Je zrejmé, že každý takýto pokus musí začať od vymedzenia predmetu 
stratégie. Odpoveď na otázku, čo je sama teória v sociológii však nie je 
jednoduchá, lebo vymedzenie teórie patrí práve medzi tie najzávažnejšie 
nedoriešené otázky. Najznámejšie a najfrekventovanejšie prístupy k vy-
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medzovaniu sociologickej teórie a jej hlavných druhov nedávno pre-
hľadne zhrnul napr. J. Šubrt [Šubrt 2015] a stačí sa na ne len odvolať.  

V tomto kontexte je vhodné oprieť sa predovšetkým o všeobecnovedné 
vymedzenie vedeckej teórie. Vedecká teória sa z tohto hľadiska definuje 
ako systém teoretických tvrdení usporiadaný vzťahmi, ktoré sú dané od-
vodzovacími pravidlami príslušnej teórie a formulované v jazyku danej 
vednej disciplíny [Viceník – Černík 2005: 182]. Takéto vymedzenie sa 
akceptuje aj v sociológii: napr. P. Sztompka teóriu definuje ako teo-
reticky usporiadaný systém tvrdení [Sztompka 1973: 49]. Z meto-
dologického hľadiska existuje – aj napriek rozličným prístupom 
a formuláciám – pomerne vysoký stupeň zhody v otázke základných 
funkcií 45  sociologickej teórie. Zásadným problémom sa však stávajú 
(prinajmenšom niektoré) charakteristiky kľúčového komponentu teórie, 
ktorým je teoretické tvrdenie. Podstatou sporu je všeobecne 
nomologický charakter teoretického tvrdenia, t.j. jedna z najdôle-
žitejších podmienok, ktoré by teoretické tvrdenie vo vede malo spĺňať. 
Táto podmienka sa totiž často spochybňuje, alebo dokonca celkom 
odmieta.46 Ďalšie všeobecno-vedné požiadavky na teoretické tvrdenia sa 
akceptujú v pomerne širokom rozsahu: teoretické tvrdenia sú tvrdenia 
o väzbách medzi javmi (nie sú to teda tvrdenia o faktoch), určujú pod-
mienky, pri splnení ktorých nastávajú isté javy (nie sú to tvrdenia 
existenciálne – o tom, čo je skutočné), sú to tvrdenia vysokého stupňa 

                                                            
45 Sztompka [Sztompka 1973: 71 an.] rozlišuje 2 typy funkcií teórie. Sú to 
funkcie autonomické: a. kodifikácia a systematizácia poznania, kumulácia 
poznatkov; b. verifikácia (falzifikácia); c. iniciácia ďalšieho (nového) výskumu 
a funkcie inštrumentálne: a. explanačná, b. prediktívna a c. praktická. Expla-
načnú funkciu považuje za „konštitutívny element“ funkcionálneho vyme-
dzenia teórie [Sztompka 1973: 77]. 
46 Ako výstižne uvádza D. Alijeva v súvislosti s koncepciou E. Goffmana, ktorý 
sa pokúsil vybudovať sociologickú teóriu na celkom iných (aj) meto-
dologických princípoch, než boli vtedy bežné: jeho prístup „neznamenal ... 
rezignáciu na teóriu, žiadal si len inú teóriu“ [Alijeva 2008: 920]. 
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všeobecnosti, musia obsahovať teoretické termíny a pod. [porov. 
Sztompka 1973: 50-58]. 

Je všeobecne známe, že komplikácie a kontroverzie v takých zásadných 
otázkach, akými tu sú vymedzenie sociologickej teórie, jej vhodných 
druhov47, kritérií na jej posudzovanie i stratégií jej budovania súvisia 
predovšetkým s vnútornou fragmentáciou samej sociológie (Abbott). Tá 
sa tiež charakterizuje rozličným spôsobom. Je to napr. na základe 
konštitutívnych polarizácií: scientizmus verzus antiscientizmus, 
individualizmus verzus holizmus, poznávací realizmus verzus inštru-

                                                            
47  Klasifikácií sociologických teórií je mnoho. Zakladajú sa na rozličných 
kritériách a zámeroch. Najznámejšie uvádza J. Šubrt  [Šubrt 2015]. Na tomto 
mieste možno uviesť len dve dôležité  klasifikácie, ktoré prekračujú štandardný 
rámec. Prvá naznačuje širší kontext a druhá priamo súvisí s orientáciou tejto 
štúdie.  
A. V spoločenských vedách sa rozlišujú: 
1. teórie nomologické, ktoré slúžia na vysvetľovanie sociálnych systémov 
a ktoré môžu byť axiomatické alebo hypoteticko-deduktívne a 
2. teórie vysvetľujúce ľudské konanie. Tie môžu byť: 
- interpretačné, ktoré slúžia na rekonštrukciu sociálnych významov konania  
a tzv. humanistické interpretácie (napr. v histórii a práve), 
- kompetenčné, ktoré umožňujú rekonštrukciu pravidiel a noriem ľudského 
konania (napr. teória práva), 
- kritické, cieľom ktorých je dekonštrukcia falošného vedomia a ideológie 
[Viceník – Černík 2005: 185 an.]. 
B. Aj so zreteľom na historický kontext sa rozlišujú tri generácie sociologic-
kých teórií [Sozański 1998]: 
1. teórie prvej generácie sú celostné sociologické systémy (à la Comte), ktoré 
„poskytujú predovšetkým rozpracované pojmové modely, ktoré z povahy samej 
veci majú vždy opisovať všetko, čo existuje v sociálnom univerze“,  
2. teórie druhej generácie sú „teoretické miniparadigmy“, ktoré zodpovedajú 
Mertonovým teóriám strednej úrovne, 
3. teórie tretej generácie majú podobu „abstraktných sociálnych systémov“ a sú 
to „elementárne“, abstraktné teórie, ktoré sú skonštruované na základe 
idealizačnej stratégie. Sú budované na základe experimentov (porov. 
Wysieńska – Wojtzuk – Karpinśki 2001; Gächter – Thöni 2011) a/alebo 
počítačových simulácií v takých oblastiach, akými sú najmä dynamika 
výmenných sietí, kolektívne akcie, multiagentové modelovanie a pod. 
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mentalizmus [Schenk 1993], multiparadigmality, resp. oveľa výstiž-
nejšie paralelnosti svetov sociologických teórií [Alijevová 2006] a pod.  

Jedno z možných (pracovných a parciálnych) pragmatických riešení 
poskytuje prístup, ktorý sa zakladá na rozlíšení základných stratégií 
konštruovania sociologických teórií. Každá stratégia totiž vo vysokom 
stupni „predurčuje“ nielen výslednú podobu a charakter teórie, ale aj jej 
ďalšie atribúty. Pri takomto pokuse je ale nevyhnutné prihliadať na 
jednu z konštitutívnych polarizácií sociológie, ktorá je situovaná na 
dimenzii scientizmus verzus antiscientizmus. Je to preto, lebo niektoré 
stratégie môžu mať tak svoju scientistickú, ako aj antiscientistickú 
verziu, kým v iných to z povahy veci možné nie je. 

Stratégie budovania sociologických teórií sa spravidla situujú na škále 
od konštruovania induktívnych po deduktívne teórie. Nie je to celkom 
presné, ani úplné. V prvom prípade preto, lebo to vedie k častému 
rozlíšeniu tzv. deduktívnych a induktívnych teórií, ktoré v konečnom 
dôsledku znamená redukciu ich konštrukcie na deduktívnu, resp. 
induktívnu metódu. Navyše, obe metódy neraz nie sú interpretované 
správne. Inou vecou je, že konštrukcia sociologických teórií jedného 
typu sa opiera o indukcionizmus a druhého o dedukcionizmus. Induk-
cionizmus a dedukcionizmus sú totiž „metodologické koncepcie“ 
[Černík – Viceník 2004: 211], ktoré na metódu indukcie či dedukcie 
nemožno redukovať, i keď v nich tieto metódy plnia významnú úlohu. 
V druhom prípade je to zasa preto, lebo existuje minimálne jedna 
relevantná stratégia, ktorú do tohto rámca nemožno konzistentne 
začleniť. Je to modelová stratégia konštruovania sociologických teórií. 

S prihliadnutím na doterajší vývin sociológie možno za najvýznamnejšie 
považovať tri základné typy stratégií konštruovania sociologických 
teórií. Sú to stratégie indukcionistické, modelové a dedukcionistické. 
V rámci týchto kategórií potom možno ešte vyčleniť ich osobitné formy 
alebo varianty. Je zrejmé, že táto kategorizácia, hoci je užitočná, 
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neumožňuje v plnej miere zachytiť všetky rozmanité prístupy, s ktorými 
sa v sociológii možno stretnúť. 

A. Indukcionistická stratégia  

Indukcionistická stratégia má dve hlavné verzie. Je to verzia anti-
scientistická a scientistická. Inými slovami, podoba tejto stratégie závisí 
od toho, či sa rozvíja v rámci antiscientistických, alebo scientistických 
koncepcií v sociológii. 

Zárodočné formy antiscientistickej verzie treba pravdepodobne hľadať 
v tých prístupoch klasickej sociológie, ktoré sa opierali o metódu 
analytickej indukcie (Znaniecki). V súčasnosti antiscientistickej verzii 
indukcionistickej stratégie zrejme najlepšie zodpovedá spôsob 
konštruovania teórie v symbolickom interakcionizme [porov. Alijevová 
1979] a najmä uzemnená teória (grounded theory) v jej pôvodnej 
(Glaser – Strauss), modifikovanej (Strauss – Corbinová) i kon-
štruktivistickej podobe (Charmazová, Bryant).48 

Scientistická verzia indukcionistickej stratégie má tiež dve historické 
formy. Prvou je naivistická stratégia v krajnom neopozitivizme, ktorá sa 
rýchlo ukázala ako neudržateľná. Druhou je stratégia systematizácie 
a kodifikácie sociologického poznania [Manterys 1998], ktorá charak-
terizovala prvú fázu metodologického pozitivizmu. V oblasti sociolo-
gickej teórie ju využil najmä R.K. Merton pri koncipovaní svojich 
klasických verzií teórií strednej úrovne [porov. napr. Merton 1938; 
Merton 1948; Merton 1965; Merton 1970; Merton 2000] a v oblasti so-
ciologickej metodológie zasa P.F. Lazarsfeld [porov. Lazarsfeld – 
Rosenberg 1955; Boudon – Lazarsfeld 1965]. 

  

                                                            
48  K analýze metodologických postupov pri konštrukcii uzemnenej teórie 
porov. napr. [Hanzel 2010; Hanzel 2016; Cipriani 2013]. 
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B. Modelová stratégia  

Modelová stratégia má tri hlavné formy. Prvú, „historickú“ formu 
možno nájsť už v klasickej sociológii. Pojmové a iné konceptuálne 
konštrukty (najmä typy a typológie), ktoré boli charakteristické práve 
pre toto obdobie (napr. Durkheim, Marx, Weber a pod.), predstavovali 
samu sociologickú teóriu alebo tvorili jej jadro a plnili funkciu 
explanačných modelov. V tejto  etape sa pozornosť venovala skôr vec-
nému obsahu ako metodologickým otázkam tvorby týchto poznávacích 
konštruktov. Špecifické postavenie tu má najmä M. Weber preto, lebo 
venoval explicitnú pozornosť metodologickým postupom pri konštrukcii 
ideálnych typov, t.j. jednému variantu idealizácií.49 Problematika idea-
lizácií sa totiž „revitalizovala“ – i keď už v celkom inej podobe – aj 
v súčasnej analytickej sociológii a multiagentovom modelovaní. Netreba 
azda ani dodávať, že teoretické explanačné modely v sociológii vôbec 
nie sú len záležitosťou minulosti: aj dnes sú veľmi frekventované 
a užitočné. 

Druhú formu reprezentujú pokusy o konštruovanie klasických 
matematických modelov rozličného druhu alebo dokonca o vybu-
dovanie matematickej sociológie (Coleman, Fararo a pod.). Sem možno 
zaradiť napr. aj pokus o vybudovanie semikvantitatívnej sociológie, 
ktorá – ako hierarchická sústava parciálnych modelov – mala byť apli-
káciou synergetiky na oblasť sociálnej dynamiky [porov. Weidlich – 
Haag 1983; Schenk 1993] a mnohé iné pokusy.  

Tretia forma tejto stratégie priamo nadväzuje na princípy, ktoré vo 
svojej koncepcii rozvinul Raymond Boudon. Táto stratégia má kľúčovú 
pozíciu v súčasnej analytickej sociológii [Hedström – Swedberg 1998; 
Hedström 2005; Hedström – Bearman 2009a; Hedström – Udehn, 2009; 

                                                            
49  Idealizačné postupy možno nájsť aj u Marxa a tiež v reflektovanej a špe-
cifickej podobe. Súčasná analytická sociológia v tejto otázke ide celkom iným 
smerom. 
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Demeulenaere 2011; Manzo 2014] a v multiagentovom modelovaní 
[Schenk 2011]. 

C. Dedukcionistická stratégia  

Dedukcionistická stratégia sa v sociológii aplikuje výlučne v scien-
tisticky ladených prístupoch. Aj táto stratégia má dve hlavné formy: 
krajnú (konštruovanie axiomatizovaných teórií) a umiernenú (kon-
štruovanie hypoteticko-deduktívnych teórií). Axiomatizácia sociolo-
gickej teórie sa ukázala ako nie príliš schodná cesta: známy je len pokus 
P. Blaua [Blau 1970]. Oveľa častejšie sa možno stretnúť s umiernenou 
verziou, t.j. s pokusmi o vybudovanie hypoteticko-deduktívnych teórií, 
ktoré charakterizujú druhú vývinovú fázu metodologického pozitivizmu. 
Typickým príkladom je H. Blalock [Blalock 1969] so svojou kon-
cepciou budovania „malých“ deduktívnych teórií a ich formalizácie 
s využitím kauzálneho modelovania a následného prepájania takýchto 
parciálnych deduktívnych teórií do čoraz širšieho blokovo-rekurzívneho 
teoretického systému [porov. Schenk 2013]. O klasický hypoteticko-
deduktívny prístup sa opiera aj M. Forsé vo svojej teórii sociálnej 
entropie, kde s pomocou vybudovaných modelov empiricky testuje výs-
kyt predikovaných dôsledkov, ktoré vyplývajú z hypotézy o platnosti 
Boltzmannovho princípu v sociálnych systémoch [Forsé 1989; Schenk 
1993]. 
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4. Modelová stratégia konštruovania sociologických teórií 

Aktuálna verzia modelovej stratégie konštruovania sociologických teórií 
je integrálne spätá so súčasnou analytickou sociológiou a jej pred-
chodcami, najmä s R.Boudonom. Súčasná analytická sociológia však na 
tomto úseku prešla pomerne komplikovanou vývinovou cestou, ktorá si 
zasluhuje osobitnú pozornosť. Túto cestu je nevyhnutné najprv 
zrekonštruovať.  

Táto rekonštrukcia jasne ukázala, že daná cesta má tri hlavné etapy, 
pričom každej etape dominuje konštrukcia a využitie špecifickej formy 
modelov. Prvú, východiskovú etapu predstavujú teoretické explanačné 
modely, ktoré sú v ďalšom texte dokumentované tromi príkladmi z prác 
Raymonda Boudona. Druhá etapa zodpovedá prechodnému štádiu na 
ceste od teoretických modelov k modelom multiagentovým, kde 
dominujú klasické formálne modely. Záverečná etapa súvisí už s kon-
štrukciou multiagentových modelov a ich využitím pri budovaní 
sociologických teórií. Druhá a tretia etapa sa v ďalšej časti tohto textu 
prezentuje na vecne jednotiacom podklade modelov reprodukcie 
sociálnych nerovností (Efekt sv. Matúša a kumulatívne výhody) a ústi 
do multiagentového modelu statusových hierarchií na základe výmeny 
prejavov úcty. Dôraz sa pri tom kladie na heuristiku a metodologické 
otázky. Teoretické a vecné problémy nevyhnutne ostávajú mimo rámca 
tohto prístupu. 

K formovaniu súčasnej podoby modelovej stratégie pristúpil Raymond 
Boudon [Boudon 1971; Boudon 1979] najmä so zámerom zdôrazniť 
kľúčový význam explanačnej funkcie sociologických teórií a zvýšiť 
efektívnosť jej napĺňania. Tento zámer sa plodne rozvíja najmä v sú-
časnej analytickej sociológii a v multiagentovom modelovaní. 

V súčasnej analytickej sociológii sa vychádza z predpokladu, že 
sociologická teória sa zakladá na sociálnom (generatívnom) 
mechanizme, ktorý má poskytnúť vysvetlenie (dynamiky) určitej pred-
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metnej oblasti sociálnej skutočnosti. Generatívny mechanizmus tohto 
druhu sa charakterizuje aj ako model (Boudon). Model sociálneho 
mechanizmu sa pritom môže vzťahovať tak na singulárne prípady 
(Boudon), ako aj na osobitné triedy sociálnych procesov (Hedström – 
Udehn). Sociologickú teóriu teda môže tvoriť tak jeden model, ako aj 
celá sústava generatívnych modelov (sociálnych mechanizmov) alebo 
ich variantov. Osobitne významný je prípad, keď sociologickú teóriu 
tvorí sústava alternatívnych modelov, t.j. alternatívnych explanácií. 
Sociologická teória je tu konštruovaná ako sústava modelov (Boudon) 
alebo ako zásobník či rezervoár (tool-box) sociálnych mechanizmov, 
ktoré zodpovedajú upresnenej koncepcii mertonovských teórií strednej 
úrovne [Hedström – Udehn 2009; porov. aj časť 2.4.]. Podstatné je to, že 
v oboch prípadoch sú sociálne mechanizmy vysvetlením buď sin-
gulárneho prípadu50, alebo danej triedy sociálnych procesov. Sociálny 
mechanizmus plní kľúčovú explanačnú funkciu preto, lebo je „kau-
zálnou rekonštrukciou“ [Mayntz 2004: 238] skúmaného javu alebo 
procesu. Alebo ako lakonicky konštatuje R. Boudon: „´Vysvetliť´ 
znamená ´nájsť príčiny´“ [Boudon  1998a: 172]. 

Podstatné je aj to, že v rámci tejto stratégie možno skúmať a určiť 
podmienky, za ktorých funguje určitý sociálny mechanizmus alebo jeho 
osobitný variant, prípadne alternatívny či konkurenčný mechanizmus, 
a podať primerané, spravidla dostatočne všeobecné vysvetlenie špeci-
fického prípadu alebo situácie. Skutočným zmyslom sociologickej teórie 
má byť riešenie (vysvetlenie) sociálnych hlavolamov, ktoré spočívajú 
napr. v tom, že v rozličných sociálnych systémoch sa obdobné procesy 
neraz zakladajú na rozličných sociálnych mechanizmoch a vedú k cel-

                                                            
50  Odkrývanie mechanizmov sa stáva čoraz aktuálnejšou úlohou, ktorá sa 
explicitne zdôrazňuje nielen v súčasnej analytickej sociológii, ale aj v iných 
prístupoch a im zodpovedajúcich metodológiách (vrátane tzv. ´kvalitatívnych´). 
Napríklad pre prípadové štúdie sa rozvíja aj alternatívna metóda „stopovania“ 
mechanizmu, tzv. ´process tracing´ [Beach – Pedersen 2016; Mazák 2017]. 
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kom odlišným výsledkom.51 Predpokladá sa nielen to, že mechanizmy 
nie sú univerzálne (ako nomologické zákony, ktoré – prinajmenšom 
principiálne – musia viesť k rovnakým výsledkom), ale aj to, že sa môžu 
tvoriť širšie sústavy, v ktorých sú jednotlivé mechanizmy buď vzájomne 
prepojené (concatenation of mechanisms), alebo pôsobia proti sebe 
[Gambetta 1998; Hedström – Swedberg 1998]. 

Prínos tu spočíva aj v explicitnej požiadavke určenia hraníc 
aplikovateľnosti teórie (na rozdiel napr. od univerzalizmu hypoteticko-
deduktívnych teórií vrátane blokovo-rekurzívnych teórií H. Blalocka, 
ktoré sa opierajú o nomologické tvrdenia), a v konštruovaní idea-
lizovaných sociologických teórií alebo teórií tretej generácie [Sozański 
1998].52 Ďalšou významnou inováciou v tomto kontexte je prechod od 
klasickej (semiformalizovanej a statickej) hypoteticko-deduktívnej 
teórie k dynamickej (počítačovej) simulácii, ktorá najmä v rámci multi-
agentového modelovania poskytuje široké analytické i explanačné 
možnosti a navyše môže produkovať aj neočakávateľné výsledky 
[porov. napr. Gilbert 2008; Macy – Flache 2009; Elsenbroich 2012; 
Schenk 2011].  
 
4.1. Teoretické explanačné modely 

V súčasnej analytickej sociológii sa prvá forma modelovej stratégie 
zakladá na konštruovaní a využívaní klasických teoretických modelov. 
Tie v sociológii vždy plnili a naďalej plnia dôležité explanačné funkcie. 
Za najznámejšie teoretické modely sociálnych mechanizmov sa v so-
ciológii považujú [Kaidesoja 2016: 16]: 

                                                            
51  „Sociológia (namiesto toho, aby vyrážala otvorené dvere) musí riešiť 
hlavolamy (puzzles) s využitím modelov, kde sa sociálny aktér chápe ako aktér, 
ktorý má dôvody robiť to, čo robí a veriť tomu, čomu verí“ [Boudon 1993: 33]. 
52 Treba rozlišovať situácie, pri ktorých sa v súčasnej analytickej sociológii 
pracuje s teóriami strednej úrovne ako s teóriami druhej generácie a ako 
s teóriami tretej generácie. 
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- sebanapĺňajúce sa proroctvá (R. Merton), 
- Efekt sv. Matúša a teória kumulatívnych výhod (R. Merton), 
- mechanizmy difúzie (napr. J. Coleman), 
- segregačné mechanizmy (napr. T. Schelling), 
- prahové mechanizmy (napr. M. Granovetter).  

Uvedené teoretické modely nevznikli až v súčasnej analytickej socio-
lógii, no bezpochyby i v nej majú významnú úlohu a inšpiračnú funkciu. 
Merton a Schelling sa považujú za predchodcov, či dokonca „otcov“ 
analytickej sociológie. Pre budovanie tohto typu modelov sociálnych 
mechanizmov v súčasnej analytickej sociológii sú azda najtypickejšie 
pokusy Raymonda Boudona. Boudon ich často nielen ilustruje, ale naj-
mä demonštruje na prácach sociologických klasikov (napr. M. Webera, 
E. Durkheima a mnohých ďalších). Na tomto mieste možno spomenúť 
najmä tie, ktoré sa v danom kontexte už všeobecne považujú za 
kánonické príklady. Tieto explanácie rozličných druhov sociálnych 
javov pochádzajú od Alexisa de Tocquevillea a Adama Smitha. Boudon 
ich volí o. i. preto, aby ukázal, že takýto prístup má v sociológii 
(prinajmenšom v jednej z jej vývojových línií) už zaužívanú tradíciu 
a pevné zakotvenie.  

Modelová stratégia konštruovania teórie je integrálnou súčasťou 
Boudonovej koncepcie. Treba azda len pripomenúť, že sa konzistentne 
spája nielen s prístupom, ktorý sa charakterizuje ako metodologický 
(štruktúrny) individualizmus, ale aj so špecifickou koncepciou 
racionality a jej rôznych druhov (porov. časť 2.2.). Pre Boudona je 
model základným nástrojom vysvetlenia veľmi širokého okruhu 
rozmanitých sociálnych javov (problémov, procesov, situácií a pod.). 
Ako dôkaz aplikovateľnosti ponúka vysvetlenia napr. zániku bývalého 
ZSSR, rozličných typov konania, deskriptívnych i normatívnych 
presvedčení (napr. úspešnosť prieniku monoteistických náboženstiev, 
t.j. mithraistického kultu a neskôr kresťanstva, do tradične poly-
teistického Starého Ríma, viera v magické rituály, viera v zázraky, ná-
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boženské presvedčenia, falošné predstavy), pocitov spravodlivosti (kon-
senzus v otázke dane z príjmu, akceptovanie funkcionálnych nerovností 
v spoločnosti), rozličných paradoxov (napr. paradoxu voliča alebo loté-
rie), dlhodobých trendov (sekularizácia súdnictva a vývin v otázke trestu 
smrti), riešení vnútorných paradoxov RCT a pod. [porov. najmä Boudon 
1998a; Boudon 1998b; Boudon 2003; Boudon 2011; Boudon 2012]. Na 
tomto mieste stačí uviesť spomínané tri kánonické prípady.  

Prípad č. 1: úpadok francúzskeho poľnohospodárstva na konci 18. 
storočia 

V tomto prípade Boudon čerpá z analýzy Alexisa de Tocquevillea 
v klasickej štúdii L´Ancien Régime et la Révolution. Ide o hľadanie 
odpovede na jeden zo závažných problémov (rébusov) danej doby, ktorý 
mal známe ďalekosiahle dôsledky: prečo sa v 17. – 18. storočí anglické 
poľnohospodárstvo rozvíjalo, kým francúzske upadalo? 

Stagnácia poľnohospodárstva nastala aj napriek tomu, že fyziokrati, 
ktorí mali vtedy vo Francúzsku veľký politický vplyv, zdôrazňovali, že 
práve modernizácia poľnohospodárstva je hlavnou cestou k ekono-
mickému rastu. Príčin bolo niekoľko.  

Podľa Tocquevillea administratívna centralizácia je príčinou, že vo 
Francúzsku bolo oveľa viac pozícií v civilnej správe ako v Anglicku, 
a preto boli aj ľahšie dosiahnuteľné. Sprievodným znakom centralizácie 
bol aj rýchlejší rozvoj miest ako v Anglicku. Centralizácia vo Fran-
cúzsku spôsobila, že zo služby kráľovi sa stal jediný zdroj prestíže, 
vplyvu a moci – preto (ceteris paribus) francúzski veľkovlastníci pôdy 
sú ľahšie iniciovaní k tomu, aby opúšťali svoje veľkostatky a kupovali 
si pozície v kráľovskej správe (najlepšie priamo na kráľovskom dvore). 
To však viedlo k nízkemu podielu inovácií, lebo veľkostatkári sa zau-
jímali o dvor a mali len malý záujem o inovácie. Roľníci, ktorí si od 
nich prenajímali pozemky, by síce mali motiváciu inovovať, no nemali 
na to zdroje. V Anglicku to bolo inak: ak niekto bol inovatívny 
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veľkovlastník pôdy, získaval nielen lokálny rešpekt a prestíž, ale mohlo 
mu to otvoriť aj cestu do Westminsteru [Boudon 1998b: 822-823; 
Boudon 2003: 5-6; porov. aj Boudon 1984: 50-51; Boudon 1989: 216-
217; Boudon 1992: 30]. 

Francúzska šľachta (lokálna elita) mala dobré dôvody opúšťať svoje 
majetky a vstúpiť do kráľovských služieb, lebo to pre ňu bola jediná 
možnosť kariéry: moc a prestíž tu vyplývali iba z pozície v systéme 
centrálneho riadenia. No v Anglicku pomerne vysoký stupeň decen-
tralizácie štátu vytváral motiváciu k rozvíjaniu poľnohospodárstva ako 
zdroja moci a bohatstva šľachty (lokálnej elity). To znamená, že aj ang-
lická šľachta mala dobré dôvody konať tak, ako konala, no pritom 
konala celkom inak ako šľachta francúzska. Keďže obe lokálne elity 
konali síce odlišne, no na základe dobrých dôvodov, ich konanie bolo 
v oboch prípadoch racionálne. Bolo dokonca utilitárne racionálne, i keď 
len implicitne. 

Toto vysvetlenie Boudon na iných miestach [Boudon 1998a: 175-176; 
Boudon 2003: 5-6] dopĺňa explanačnou schémou, ktorá má charakter 
(modelu) sociálneho mechanizmu (obr. č. 6). 

a1 
 
               
                   α1 
 
 
                                       b                  β                 c                γ                 d 
 
              
                   α2    
 
 
a2 

Obr. č. 6: Sociálny mechanizmus stagnácie poľnohospodárstva vo Francúzsku 
na konci 18. storočia 
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V danej explanačnej schéme predstavuje: 
a1 – veľký počet disponibilných pozícií v civilnej správe 
a2 – vysoký stupeň prestíže štátnych zamestnancov 
b – vysoký podiel veľkostatkárov, ktorí opúšťajú svoje majetky 
(landlord absenteeism) 
c – nízka úroveň inovácií                    
d – stagnácia poľnohospodárstva 
α1 – veľkostatkár si môže ľahko kúpiť pozíciu v civilnej správe 
α2 – tým zvyšuje svoju moc, prestíž a pravdepodobne aj príjem 
β – veľkostatkár prenajíma svoje pozemky roľníkom                  
γ – roľníci, ktorí nemajú prostriedky na inovácie, hospodária 
rutinizovaným spôsobom 

Boudon zdôrazňuje, že tu – v súlade s princípmi metodologického 
(štruktúrneho) individualizmu – nestačí brať do úvahy len makrostavy 
(t.j. v danom prípade: a1 – a2 – b – c – d), lebo kauzálne vzťahy medzi 
nimi ešte neposkytujú finálne vysvetlenie. Aby bolo možné dospieť k fi-
nálnemu vysvetleniu, „treba ešte vysvetliť, prečo a1 a a2  sú príčinami b, 
prečo b je príčinou c a prečo c je príčinou d“. A to je možné len tak, že 
sa doplnia „tvrdenia, ktoré vysvetľujú, prečo ideálno-typické indivíduá 
reprezentujúce relevantné kategórie konali práve tak, ako konali“ 
[Boudon 1998a: 176]. 

Ak Boudon konštatuje, že takéto vysvetlenie (mechanizmus) neobsahuje 
nijakú čiernu skrinku, len zdôrazňuje, že – inými slovami – finálne vys-
vetlenie nesmie obsahovať nijaké neidentifikované, zle identifikované, 
alebo dokonca hypostázované entity, ktoré zakrývajú medzery vo 
vysvetľovaní.  Lakonicky preto len poznamenáva: Ak dajaké konanie 
možno vysvetliť ako účinok konkrétnych (dobrých, silných) dôvodov, 
„už nič iné netreba dodať“ [Boudon 1998a: 192]. Vysvetlenie je 
dostatočné (prinajmenšom z hľadiska sociológie) a iné vedné disciplíny 
(napr. psychológia alebo biológia) už k nemu nemôžu prispieť.   

Tocquevilleova teória teda poskytuje finálne vysvetlenie daného javu 
z troch dôvodov: 
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1. jej empirické tvrdenia sú v zhode s pozorovanými údajmi,  
2. zakladá sa na utilitárnej racionalite, 
3. jej konečné (ultimate) neempirické tvrdenia (označené gréckymi 

písmenami) o dôvodoch vysvetľujúcich, prečo roľníci, veľko-
vlastníci a pod. konali daným spôsobom, sú akceptovateľné: 
„Vnímame ich ako ´evidentné´ nielen v logickom, ale aj 
v psychologickom zmysle“ [Boudon 1998a: 176]. 

Prípad č. 2: akceptácia normatívnych tvrdení (presvedčení) 

Raymond Boudon čerpá viacero príkladov aj z morálnej filozofie 
Adama Smitha.53 Jeden z nich je odpoveďou na otázku: Prečo máme 
pocit (feeling), že baníci majú byť lepšie platení ako vojaci? Prečo to 
považujeme za spravodlivé?54 [Boudon 1998a: 188-190; Boudon 1998b: 
823-824]. 

Za Smithových čias vládla všeobecná zhoda na tom, že baníci by mali 
byť lepšie platení ako vojaci. Obe profesie vyžadujú len nízku 
kvalifikáciu a iba krátky čas na prípravu na jej vykonávanie. Obe sú 
vystavené riziku smrti. Smrť baníka sa všeobecne považuje za nešťastie, 
kým smrť vojaka za svätú obeť vlasti. Vojak preto dostáva symbolické 
odmeny, no baník nedostane nič. Keďže obe profesie sú porovnateľné 
z hľadiska kvalifikácie a vystavenia riziku, princíp rovnaká odmena za 
rovnaký príspevok (výkon) vyžaduje, aby baník dostal vyšší plat ako 
vojak, lebo sa mu nedostane ani slávy, ani iných symbolických odmien. 
Samo toto stanovisko vyplýva z princípu dôstojnosť pre všetkých 

                                                            
53 Ku koncepcii A. Smitha porov. vynikajúcu štúdiu [Alijeva 2015b]. 
54 Iným príkladom je Smithova explanácia (1776) obdobnej otázky: prečo má 
kat (public executioner) taký vysoký plat? Jeho kvalifikácia je minimálna 
a jeho práca vyžaduje nízku úroveň vzdelania a kompetencií. Navyše – 
vďakabohu – drasticky nemá čo robiť. Ale keďže jeho prácu všetci 
jednoznačne dehonestujú, musí sa mu to finančne kompenzovať [Boudon 2011: 
40]. 
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(dignity of all) a – ako akýkoľvek iný princíp – nemožno ho dokázať 
[Boudon 2011: 40-41]. 

Boudon súčasne ponúka aj podrobnú logickú rekonštrukciu tohto 
vysvetlenia [Boudon 1998a: 189; Boudon 2003: 15]: 

1. 
2. 
3. 

 
 

4. 
 
 

5. 
6. 

 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
10. 

 
 

11. 

Plat je odmena za (výkon) príspevok (retribution of a contribution), 
rovnakým príspevkom by mali zodpovedať rovnaké odmeny, 
úroveň (hodnota) odmeny má rozličné komponenty ako napr. 
investície, ktoré vyžaduje realizácia daného typu kompetencií, rizi-
ko, s ktorým sa spája realizácia príspevku, a pod., 
stať sa vojakom vyžaduje zhruba rovnaký čas a úsilie ako stať sa 
baníkom. Obe povolania charakterizujú podobné riziká: v oboch 
hrozí riziko smrti, 
medzi oboma typmi povolaní však existujú aj významné rozdiely, 
vojak v spoločnosti plní významnú funkciu: chráni identitu a samu 
existenciu národa. Baníci vykonávajú jednu z mnohých ekono-
mických aktivít. Baník má pre spoločnosť rovnaký význam ako 
napr. textilný robotník, 
v dôsledku toho má smrť vojaka a baníka odlišný sociálny význam. 
Smrť baníka sa považuje za nehodu, kým smrť vojaka na vojnovom 
poli za svätú obeť, 
vzhľadom na rozdiely v sociálnom význame oboch aktivít vojakovi 
sa v prípade, že padne v boji, dostávajú symbolické odmeny, prestíž, 
symbolické hodnosti a posmrtná úcta, 
baník takéto symbolické odmeny nedostáva, 
keďže príspevky oboch kategórií – najmä z hľadiska rizika a in-
vestícií – sú rovnaké, rovnováhu medzi príspevkom a odmenou 
možno v tomto prípade obnoviť len tak, že sa zvýši baníkom plat, 
na tomto systéme dôvodov sa zakladá náš pocit, že baník by mal 
dostávať vyšší plat ako vojak. 

Je zrejmé, že v tomto prípade sa prijatie normatívneho presvedčenia 
zakladá na akceptovaných hodnotách: ide o axiologickú racionalitu. 
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Ako zdôrazňuje sám Boudon, utilitárna racionalita tu vysvetlenie 
neumožňuje. 

Prípad č. 3: kult rozumu 

Alexis de Tocqueville sa pokúsil vysvetliť, prečo na konci 18. storočia 
bol vo Francúzsku – na rozdiel od Anglicka – nesmierne populárny kult 
Rozumu. Vo vtedajšom Francúzsku sa tradičné inštitúcie a teda aj 
Tradícia totálne zdiskreditovali. V Anglicku však britská aristokracia 
plnila dôležité sociálne a ekonomické roly a jej status preto ľudia 
považovali za zdôvodnený a legitímny. Francúzska šľachta – okrem to-
ho, že sedela vo Versailles – nemala nijakú viditeľnú sociálnu a eko-
nomickú funkciu. Šľachtici, ktorí si neboli schopní kúpiť post v krá-
ľovskej správe, zostávali na svojom majetku: chudobní a zahorklí len 
ritualisticky ľpeli na svojich privilégiách, no ich oficiálne vyšší rang 
roľníci považovali za nelegitímny. Keďže to bol produkt tradície, roľ-
níci a iné skupiny obyvateľstva dospeli k záveru, že inštitúcie, ktoré 
odvodzovali svoju moc od tradície, boli zlé. Takže keď filozofi prišli 
s tým, že by sa inštitúcie založené na Tradícii mali nahradiť jej 
protikladom = Rozumom, získali okamžitý úspech. 

Tento úspech nie je výsledkom interpersonálneho vyplyvu, lebo bol 
okamžitý. Jednotliví francúzski roľníci, právnici a pod. ľahko prijali 
teóriu, podľa ktorej dobré inštitúcie by mali byť výsledkom (dnešným 
jazykom) sociálneho inžinierstva, výsledkom Rozumu.  

Rozdiel medzi Anglickom a Francúzskom sa opätovne zakladá na 
(rozličných) dobrých dôvodoch ľudského konania. Ľudia vo Francúzsku 
prijali túto politickú teóriu preto, lebo sa im zdala valídna a očakávali, 
že ich situácia sa po jej aplikácii zlepší. Je to taký istý prípad 
kognitívnej racionality, ako keď vedci preferujú teóriu T pred teóriou 
T´. V rámci teórie racionálnej voľby, ktorá sa zakladá na utilitaristickej 
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verzii racionality, tento rozdiel vysvetliť nemožno [Boudon 1998b: 823-
824; Boudon 2003: 11]. 

Uvedené ukážky umožňujú voľne zhrnúť štyri hlavné metodologické 
charakteristiky, ktoré sú typické pre Boudonovu verziu modelovej 
stratégie konštruovania sociologických teórií: 

1) Platnosť všeobecne nomologických tvrdení je v sociológii sporná. 
Z tohto dôvodu ich nemožno (univerzálne) uplatniť a požadovať ako 
komponent vedeckého vysvetlenia. 

Vyššie uvedené i mnohé ďalšie prípady ukazujú, že spravidla neexistuje 
sociologická teória, ktorá by poskytovala univerzálne vysvetlenie 
dajakého javu, udalosti a pod. Takáto teória by sa totiž musela zakladať 
na všeobecne nomologických tvrdeniach (typu: ak X, tak Y), ktoré sa 
(najmä v prírodných vedách) považujú za základný komponent vedeckej 
teórie. Všeobecne nomologické tvrdenia majú byť univerzálne platné 
a môžu nadobúdať až podobu (prírodovedných) zákonov, ktoré nepri-
púšťajú výnimky. No v sociológii sú všeobecne nomologické tvrdenia 
priúzke, „arbitrárne ohraničujúce“ [Boudon 1984: 53], lebo rovnaké 
javy (udalosti a pod.) mávajú rozličné príčiny, rozličný výskyt, priebeh, 
výsledky atď. Preto aj ich vysvetlenia musia byť odlišné: vysvetlením 
osobitného (výnimočného) javu (triedy javov) je model.55 

2) Sociologickú teóriu, ktorej hlavnou funkciou je vysvetlenie dajakého 
sociálneho javu (procesu, udalosti atď.), tvorí sústava alternatívnych 
modelov. Výnimkou je len vysvetlenie singulárneho prípadu, to však je 
spravidla podnetom k dobudovaniu teórie. 

Dôležité pritom je, že tu ide o alternatívne modely (vysvetlenia) a nie 
o modely konkurenčné. Presvedčivo to dokazuje príklad mechanizmov 
vývinu poľnohospodárstva vo Francúzsku a v Anglicku na konci 18. 
                                                            
55 Porov. aj diskusiu, ktorá prebieha v súčasnej analytickej sociológii na tému 
sociálnych zákonov, mechanizmov a ich vzájomného vzťahu [Schenk 2011]. 
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storočia: jeden model nie je valídnejší ako druhý, ale jeden platí pre 
Francúzsko, kým druhý pre Anglicko. 

3) Model je vysvetlením osobitého, špecifického, výnimočného javu, 
a to na makrosociologickej úrovni. Vyžaduje brať do úvahy špecifické 
sociálne, historické, ekonomické, kultúrne kontexty a zodpovedajúce 
štruktúrne parametre (ako napr. stupeň centralizácie štátnej správy  
a pod.).56 

4) Sociologické vysvetlenie vyžaduje osobitnú logickú štruktúru. 
Boudon zdôrazňuje, že v sociológii je účelné aplikovať špecifickú 
schému vedeckého vysvetľovania. 57  Za dobré vedecké vysvetlenie 
(sociálneho) javu P považuje „množinu {S} tvrdení, ktorá spĺňa tri 
požiadavky: 
1. všetky s ϵ {S} sú akceptovateľné,  
2. {S} → P58 a 
3. relevantné fakty nie sú arbitrárne ignorované“ [Boudon 1998b: 827]. 
 
4.2. Na ceste k multiagentovým modelom 

Niektoré teoretické explanačné modely boli rozpracované aj do iných 
modelových foriem. Budovali sa najprv klasické formálne modely 59, 

                                                            
56  Pri tom treba brať do úvahy už spomínanú skutočnosť, že niektoré 
presvedčenia môžu byť závislé od kontextu, no iné od kontextu závisieť 
nemusia [Boudon 2011: 37]. 
57 „Nebeská mechanika nie je model, ktorý by mali nasledovať všetky dis-
ciplíny“ [Boudon 1998b: 827]. 
58 Inými slovami, jav P vyplýva z množiny tvrdení {S}. 
59 Klasické formálne modely, ktoré patria do kategórie modelov založených na 
rovniciach [porov. Macy – Willer 2002; Schenk 2011], tzv. EBM (equation-
based models), ale aj problematika matematickej sociológie vôbec presahujú 
možnosti i zámer tejto štúdie. Na tomto mieste ostávajú mimo priamej po-
zornosti aj vtedy, ak okrem analytických umožňujú i simulačné riešenia. Na-
vyše, modely tohto druhu nie sú vždy v súlade s princípmi súčasnej analytickej 
sociológie, čím sa tiež dostávajú mimo rámca tohto textu. No autormi 
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ktoré sa stali súčasťou matematickej sociológie a ktoré sa v tomto 
kontexte považujú za osobitnú (druhú) etapu skúmania. Dnes už je k 
dispozícii takmer neprehľadné množstvo formálnych sociologických 
modelov, ktoré vyrastajú na rozličných teoretických a metodologických 
východiskách, matematických prístupoch a metódach a pod.60 No v os-
tatných 20 rokoch s objavením sa metodológie multiagentových mode-
lov a vznikom veľkého počtu multiagentových modelov rozmanitých 
sociálnych javov a procesov [porov. Schenk 2011], začala ďalšia (tretia) 
špecifická etapa. Takýto krok, samozrejme, nebol ani náhodný, ani sa-
moúčelný. Tieto modely priniesli nielen nové možnosti sociologickej 
analýzy, ktoré súviseli napr. s experimentovaním s variantmi modelu, so 
simuláciou, testovaním a pod., ale aj nové, spravidla náročnejšie požia-
davky najmä na explicitnosť, konzistentnosť a úplnosť identifikácie 
skúmaného javu (procesu), ktoré sú podmienkami explanácie. 

Cestu od teoretického explanačného modelu k modelu multiagentovému 
spolu s jej náročnými a inšpiratívnymi operáciami možno najzre-
teľnejšie demonštrovať na klasickom sociologickom príklade. 

Prípad č. 4: Efekt svätého Matúša  

Azda najlepším príkladom je Mertonov „Efekt svätého Matúša“ (ďalej 
ESM). Pri analýze distribúcie výhod vo vede Merton [Merton 1970] 
zistil, že tento proces vlastne dobre zodpovedá známemu biblickému 

                                                                                                                                    
klasických formálnych modelov sú aj významní metodologickí individualisti 
a analytickí sociológovia ako napr. J. Coleman, T. Fararo a mnohí iní. 
60  Kompetentný prehľad o matematickej sociológii možno nájsť v štúdii 
[Skvoretz – Fararo 2011], ktorá vznikla pod záštitou ISA, v klasických fun-
damentálnych textoch [Coleman 1964; Fararo 1973] alebo v súčasných syn-
tetizujúcich prácach [napr. Capecchi, V. – Buscema, M. – Contucci, P. – 
D´Amore, B. 2010]. Konkrétne formálne modely publikujú renomované 
sociologické časopisy: najmä Journal of Mathematical Sociology, Journal of 
American Sociology a American Sociological Review. 
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textu, ktorý – parafrázujúc – znie: „kto má veľa, dostane pridané, kto má 
málo, tomu sa uberie“ [Ev. sv. Matúša, kap. 13/12].  

I keď ESM takmer okamžite získal svoje pevné miesto v sociologickej 
teórii, neprestal byť predmetom záujmu. Prevládol názor, že ESM je 
totožný s tzv. kumulatívnymi výhodami [porov. Rigney 2010; Kaidesoja 
2016]61, čo je pre tento proces – o. i. – menej expresívny, neutrálnejší, 
a teda pre vedu vhodnejší názov. Ďalej sa zistilo, že ESM má široké 
aplikačné pole: dá sa nájsť nielen vo vede, ale aj v mnohých ďalších 
oblastiach, kde sa vyskytujú sociálne, ekonomické a iné nerovnosti.62 
Najvýznamnejšie však bolo, že ho možno považovať za najdôležitejší 
mechanizmus produkcie sociálnych nerovností rozličného typu.63 

Vzhľadom na uvedené okolnosti je len prirodzené, že sa podnikli aj po-
kusy o dopracúvanie tejto problematiky. No rovnako prirodzené je aj to, 
že pri tom vznikli viaceré závažné otázky, na ktoré chýbali odpovede.  

Pokusy o dopracúvanie mali viacero podôb. Jednou z nich bolo hľadanie 
modifikácií, resp. špecifických prípadov, v ktorých sa vyskytuje ESM 
alebo dajaká jeho verzia. Tak historička vedy Margaret Rossiterová 
identifikovala „Matildin efekt“ vo vede, t.j. proces, v ktorom sa histo-
ricky rozvíjajú kumulatívne výhody mužov a kumulatívne nevýhody 
žien, zakladajúce sa na kamarátskych sieťach (mužov) a iných diskri-
minačných praktikách v genderovej oblasti [porov. Rigney 2010: 29]. 

                                                            
61  Existujú však aj iné stanoviská. Napríklad Manzo a Baldassarriová ESM 
interpretujú ako špeciálny prípad kumulatívnych výhod [Manzo – Baldassarri 
2015: 330]. 
62  Rigney demonštruje výskyt ESM v širokom spektre oblastí: vo vede, 
technológii, ekonomike, politike, verejných politikách i vo vzdelávaní a kultúre 
[Rigney 2010]. 
63  Panuje všeobecná zhoda v tom, že „Matúšov efekt je hlavná forma dy-
namiky, ktorá generuje sociálnu a ekonomickú nerovnosť“ [Bothner et al. 2010: 
82], resp. že „kumulatívna výhoda je hlavný (general) mechanizmus vzniku 
nerovnosti v akomkoľvek časovom procese“ [Rigney 2010: 21]. 
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Iný a azda zásadnejší pokus mal za cieľ bližšie preskúmať tak 
podmienky, ako aj základnú štruktúru ESM. V tomto zmysle napr. D. 
Rigney zdôrazňuje, že i keď ESM je hlavným mechanizmom, ktorým sa 
produkujú sociálne nerovnosti, nemusí fungovať vždy a za každých 
podmienok: môžu ho anulovať protipôsobiace (countervailing) faktory 
[Rigney 2010: 24], ktoré však už bližšie nešpecifikuje. Na druhej strane, 
venuje osobitnú pozornosť „subtypom“, resp. „vzorcom vzťahov“ medzi 
bohatými a chudobnými, ktoré súvisia s ESM. Autor tu prináša nie-
koľko inovačných momentov. 

Po prvé, zdôrazňuje, že bez ohľadu na to, čo je hodnotovým zdrojom 
(peniaze, moc, prestíž, poznanie atď.), nemusí vždy platiť, že bohatí 
bohatnú a chudobní sa stávajú ešte chudobnejšími [Rigney 2010: 1]. Po 
druhé, možné sú dva základné scenáre: rozdiel medzi bohatými a chu-
dobnými sa môže nielen zväčšovať, ale aj zmenšovať. Po tretie, keďže 
ide o proces, do úvahy treba brať aj jeho tempo. To umožňuje rozlíšiť 
tak absolútny a relatívny Matúšov efekt [Rigney 2010: 9], ako aj 
základné subtypy alebo vzorce vzťahov, ktoré patria do jednotlivých 
scenárov.  

Do spomínaných dvoch scenárov tak možno zaradiť celkovo 6 zá-
kladných subtypov [Rigney 2010: 10, 12]: 

a) Rozdiel medzi bohatými a chudobnými sa zväčšuje, ak: 
1) bohatí bohatnú, kým chudobní chudobnejú; to je absolútny Matúšov 

efekt, 
2) bohatí aj chudobní bohatnú, no chudobní bohatnú pomalšie; to je 

relatívny Matúšov efekt, 
3) bohatí aj chudobní chudobnejú, no chudobní chudobnejú rýchlejšie. 

b) Rozdiel medzi bohatými a chudobnými sa zmenšuje, ak: 
4) bohatí i chudobní chudobnejú, no chudobní chudobnejú pomalšie, 
5) bohatí i chudobní bohatnú, no chudobní bohatnú rýchlejšie, 
6) bohatí chudobnejú, kým chudobní bohatnú; to je opak absolútneho 

Matúšovho efektu. 
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Napriek významným posunom v riešení tejto problematiky sa – najmä 
v súvislosti s pokusmi budovať špecifické modely – objavili aj viaceré 
nedoriešené otázky. Za najzávažnejšie spomedzi nich zrejme treba 
považovať: 

• Je ESM naozaj totožný s kumulatívnymi výhodami? 
• Je nerovnosť (zhora) neohraničená, resp. môže rásť do neko-

nečna? 
• Prečo pri raste nerovnosti spravidla nenastáva situácia, v ktorej 

„víťaz berie všetko“? 
• ESM sa síce považuje za proces, ale skúma sa naozaj ako pro-

ces, alebo len ako jeho výsledok? 
• Ako vlastne funguje tento proces? Aký je jeho mechanizmus? 
• Kedy, za akých podmienok sa vyskytuje a funguje tento proces? 
• Aký typ modelu je tu najvhodnejší? 

Na to, aby bolo možné v danej oblasti vybudovať valídny a realistický 
model, uvedené (a ďalšie) otázky vyžadujú istú – aspoň predbežnú – 
odpoveď. Vyskytlo sa už viacero pokusov o prijateľné riešenie64, ale 
v mnohých ohľadoch nie sú definitívne a v niektorých ďalších sa nepo-
darilo dospieť ku zhode.  

                                                            
64  Napríklad v štúdii [Bothner et al. 2010] sa zdôrazňuje, že skúmanie 
Matúšovho efektu si vyžaduje taký model, ktorý umožňuje lepšie pochopiť jeho 
hraničné podmienky. Za rozhodujúci faktor pôsobenia Matúšovho efektu sa tu 
považuje stupeň difúzie statusu cez sociálne vzťahy. Ak difúzia neexistuje, 
aktérova úroveň statusu nie je ovplyvnená úrovňami statusu tých, ktorí ho 
uznávajú, a aktér s najvyšším statusom (top-ranked) sústreďuje skoro všetok 
status, ktorý je prítomný v systéme. Ak difúzia statusu existuje, aktérova 
úroveň statusu je silne ovplyvnená úrovňami statusu tých, ktorí mu vyslovujú 
uznanie (rešpekt). Za svoj primárny príspevok autori považujú „intuíciu, podľa 
ktorej elity môžu nezámerne a paradoxne deštruovať svoje kumulatívne výhody 
pod úroveň uznania, ktoré sa im dostáva od iných“ [Bothner et al. 2010: 82, 84-
85]. 
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Významný krok na ceste k multiagentovému modelu predstavuje 
koncepcia, ktorú vypracovali Miia a Mikael Baskovci [Bask – Bask 
2015]. Analyzujú problematiku životných dráh, ktorá v sociológii 
prirodzene súvisí so sociálnymi nerovnosťami, a pritom ponúkajú 
netriviálne odpovede na niektoré z uvedených otázok. 

Baskovci predovšetkým zdôrazňujú, že ak sa ESM považuje za proces, 
skúmanie sa musí „zameriavať skôr na mechanizmus ..., ktorý generuje 
nerovnosť, než na výsledok tohto procesu ako taký“. Preto predmetom 
pozornosti sa musí stať mechanizmus Matúšovho efektu a nie „efekt 
Matúšovho efektu“. V danom prípade je teda názov Matúšov me-
chanizmus adekvátnejší, než bol pôvodný ESM [Bask – Bask 2015: 3]. 

Ďalšie spresnenie sa týka vzťahu medzi Matúšovým mechanizmom 
a kumulatívnymi (ne)výhodami. Nie sú totožné z viacerých dôvodov. 
Dynamika sa tu odohráva na dvoch osobitných úrovniach. Intra-in-
dividuálne zmeny v socio-ekonomickom statuse (t.j. zmeny socio-
ekonomického statusu jednotlivca) predstavujú mikro-úrovňový jav a sú 
„výsledkom buď kumulatívnych výhod, alebo kumulatívnch nevýhod“, 
ktoré jedinec požíva. No inter-individuálne zmeny v socio-
ekonomickom statuse sú už makro-úrovňovým javom, lebo charak-
terizujú „buď konvergenciu, alebo divergenciu trajektórií socio-
ekonomických statusov jednotlivcov“ a „v prípade divergencie sú výs-
ledkom Matúšovho mechanizmu“ 65  [Bask – Bask 2015: 6]. Výskyt 
„interindividuálnej divergencie trajektórií jednotlivcov je znakom, že 
mechanizmus, ktorý generuje tieto trajektórie, je Matúšov mechanizmus“ 
[Bask – Bask 2015: 4]. Toto rozlíšenie má zásadný význam najmä preto, 
lebo „neexistuje jednoznačná korešpondencia“ medzi zmenami socio-
ekonomického statusu na individuálnej úrovni, kde pôsobia kumulatívne 
výhody, alebo nevýhody, a zmenami na úrovni inter-individuálnej, ktoré 
sú výsledkami Matúšovho mechanizmu [Bask – Bask 2015: 6]. Matúšov 
                                                            
65 Inými slovami, divergencia tohto druhu je znakom nerovnosti a rast diver-
gencie znamená rast nerovnosti. Dobrú ilustráciu možno nájsť v Prílohe č. 1. 
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mechanizmus, pochopiteľne, funguje nielen na úrovni inter-
individuálnej, ale aj na úrovni medzikohortnej66 [Bask – Bask 2015: 
11].  

Matúšov mechanizmus sa tak vyznačuje tromi hlavnými znakmi. Je to 
proces: 

• výsledkom ktorého je rast nerovnosti,    
• trvajúci (ongoing), a teda dynamický, 

                                                            
66 Celkom inak sa Merton interpretuje v štúdii [Bothner et al. 2010], kde sú 
kumulatívne výhody situované na makroúroveň. Podľa tejto interpretácie sám 
Merton (pojem) ESM vo vede vzťahoval na mikroúroveň i na makroúroveň. Na 
mikroúrovni mal opisovať proces, „ktorým vedci s vyšším statusom získavali 
za porovnateľné intelektuálne výkony oveľa väčší kredit ako ich menej 
prestížni kolegovia“. Na makroúrovni malo ísť o opis procesu, „ktorý sa často 
nazýva kumulatívna výhoda a ktorým vedci s vysokým statusom zazna-
menávajú pozitívnu spätnú väzbu medzi symbolickými a vecnými zdrojmi, čím 
prípadne disproporčne zvyšujú svoj podiel na odmenách“.  
Vo všeobecnosti ESM označuje: 
 a) „princíp, podľa ktorého – na danej úrovni kvality – aktéri s vyšším statusom 
získavajú vyššie výnosy ako ich nižšie situovaní partneri a  
b) proces, prostredníctvom ktorého elitní aktéri zvyšujú svoj status a sústreďujú 
čoraz väčšie výhody“ [Bothner et al. 2010: 81].   
Tieto dve formulácie vyvolávajú viacero otázok, ktoré vyplývajú práve z toho, 
že kým v prvej sa hovorí o kumulatívnom procese vo vede, v druhom o ku-
mulatívnom procese vo všeobecnosti. Rozdiel medzi nimi je vecne významný: 
vo vede sa požaduje, aby sa kumulatívny proces zakladal na tom, že jeden druh 
výhod „privoláva“ iný druh výhod (napr. vysoká prestíž, t.j. symbolická 
výhoda, prináša – neúmerne – lepšie platené miesto, t.j. materiálnu výhodu), 
čím sa zvyšuje ich celkový „objem“. Vo všeobecnosti sa však už takáto pod-
mienka explicitne nekladie a nie je teda jasné, či v danom prípade sa ku-
mulatívny proces nezakladá, resp. nemôže zakladať len na tom, že preň 
postačuje iba kumulácia výhod z jedného zdroja: napr. vysoká prestíž prináša 
ďalšie (neúmerné) symbolické odmeny, t.j. celkové zvyšovanie „objemu“ 
výhod. Z teoretického hľadiska by teda bolo produktívne hľadať a nájsť 
odpovede napr. na také otázky, ako sú: Sú kumulatívne výhody špecifickým 
variantom kumulatívneho procesu? Existujú aj iné špecifické varianty tohto 
procesu? Je vo vede kumulatívny efekt z dvoch zdrojov nevyhnutnou pod-
mienkou? atď. atď. 
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• nelineárny, „lebo – i keď je ohraničený – je schopný zväčšovať 
malé rozdiely medzi stavmi životných dráh jednotlivcov v čase“ 
[Bask – Bask 2015: 11]. 

Osobitnú pozornosť si zasluhuje predpoklad ohraničenosti, konečnosti 
tohto procesu. Pôvodná Mertonova interpretácia totiž implikuje, že 
takýto dynamický proces môže viesť „k neohraničenému narastaniu 
nerovnosti“67 [Bask – Bask 2015: 3]. Predpoklad ohraničenosti je nielen 
vecne realistický, ale je aj dôležitou podmienkou pre meranie 
Matúšovho mechanizmu. 

Pokus o meranie je tu pomerne náročný. Po prvé preto, lebo sa nemerajú 
trajektórie (t.j. životné dráhy jednotlivcov, kde jednotlivé stavy sú 
príslušné socio-ekonomické statusy v danom časovom okamihu), ale 
dynamický proces, ktorý generuje rozdiely (vzdialenosti) medzi 
trajektóriami. Po druhé preto, lebo treba nájsť vhodný metodický 
nástroj, slúžiaci na rozlíšenie situácií, v ktorých Matúšov mechanizmus 
funguje a v ktorých nefunguje. Jeho výskyt nie je v tomto zmysle 
univerzálny, resp. nevyhnutný. 

Tento dynamický proces, ktorý sa vyjadruje funkciou f(.) 68, je neli-
neárny a zhora ohraničený. Každý takýto proces má svoj charak-
teristický Ljapunovov exponent λ 69 , ktorý možno určiť. Ljapunovov 
exponent λ môže vykazovať hodnoty λ < 0, λ = 0 alebo λ > 0. Matúšov 
                                                            
67 Predpoklad ohraničenosti je síce často prehliadaná požiadavka [Bask – Bask 
2015: 8], no nie je celkom unikátna. Naprílad K. Bailey v súvislosti so vznikom 
a reprodukciou mnohodimenziálnych stratifikačných systémov hovorí o alo-
kácii konečných zdrojov do konečnej populácie (model P.I.S.T.O.L) [Bailey 
1990]. Rovnaký prístup volí aj M. Forsé v teórii sociálnej entropie [Forsé 
1989]. 
68  K formálnemu vyjadreniu a odvodeniu funkcie f(.) porov. [Bask – Bask 
2015: 7-9]. 
69  Ljapunovov exponent je známy zo štatistickej fyziky – charakterizuje 
dynamické nelineárne systémy (presnejšie ich predikovateľnosť). Ljapunovov 
exponent (maximálny LE) λ > 0 určuje chaotický systém. 
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mechanizmus funguje len vtedy, ak λ > 0, lebo (v dostatočne dlhom 
čase) amplifikuje vzdialenosti medzi trajektóriami: „ak λ > 0, 
dynamický proces sa vyznačuje tým, že akýkoľvek pár trajektórií 
životných dráh70, ktoré majú arbitrárne blízke, no nie identické životné 
stavy (t.j. statusy – pozn. J.S.), bude sa navzájom exponenciálne 
vzďaľovať, ale zostane v ohraničenom priestore“ [Bask – Bask 2015: 9]. 
λ > 0 tu teda vystupuje ako nevyhnutná podmienka výskytu a pôsobenia 
Matúšovho mechanizmu71 [Bask – Bask 2015: 8]. 

Je známe, že na meranie nerovností sa zvyčajne využíva Giniho 
koeficient. Ten však v prípade merania Matúšovho mechanizmu nestačí 
preto, lebo Giniho koeficient „meria stupeň ... socio-ekonomickej nerov-
nosti medzi jednotlivcami v určitom časovom bode“. Dalo by sa 
povedať, že Giniho koeficient je statická miera, ktorá vlastne meria 
výsledok procesu v danom časovom okamihu. Pre meranie samého 
procesu je vhodný len Ljapunovov exponent. Až λ „meria, ako sa v čase 
mení stupeň nerovnosti medzi jednotlivcami, ktorí majú podobné stavy 
životných dráh“ 72. Ljapunovov exponent λ preto treba považovať za 
„doplnok k takej miere nerovnosti, akou je Giniho koeficient“ [Bask – 
Bask 2015: 10]. 

Baskovci veľmi korektne a otvorene upozorňujú aj na obmedzenia 
navrhovanej koncepcie. Základný problém sa nachádza na úrovni kumu-

                                                            
70  Bolo by príliš reštriktívne požadovať, aby sa vo všetkých prípadoch 
trajektórie jednotlivcov navzájom v čase vzďaľovali. Ak funguje Matúšov 
mechanizmus, „priemerný trend by mal byť pozitívny“ [Bask –Bask 2015: 6]. 
71 Ak λ < 0, Matúšov mechanizmus sa tu nemôže vyskytovať, lebo neexistuje 
systematická divergencia trajektórií: λ < 0 sa spája s bodom (bodovým atrak-
torom) vo fázovom priestore. Matúšov mechanizmus sa nemôže vyskytovať ani 
pri λ = 0, lebo vtedy trajektórie nevykazujú systematickú divergenciu, ale 
kvázi-periodické oscilácie vo fázovom priestore [Bask – Bask 2015: 8]. 
 72 Problém je teda v tom, že λ > 0 (výskyt Matúšovho mechanizmu) sa môže 
spájať tak s vysokými, ako aj s nízkymi hodnotami Giniho koeficientu [porov. 
Bask – Bask 2015: 10]. 
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latívnych výhod, resp. nevýhod, t.j. na úrovni zmien statusu jednotlivca. 
Ide predovšetkým o to, že model kumulatívnych (ne)výhod „ne-
vysvetľuje, prečo ľudia v priebehu času získavajú rozličné objemy 
výhod a nevýhod. Dôvodom je to, že tento model poskytuje len tzv. 
štatistické vysvetlenie zisteného nárastu medzikohortnej nerovnosti 
v čase“. V rámci tohto prístupu sa totiž len „identifikujú také premenné, 
akými sú úroveň vzdelania, zdravotný stav, garantovaný dôchodok, 
ktoré sa zdajú byť dôležité pre pravdepodobnosť, že skúmaný jav sa 
vyskytne“. Lepšie by však bolo vysvetlenie odvodené od príslušného 
mechanizmu, lebo takéto vysvetlenie sa nezakladá na premenných 
veličinách, ale „na aktéroch v spoločnosti a ich (inter)akciách, a tak 
umožňuje vysvetliť, prečo vzdelanejšia osoba môže získať lepšie 
zamestnanie alebo prečo lepšie zamestnanie môže viesť k lepšiemu 
zdraviu“73 [Bask – Bask 2015: 12]. 

Na základe tejto kritickej analýzy Baskovci dospievajú k jedinému 
logickému záveru: model, ktorý by mohol súčasne a dobre vysvetliť 
dynamiku tak na mikroúrovni, ako aj na makroúrovni, t.j. „kumulatívne 
(ne)výhody i Matúšov mechanizmus, musí byť model s heterogénnymi 
agentmi“, t.j. multiagentový model. Len takýto multiagentový model 
totiž umožňuje brať do úvahy takú významnú charakteristiku, akou je 
napr. „heterogenita v miere kumulatívnych výhod“, ktorou sa zjavne 
líšia jednotliví agenti.  

Za metodologicky efektívny preto považujú taký prístup, ktorý by 
využíval kombináciu multiagentového modelovania a štatistickej 

                                                            
73 Navyše, ak by sa nebrala do úvahy možnosť, že „aj iné než socio-ekono-
mické premenné ovplyvňujú alebo sú ovplyvňované socio-ekonomickými 
statusmi jednotlivcov, mohli by sme v longitudinálnych analýzach prísť k nes-
právnemu záveru, že vtedy, keď sa socioekonomické trajektórie jednotlivcov 
vzájomne nevzďaľujú, Matúšov mechanizmus nepôsobí“ [Bask – Bask 2015: 
9]. 
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fyziky74 [Bask – Bask 2015: 12]. Odvolávajú sa pritom na inšpiratívne 
prístupy v súčasnej analytickej sociológii a prvý pokus o multiagentový 
model v tejto oblasti [Manzo – Baldassarri 2015]. 
 
4.3. Multiagentový model statusových hierarchií na základe výmeny 
prejavov úcty 

Multiagentový model statusových hierarchií publikovali Gianluca 
Manzo 75 a Delia Baldassarriová v r. 2015 [M&B 2015]. Ich autorský 
prístup je nielen inovatívny, ale aj premyslený a pomerne kompli-
kovaný. Vzhľadom na to, že ide o prístup, ktorý ešte nie je všeobecne 
známy, vyžaduje širšiu pozornosť, no súčasne ho na tomto mieste ne-
možno rekonštruovať v plnom rozsahu. S vysokým stupňom zjedno-
dušenia tu treba zaznamenať aspoň jeho hlavné východiská a princípy. 

Status sa tu definuje v klasickom weberovskom zmysle ako celkový 
objem úcty, rešpektu alebo prestíže, ktorú je aktér schopný získať 
v rámci svojej skupiny (populácie). Statusové hierarchie sú jedno-
dimenziálne usporiadania (rankings) jednotlivcov a ako také sú výsled-
kom „kryštalizácie nekonečného počtu prejavov úcty, ktoré si aktéri vy-
mieňajú v každodenných interakciách“. Už u Mertona a tiež v klasic-
kých formálnych modeloch sa vznik statusových hierarchií považuje za 
„samoposilňujúci sa proces, ktorý je riadený mechanizmami kumu-
latívnych výhod, akým je napr. Matúšov efekt“, kde sa „malý kvali-

                                                            
74  Výskumný program, v ktorom sa dnes koncentruje početný a prudko sa 
rozvíjajúci výskum aplikácie metód štatistickej fyziky pri skúmaní a mode-
lovaní sociálnych javov, sa nazýva sociofyzika [porov. Castellano – Fortunato 
– Loreto 2009]. Súčasná sociofyzika je vnútorne veľmi štruktúrovaná a plná 
závažných kontroverzií. Tento problém je nad rámec danej štúdie.  
75 G. Manzo sa v ostatnom období čoraz výraznejšie profiluje ako významný 
predstaviteľ súčasnej analytickej sociológie [porov. Manzo 2014a]. Pôsobí 
v Paríži na CNRS a GEMASS (Group d´Études des Méthodes de l´Analyse 
Sociologique de la Sorbonne), čo je pracovisko, ktoré na Université Paris IV. 
založil a dlhé roky viedol Raymond Boudon. 
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tatívny rozdiel medzi jednotlivcami zosilňuje na základe potvrdzujúcich 
prejavov úcty“ [M&B 2015: 330]. 

Ani status, ani akty pripisovania úcty nemožno priamo pozorovať, no  
„k dispozícii už sú podstatné empirické poznatky o tom, čo sú základy, 
na ktorých sa pripisovanie úcty vytvára“. Sú to: majetok, príjem, 
vzdelanie, krása, kognitívne schopnosti a pod., t.j. faktory na indi-
viduálnej úrovni, ktoré „aktéri využívajú na to, aby určili, koľko úcty, 
rešpektu alebo prestíže si iný aktér zasluhuje“. Keďže potvrdzujúce 
prejavy úcty sa zakladajú na týchto skutočnostiach, aj „distribúcie 
statusových hierarchií by mali kopírovať, alebo dokonca zosilňovať 
kvalitatívne charakteristiky, ktoré sú spoločné týmto statusovým 
signálom (cues)“76 [M&B 2015: 331]. 

Manzo a Baldassarriová podrobili dôkladnej kritickej analýze naj-
dôležitejšie klasické formálne modely v danej oblasti (najmä Gouldov 
model a model Lynnovej, Podolného a Taa [porov. Gould 2002; Lynn – 
Podolny – Tao 2009]). Analyzovali modely, ktoré majú len analytické 
riešenia, ale aj analytické i simulačné riešenia. 

  

                                                            
76 Výsledky výskumov ukazujú, že: 
a) príjem a majetok vykazujú veľmi šikmé rozdelenia (t.j. – obrazne povedané 
– ´málo ľudí má veľa a veľa ľudí má málo´, čo zodpovedá Paretovmu 
rozdeleniu, resp. mocninovému zákonu – pozn. J.S.) a v mnohých prípadoch 
má takáto „distributívna nerovnosť tendenciu postupne narastať“, no pritom 
nikdy nevznikajú štruktúry, v ktorých ´víťaz berie všetko´, 
b) tieto distribúcie charakterizuje aj rozdiel (gap) medzi napr. ´kvalitou´ a ´ta-
lentom´ aktérov a objemom odmien, ktoré napokon získavajú, 
c) mala by ich charakterizovať koexistencia silnej, stabilnej asymetrie na ma-
kroúrovni s neustálymi zmenami v poradiach (jednotlivcov v statusovej hie-
rarchii – pozn. J.S.) na mikroúrovni [M&B 2015: 331-332]. 
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Za hlavné nedostatky tejto triedy modelov považujú, že:  
1. aktéri tu vystupujú len ako ´výpočtové mechanizmy´, ktoré 

„maximalizujú úžitkovú funkciu“: „ideálny objem úcty, v kto-
rom sa spája tak úsilie aktérov o interakcie s jednotlivcami 
s vyšším statusom, ako aj ich nechuť k neopätovaným 
potvrdeniam úcty, je určený maximalizujúcim výpočtom“, 

2. v celej populácii zjednodušujúco predpokladajú homogenitu 
citlivosti aktérov tak na sociálny vplyv, ako aj na symetriu 
v prejavoch úcty,  

3. prijímajú neúnosne simplifikovanú predstavu o sociálnom kon-
texte ako o úplne prepojenej sieti, v ktorej si „každý aktér vy-
mieňa prejavy úcty so všetkými ostatnými“ [M&B 2015: 335]. 

Klasické formálne modely sú súčasne i zdrojom dôležitých inšpirácií. 
Azda najvýznamnejšou je Gouldovo „inovatívne riešenie“ otázky, prečo 
sa statusové distribúcie nevyvíjajú do podoby ´víťaz berie všetko´. 
Gould predpokladá, že na mikroúrovni pôsobia dva mechanizmy. Sú to: 
mechanizmus sociálneho vplyvu77 a mechanizmus ´reciprocity´78. Vznik 
statusových hierarchií sa tu interpretuje ako „vedľajší produkt vzájomne 
sa vyrovnávajúcich (counterbalancing) mechanizmov“ [M&B 2015: 
334]. 

Lynnovej, Podolného a Taov model je inšpiratívny zasa v tom, že: 
• skutočnú, vnútornú kvalitu aktéra, ktorá nie je priamo 

pozorovateľná, môže partner v párovej interakcii tak pod-
hodnotiť, ako aj nadhodnotiť,  

                                                            
77 V mechanizme sociálneho vplyvu, resp. v mechanizme kumulatívnych výhod 
založenom na sociálnom vplyve sám sociálny vplyv spočíva v tom, že 
„aktérove prejavy úcty sú ovplyvnené pripisovaním úcty zo strany iných ak-
térov“, čo „prispieva k nárastu tak statusovej nerovnosti, ako aj rozdielu medzi 
skutočnou kvalitou aktéra a jeho konečným statusom“ [M&B 2015: 333].   
78  Mechanizmus ´reciprocity´ „odráža aktérovu nechuť voči neopätovaným 
prejavom úcty“, čím limituje možnosť neohraničeného rastu nerovnosti a „za-
braňuje vzniku štruktúr typu ´víťaz berie všetko´“ [M&B 2015: 334]. 
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• kladie dôraz na dynamický prístup, v ktorom sú aktéri začlenení 
do sekvencie výmen prejavov úcty a svoje konanie tak odvo-
dzujú od reflexie predošlého konania iných, 

• monitoruje makroskopické dôsledky mechanizmu, ktorý pôsobí 
na mikroúrovni79 [M&B 2015: 334]. 

Manzo a Baldassarriová považujú tieto klasické formálne modely za 
dobré východisko, no s tým, že je nevyhnutné prekonať ich nedostatky 
a zdokonaliť ich inšpirácie. V podstate to znamená, že pri konštruovaní 
multiagentového modelu je nevyhnutné prijať realistickejšie kľúčové 
predpoklady, ktoré sa týkajú nielen základného princípu, od ktorého sa 
odvodzuje správanie aktérov, ale aj sociálneho kontextu ich interakcií. 
Pritom to musia byť predpoklady, ktoré umožnia v oboch prípadoch 
zabudovanie heterogenity do modelu. 

Realistickejšie predpoklady o správaní sa aktéra vyžadujú odklon od 
koncepcie aktéra, ktorý maximalizuje danú úžitkovú funkciu. Inými 
slovami, je to odklon od úzkej koncepcie utilitárnej racionality. Vývin 
v oblasti kognitívnych vied ukazuje, že je potrebný obrat ku koncepcii, 
kde sa „prejavy úcty zakladajú na jednoduchých heuristikách, ktoré sú 
kognitívne prijateľné (feasible)“ [M&B 2015: 330]. To umožňuje do 
modelu zakomponovať heterogenitu v rozhodovaní aktérov, a tým pre-
konať aj jedno z najzávažnejších obmedzení klasických modelov, t.j. 
homogenitu správania sa aktérov. 

Realistickejšie relačné predpoklady sú inšpirované výsledkami výs-
kumov v oblasti sietí a sociálnej psychológie. Namiesto predpokladu 
úplných sietí a interakcií každého aktéra so všetkými ostatnými sa 
                                                            
79  Meria sa tu statusový rozptyl (status dispersion), t.j. potenciálny rozdiel 
medzi kvalitou aktéra a jeho statusom a predovšetkým statusové ´pre-
usporiadanie´ (status re-ordering), t.j. potenciálna disjunkcia medzi pôvodnou 
hierarchiou kvalít jednotlivcov a výslednou hierarchiou ich statusov. Statusové 
preusporiadanie sa pritom považuje za „radikálnejšiu formu sociálnej kon-
štrukcie statusu“ ako statusový rozptyl [M&B 2015: 334]. 
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prijíma predpoklad, že „výmeny prejavov úcty medzi aktérmi sú 
zakotvené v lokálnych interakciách s variabilným stupňom homofílie“ 
[M&B 2015: 331]. Tým sa odstraňuje druhý deformujúci predpoklad 
homogenity interakcií, lebo to umožňuje pracovať s rozličným stupňom 
heterogenity v interakciách s osobami s rovnakým statusom, t.j. s roz-
ličnou mierou preferencií interakcie tohto druhu. 

Tretie zdokonalenie sa týka základného zámeru konštrukcie modelu 
a jeho simulácií. Cieľom je „na makroúrovni reprodukovať základné 
kvalitatívne charakteristiky, ktoré sú spoločné pre mnohé statusové 
distribúcie, a preskúmať, za akých podmienok sú prijaté predpoklady 
pre mikroúroveň schopné vygenerovať takéto agregované vzorce“ 
[M&B 2015: 331]. Multiagentový model prejavov úcty tak má určiť, za 
akých podmienok myriády lokálnych prejavov úcty vedú ku vzniku 
statusových hierarchií, ktoré sa vyznačujú týmito tromi 
makroskopickými znakmi: 

1) „statusová asymetria, t.j. distributívna nerovnosť,  
2) rozdiel medzi kvalitou (talentom alebo hodnotou) aktérov a ob-

jemom úcty, ktorá sa im dostáva, t.j. ich statusovou pozíciou a 
3) nezhoda medzi pozíciou aktéra v hierarchii kvality a jeho po-

zíciou v statusovej hierarchii, ktorá sa zakladá na prejavoch 
úcty“ [M&B 2015: 332]. 

Multiagentový model 

Sama konštrukcia tohto modelu je pomerne komplikovaná záležitosť. 
Vzhľadom na zámer tohto textu k nej možno s vedomým zjed-
nodušením uviesť len najnevyhnutnejšie skutočnosti. Detailné infor-
mácie vrátane argumentov a deskripcie všetkých formálnych krokov, 
aparátu a operácií možno nájsť v pôvodnej štúdii. 

Najprv treba zdôrazniť, že Manzo a Baldassarriová konštruujú typický 
idealizovaný multiagentový model. Model je vybudovaný v smere 
„zdola – nahor“ a ukazuje, ako na základe správania sa agentov (mikro-
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úroveň), pri ktorom sa kognitívni agenti riadia jednoduchými pravidlami 
(t.j. rozličnými konkrétnymi heuristikami v rozličných situáciách), 
vznikajú určité makrostavy, makroštruktúry (t.j. statusové distribúcie). 

Model má n agentov, každý agent i sa vyznačuje: 
• skutočnou kvalitou Qi 
• chybou eij, ktorej sa dopúšťa agent i pri posudzovaní skutočnej 

kvality agenta j80 
• sklonom (propensity) hi interagovať s agentmi, ktorí nemajú 

rovnaký status  
• sklonom wi imitovať prejavy úcty zo strany iných agentov 
• citlivosťou si na rozdiel medzi odovzdaným a získaným ob-

jemom úcty v párových interakciách. 

Osobitne dôležité sú dve okolnosti. Po prvé, „každý z týchto atribútov 
môže medzi agentmi variovať, čo umožňuje skúmať heterogenitu na 
úrovni jednotlivcov“ a najmä jej makrodôsledky. Po druhé, parametre  
h, w a s sa považujú za „jadrové“ parametre, lebo práve na ich va-
riabilite a kombinácii sa zakladá simulácia modelu, t.j. jednotlivé simu-
lačné scenáre, ktoré sú potom predmetom analýzy. Parametre  
h, w a s môžu nadobúdať hodnoty v intervale <0;1> [M&B 2015: 336, 
337]. Agenti sa líšia alebo môžu líšiť hodnotami h, w a s.81 

Dynamika modelu sa „začína“ na mikroúrovni: každý agent musí 
postupovať v štyroch základných krokoch a riešiť tri základné úlohy, 
lebo štvrtá je dôsledkom jeho predošlého správania: 

                                                            
80 Q a e sú základom pre určenie statusu. Presnejšie Q + e = q (t.j. ohodnotený 
status partnera) a následne q = a, čo je úcta prejavená k partnerovi. Celkový 
status sa určuje ako vážená priemerná hodnota statusov (prejavov úcty) od 
všetkých reálnych partnerov. 
81  Čím viac sa hodnota blíži k 1, tým vyšší je stupeň heterofílie, imitácie 
i citlivosti agenta. 
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1. výber partnera (partner selection) – pravidlá pre konanie agenta 
určuje tzv. heuristika ´Sirén´, 

2. ohodnotenie kvality partnera (quality perception) – pravidlá 
vyplývajú z heuristiky ´imitácie´, 

3. pripísanie úcty (deference attribution) – pravidlá konania agenta 
určuje heuristika ´kyslé hrozno´, 

4. aktualizácia statusu (status up date) – ´finálny´ status sa v kaž-
dom iteračnom cykle odvodzuje na základe heuristiky váženého 
spriemerovania. 

Tieto kroky, resp. úlohy sa, pochopiteľne, opakujú v každom iteračnom 
cykle. 

Pri výbere partnera agent berie do úvahy rozdielnosť statusov, lebo z nej 
vyplýva pravdepodobnosť interakcie s inými partnermi. Predpokladá sa, 
že agenti budú preferovať interakcie s tými partnermi, ktorí majú 
rovnaký alebo veľmi podobný status.82 Hlavným dôvodom je to, že pri 
rozdielnych statusoch vzniká reálne, i keď nie výlučné, riziko ne-
opätovaných alebo nie dostatočne opätovaných prejavov úcty. Ľudia 
„nemajú radi, ak nie sú rešpektovaní“, a tak sa radšej vyhýbajú 
„nepríjemným psychologickým skúsenostiam“. Každý agent má mož-
nosť určiť si „subjektívne definované“ rozpätie „akceptovateľnej roz-
dielnosti statusov“.83 Takéto rozhodnutie, ktorým sa určujú (a vylučujú) 

                                                            
82 Osobitná špecifikácia modelu sa týka prípadu, keď agenti s nízkym statusom 
majú vysokú toleranciu k interakciám s agentmi, ktorí majú vysoký status 
[porov. M&B 2015: 341]. 
83 Akceptovateľná statusová rozdielnosť sa zakladá na dvoch komponentoch. 
Prvým je populačná statusová úroveň (range), t.j. rozdiel medzi najvyššími 
a najnižšími statusmi v populácii v danom časovom momente. Druhým je 
stupeň heterofílie agenta [M&B 2015: 340]. Ako vidno, autori sa dôsledne 
pridržiavajú koncepcie metodologického (štruktúrneho) individualizmu, lebo 
prvý komponent predstavuje štruktúrne determinanty individuálneho konania. 
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partneri interakcií, sa zakladá na tzv. heuristike ´Sirén´84 [M&B 2015: 
339-340]. 

Ohodnotenie každého zvoleného partnera je pomerne náročné, lebo jeho 
kvalita Q sa nedá pozorovať priamo a môže sa vyskytnúť aj chyba  
e, získavanie informácií tiež býva časovo náročné a nie zvládnuteľné 
v plnom rozsahu a pod. Agent túto úlohu môže prakticky riešiť s po-
mocou pravidiel heuristiky ´imitácie´: môže pozorovať správanie iných 
agentov – najmä ich prejavy úcty ku zvolenému partnerovi – a pos-
tupovať buď podľa pravidla „napodobuj väčšinu“, alebo „napodobuj 
úspešného“.85 Pre daný model sa volí pravidlo „napodobuj väčšinu“ aj 
preto, lebo „modelovanie sociálneho vplyvu na základe tejto heuristiky 
vedie k dynamike kumulatívnych výhod“ [M&B 2015: 342]. 

„Skutočná kvalita Q predstavuje začiatočný bod komplexného 
kognitívneho procesu pripisovania úcty“ [M&B 2015: 337]. V treťom 
kroku agent musí určiť, aký objem úcty by mal prejaviť voči každému 
zvolenému partnerovi. Tento objem je „sčasti určený snahou o reci-
procitu“, či symetriu, lebo neopätované prejavy úcty si ľudia inter-
pretujú ako „znak neúcty“ a pri nedostatku symetrie sa cítia „ukrivdení“.  

Objem úcty, ktorú chce prejaviť voči partnerovi, si agent musí 
´vykalkulovať´. Opiera sa pri tom o tzv. diferenciu v párovej úcte 
(difference in dyadic deference). Jednoducho povedané, ide o to, aký je 
vzťah medzi úctou, ktorú si vymieňajú agent i a agent j. Ak agent i od 
agenta j dostáva rovnaký alebo väčší objem úcty, než mu sám prejavil, 
„agentova potreba byť rešpektovaný je uspokojená“ a sám mu prejaví 
toľko úcty, koľko zodpovedá ním odhadovanej kvalite partnera  
j (diferencia  d ≤ 0). Ak d > 0, agent i, ktorému sa od agenta j dostalo 

                                                            
84 Heuristika Sirén je odvodená od známeho príbehu Odyssea, ktorý voskom 
zalepil uši svojich druhov a sám sa priviazal ku sťažňu, aby nepodľahli zvod-
ným hlasom Sirén a v konečnom dôsledku nezahynuli. 
85 Existujú aj iné pravidlá imitácie [porov. Schenk 2011: 27].  
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menej úcty, než mu sám prejavil, reaguje tak, že proporcionálne zníži 
objem úcty prejavovanej voči agentovi j. Preto agent, ktorého „potreba 
byť rešpektovaný je narušená, reaguje tak, že tresce nerecipročného 
partnera“86 [M&B 2015: 343]. 

V tomto procese sa predpokladá, že ľudia „na prejavy úcty inštinktívne, 
alebo dokonca podvedome reagujú ako Ezopova líška“. Preto sa tento 
mechanizmus i heuristika nazýva ´kyslé hrozno´ [M&B 2015: 343-344]. 

Posledným krokom v iterácii je aktualizácia statusu každého agenta. 
Status sa určuje ako vážený priemer z prejavov úcty od ostatných 
partnerov, t.j. statusov, ktoré mu pripísali. Každý prejav úcty je vážený 
podielom medzi iteráciou, v ktorej vznikol, a danou iteráciou. 
Predpokladá sa, že neskoršie prejavy úcty sú kognitívne významnejšie 
pre agentovo vnímanie statusu iných: čím skôr sa prejav odohral, tým 
má menšiu váhu [M&B 2015: 345]. 

Na účely merania nerovností statusov sa používajú tri populačné 
parametre: rozdiel medzi kvalitou a statusom (SQG), ktorý ukazuje, či 
a ako sa v čase vyvíja rozdiel medzi kvalitou a statusom v danej popu-
lácii, statusovo-kvalitové preusporiadanie (SQR), ktorý zaznamenáva 
koreláciu medzi poradím agentov v hierarchii skutočnej kvality a ich 
poradím v hierarchii statusov na konci každej iterácie, a štandardný 
Giniho koeficient, ktorý sa tiež určuje na konci každej iterácie [M&B 
2015: 346]. 

Prezentovaná východisková verzia modelu pracuje s 30 agentmi. Simu-
lácia sa zakladá na systematickej kombinácii parametrov h, w a s v úpl-
                                                            
86 V niektorých variantoch modelu sa predpokladá, že agenti s nízkym statusom 
sa vyznačujú nízkou senzitivitou k neopätovaným, resp. nedostatočne 
opätovaným prejavom úcty. Účelom je zachytiť situáciu, v ktorej „jednotlivci 
s nízkym statusom môžu byť osobitne zainteresovaní na vyhľadávaní jed-
notlivcov s vysokým statusom, a preto aj ochotnejší akceptovať psychologické 
náklady z neopätovaných prejavov úcty“ [M&B 2015: 344]. 
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nom priestore parametrov [M&B 2015: 349]. Pri každej relevantnej 
kombinácii parametrov h, w a s sa uskutočnilo vždy 100 iterácií 
a celkovo 2000 iterácií ako test robustnosti modelu. Simulačný cyklus 
„štartuje“ zo situácie, v ktorej sú všetci agenti homogénni a distribúcia 
skutočnej kvality Q v populácii má normálne rozdelenie. Je to preto, aby 
sa ukázalo, či následné zmeny v stupni heterogenity na úrovni 
parametrov h, w a s vygenerujú statusové distribúcie, ktoré sú bližšie 
k empirickým vzorcom reálnych distribúcií [M&B 2015: 347]. 

Simulácie poskytujú ohromné množstvo zistení, ktoré tu nemožno 
reprodukovať v plnom rozsahu. Najdôležitejšie z nich obsahuje 18 zá-
kladných simulačných scenárov, t.j. vždy po 6 scenárov pre každý 
populačný parameter SQG, SQR a Giniho koeficient (uvedené v Prílohe 
č. 2). Tieto scenáre ukazujú a graficky zobrazujú dynamiku modelu 
(zmeny statusových nerovností) pri rozličných kombináciách hodnôt 
parametrov h, w a s [M&B 2015: 354]. Okrem toho sa tu pracuje aj 
s rozličnými doplnkovými simuláciami (napr. simulácie homogénnych 
populácií, simulácie dynamiky statusových trajektórií, resimulácie 
niektorých klasických formálnych modelov a pod.). 

Manzo a Baldassarriová prezentujú výsledky modelových simulácií 
nielen systematicky a komplexne, ale aj veľmi triezvo a s nevyhnutným 
kritickým nadhľadom. So zreteľom na uvedené okolnosti preto možno 
na tomto mieste len zhrnúť štyri závery, ktoré sa javia ako hlavné: 

1. ak sú agenti heterogénni, medzi sociálnym vplyvom (imitačná 
heuristika) a záujmom o symetriu prejavov úcty (heuristika 
kyslé hrozno) pôsobí kompenzačný, vyrovnávací mechanizmus, 
ktorý zabraňuje vzniku nerovností typu ´víťaz berie všetko´, 
a v dôsledku trestov za nereciprocitu vyvoláva situáciu, kde 
´ten, kto mal veľa, bude mať menej´ [M&B 2015: 345, 362], 

2. makroskopické dôsledky však nie sú jednoznačné, lebo závisia 
od spôsobu, akým sa tieto mechanizmy modelujú, pričom samé 
mechanizmy majú rozličný celkový vplyv na jednotlivé makro-
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charakteristiky statusových distribúcií. Rozhodujúcu úlohu tu 
zohráva parameter h, a to najmä vtedy, ak sa prijme realistický 
scenár, podľa ktorého agenti s nižším statusom majú vyššiu 
toleranciu k interakciám s agentmi s odlišným statusom: agenti 
s nižším statusom akceptujú interakcie s agentmi, ktorí majú tak 
nižší, ako aj vyšší status, kým agenti s vyšším statusom majú 
tendenciu interagovať medzi sebou [M&B 2015: 345, 352, 363],  

3. na to, aby bolo možné vygenerovať statusové hierarchie, ktoré 
sa čo najviac blížia k charakteristikám reálnych distribúcií 
(distributívna nerovnosť, rozdiel medzi skutočnou kvalitou 
a obdržanou úctou a rozdiel medzi pozíciou v hierarchii kvality 
a v hierarchii úcty), je nevyhnutné, aby model pracoval s „výz-
namným objemom heterogenity na individuálnej úrovni a špe-
cifickými interakčnými vzorcami“ [M&B 2015: 332, 363], 

4. simulácie modelu poskytujú dostatočne robustné výsledky 
[M&B 2015: 356-360].  

Model prejavov úcty je len prvým krokom pri skúmaní tejto pro-
blematiky metodológiou multiagentového modelovania a jeho výsledky 
preto nemožno považovať za konečné. Napriek tomu poskytuje seriózny 
a inšpirujúci podklad pre ďalší výskum. Prináša aj metodologické ino-
vácie, akými sú koncepcia sofistikovaného kognitívneho agenta, ktorý 
rozličné úlohy rieši rozličnými heuristikami, koncepcia sústavy via-
cerých mechanizmov a ich špecifických vzťahov a pod. Za osobitný 
prínos možno považovať (zatiaľ potenciálnu) možnosť testovania 
výsledkov simulácie oproti vopred stanoveným kritériám, ktoré sú 
odvodené z reálnych statusových distribúcií, čo by poskytlo netriviálne 
kritériá pre posudzovanie modelových idealizácií. Väčšina doterajších 
multiagentových modelov totiž umožňovala len zistiť, čo model 
vygeneruje pri zmenách parametrov. 

Multiagentový model výmeny vzájomných prejavov úcty sa rýchlo stal 
predmetom metodologickej (seba)reflexie. Casini a Manzo [Casini – 
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Manzo 2016] uskutočnili podrobnú analýzu 21 multiagentových 
modelov z rozličných oblastí, no predovšetkým zo sociológie. Zaz-
namenali tri hlavné trendy, ktoré v týchto multiagentových modeloch 
garantujú kauzálnu inferenciu. Pri každom trende vymedzujú jeho dva 
základné varianty. 

Prvý trend sa týka smerovania k teoretickému realizmu. Umožňuje 
rozlíšiť modely založené na zdravom rozume a modely odvodené zo 
sociologických, prípadne psychologických teórií. 

Druhý trend ukazuje smerovanie k empirickej kalibrácii. Na tejto 
dimenzii možno rozlíšiť multiagentové modely, ktoré sú nezávislé od 
vstupných údajov, od modelov, ktoré sú empiricky kalibrované. 

Tretí trend indikuje smerovanie k empirickej validizácii. Tu sa rozlišujú 
modely abstraktných makroskopických objektov (targets) a modely, 
ktorých objekty sú dobre, konkrétne určené [Casini – Manzo 2016: 23]. 

Keďže tieto tri trendy sa ukázali ako „relatívne nezávislé“, možno na ich 
základe vymedziť 8 hlavných typov multiagentových modelov [Casini – 
Manzo 2016: 23, 29]. Do tejto typológie možno spoľahlivo začleniť aj 
multiagentový model výmeny prejavov úcty Manza a Baldassarriovej. 
Patrí do typu, ktorý sa vyznačuje teoretickým realizmom, no pri absencii 
empirickej kalibrácie a empirickej validizácie. 

Model výmeny prejavov úcty sa vyznačuje smerovaním k teoretickému 
realizmu, lebo vyžaduje „realistické určenia individuálneho konania 
a interakcií na mikroúrovni“. Pravidlá pre správanie sa agentov sú 
v tomto zmysle odvodené z „teoretických a experimentálnych zistení 
sociálnej psychológie a sociológie, ktoré sa týkajú imitácie, homofílie 
a reciprocity“. Súčasne, model nie je empiricky kalibrovaný, ani 
empiricky validizovaný. Je to zjavne model len akéhosi abstraktného 
sociálneho systému. V súvislosti s empirickou validizáciou pre tento 
model platí, že: „hoci sú špecifické pravidelnosti opísané od začiatku 
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ako explanandá, výsledky simulácií, t.j. statusové nerovnosti – napriek 
tomu, že sú kvantitifkované – sa priamo nekonfrontujú s makro-
skopickými empirickými vzorcami statusových nerovností“ [Casini – 
Manzo 2016: 26].  
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5. Poznámka na záver 

Problematika explanačných modelov v sociológii zažíva evidentnú 
renesanciu a pomerne prudký rozvoj. Prispeli k tomu nielen inšpirácie, 
ktoré vyplynuli z konštituovania súčasnej analytickej sociológie, jej 
dynamického rozvoja a jej konfrontácií s inými sociologickými prís-
tupmi, ale aj možnosti, ktoré i na tomto úseku sociológii poskytuje 
multiagentové modelovanie. Dnes už existuje neprehľadné množstvo 
multiagentových modelov rozličných sociálnych procesov. Kontinuálne 
sa publikujú nové a nové modely tohto druhu. Jednotlivé modely sa 
pritom vzájomne líšia z hľadiska takmer všetkých mysliteľných teo-
retických a metodologických charakteristík a ich kombinácií [Schenk 
2011]. Takýto extenzívny vývin je, samozrejme, vo viacerých ohľadoch 
asi prirodzený, no súčasne aj neproduktívny. Samo multiagentové mo-
delovanie je len metodologický nástroj, ktorý síce môže poskytovať 
významné stimuly k dopracúvaniu problematiky alebo nové, efektívne 
možnosti, no nemôže ich samo vyriešiť. Naďalej otvorené tak zostávajú 
mnohé základné problémy, ktorých riešenie je navyše výrazne limi-
tované už tým, že ani úrovni sociologickej teórie, ani na „vyššej“ 
úrovni, t.j. v rámci metodológie (filozofie) sociálnych vied sa stále 
nedarí dosiahnuť zásadnejší pokrok pri riešení fundamentálnych otázok. 

Zdá sa preto, že na tomto mieste by nebolo vhodné formulovať závery, 
ktoré vyplynuli z textu, bežným, zaužívaným spôsobom. Riziko pred-
časných alebo nedostatočne zdôvodnených záverov, ktoré by veci mohli 
skôr uškodiť ako pomôcť, je zjavne neúnosne vysoké. Zvyšuje ho aj 
okolnosť, že reflexia, ktorá je obsiahnutá v tomto texte, musela byť 
selektívna: bolo by ju potrebné ďalej dopĺňať a tiež konfrontovať 
s inými kritickými analýzami. Mechanická katalogizácia otvorených 
problémov a možných vývinových línii, ktoré sú obsiahnuté priamo 
v texte, by zasa nemala skutočný zmysel a hrozila by rizikom tri-
vializácie. 
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V takejto situácii sa zrejme treba uspokojiť len s dvoma všeobecnejšími 
konštatovaniami: 

Po prvé, táto rekonštrukcia ukázala, že cesta, ktorou vo svojom do-
terajšom vývine prešla súčasná analytická sociológia, bola síce náročná, 
no produktívna. Nespochybniteľný teoretický a heuristický prínos, ktorý 
je podporený metodologickými inováciami, umožnil reanalyzovať 
a upresniť viaceré zásadné otázky a otvoriť nové prístupy k ich skú-
maniu. V súčasnej sociológii sa tak v plnej miere vyprofiloval osobitný 
výskumný program, ktorý síce už začal napĺňať svoje rozvojové 
možnosti, no bude vyžadovať aj jeho sústavnú kritickú analýzu. 

Po druhé, treba zdôrazniť aj to, že modelová stratégia konštruovania 
sociologických teórií nie je jediná možná, ani univerzálna. Paralelnosť 
svetov sociologických teórií naďalej ostáva konštitutívnou cha-
rakteristikou sociológie. No tento jeden z možných – sčasti aj virtu-
álnych – svetov je nepochybne zaujímavý, inšpirujúci a plný potencií. 
Preto aj zaznamenáva taký dynamický rozvoj. To sú dostatočné dôvody, 
aby sa mu i naďalej venovala pozornosť. 
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6. Prílohy 

Príloha č. 1 

Rozličné podoby divergencie trajektórií 

Baskovci uvádzajú príklady niekoľkých typických podôb divergencie 
trajektórií socio-ekonomických statusov pre dva abstraktné subjekty – 
Adama a Evu. Tieto divergencie sa môžu dynamicky tak zväčšovať, ako 
aj zmenšovať. Závisí to aj od toho, či – v rozličných kombináciách – 
subjekty požívajú kumulatívne výhody a/alebo kumulatívne nevýhody 
[Bask – Bask 2015].  

 

 

Obr. č. 1: Vzdialenosť medzi socio-ekonomickými statusmi Adama a Evy sa 
v čase zväčšuje 
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Obr. č. 2: Vzdialenosť medzi socio-ekonomickými statusmi Adama a Evy sa 
v čase zmenšuje  

 

Obr. č. 3: Vzdialenosť medzi socio-ekonomickými statusmi Adama a Evy sa 
v čase zväčšuje, lebo Adam požíva kumulatívne výhody, no Eva kumulatívne 

nevýhody 

 

 

Obr. č. 4: Vzdialenosť medzi socio-ekonomickými statusmi Adama i Evy sa 
v čase zväčšuje i napriek tomu, že obaja požívajú kumulatívne výhody 
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Obr. č. 5: Vzdialenosť medzi socio-ekonomickými statusmi Adama a Evy sa 
v čase zväčšuje  i napriek tomu, že obaja požívajú kumulatívne nevýhody 

Zdroj:  

[DOI:10.1371/journal.pone.0142447.g001 – DOI:10.1371/journal.pone.0142447.g005] 
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Príloha č. 2 

Vybrané výsledky simulácií modelu statusových hierarchií 

[Zdroj: Manzo – Baldassarri 2015: 349, 354, 355.] 

Táto príloha obsahuje tri ukážky výsledkov simulácií multiagentového 
modelu statusových hierarchií. 

Prvá ukážka systematicky prezentuje simulácie, ktoré zobrazujú dy-
namiku modelu pri kombináciách jeho parametrov za predpokladu 
homogenity agentov. Stačí porovnať priebeh dynamiky v dolnom pa-
neli, ktorý zobrazuje zmeny nerovností (Giniho koeficient): pri všetkých 
kombináciách parametrov h, s a w sa miera nerovností významne ne-
mení. 

 

Figure 1. (Experimental condition: agents are homogenous on all core 
parameters). Evolution of the simulated values of Status–Quality gap (decibel 
scale; top panel), Status–Quality reordering (r; central panel), and status 
inequality (Gini; bottom panel) over 100 iterations (x-axis) as a function of 
agents’ imitation propensity (w; lines), heterophily (h), and symmetry (s; 
columns). Values are averaged across 100 replications for each parameter 
combination and time period (whiskers for 95 percent confidence intervals). N 
= 30 agents. 
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Druhá ukážka už systematicky prezentuje simulácie, ktoré zobrazujú dy-
namiku modelu pri kombináciách jeho parametrov za predpokladu he-
terogenity agentov. Opätovne stačí porovnať priebeh dynamiky v dol-
nom paneli, ktorý zobrazuje zmeny nerovností (Giniho koeficient) pri 
všetkých kombináciách parametrov h, s a w. Ako jasne vidno, dynamika 
miery nerovností sa významne mení v závislosti na kombináciách hod-
nôt týchto parametrov. 
 

 
Figure 2. (Experimental condition: status-dependent heterogeneity on agents’ 
propensity h to interact with status-dissimilar partners). Evolution of the 
simulated values of Status–Quality gap (decibel scale; top panel), Status–
Quality reordering (r; central panel), and status inequality (Gini; bottom panel) 
over 100 iterations (x-axis) as a function of agents’ sensitivity to imitation (w; 
lines) and symmetry concern (s; columns). Values are averaged across 100 
replications for each parameter combination and time period (whiskers for 95 
percent confidence intervals). N = 30 agents. 

V tretej ukážke sú uvedené výsledky simulácií troch agentov: agenta, 
ktorý má najvyšší status, agenta, ktorý má priemerný status, a napokon 
agenta, ktorý má najnižší status. Simulácie ukazujú, že dynamika má 
podobu ESM len pri istých kombináciách parametrov. 
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Figure 2a. (Experimental condition: status-dependent heterogeneity on agents’ 
propensity h to interact with status-dissimilar partners). Evolution (over 100 
iterations, x-axis) of the status (y-axis) of the agents ranked 1st, 15th, and 30th 
on the exogenous hierarchy of the intrinsic quality Qi. For each agent, status 
values are averaged over 100 replications of the model and they are plotted on 
a logarithmic scale. 
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