
Sociální společnost 

Člověk – základní stavební jednotka sociální společnosti. Všichni mají stejná práva a 

žijí život naprosto bez omezení. Ale opravdu tomu tak je? 

Zní to všechno vznešeně, a ačkoli je sociální společnost opravdu brána za vznešenou, 

není tomu tak vždy.  Ne vždy se všem „bere stejným metrem“ a ne vždy se na všechno nahlíží 

tak, jak by se dle etických norem nahlížet mělo. To nám dokazuje skutečnost, že i přes fakt, 

že se naše společnost nerozděluje do sociálních vrstev jako dříve, podvědomě tak stále 

fungujeme, a co hůř, i uvažujeme. 

Lidé se do tříd a různých sociálních systémů rozdělují již od nepaměti. Od archaického 

typu společnosti, kde byl velmi nízký stupeň dělby práce, až po dobu postmoderní. Již ve 

starověku se lidé vědomě začleňovalii do společenských systémů. Nezáleželo pouze na 

sociálním postavení, ale také na barvě kůže nebo dokonce i na místě, kde jste pobývali. 

Otrokářský systém, nejspíš nejznámější, fungoval na bázi vlastnění člověka. Když jste byli 

vysoce postavená šlechta, měli jste nárok na otroka, který by vám sloužil. Od otrokářského 

systému se ani tolik nelišil systém kastovní, který následoval. Již od narození jste byli v jasně 

vymezené kastě, která v podstatě určovala, jaké sociální postavení budete ve společnosti 

zaujímat. Čili že opět se lidé dělili na skupiny a nebylo možné to změnit. V jedné kastě jste se 

narodili, tak jste v ní také umřeli. Popravdě řečeno, kdo by chtěl žít takový život? Nemít 

možnost výběru je pro mě naprosto nepředstavitelné a ještě nepředstavitelnější je pro mě i 

skutečnost, že bych to ani nemohla změnit. Avšak nebyl všem dnům konec. O změnu se 

pokusila až společnost ve středověku, což mě osobně překvapuje, jelikož si, a asi nejsem 

jediná, středověk představuji jako dobu, ve které byste se nechtěli ocitnout ani ve snu. 

Stavovský systém se totiž snažil o kolektivní obranu práv a životního stylu, navíc už bylo 

možné dostat se do vyšší kasty, např. sňatkem či jiným vztahem. 

Dovolím si nesouhlasit s marxistickým pohledem na svět, který byl prosazován v 1. 

polovině 19. století. Naproti sobě zde stála buržoazie a proletáři. V tomto postavení byl 

největší rozdíl ve vlastnictví výrobních prostředků. Dle mého názoru zde opět muselo 

docházet k tomu, že si lidé nemohli vybrat a ani to změnit. Velmi často se toto hledisko 

kritizovalo a dostalo se to tak daleko, že se o těchto rozdílech začalo dokonce i psát. Nejen 



umělci, ale i prostí lidé tvrdili, že vyřešit tuto krizi by mohla pouze revoluce, což se nakonec i 

stalo. 

Myslím si, že člověk je bytostí svobodnou nesoucí právo možnosti výběru. Takovéto 

drastické rozdělení, dle mého názoru, žádným způsobem civilizaci neprospívalo. Spíše se 

domnívám, že to lidi pouze pobuřovalo. Asi je ani tolik neiritoval fakt, že jsou v nízké sociální 

vrstvě, ale byli rozhořčeni z toho, že to nemůžou nijakým způsobem změnit. 

Nyní žijeme v době, kdy nám morální pravidla udávají, že člověk je samostatná 

jednotka, která může být, čím chce. Když chcete být na vrcholu, tak můžete. Když nechcete 

žít, jak se lidově říká, „z ruky do huby“, tak můžete. I přesto, že to stojí pouze na vaší vůli a 

odvedené práci. Dnes je již stoprocentně jisté, že toho můžete dosáhnout a že lze změnit 

svůj dosavadní sociální status, když se vám bude chtít. Sice se stále setkáváme se sociálními 

třídami, ale je možná sociální mobilita, jinak řečeno – přestup z jedné společenské vrstvy do 

druhé. 

S tím souvisí i sociální status, který si budujeme již od malička. Status každého jedince 

ovlivňuje hned několik faktorů, které dále napomáhají k sociální mobilitě buďto do vyšší 

vrstvy nebo do té nižší. Jedná se o vzdělání, příjem nebo profesi. Ano, samozřejmě jsou zde i 

dispozice, které nemůžeme ovlivnit. Hovořím o statusu vrozeném – barvu pleti ani pohlaví si 

změnit nejde – ty nám v mnoha případech situaci můžou komplikovat, ale v dnešní 

postmoderní době většina společnosti klade důraz spíše na schopnosti a vnitřní stránku 

člověka než na fyzické predispozice. I když to je těžké tvrdit. Velmi často se totiž můžeme 

setkat např. se šikanou. Ať už ve škole nebo v zaměstnání, kde je jedinec trýzněn právě kvůli 

těmto vrozeným faktorům. Na to navazuje i jeden z nejčastějších sociálních problémů 

v české společnosti. 

Netolerance, etnocentrismus či etnocentrismu podobný rasismus je velmi častým a 

velmi prodiskutovávaným problémem v dnešní společnosti. Osobně se domnívám, že barva 

pleti či náboženství neovlivňuje kvalitu člověka. Velmi často tak dochází např. k romské 

diskriminaci nebo naprostému rasismu obyvatel, jež mají tmavou pleť. Dalším velkým 

celosvětovým problémem je chudoba, kterou bohužel nejsme schopni změnit sami. 

Takovýchto problémů bych mohla uvést ještě spoustu, není jich málo, ale bohužel jim 

nikdo nevěnuje až zas tak velkou pozornost, a přesně tento fakt mě utvrzuje v názoru, že 

lidská společnost se výrazně kupředu neposunula, pouze se posunula lidská práva. Na 

druhou stranu se ale domnívám, že my všichni, co žijeme v tomto poměrně malém státě, 



bychom si měli vážit toho, co nám stát nabízí a dává. Několikrát jsem se již setkala 

s názorem, že jinde by bylo lépe než v naší zemi, ale „všude je chleba o dvou kurkách“. Je 

třeba se občas pozastavit a zapřemýšlet nad tím, že lidé v jiných koutech světa se mohou mít 

mnohem hůř než my tady. Je potřeba si uvědomit, že lidská společnost a její problémy jsou 

řešitelné, jen se nám musí chtít! 
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