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1. kapitola

Postavení sociologie

Sociologie a věda

Od té doby, co nepřestáváme žasnout nad tím, jak se nám 
podařilo rozumově zvládnout materiální svět a ovládat jej, se 
vědci a filozofové vědy snaží vystihnout, čím se úspěšná mo-
derní věda liší od takových slepých uliček, jako jsou pokusy 
o výrobu zlata či předvídání budoucnosti podle hvězd. Bohužel, 
přes všechno jejich dosavadní úsilí se dosud nepodařilo vytyčit 
přesné hranice oddělující jedno od druhého, a povšimneme-li 
si blíže toho, jak skuteční vědci pracují, často shledáme, že 
každodenní život vědy neodpovídá tomu, jak jej popisují filozo-
fové. Přes to všechno se dá pořídit seznam charakteristických 
rysů, s nimiž se například setkáme spíše v astronomii než 
v astrologii. I když nelze s absolutní jistotou odlišit, které 
z našich představ o materiálním světě patří do vědy a které do 
pseudovědy, přece jen se vyplatí, budeme-li některé pokládat 
za více či méně vědecké. 

Určitě nepochybíme, vyjdeme-li z tvrzení, že každá správná 
vědecká teorie má být vnitřně konzistentní. Rázem ji tím odliší-
me od většiny z toho, čím se vyznačuje laické uvažování. Případy, 
kdy si například má matka protiřečí, jsou častější, než naopak. 
Okolnost, že to, co říká, nesouhlasí s tím, co říkala před chvílí, 
ji zřejmě příliš neznepokojuje. V jedné kavárně argumentovala 
tím, že jídlo je mizerné, ale zároveň že porce jsou příliš malé.

Správná vědecká teorie by měla být v souhlase s fakty. Zní 
to samozřejmě, ale požadavky, které na ni v této souvislosti 
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klade vědec, jsou mnohem přísnější než to, s čím se obvykle 
spokojí laik. Měřítka uplatňovaná v klasickém lékařství jsou 
například značně odlišná od těch, podle nichž pracuje alter-
nativní medicína. Touha po zisku sice každou farmaceutickou 
firmu tlačí k tomu, aby nový zázračný lék dostala na trh dříve 
než její konkurent, přesto jej však nejdříve podrobí dlouhému 
a komplikovanému ověřování. V takzvaných dvojitě slepých 
testech je například velký počet nemocných rozdělen do dvou 
skupin; pokusné a kontrolní. V té první dostávají nemocní 
nový lék, v druhé neškodnou a neúčinnou látku neboli placebo. 
Pacienti ani lékaři až do konce pokusu nevědí, kdo dostal lék 
a kdo placebo. Teprve ukáže-li se, že u nemocných v pokusné 
skupině došlo k výraznému zlepšení ve srovnání se skupinou 
dostávající placebo, jsou výsledky testu přijaty jako důkaz 
účinnosti nového léku. Naproti tomu alternativní léčebné 
metody, jako léčení vírou či magnetismem nebo akupunktura, 
jsou jen zřídka podrobeny testování; osobní zkušenost jejich 
praktika, podepřená několika příběhy o zázračném vyléčení, 
se považuje za dostatečný důkaz jejich účinnosti. Pokud se 
vůbec testují, nikdy nejde o dvojitě slepou zkoušku, takže 
naprosto nelze vyloučit, že pozorované zlepšení je výsledkem 
placebo efektu.

Třetím charakteristickým rysem vědy je její neustálá změna. 
Vědecká zjištění nikdy nejsou absolutně „pravdivá“, neplatí 
jednou provždy, nýbrž vždy jen prozatím a vždy je lze zlepšo-
vat. To, o čem bylo jedno století přesvědčeno jako o nevývratné 
pravdě, pokládá následující století za historickou kuriozitu. 
Je proto poněkud nemístné, když mluvíme o pokroku ve vědě, 
protože ve skutečnosti nevíme, kam jdeme. Víme ale určitě, 
kde jsme byli, takže smíme hovořit o tom, že věda se postupně 
vzdaluje od omylů. I o tom nás názorně poučuje lékařská věda 
svým důrazem na experimentální ověření, v kontrastu s tím, 
jak alternativní medicína spoléhá na tradici. Pro vyznavače 
bylinářství, feng-šuej či masáže šiacu, zejména v kulturním 
prostředí, do něhož modernita dosud nepronikla, je samotný 
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fakt, že se něco praktikuje už celá staletí, dostatečným důka-
zem správnosti. Badateli, který si je vědom, že i takové základní 
poznatky lékařské vědy, jako je krevní oběh, byly odhaleny 
poměrně nedávno, však samotné stáří té či oné myšlenky 
mnoho neříká. V pseudovědě (kam patří například Dänikenovo 
tvrzení, že egyptské pyramidy zbudovali návštěvníci z vesmíru) 
se látají dohromady útržky faktů vytržených z jejich kontextu, 
zatímco ve skutečné vědě se dosavadní vysvětlení nahrazuje 
novým na základě systematického shromažďování množství 
věcně relevantních údajů. 

A nejen to. Jen málo myšlenek je tak absurdních, že by se 
nedal najít žádný doklad, který by jejich platnost podpořil. 
Víra si své důvody najde velmi snadno. Mnohem přesvěd-
čivější ověřovací metodou je pátrání po důvodech, proč se 
určitému tvrzení věřit nemá, shledávání důkazů, které si 
vzájemně odporují. Ve skutečně vědě jsou nejpřesvědčivější 
takové myšlenky, které obstojí i po opakovaných pokusech 
prokázat, že jsou chybné. 

Tím se dostáváme k nejdůležitějšímu rysu opravdové vědy 
– k tomu, jak se vyrovnává s omyly. Představme si například, 
že jsem vymyslel novou teorii o chování subatomárních částic. 
V laboratoři jsem za pomoci studentů, které jsem vyškolil tak, 
že sdílejí můj pohled na věc, uskutečnil celou řadu experi-
mentálních pozorování, jejichž výsledky jsou ve shodě s mou 
teorií. Potom někde jinde jiní badatelé mé zkoumání opakují, 
mé nálezy ale nepotvrzují. Na základě těchto nových zjištění 
jsem nucen znovu se nad svou teorií zamyslet. Ukáže-li se, že 
ji lze přepracovat tak, aby byla ve shodě i s novými nálezy, 
případně podaří-li se prokázat, že tyto nálezy jsou pro ni ire-
levantní, platnost mé teorie se tím potvrdí. V opačném případě 
mi nezbývá nic jiného, než tuto teorii opustit.

O tom, jakou cenu má tento přístup, nejnázorněji ukáže pří-
klad s použitím přístupu alternativního. K šamanovi přichází 
nemocný s ošklivou kožní vyrážkou. Šaman nasype slepici 
otrávené zrní a podle toho, jak se slepice potácí, než pojde, ša-
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man odhaluje, že vyrážku zavinila pacientova švagrová, která 
ho uhranula. Nemocnému dá amulet a poradí mu, aby ho nosil 
celý týden, potom že kouzlo bude zlomeno a vyrážka zmizí. 
Jenomže léčba nepomáhá a vyrážka je i po měsíci pořád stejná. 
Pro šamana to ovšem není důkazem chybnosti představy, že 
vyrážku způsobilo uhranutí a že amulet má nějakou léčivou 
moc. Vysvětlí nemocnému, že amulet nezapůsobil proto, že mu 
nemocný náležitě nevěřil. Takže z vyloženého neúspěchu se 
stává další doklad potvrzující správnost existující věrouky.

I když se uvedený příklad týká tradičního afrického lékař-
ství, i mezi moderními vědci by se dala najít spousta příkladů 
obdobné vynalézavosti, když se pokoušejí uchránit hýčkanou 
teorii před zamítnutím. Vědě by nepochybně prospělo, kdyby 
se jí zabývali badatelé plně oddaní vědeckému výzkumu jako 
takovému, kteří přitom ale nelpí příliš okatě na vlastních teo-
riích. Leč vědci jsou také jenom lidé. Před přílišnou závislostí 
na jednotlivých badatelích uzavřených ve svých hájemstvích 
chrání vědu pouze konkurence. O někom, kdo strávil dvacet 
let usilovnou prací na originální teorii o subatomárních čás-
ticích, lze předpokládat, že bude houževnatě hájit myšlenky, 
jimž vděčí za svou proslulost. S předpoklady k uplatnění v pří-
rodních vědách se to má ale tak, že stejnou problematikou se 
v téže době zabývá i mnoho jiných, kteří nemají důvod brát na 
zasloužilého badatele jakékoli ohledy a naopak dělají všechno 
možné, aby dokázali, že se mýlí a že pravdu mají jejich vlastní, 
konkurující teorie.

Rozvoj vědy závisí na svobodné výměně myšlenek a na 
intelektuální soutěži. Věda stagnuje, jestliže nějaká mocná 
vnější instituce – jako ve středověku katolická církev nebo 
v Sovětském svazu Stalin – nutí vědce k vyznávání pravé víry, 
pro kterou v jejich vlastním oboru nenacházejí opodstatnění. 
V devatenáctém století někteří genetikové soudili, že vlastnosti, 
které jednotlivci získali během svého života, mohou být geny 
přenášeny na jejich potomky. Francouzský biolog J.-B. Lamarck 
se domníval, že žirafa získala svůj dlouhý krk následkem 
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svého návyku okusovat listí z vysokých stromů. Opačné pojetí 
předpokládá, že dlouhý krk je již dávná geneticky zakódovaná 
vlastnost a že žirafy, které jí byly vybaveny, měly lepší naději 
na přežití než ostatní a že se tudíž genetická výbava mění 
přirozeným výběrem a nikoli učením. Ve 20. letech minulého 
století byl Lamarckův názor vesměs opuštěn s výjimkou Sovět-
ského svazu, kde přežíval proto, že opačné pojetí – přirozený 
výběr – bylo považováno za příliš poplatné logice kapitalis-
mu, a proto politicky nepřijatelné. T. D. Lysenko využil svého 
politického postavení k zahrnutí lamarckismu do oficiálního 
komunistického učení a genetikové, kteří s ním nesouhlasili, 
byli donuceni své názory odvolat nebo skončili ve vyhnanství 
na Sibiři. Teprve během padesátých let se sovětská biologie 
vymanila z Lysenkova vlivu. Oficiální podpora nesprávné te-
orie přinesla bohužel pohromu nejen sovětské biologii, nýbrž 
i sovětskému národnímu hospodářství. Ideologicky zdůvod-
něné odmítání „buržoazní“ genetiky znemožnilo sovětskému 
zemědělství, aby těžilo z prudkého zvýšení úrodnosti, k němuž 
došlo na Západě.

Dnes je v módě posmívat se myšlence, že vědecká metoda 
je zárukou pravdy. Byla to ostatně sama sociologie, kdo se-
hrál významnou úlohu v podkopání přehnaného sebevědomí 
vědy; ukázala totiž, že způsob, jakým věda pracuje, se často 
příliš neliší od obyčejných metod, jimiž se prostí lidé snaží 
přijít světu na kloub, a že vědci nejsou imunní vůči zájmům 
a předsudkům, což zpochybňuje jejich domnělou objektivitu. 
Přes to všechno byla moderní věda tak úspěšná v poznávání 
přírody a v manipulaci s ní (až příliš úspěšná, jak by asi dodal 
mnohý kritik), že seznámení s jejími metodami je nejlepším 
východiskem k pochopení toho, jak lze vědecky zkoumat i soci-
ální svět. Není totiž náhoda, že na většině univerzit je fakulta 
sociologie zařazena nikoli mezi humanitní studia, nýbrž mezi 
společenské vědy.


