Vychází nová publikace Sociologického ústavu, tentokrát pro širokou
veřejnost
2. 12. 2015, Praha │ Sociologický ústav vydá v prosinci knihu, která se liší od jeho tradiční
produkce. Kniha 47 odstínů české společnosti nehledá své publikum mezi specialisty, ale mezi
těmi, jejichž každodenní život zkoumá. Sociologové, politologové a demografové v ní pro běžné
čtenáře rozebírají fenomény, které dávají podobu současné české společnosti.
Proč se bojíme cizinců a máme rádi nepolitické politiky
Tematickou pestrost knihy sahající od rodinného života po politické preference Čechů
sjednocuje snaha porozumět viditelným i skrytým problémům české společnosti. Řada
kapitol se snaží vypořádat s aktuálními společenskými a politickými tématy, na které se
upírá pozornost médií. Autoři v nich uvažují, proč se bojíme cizinců či proč mají v České
republice v politice úspěch lidé, kteří se za politiky nepovažují. Další část knihy se snaží
vysledovat kořeny dlouhodobých trendů a padají v ní například otázky, proč dnes mladí lidé
dospívají později nebo proč jsou senioři odsouváni na okraj společnosti.
Kniha se také snaží upravit náš pohled na zdánlivě samozřejmé skutečnosti a rozšířená
přesvědčení. Zamýšlí se nad tím, zda si životní partnery vybíráme skutečně zcela svobodně,
nebo zda máme v České republice opravdu příliš mnoho vysokoškoláků. Jiné kapitoly
zavádějí pozornost čtenáře k událostem naší minulosti a popisují, jak se dnešní společnost
staví k sametové revoluci nebo rozpadu Československa. Do oblasti psychologie zasahují
kapitoly vysvětlující, jak náš vzhled či jméno ovlivňují šance na úspěch v životě. Kniha před
čtenářem neukrývá ani omezení vědeckého poznávání společnosti. Objasňuje, s jakými
problémy se potýkají výzkumníci veřejného mínění a proč se předvolební průzkumy často
mýlí.
Za lepší popularizaci společenských věd
Kniha 47 odstínů české společnosti vznikla s cílem ukázat obecné veřejnosti, jakým tématům
se věnují společenské vědy, a udělat další krok k popularizaci jejich výsledků. „Společenské
vědy se zabývají problémy, které pociťujeme každý den, ale přitom se jejich výsledky často zpět
do běžného života nedostanou,“ přibližuje motivaci napsat knihu jeden z editorů, Pat Lyons,
ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Vstříc běžnému čtenáři vychází také forma publikace,
která není zatížena objemným poznámkovým aparátem, naopak ji odlehčují ilustrace
Miroslava Kemela. „O společnosti se často dozvídáme jen z grafů a čísel v médiích. Kniha má
ukázat, že poznání toho, co stojí za těmito grafy a čísly, je nejen užitečné, ale může být i
zábavné,“ dodává Pat Lyons.
Vydání knihy 47 odstínů české společnosti je součástí vědeckého projektu, který v letošním
roce zahájil čtyřletý výzkum domácností Proměny české společnosti.
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