
Příklady dalšího výzkumu

Projekt Komparace právní úpravy exekucí v ze-
mích Evropské unie zpracovávala fakulta na zákla-
dě objednávky Exekutorské komory ČR. Srovnávala 
exekuční tarify, sazby hotových výdajů, ostatních náhrad 
a smluvních odměn exekutorů ve vybraných zemích EU.

Problematikou právních otázek správy majetku 
statutárního města svěřeného městskému obvodu 
v realitě města Plzeň se zabýval výzkum, který si u fa-
kulty objednal Městský obvod Plzeň 3.

Krajský úřad Plzeňského kraje si objednal zpracování 
studie prověřující možnosti budoucího správního 
členění obcí vojenského újezdu Brdy z hlediska výko-
nu státní správy a přenesené působnosti. 

Fakulta vypracovala také právní rozbor odpovědnosti 
za škodu způsobenou při přeshraniční spolupráci 
v oblasti zdravotnické záchranné služby, který by měl 
sloužit jako podklad pro přípravu smlouvy o přeshraniční 
spolupráci mezi ČR a SRN.

Reflexe nového právního prostředí do hlavních nor-
mativních dokumentů spolku s členskou základnou 
přesahující 300 tisíc osob je název smluvního výzkumu, 
na kterém odborníci pracovali pro Fotbalovou asociaci 
ČR. Na základě vstupních teoretických analýz vyhotovili 
návrhy základních normativních dokumentů objednatele.

Pro Českou unii sportu zpracovala fakulta projekt Právní 
úprava spolků a pobočných spolků podle občanské-
ho zákoníku se zřetelem k povinné transformaci 
dosavadních občanských sdružení a organizačních 
jednotek občanských sdružení podle přechodných 
ustanovení občanského zákoníku. Na základě 
vstupních teoretických analýz se projekt zaměřil na 
základní transformační procesy a povinnosti dosavadních 
občanských sdružení, které předepisuje občanský zákoník.

Velmi praktický dopad měl projekt s názvem Stanovení 
míry nutných podmínek požární a provozní bez-
pečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů pa-
liv. Zjednodušeně řečeno se jedná o stanovení a upřesnění 
bezpečnostních podmínek pro provozování různých 
druhů kotlů, napojených na odvod spalin do volného 
ovzduší. Koordinátorem projektu Ministerstva vnitra 
ČR bylo Společenstvo kominíků České republiky, fakulta 
byla partnerem. Dosažené výstupy by měly dopomoci 
k lepší a efektivnější práci kominíků, ale i třeba hasičů při 
posuzování požární, provozní i stavební bezpečnosti spa-
linových cest přímo v praxi. Odborníci z právnické fakulty 
pomohli připravit certifikovanou metodiku, odbornou 
publikaci a návrh právní úpravy, které vycházejí z analýz 
všech dostupných pramenů, týkajících se zadané tematiky.

Jaroslava Hasmanová Marhánková působí na katedře sociologie filozofické fakulty.  Ve svém výzkumu 
se věnuje sociologii genderu, problematice stárnutí či postavení žen, dlouhodobě se zabývá i tématy 
z oblasti sociologie medicíny.  Aktuálně pracuje na výzkumu, který se dívá pod povrch partnerských 
vztahů v pozdějším věku.
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Výraz gender zaplavuje média i veřejný prostor, ale zdá, 
se že málokdo tuší jeho přesný význam. Mohla byste jej, 
prosím, vysvětlit?
—
Nejjednodušší definice genderu je sociální pohlaví. Růz-
né společnosti si vytváří různé představy o tom, kdo jsou 
muži a ženy a jaká by měla být jejich role ve společnosti. 
Panují rozličné představy o tom, co máte dělat, nebo co 
byste měli dělat, když jste žena nebo muž. Sociologie 
genderu nezkoumá jen postavení mužů a žen, ale také 
to, jak jsou naše role ovlivněné představami o mužství 
a ženství.

Můžete dát nějaký konkrétní příklad?
—
Jeden z mých posledních výzkumů se zaobíral praro-
dičovstvím a tím, jakým způsobem se gender do této 
životní fáze promítá. Být prarodičem je skutečně trošku 
jiné, pokud jste žena, a když jste muž.  Jiné věci jsou od 
vás očekávané, jiné nároky jsou na vás kladeny, jiným 
způsobem se do rodiny zapojujete.

Co vás osobně na sociologii nejvíc baví?
—
Na sociologii mně vždy přišlo fascinující, že hledá sou-
vislosti tam, kde nejsou na první pohled vidět, 

a nespokojí se s jednoduchými odpověďmi.  Zkoumá-
me fenomény, jež se týkají běžného života člověka a ke 
kterým má de facto každý co říct. Sociologie se ale snaží 
odhlédnout od těchto jednoduchých odpovědí, odhodit 
běžné fráze a podívat se pod povrch. Hledání a nalézání 
komplexních odpovědí je opravdové dobrodružství, a to je 
na sociologii krásné.

Věnujete se kvalitativnímu výzkumu. Jaké možnosti 
vám tato metoda přináší ve srovnání 
s výzkumem kvantitativním?
—
Zatímco kvantitativní výzkum usiluje o reprezentativní 
vzorek celé populace, pracuje se statistikami, dotazníky 
a většími skupinami lidí, kvalitativní se zaměřuje na malou 
skupinu lidí a jde po jejich hloubkové zkušenosti. To, 
čemu se věnuji já, jsou hloubkové rozhovory, při kterých se 
neptám na statistické věci, jež se mohou snadno promítnout 
do čísel, ale pídím se po zkušenosti, kterou dotazovaní 
prožívají. Je řada otázek, na které by mi kvantitativní 
výzkum nedokázal odpovědět, jež dotazníkem zkrátka 
nezjistím. Moje práce tedy spočívá v tom, že chodím 
za lidmi, ptám se jich, snažím se danou problematiku 
prostudovat do hloubky. Výzkum sice není reprezentativní, 
ale zase přináší jiný pohled. Subjektivní zkušenost lidí je 
něco, co zkrátka statistikou zmapovat nedokážete. 

Sociologie je dobrodružství
Rozhovor s Jaroslavou Hasmanovou Marhánkovou
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Fakulta designu 
a umění Ladislava Sutnara 

Domníváte se, že umění nemá s vědou vůbec nic společné-
ho? Že umění je vyjádřením abstraktní krásy, a pokud 
ji v díle nenacházíme, tak alespoň subjektivní pravdy, 
zatímco věda je oproti tomu něco objektivního, co posky-
tuje hmatatelné výsledky, které jsou důsledkem uplatnění 
intersubjektivní logiky? Někdy se může zdát takovéto 
tvrdé rozlišení umění a vědy vyhovující a funkční. Existuje 
ovšem řada významných myslitelů, kteří vytyčení demar-
kační čáry mezi uměním a vědou považují za problema-
tické, až nesmyslné. Antický princip kalokagathia, spojení 
krásy a dobra, bývá v tradici klasických studií vykládán 
jako harmonie mysli a těla. V řeckých představách, které 
se přeneseně udržely až do novověku, se snoubila krása 
modelu světa s jeho racionální dokonalostí. Renesanční 
perspektiva je důsledkem fúze vědeckého poznání a umění. 
Zákon zlatého řezu, Fibonacciho posloupnost atd., jsou dů-
kazem univerzálního řádu, který zasahuje jak matematiku 
a přírodní vědy, tak estetickou morfologii univerza. 

Karl Popper, Paul Karl Feyerabend, Hans-Georg 
Gadamer, Nelson Goodman, Elliot Eisner, Gordon 
Graham a mnoho dalších potom poukazují na fakt, že 
věda stejně jako umění slouží především k poznávání světa. 
Alespoň tedy špičková věda a špičkové umění. Popper 
cituje Alberta Einsteina, který tvrdil, že: „Není žádná 
logická cesta vedoucí k těmto zákonům. Lze se jich dobrat 
jen intuicí založenou na čemsi, jako je intelektuální láska 

k předmětům zkušenosti.“ A Umberto Eco, odvolávaje 
se na Charlese Sanderse Peirce, k tomu dodává: „Mám-li 
podivný výsledek na poli fenoménů, které jsem dosud 
nestudoval, nemohu na tomto poli hledat pravidlo (kdyby 
tady pravidlo existovalo a já je neznal, pak by fenomén 
nebyl podivný). Musím jít a ,unést’ pravidlo nebo si 
,vypůjčit’ pravidlo odjinud. Chcete-li, musím usuzovat 
na základě analogie.“ Popsaný postup nazývá abdukcí. 
Špičkový vědec, který přichází se zcela novou hypotézou, 
nebo umělec, který předkládá publiku průlomové dílo, jsou 
tvůrci nových metafor, jež nám zkvalitňují pobyt ve světě. 

Věda–umění, dvě cesty k cíli

Práce vybraných studentů magisterského studia oboru design vzniklé 
pod vedením finského designera Eero Kankainena z české firmy Aufeer 
Design v Mladé Boleslavi, která spolupracuje také s firmou Škoda 
Transportation v Plzni. Tématem studentských prací byl návrh vzhledu 
autonomního auta v nedaleké budoucnosti.
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Jak velkou skupinu musíte vyzpovídat, aby byly výsledky 
výzkumu relevantní?
—
To zcela záleží na tématu. Klidně můžete výzkum 
postavit na unikátní hloubkové analýze jednoho člověka 
a i tento výzkum může o něčem vypovídat.  Ambicí kva-
litativního výzkumu není přinést odpověď, jak je daný 
fenomén prostoupen celou populací, ale porozumění 
zkušenosti, a to, pokud jste zdatní, dokážete udělat i při 
analýze jednoho rozhovoru.  Pokud se vrátím k odpo-
vědi na vaši otázku, většinou vedeme zhruba dvacet 
hloubkových rozhovorů, ale opravdu vždy záleží na 
konkrétním tématu.

Podle jakého klíče vybíráte respondenty?
—
Samozřejmě se řídíme zkoumaným tématem. Hlavním 
kritériem vždy je, aby reprezentovali nějakou zkušenost 
fenoménu, kterým se zabýváme. Pak se snažíme, aby 
ve skupině bylo zastoupeno celé spektrum populace. 
Hledáme respondenty z různých míst republiky, lidi 
žijící na venkově i ve městě, zástupce vyššího i nižšího 
vzdělání, ženy i muže, tak, aby byla zastoupena diverzita 
dané zkušenosti. 

Jak obtížné je dotazované pro tyto rozhovory získat? 
Přece jen po nich chcete velmi osobní výpovědi.
—
Hodně záleží na tématu výzkumu. Můj současný vý-
zkum, týkající se partnerství v pozdějším věku, je citlivé 
téma a dotazovaní se shánějí těžce. Lidé jsou opatrní, 
úplně se jim o tomto tématu mluvit nechce. Pak jsou 
ale výzkumy, u kterých cítíte, že lidé o tématu mluvit 
chtějí, potřebují se podělit o svou zkušenost. Takovým 
příkladem je i můj předchozí projekt, týkající se rodičů, 
které nechtějí nechat své děti očkovat. Tam vůbec nebylo 
problém respondenty sehnat, ochota k rozhovorům byla 
veliká. Bylo znát, že rodiče velmi stojí o to, dané téma 
otevírat, podělit se o svou zkušenost. Takže jsme vůbec 
neměli problém lidi na rozhovory najít.

Který váš výzkum považujete za nejzajímavější?
—
To je velmi těžká otázka, všechny byly pro mě něčím 
zajímavé. Pokud bych musela, vybrala bych dva. První je 
můj dizertační výzkum, který mě hodně ovlivnil. Týkal 
se tématu aktivního stárnutí a volnočasových center pro 
seniory. Ten předznamenal můj zájem o stárnutí, byl pře-
lomový v mé kariéře i uvažování o daném tématu. Druhý 
výzkum byl hodně osobní, zabýval se již zmíněným odmí-
táním očkování dětí. V té době se mi narodil syn, a tak se 
toto téma hodně prolnulo s mou osobní zkušeností.

Mají výzkumné činnosti, kterým se věnujete, dopad do 
praxe?
—
Ve většině případů ano. Spolupracuji nejen s neziskový-
mi organizacemi, ale i s úřadem vlády. Zrovna téma 
genderu a stárnutí je hodně viditelné a věnují se mu nejen 
neziskovky, ale i vládní politiky.

Na čem pracujete nyní?
—
Jednak dokončuji knihu, která se věnuje prarodičovství, 
jednak pracuji na výzkumu partnerských vztahů v poz-
dějším věku. Zajímá nás zkušenost prázdného hnízda, 
situace, kdy děti opouští rodinu. Co tento okamžik dělá 
s manželstvím a partnerskou biografií a zároveň jaké je 
prožívání manželství po dvaceti letech vztahu.  Druhá 
část výzkumu se věnuje rozpadu manželství a navazování 
nových vztahů v pozdějším věku. Jaký dopad má na 
jejich život rozvod, jak přistupují ke vztahům novým. 
Zajímá nás právě generace 50 +, protože to je životní ob-
dobí, k němuž se pozornost příliš neupírá. Poslední část 
výzkumu se orientuje na LGBT komunitu, na to, jakým 
způsobem může sexuální orientace a identita ovlivňovat 
zkušenost stárnutí.

A mohla byste nám poodhalit první výsledky tohoto 
výzkumu?
—
Ukazuje se například, že starší lidé jsou mnohem libe-
rálnější v přístupu k partnerství, než jsme předpokládali.  
Řada z nich má nového partnera, ale každý z nich má 
stále vlastní domácnost. Což je fenomén, který je spo-
jován s mladou generací, s její snahou se nevázat, užívat 
si. My ale velké procento takto žijících partnerů nachází-
me paradoxně právě v generaci 50+. Tyto lidi k tomu 
vedou různé důvody, nechtějí ztratit samostatnost, mají 
doma děti, nemají zájem znovu vstupovat do manželství. 
Zatímco starší generace bývá považována za konzerva-
tivní, v přístupu k novým vztahům vystupují teď její 
zástupci jako pionýři alternativních svazků.

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.  
vystudovala sociologii na Masarykově univerzitě v Brně 
a nyní působí jako odborná asistentka na katedře 
sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity 
v Plzni. Ve své práci se prostřednictvím kvalitativních 
metod věnuje především otázkám stárnutí, genderu 
a tělesnosti. Zároveň pravidelně spolupracuje s ne-
ziskovými organizacemi na projektech zaměřujících se 
na postavení žen a seniorů ve společnosti. Její předcho-
zí vědecké projekty se mimo jiné soustředily na analýzu 
politik aktivního stárnutí a zkušenosti prarodičovství 
v současné české společnosti. Je autorkou knihy „Ak-
tivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho 
odezvy v životech českých seniorů a seniorek (2013)“. 
Její aktuální vědecký zájem směřuje ke studiu toho, 
jakým způsobem partnerská historie a různé formy 
partnerství ovlivňují zkušenost stárnutí.
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