
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johana Klaudyová, 16 let, Evropská obchodní akademie Děčín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je člověk ještě bytost sociální? 

Na složitou otázku nelze nežli reagovat ještě složitější a zapeklitější odpovědí. Rozpor 

mezi jedincem a společností a nesoulad jejich požadavků je již po staletí neustále omílané 

téma, a pravděpodobně jeho důležitost nezmírní ani století nadcházející. Ovšem otázky, 

které jsme si položili, se opírají o problémy moderní doby. Než se pustím do pokusu o jejich 

zodpovězení, ráda bych si nejprve ujasnila, co to vlastně společnost je, co pro nás znamená a 

z čeho pramení ty neutuchající rozpory mezi našimi zájmy a zájmy společnosti. 

Společnost by se v nejobecnějším smyslu dala definovat jako komunita, jejíž součástí 

jsme my všichni – jedinečné, originální bytosti. Pokud bychom ovšem měli společnost vnímat 

tímto způsobem, tedy nikoliv jako samostatnou jednotku, nýbrž jen jako rozmanité 

společenství lidí, nemělo by zřejmě smysl diskutovat o rozporu jedince a společnosti – ta by 

přeci měla sestávat z milionů myslí a milionů odlišných názorů, které si sice vzájemně 

odporují, ale neodporují společnosti jako takové, což samozřejmě realitě vůbec neodpovídá. 

Tenhle prapůvodní smysl společnosti je ovšem, dle mého názoru, pouze jakýmsi jádrem 

společnosti, jak ji známe. Domnívám se, že společnost jako taková není jen lidské 

společenství, nýbrž je jakousi normou, jakýmsi kodexem pravidel a tradicí, jež jsme si 

vytvořili, aniž bychom si to uvědomili. To společnost, přestože jejími tvůrci jsme my samotní, 

určuje, co je správné, a co ne; co je morální, co je nepřípustné, co je tabu. Tato nepsaná 

pravidla, která vznikala spolu s postupným, nezadržitelným vývojem společnosti, nás všechny 

svazují a my se jimi řídíme. Jsou totiž všeobecně platná a určují životy nás všech. Ne 

nezbytně špatným způsobem – zajišťují fungování našeho světa, zároveň by se ovšem dalo 

říci, že nás vězní, a to je podle mě příčina odvěkého rozporu mezi společností (kterou lze 

zjednodušeně vnímat jako samostatně myslící bytost, jíž jsme pohlceni) a jedincem, jehož 

názory se ne vždy shodují s pravidly, která definují společnost a jež jsme si sami vytvořili, 

bohužel s nimi ovšem nedokážeme naložit. 

Pravidla a normy společnosti příjímáme společně s jejím prvopočátkem a jádrem, 

totiž se začleněním do lidského společenství, jehož součástí se staneme, jakmile se 

narodíme. Neexistuje tudíž možnost volby, a my pak nedobrovolně plujeme životem jako 

součást systému, a společnost spolu se svými pravidly řídí každý náš krok. 

Jak již bylo řečeno, společnost se v průběhu staletí vyvíjí a mění svou tvář. Nelze tudíž 

mluvit o tom, že se s moderní dobou společenské sounáležitosti vzdalujeme – myslím, že je 

to právě naopak. Tak jako společnost změnila svou tvář, přizpůsobujeme se jí a staré pořádky 

se postupně vytrácí. Dle mého názoru je to způsobeno přirozeným řádem věcí a sociální sítě, 

média a moderní technologie tudíž neznamenají odklon od společnosti – jsou její podobou, 

změna ovšem přišla tak náhle, že to mnohé z nás zaráží a nejsme s to si tuto skutečnost 

uvědomit. Společnost je právě tak proměnlivá, jako lidstvo samotné, a je pošetilé se 

domnívat, že s moderní dobou nedrží krok. My však stále lpíme na jejím jádru, na onom 

prvopočátku, a proto jsme vyděšeni tím, že se lidé vzájemně odcizují, že žijeme spíše ve 

virtuálním světě, než v tom skutečném. Myslím však, že jsme tuto novou skutečnost tak 



docela nepochopili. Společnost se vyvíjí společně s námi, a i lidské společenství jaksi získává 

novou formu, které se bojíme, protože v minulosti jsme ničeho podobného nebyli svědkem. 

Je to způsobeno rychlým vývojem posledních let, a proto jsme najednou tak odlišní od lidí 

minulých staletí, každá doba ovšem měla své vlastní problémy a otázky, což mimo jiné 

dokazují úvahy, které se projevují i v minulosti, například myšlenky Komenského. Nemyslím 

si proto, že lze hovořit o odklonu od společnosti, nýbrž o její nové tváři, které se někteří 

přizpůsobují lépe, jiní hůř. 

A tímto se dostáváme k tématu, které jsem zmiňovala již na začátku, totiž o rozporu 

mezi jedincem a společností. Nelze totiž nahlížet na onen odpor a strach ze vzájemného  

odcizení lidských bytostí, které prolíná moderní dobou, jako na rozpor mezi námi a 

novodobou, zcela unikátní tváří společnosti? Nebouříme se snad proti povrchnosti sociálních 

sítí a médií, nemrzí nás snad, že už si lidé nejsou tak blízcí, jako tomu bývalo dříve? Myslím, 

že by se to tak skutečně dalo vnímat, a tím potvrdit fakt, že jedinec společnosti a jejím 

pravidlům a normám – ať už mají či měly jakoukoliv podobu – odjakživa vzdoruje, a vyskytují 

se tací, kteří se soudobým uspořádáním nejsou spokojeni. Tímto problémem se myslitelé 

vždy zabývali a budou se jím zabývat i nadále, přestože jde o skutečnost, pro niž 

pravděpodobně neexistuje žádné uspokojivé řešení. 

Definování problémů dnešní doby a jejich důsledkům bychom samozřejmě mohli 

věnovat ještě spoustu dalších slov, nepřipadá mi ovšem, že by to bylo náplní této úvahy. Jen 

bychom dál a donekonečna rozebírali odpor nás, jednotlivých složek systému, ke 

společenským normám této doby. Přestože mě to samosebou naplňuje smutkem, tento 

problém nelze vyřešit. Pokud bychom nebyli ochotni dodržovat normy společnosti a řídit se 

jejími pravidly, museli bychom navždy opustit i lidské společenství. Snad bychom mohli najít 

skupinu podobně smýšlejících bytostí a začali nový život v ústraní, k tomu je ovšem potřeba 

nesmírná odvaha a vůle, kterou bohužel disponuje jen málokdo. Role jedince ve společnosti 

je příliš bezvýznamná na to, abychom dokázali pohnout světem, a tak nám nezbývá, než se 

pokusit svou vidinu světa udělat co nepřijatelnější. Neodporovat společnosti a nevystupovat 

proti jejím normám, ale najít v systému skuliny, do kterých  se můžeme schovat a odolávat, 

tak, jako to dělaly tisíce lidí před námi. Ti, kteří se bouřili proti odlišné, přesto stále té samé 

společnosti. 


