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(Skladba a početnost. Mobilita. Sociální pozice skupin. 
Prestiž. Vzory chování: podruzi z retardovaných regionů, 
nádeníci s proměnlivým zaměstnáním, obyvatelstvo horských 
oblastí, domáčtí textilní výrobci, některé další skupiny 
chudých venkovských vrstev, horníci uhlí, emancipační 
hnutí horníků, hnutí náboženských /sociálních/ blouznivců, 
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