
Monografie se zabývá tématem stále aktuálním a diskutovaným 

jak ve společenských vědách (především pak v sociologii, 

psychologii, antropologii a historiografii), tak do jisté míry také 

v některých přírodních a medicínských oborech. A to tématem, 

nakolik lze k výkladu společnosti a člověka přistupovat z pozice 

jednotlivců, z nichž se společnost skládá, nakolik jsou právě oni 

(a do jaké míry) jejími tvůrci, či naopak, nakolik jsou to 

společenské faktory a trendy, které jsou pro porozumění vývoje 

a povahy společnosti i jedinců a jejich jednání těmi 

rozhodujícími. 

Jde tak o rozbor základních charakteristik, možností a mezí 

konceptů individualistických a holistických, o hledání jejich 

přínosů pro výklad jedince a společnosti a jejich vzájemných 

vztahů. Především však jde autorům publikace o nalézání cest a 

možností výkladů, které aspirují na překlenutí propasti mezi 

krajními polohami uvedených přístupů. Celkově tak předkládaná 

práce směřuje k hledání cest k jejich vzájemnému obohacování. 

Výstižně základní intenci knihy popisují úvodní a závěrečná 

kapitola editorů. Navíc můžeme odkázat na úvodní kapitolu, 

která stručně charakterizuje hlavní obsahy a zaměření 

jednotlivých kapitol. 

Publikace není, jak se někdy stává, pouhým sborníkem textů, 

které spojuje pouze název knihy, ale je ucelenou monografií. Je 

výrazně konzistentní jak co do sledování celkového záměru, tak 

do pojímání a strukturace jednotlivých kapitol, které na sebe 

explicitně v mnohém odkazují. Téměř ve všech kapitolách, bez 

ohledu optiku té které vědní disciplíny, se vychází z vymezení 



základních přístupů v relaci individualistický - holistický, z 

historického exkurzu, kritické prezentace klíčových představitelů 

uváděných společenských i přírodních věd, které problematiku 

jedince a společnosti sledují. Završením kapitol bývá prezentace 

současného stavu řešené problematiky, uvedení základních 

problémů a pohledy autorů té které kapitoly na přínosy těch či 

druhých pohledů a na možnosti celkové obohacování poznání 

relací jedinec - společnost. 

Práce je založena na bohatém literárním základu, prozrazuje 

hluboký vhled autorů (představitelů různých vědních oborů) do 

problematiky, schopnost interdisciplinárního přístupu a 

teoretického uvažování. 

Bude velkým přínosem pro teoretické koncepty člověk - 

společnost a pro metodologii zkoumání této problematiky 

různými společenskovědními i přírodovědnými obory. 

Věřím, že se stane také dalším příspěvkem k žádoucí 

komunikaci mezi představiteli těchto oborů a diskutovaných 

koncepcí vztahu "jedinec-společnost". 
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