SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ F A K U L T Y BRNĚNSKÉ UNIVERZITY
STUDIA MINORA F A C U L T A T I S PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS

G 31 (1987)

K A R E L

N E V E S E L Ý

DYNAMIKA ZMEN TRlDNl A SOCIÁLNÍ
S T R U K T U R Y CSSR V E T A P É B U D O V A N Í
ROZVINUTÉ SOCIALISTICKÉ
SPOLEČNOSTI

P ř i budování rozvinuté socialistické společnosti procházejí její třídní
a sociální síly významnými kvantitativními a kvalitativními změnami. Ze
j m é n a poslední desetiletí se vyznačuje zrychleným tempem změn jak celé
třídní a sociální struktury, tak jejich jednotlivých složek.
Rovněž vzájemné vztahy třídních a sociálních sil doznaly především
kvalitativně nových rysů.
Co zapříčiňuje to, že se mění kvalitativně a kvantitativně jednotlivé
třídy a sociální vrstvy?
Hlavním faktorem, jenž ovlivňuje tyto skutečnosti, je cílevědomá reali
zace programu výstavby rozvinuté socialistické společnosti, především
cestou urychleného zavádění vědeckotechnického pokroku do všech sfér
společenského života. Hlavní sférou pro uplatňování vědeckotechnického
pokroku je materiálně technická základna socialistické společnosti.
X V I . sjezd K S C vyzvedl význam využití vědeckotechnických poznatků
pro úspěšný rozvoj socialistické společnosti následovně: „Uskutečňování
vědeckotechnického rozvoje je vpravdě revoluční úkol celé naší společ
nosti."
Tato základní směrnice je obsažena ve všech hlavních směrech spole
čenského řízení. Cílevědomé řízení a regulace vědeckotechnického pokro
ku není je jednosměrnou činností, nýbrž se prolíná s rozsáhlým komple
xem politických opatření, které ve sféře společenské nadstavby umožňují
vytvořit potřebné předpoklady pro to, aby tento strategický úkol plně
odpovídal realizaci výstavby rozvinuté socialistické společnosti v CSSR.
Hlavní pozornost je věnována tomu, aby dělnická třída, družstevní rol
níci a socialistická inteligence spolu s ostatními pracujícími byli schopni
zvládnout nové úkoly, podmínky, obsah i nároky měnící se společenské
práce.
N a X V I . sjezdu K S C bylo konstatováno:
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„Naší stěžejní povinností je dbát, aby dělnická třída jako celek byla
dobře připravena k plnění těchto historických úkolů, aby se dále rozví
jela její třídní uvědomělost, disciplinovanost a kolektivnost, zlepšovaly se
její pracovní a životní podmínky. V rozvoji a uplatňování tvůrčích sil děl
nické třídy, v rozšiřování její účasti na řízení výroby, na politickém
a společenském životě země vidíme základní předpoklad úspěchů naší so
cialistické výstavby."
Dialektická vazba mezi socialistickými výrobními silami a socialistic
kými výrobními vztahy n u t n ě musí udržovat základní podmínky vzájem
ného vztahu. Základní význam tu m á prohlubující se sbližování dvou fo
rem socialistického vlastnictví výrobních prostředků.
Tab. I. Vývoj podílu jednotlivých vlastnických sektorů (podle podílu —
v % — ekonomicky aktivních osob pracujících v jednotlivých sektorech
v ekonomicky aktivní populaci)
2

3

Vlastnický sektor

1980

1990

2000

státní

89,1

90,2

90,6

družstevní

10,7

9,8

9,4

0,2

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

soukromý
celkem

Rovněž v důsledku intenzifikační orientace národního hospodářství se
mění počty lidí zaměstnaných v jednotlivých odvětvích národního hospo
dářství.
Tab. II. Vývoj podílů sektorů — skupin odvětví národního hospodářství
(podle podílu — v % — ekonomicky aktivních osob jednotlivých sektorů
v ekonomicky aktivní populaci)
4

sektor

2
3

4

1980

1990

2000

primární

14,1

12,8

11,7

sekundární

46,8

45,5

43,1

terciární

39,1

41,7

45,2

Sborník hlavních dokumentů XVI. sjezdu KSČ. Svoboda Praha. 1981. str. 29.
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Tyto skutečnosti se pak odrážejí v dynamice vývoje socialistické třídní
a sociální struktury. Rozhodující roli v třídní s t r u k t u ř e zaujímá socialis
tická dělnická třída. Nejen to, že je nejpočetnější; ve všech socialistic
kých zemích jako u nás, zaujímá nadpoloviční část ekonomicky činného
obyvatelstva. V CSSR tvořila dělnická třída v roce 1980 58,1 % z celko
vého počtu ekonomicky pracujících. Především také proto, že je spjata
s nejprogresívnějším způsobem výroby — již nejen pouze s mechanizo
vanou výrobou, ale také s nejprogresívnějšími způsoby výroby, jako je
automatizace a její konkrétní, specifické podoby — robotizace, pružná
automatizace s N C stroji spojená s výpočetní technikou aj.
Vývoj třídní a sociální struktury v Československu m ě l podle práce
Alexandra Fazika a kol. „Dynamika sociálních procesů v etapě budo
vání rozvinuté socialistické společnosti" v letech 1967—1978 následující
podobu :
5

Třída či sociální skupina

1967

1972

1978

dělnická třída

61,7

60,6

58,2

sociální skup. Inteligence

20,2

21,0

22,6

sociální skup. zaměstnanců

9,5

9,8

10,7

třída družstev, rolníků

6,8

6,6

6,5

sociální skupina ostatních
družstevních výrobců

1.6

1.8

1,9

sociální sk. samostatných

0,2

0,2

0.1

100,0

100,0

100,0

celkem

Uplatňování nových prvků vědeckotechnického pokroku se bezpro
středně projevuje na charakteru práce dělnické třídy. Tato třída proti
předchozí stapě vývoje se kvalitativně mění, zejména pokud jde o vnitřní
vertikální složení.
Jestliže v dřívější době v práci dělníků převažovala n a m á h a v á fyzická
práce, pak tento rys postupně ustupuje. Výrazně se začínají prosazovat
nároky na růst odborné práce, vyznačující se požadavky na intelektuální
a psychické dispozice. Obsah práce kvalifikovaných dělníků je výrazně
odlišný od předchozích dob. Vyžaduje mimo jiné nejen základní znalosti,
jež poskytovalo základní odborné školství, ale stále více tyto druhy prací
musí b ý t vykonávány dělníky, kteří musí b ý t vybaveni znalostmi ze
6
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středně odborných škol. Na některé speciální práce se vyžadují dokonce
vysokoškolské znalosti.
Rovněž je také pozoruhodné, že práce, které v minulosti byly doménou
kvalifikovaných dělníků, jsou dnes vykonávány zaučenými či dokonce
nekvalifikovanými dělníky. Naproti tomu je n u t n é vidět, že významný
podíl dělnické třídy tvoří kategorie zaučených dělníků pracujících u pásů
v hromadné průmyslové výrobě. Pro tuto kategorii je charakteristické, že
obsah práce, již tito lidé vykonávají, prochází spíše dekvalifikační linií
(tzn. že ke zvládnutí potřebných úkolů je zapotřebí stále menšího času
na zapracování). Je to pochopitelné, neboť rozčlenění technologických po
stupů až na elementární fáze bude postupně nahrazováno. automatizačními procesy. Dynamika kvalitativních změn obsahu dělnických prací -se
neuskutečnuje p e r m a n e n t n ě a ve všech odvětvích materiální výroby na
jednou.
Změny se prosazují nerovnoměrně a mnohdy v určitých časových akcích.
Na druhé straně se vyskytují názory, že tento proces kvalitativních změn
je již záležitostí nejbližších let. Tato tendence však nemůže být vydávána
za záležitost do konce tohoto století. Stále rozhodující podíl v práci dělní
ků v CSSR má fyzická práce. Prognózy pro další období předpokládají
následující vývoj.
Vývoj podílů ekonomicky aktivních obyvatel v jednotlivých typech
charakteru práce v % .
6

Typ práce

1980

1990

2000

fyzická práce při výrobě

39,2

32,8

28,8

fyzická práce mimo výr.

25,7

28,0

28,8

duševní práce při výrobě

8,3

9,6

13,1

duševní práce mimo výr.

26,8

29,6

30,1

Těmto předpokladům odpovídá i očekávaný vývoj změn y třídní a so
ciální struktuře ČSSR. Vývoj sociálně třídního složení ekonomicky aktivní
populace v CSŠR (v %).
Uvedená fakta potvrzují nepravdivost tvrzení buržoazních a revizionistických teoretiků, že dělnická třída v podmínkách vědeckotechnické re
voluce pozbývá jak kvantitativně, tak i "kvalitativně své významné místo
ve společenském vývoji.
Společenské v ý z k u m y nás přesvědčují, že dělnická třída prochází vý
znamnými změnami a že čím rychleji a úspěšněji se bude dařit prosazó7
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1980

1990

2000

dělnická třída

58,1

57.1

56,8

sociální skup. inteligence

20,4

23,0

24,5

sociální sk. zaměstnanců

10,6

9,9

8,9

třída družstevních rolníků

8,5

7,6

6,9

ostatní družstevní výrobci

2,2

2,4

2,9

sociál, sk. samostatných

0,2

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

celkem

vat vědeckotechnický pokrok v materiální výrobě, tím rychleji bude moci
dělnická třída postupně realizovat svůj konečný cíl — vymezit se z pod
ručí strojních systémů a přeměnit se ve svobodného výrobce.
Lze říci, že k důležitým faktorům, jež stupňují význam dělnické třídy
patří:
1. Růst nejvyspělejších vrstev dělnické třídy, zejména zvyšující se úlo
ha jejího průmyslového jádra.
2. Progresivní změny v odvětvové s t r u k t u ř e a ve s t r u k t u ř e odborné
kvalifikace.
3. Vzestup všeobecného vzdělání a kulturně technické úrovně práce.
Nezastupitelnou úlohu v realizaci tohoto procesu mají marxisticko-leninské strany, které svými vědeckými programy společenského vývoje,
vybavují dělnickou třídu jasnou orientací jejího každodenního života.
O úspěchu postupné realizace historické úlohy dělnické třídy rozhoduje
především uvědomění této třídy. Plné pochopení u všech příslušníků děl
nické třídy o každodenních úkolech je náplní působení marxisticko-leninských stran mezi dělníky. Základním úkolem marxisticko-leninské strany
je seznamovat dělníky s programovými úkoly, objasňovat je, přesvědčo
vat je o správnosti tohoto programu, získávat je k realizaci daných úkolů
a organizovat je ke každodennímu plnění stanovených úkolů. KSČ věnuje
této základní problematice velkou pozornost a na X V I . sjezdu bylo zdů
razněno: „Naše strana si je vědoma významu ideologické práce pro upev
ňování jejího spojení s masami, získávání pracujících pro její politiku.
V uvědomělosti lidí je skryta ohromná tvůrčí síla, která je schopna mo
bilizovat společnost k řešení i těch nejsložitějších úkolů. Smyslem veške
rého našeho výchovného úsilí je utvářet všestranně se rozvíjející osobnost
člověka, formovat jeho myšlení a cítění v duchu našich socialistických
ideálů, morálních norem a životních hodnot, aby se v něm plně rozvinuly
nejušlechtilejší rysy hospodáře a tvůrce nové společnosti."
8
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Nebývalými proměnami prošla a prochází třída družstevních rolníků,
a to jak z kvalitativních, tak především kvantitativních hledisek. Na po
čátku socializace vesnice převažoval v podstatě ještě malovýrobní cha
rakter práce, realizující se v podmínkách rozšiřující se velkovýroby. Po
stupné vybavování družstevního zemědělství mechanizací a proces vnitř
ního přerodu tohoto typu výrobce vyústil po roce 1970 do nové fáze v ý 
voje.
X V I . sjezd KSČ vytýčil před socialistické zemědělství nové směry vý
voje — kooperaci, specializaci, koncentraci a integraci zemědělské vý
roby. Tyto nové kvalitativně odlišné procesy, proti předchozímu vývoji se
projevily dvojím způsobem u družstevních rolníků. Zrychlil se proces
snižování počtu příslušníků této třídy. V roce 1978 činil počet družstev
ních rolníků pouze 6,5 %
celkového počtu ekonomicky aktivního oby
vatelstva. Dále se pronikavě změnil charakter těchto výrobců. Jestliže na
počátku 60. let převažovala v zemědělské výrobě jednoduchá fyzická prá
ce, jak v rostlinné, tak živočišné výrobě, pak procesy industrializace
a mechanizace změnily obsah jednotlivých činností. Tak např. plně je
mechanizována výroba obilí, pícnin na orné půdě, vysokého stupně do
sáhla i výroba cukrové řepy apod. Rovněž živočišná výroba, zejména ve
specializovaných výrobnách, je vysoce mechanizována — např. výroba
vajec, výkrm žírného skotu, drůbeže, prasat atd.
Tyto nové skutečnosti u družstevního rolnictva se projevují v tom, že
charakter práce se výrazně přiblížil k průmyslovému charakteru. Směnnost v provozech, nároky na kvalifikovanou práci se přímo projevily na
výrazných změnách jak v obsahu práce družstevních rolníků, tak i v dy
namickém růstu jejich kvalifikovanosti. S. Miloš Jakeš uvádí: „Dnes pra
cuje na vesnici 23 000 inženýrů, 124 000 středoškolsky vzdělaných odbor
níků a 320 000 vyučených pracovníků. Také v celém národním hospo
dářství se zvýšila vzdělanost. Od roku 1953, kdy na 1000 pracovníků p ř i 
padalo 38 lidí se středoškolským vzděláním a 20 s vysokoškolským vzdě
láním, je to nyní 167 se středoškolským a 72 s vysokoškolským vzdělá
ním."
Tyto objektivní skutečnosti se výrazně odrazily na odborné připrave
nosti příslušníků této třídy. Přední československý sociolog doc. Franti
šek Charvát, D r S c , uvádí, že „značné investice do zemědělství v období
dvou minulých desetiletí, které spolu s dalšími faktory vedly k tomu, že
více než /s dnešních pracovníků v zemědělství vykonávají dělnické pro
fese."
O růstu kvalifikovanosti zemědělské práce svědčí ta skutečnost, že
v J Z D pracuje již 65 000 odborníků s úplným středním odborným či vy
sokoškolským vzděláním. Jestliže v období 1960—1970 zájem mládeže
o práci v zemědělství b y l nízký, pak v současné době velmi vzrostl zájem
o studium zemědělských oborů.
Překonávání historické zaostalosti venkova dosáhlo u nás vysokého
stupně. Odstraňování sociálně třídních rozdílů dosáhlo takové úrovně, že
z
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v podstatě se začínají vyrovnávat rozdíly mezi oběma sférami — městem
a vesnicí. Tomuto do značné míry napomáhá i geografická blízkost měst
o venkovských obcí. Rovněž sociálně třídní složení obyvatelstva je velmi
podobné. Zastoupení dělnické třídy je většinové i ve vesnických obcích.
Doc. František Charvát, DrSc. uvádí, že v České socialistické republice
je dokonce relativní podíl dělnické třídy na vesnicích vyšší než ve měs
tech. Také vyrovnanost životní úrovně mezi dělnickou třídou a družstev
ním rolnictvem dosáhla značné vyrovnanosti. S. Miloš Jakeš ve své stati
Cestou intenzifikace uvádí: „Byly odstraněny rozdíly v životních pod
mínkách zemědělců a ostatních sociálních skupin. Také p r ů m ě r n á mzda
v průmyslu a zemědělství se vyrovnala."
V některých oblastech CSSR, tam kde J Z D dosahují trvale vysoké efek
tivnosti zemědělské výroby, došlo dokonce k tomu, že životní úroveň
družstevních rolníků předstihla životní úroveň dělnické třídy. Na druhé
straně však nelze tvrdit, že je tomu tak i v jiných oblastech života. Stále
existují rozdíly ve vzdělanostní struktuře měst a venkova, ve formách ži
votního způsobu aj.
Při vymezování třídy družstevních rolníků se často vyskytují závažné
redukce základních znaků této třídy. Velmi často se omezuje vymezení
této třídy pouze na specifický charakter vlastnictví — kolektivní — a na
důsledky z tohoto znaku plynoucí. Méně se již soustředí pozornost na ty
znaky, které odlišují tuto třídu od dělnické třídy. Je to především sféra
výrobních vztahů, zejména stupeň ekonomické závislosti. Jestliže pro děl
nickou třídu je charakteristická plná ekonomická závislost na socialis
tické dělbě práce, pak družstevní rolníci jsou relativně méně ekonomicky
závisí, a to je podmíněno rozsahem a intenzitou jejich naturální výroby.
V procesu vývoje této třídy vidíme, že jak se družstevní rolníci přesvěd
čovali o tom, že je výhodnější realizovat se v socialistické dělbě práce, než
ve sféře naturální výroby, pak v souvislosti i s dalšími určujícími procesy
(které již byly uvedeny), dochází k rychlému tempu sbližování — resp.
odstraňování rozdílů mezi dělnickou třídou a družstevním rolnictvem —
mezi městem a vesnicí.
Socialistická inteligence a kategorie zaměstnanců mají nezastupitelné
místo ve společenské dělbě práce v podmínkách budování rozvinuté so
cialistické společnosti. Tyto skupiny prošly v procesu socialistické vý
stavby významnými přeměnami. Po převzetí politické moci musela vítěz
ná dělnická třída jednak získávat příslušníky staré inteligence pro její
účast na řízení jednotlivých sfér společenského života, jednak urychleně
vychovávat novou, socialismu plně oddanou inteligenci. B y l to proces ne
lehký a komplikovaný. Vždyť příslušníci této významné sociální skupiny
se výrazně podílejí především na řízení všech oblastí společenského ži
vota. Přežívající stará dělba práce — která ve svých důsledcích se vy
jevuje v oddělení řídící sféry od výkonné a má v praxi mnohdy retardu
jící vliv na některé části inteligence. Projevuje se v určitých privilegují cích
se rysech — ve výši odměňování, ve společenské prestiži atd. Zejména se
prosazuje jako kategorický imperativ při budování rozvinuté socialistické
11
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Jakeš, M.: Cestou intenzifikace. Nová mysl, č. 10, 1985, str. 21.
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společnosti požadavek vysokého stupně kvalifikovanosti práce. Požadav
ky na vědeckou a technickou inteligenci se výrazně stupňují. Zvětšuje se
rozsah a obsah společenského programu, stanovený X V I . sjezdem KSQ.
Ztfědečtění řízení a organizace socialistické společnosti je požadavkem
dneška. Tyto náročné požadavky se pak odrážejí na růstu sociálních sku
pin, i na vnitřních změnách jich samých. Charakteristický je především
početní růst inteligence i zaměstnanců. Např. v CSSR v r. 1978 činil podíl
inteligence 22,6 % zaměstnanců 10,7 % celkového počtu ekonomicky
činného obyvatelstva. To znamená, že tyto sociální vrstvy již činí 33,3 %
to je již celá Va všeho pracujícího obyvatelstva.
Neméně pozoruhodný je vývoj podílu jednotlivých t y p ů práce u pracu
jící inteligence
a

2

—

12

Typ práce

1980

1990

2000

duševní práce při výrobě

20

19

18

duševní práce mimo výr.

80

81

82

Uvedená čísla vyjadřují v procentech vývoj podílů jednotlivých typů
práce u pracující inteligence.
Intenzívní orientace socialistické společnosti na růst vzdělanosti, p ř e 
devším na to, aby se výrazně zlepšila struktura požadovaného vzdělání
u zaměstnanců á inteligence ve srovnání se společenskou realitou těchto
sociálních skupin, zaznamenala podstatného zlepšení. O tom svědčí násle
dující údaje.
Vztah mezi požadovaným a dosaženým vzděláním sociálních skupin
inteligence a zaměstnanců v letech 1970 a 1978
(v % k požadovanému vzděláni)
Mimořádně významný úkol, jež m á před sebou socialistické řízení, je
vychovat novou socialistickou inteligenci, která je socialismu plně oddána.
Proto problémy komunistické výchovy se staly na všech typech základní
sférou, v níž se rozhoduje o profilu nastupující inteligence. Rovněž tak
v centru pozornosti jsou vzájemné vztahy dělnické třídy a inteligence.
Přežívající stará dělba práce objektivně s sebou nese možnost reprodukce
starých vztahů, vyplývající z oddělení řídící a výkonné sféry ve výrobě.
Není tajemstvím, že např. tam, kde část dělníků není dostatečně třídně
uvědomělá, projevuje se nedůvěra vůči technické inteligenci, která měla
v předchozím třídně antagonistickém společenském řádu své opodstatnění.
Nelze nechat bez povšimnutí tyto retardující projevy vyúsťující někdy až
k hranici konfliktu.
13
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Charvát, F.—Zich, F.: Prognóza vývoje sociální struktury z hlediska vytváření
socialistických společenských vztahů: Navá mysl, zvláštní číslo, říjen 1985, str. 102.
Fazik, AI. a kol.: Dynamika sociálních procesů v etapě budování rozvinuté so
cialistické společnosti. Horizont, PraHa, 1981, str. 33^34.
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1970
Dosažené vzdělání
Požadované vzdělání
vysoko
školské

úplné
střed,
odb.

střední
odb.

střední
všeob.

základ.

celkem

56,9

29,0

5,1

4,5

4,5

100

úplné stř. odborné

3,7

58,2

14,9

6,7

16,5

100

střední odborné

0,4

19,8

31,6

10,0

38,2

100

střední všeob.

0,8

14,1

13,1

42,0

30,0

100

základní

0,6

11.0

9,4

8,3

70,7

100

62,0

27,6

4,3

3,1

3,0

100

14,1

100

vysokoškolské

1978
vysokoškolské
úplné stř. odborné

2,9

63,5

12,9

6,6

střední odborné

0,5

19,2

32,9

7.4

40,0

100

střední všeob.

0,6

17,5

12,5

43,8

25,6

100

základní

0,5

3,8

2,8

2,3

90,6

100

Nezastupitelné místo při překonávání důsledků plynoucích ze staré děl
by práce má ideologická práce komunistické strany. V . I. Lenin neustále
zdůrazňoval, že strana musí každodenně působit na dělnické masy a po
m á h a t překonávat projevy živelnosti a ekonomismu v jejich činnosti a vést
je k vědomí, že jsou za socialismu hospodáři na svém pracovišti. Rovněž
tak komunistická strana cílevědomě působí v řadách socialistické inteli
gence, zejména při překonávání vztahu odbornosti a političnosti v jejich
každodenním působení.
Za socialismu i mladá socialistická inteligence pod vlivem staré dělby
práce mnohdy živelně podléhá tendenci reprodukující vztahy nadřaze
nosti vůči výkonné sféře a to ať již v materiální sféře, či i v jiných ob
lastech společenského života. Tyto jevy musí socialistická ideologie, vý
chova a vzdělání, včas odhalovat a široce objasňovat úlohu a místo
socialistické inteligence v socialistické společnosti. Zejména aktuálnost
těchto otázek vystupuje naléhavě při zúženém chápání úlohy inteligence
při uskutečňování vědecko-technické revoluce.
Jde především o ztotožnění nezastupitelného místa vědecké a technické
inteligence při vědeckém, technickém a technologickém pokroku se spo
lečenskou vedoucí úlohou. Ta patří jedině dělnické třídě, která v pod-
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mínkách budování rozvinuté socialistické společnosti naplňuje konkrétní
úkoly, přibližuje cíle jejího historického poslání.
Vztah tříd a sociálních vrstev v podmínkách budování rozvinuté so
cialistické společnosti je charakterizován výrazným sbližováním a to ve
všech rozhodujících znacích. Tento proces je však poznamenán i vnitřní
mi protikladnými jevy, zejména důsledky působení staré dělby práce.
Vždyť právě odstraňování těchto vnitřních rozporů jevů samotných je
objektivním projevem společenského pohybu. Těchto několik poznámek
by n á m mělo sloužit k tomu, abychom si uvědomili, žé v procesu výstavby
kvalitativně odlišné společnosti — socialistické a komunistické — je sbli
žování sociálních tříd a vrstev a odstraňování rozdílů mezi nimi již kaž
dodenní realitou. Tento proces je cílevědomě uskutečňován komunistic
kými stranami, které vedou dělnickou třídu a její spojence k realizaci
programu budování rozvinuté socialistické společnosti.
Materiály X X V I . sjezdu K S S S a X V I . sjezdu K S C nás orientují i v této
třídní problematice — jakými způsoby, formami a cestami se bude reali
zovat další odstraňování rozdílů mezi třídami a sociálními vrstvami. Tyto
procesy si nadále vyžadují výraznou teoretickou pozornost a soustavné
studium těchto otázek. V CSSR se jednotlivá teoretická pracoviště inten
zívně zabývají zkoumáním těchto problémů a dosažené poznatky slouží
cílevědomému usměrňování sociálně třídních procesů p ř i výstavbě rozvi
nuté socialistické společnosti.
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