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Téma III:
Sociální konstrukce a de-konstrukce  
environmentálních problém ů



Sociální konstrukce                                    
environmentálních otázek a problémů

� Funkcionalismus – předpokládal existenci 
sociálních problémů (např. kriminalita, 
rozvodovost,...) které jsou výsledkem snadno 
identifikovatelných, charakteristických a 
očividně „objektivních“ podmínek

� „Social problems: a reformulation“ (Spector and 
Kitsuse, 1977) – sociální problémy nejsou 
statickými podmínkami, ale „posloupností 
událostí“, které se vyvíjejí na základě 
kolektivních definicí.  



Podstata environmentálních problémů

Sociální konstrukce problém ů

Problémy nevznikají a nemizí na základě nějakých 
pevně daných, mimo-společenských a 
samozřejmých kritérií, ale vyvíjí se a mění v 
závislosti na úspěšnosti „claims-making“ (vznášení 
nároků) ze strany různých sociálních aktérů (vědci, 
průmyslníci, politici, státních úředníků, novinářů, 
ekologických aktivistů, atd.) (Hannigan 2006: 63)

Sociální problémy – jejich konstrukce je založena na 
rétorice morálních hodnot

Environmentální problémy – jsou vztaženy přímo k 
určitým „vědeckým“ objevům, faktům a tvrzením



� Sociální / environmentální problémy – jsou 
„aktivitami určitých skupin, které dávají směrem 
k organizacím, společnostem či institucím 
najevo své rozhořčení a vznášejí nároky či 
požadavky týkající určitých „údajných“ 
(domnělých) podmínek“ (Spector, Kitsuse, 1973: 146)

� Pro výzkumníky („analyzátory problémů“) je 
samotný proces „vznášení nároků“ (claims-
making) důležitější nežli otázka hodnocení, zda 
jsou tyto nároky oprávněné (založené na 
skutečnosti) či nikoliv !

� Konstrukcionismus tak není jenom teoretickým 
přístupem, ale slouží jako „analytický nástroj“ 
výzkumníka



3 základní dimenze 
studia sociálních / environmentálních problémů 

z perspektivy sociálního konstruktivismu

� Nároky (claims)

(„stížnosti na sociální podmínky, které jsou členy určité 
skupiny vnímány jako nevhodné či nepřijatelné“)

� Tvůrci nároků (claims-makers)

� Proces vytváření nároků (claims-making process)



Nároky (claims)

� Co se říká o problému ?
� Jak je problém zobrazen ?
� Jaká je používána rétorika při vznášení 

nároků ?
� Jak jsou nároky prezentovány, aby 

přesvědčily dané „publikum“ ?

Best et al. (1989): Images of Issues: Typifying Contemporary Social problems.



Kategorie nároků

3 základní komponenty/kategorie nároků:
� Příčiny (grounds)

- základní fakta, která tvoří diskurz „dělání politiky“: definice 
(orientační vymezení problému), příklady (pomáhají lépe se 
identifikovat s lidmi postiženými problémem – např. příběhy 
obětí kriminality), číselné odhady (zdůraznění důležitosti, 
potenciálu se rozrůstat a šířit…). 

� Oprávn ění (warrants)
- ospravedlnění požadované akce (ukázat, že oběti 
problémů nejsou schopné si sami pomoci)

� Závěry-rozhodnutí (conclusions)
- popis akce, která je nutná k zmírnění či odstranění 
problému (vytvoření nové instituce, legislativního nástroje, 
apod.)



Tvůrci nároků (claims-makers)

� Jsou tvůrci nároků spojeni s nějakými zvláštními 
organizacemi, hnutími, profesemi, zájmovými 
skupinami ?

� Reprezentují své vlastní zájmy a nebo zájmy 
třetí strany ?

� Jsou zkušenými „konstruktéry“ nároků a nebo 
začátečníky ? (jakou volí taktiku a rétoriku ?)

� Kdo jsou ? … vědci, lékaři, politici, právníci, 
úředníci, novináři, vydavatelé, producenti, módní 
tvůrci…



Klíčové procesy při konstrukci 
environmentálních problémů

1. Uvést problém do života: popsat a  přitáhnout 
pozornost diváků

2. Legitimovat problém: zdůvodnit jeho podstatu a 
ospravedlnit jeho řešení

3. Manifestovat problém: prosadit problém (do 
politiky) a vyvolat akci (k jeho řešení)

Podle: 
Wiener, C. (1981): The Politics of Alcoholism.
Solesbury, W. (1981): The environmental agenda: an illustration of how stations

may become political issues and issues may demand responses from
goverment: or how they may not.



Klíčové úkoly při 
konstrukci 

environmentálních 
problémů



1. uspořádat problém

� Objevení a rozpracování problému
� Pojmenování problému
� Odlišení problému od jiných (podobných)
� Vymezení vědecké, technické, morální a 

zákonné podstaty nároku
� Vymezení osoby (osob), které jsou 

odpovědné za akci ke zlepšení situace 



2. Představit problém

� Vyvolat pozornost a legitimizovat nárok
� Problém musí být nový, důležitý a 

pochopitelný (stejně jako jiná novinka, inovace, produkt)

� Využití vhodného verbálního a vizuálního zobrazení 
problému (popis – obraz – píseň – heslo – symbol) 
.. Fotografie, metafory, exemplární případy 
(havárie, války, události)

� … s ohledem na konkrétní „publikum“
� Environmentální problémy musí být legitimovány na 

více „frontách“ – věda, média, veřejnost, vláda
� Rétorická taktika a strategie…



Rétorické strategie

Rétorika spravedlnosti (rhetoric of rectitude)

(využívá morálních hodnot, vyšších zákonů, apod. – efektivní, když je 
veřejnost polarizovaná, aktivisté málo zkušení, a je potřeba na problém 
nahlížet novým pohledem…)

� Rétorika rozumu (rhetoric of rationality)
(odkazuje na racionalitu… vyřešení problému přinese nějaký konkrétní 
(ekonomický) užitek… funguje lépe v pozdějších fázích konstrukce
problémů, nároky jsou formulovány sofistikovaněji.. S konkrétními 
návrhy na politické kroky)

Best (1987): Rhetoric in claims-making. Social Problems, 34 (2), 110-121.

Rétorika „archetyp ů“ (Rafter, 1992):  Využívání mocných stereotypů, 
které mají přesvědčovací schopnost.

Rétorické idiomy (Ibarra, Kitsuse, 1993):  obrazové „klastry“ naplňující 
nároky morálními významy… „rétorika ztráty“ (nevinnosti, přírody, 
kultury), „rétorika nerozumu“ (spiknutí, manipulace), „rétorika kalamity“ 
(epidemie), „rétorika ohrožení“ (zdraví, života skupin lidí), atd.



Problém: kyselé dešt ě



Problém: kyselé dešt ě



Problém: skleníkový efekt



Problém: skleníkový efekt



Problém: globální oteplování



Problém: globální oteplování







Můžeme se t ěšit, že globální režisé ři kdesi již p řipravují nový divadelní kus,  když starý 
už se okoukal. Je jen otázkou času, kdy miliardy lidí dostanou další p ředstavení. 
Představení, za které budou platit mastné vstupné, an iž o tom budou v ědět.



3. Vybojovat problém
� Mnoho faktorů, které způsobí, že problém nepřekročí z fáze 

legitimace do fáze prosazení akce…
� Externí překážky (ekonomická krize..)
� Oddalování řešení problémy ze strany byrokracie 

(vyčerpání problému, únava veřejnosti problémem..)
� Navrhované akce (řešení) jsou technicky / ekonomicky 

nerealizovatelná
� Navrhovaná řešení nejsou kompatibilní s hodnotami a plány 

politiků
� Některá navrhovaná řešení jsou (pro veřejnost) příliš 

extrémní, misantropická nebo i příliš složitá  (
� Úspěšné prosazení environmentálních problémů v rámci 

politické arény vyžaduje jedinečné spojení znalostí 
(knowledge), načasování (timing) a štěstí (luck) !



Faktory nezbytné pro úspěšnou konstrukci 
environmentálních problémů (Hannigan, 2006)

� Vědecká autorita , která ověří platnost problému a 
legitimizuje nárok (není možné bez „tvrdých“ dat/důkazů z 
přírodních věd)

� Popularizátor , který převede problém z definice vědy 
(srozumitelné pouze zasvěceným) do podoby 
srozumitelného výroku a nároku

� Pozornost médií , které problém označí jako nový a důležitý 
(vydavatelé, novináři, politici, názoroví vůdci…) … 
geografická/kulturní marginalizace problémů

� Dramatizace problému formou symbolických a vizuálních 
zobrazení

� Ekonomická stimulace, která podnítí požadovanou akci 
(jaké benefity to přinese?)

� Institucionální garant (sponzor), který zajistí  
ospravedlnění (legitimizaci) problému a jeho prosazení 


