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MAX WEBER – pracovní list 

  

Praktické cvičení č. 1 – konstrukce sociálního jednání 

   Vyberte si jedno téma z následné nabídky a vymyslete k němu čtyři ukázkové příklady 

konkrétního chování dle jednotlivých Weberových typů, tedy ke každému typu jeden 

konkrétní děj dle vybraného zadání. Příklady musí být jasné, výrazné, ale ne zbytečně 

absurdní. Jako byste psali scénář pro zábavný seriál. Vysvětlete následně, co je v každém 

řešení určujícím prvkem, na němž vaše uchopení daného typu stojí. 

 

A) Rozchod milenecké dvojice.   

B) Reakce rodiče na to, že se mu čtyřleté dítě doma počuralo. 

C) Oznámení rodičům, že ze ZSV propadám. 

D) Řidička zabloudila, neb spolujezdec držel mapu vzhůru nohama. 

E) Politik chycený při převzetí úplatku. 

F) Pane profesore, my se chceme s vámi ještě chvíli učit! 

  

 

Praktické cvičení č. 2 – analýza typů sociálního jednání 

 

   Vyberte si jedno téma z následné nabídky a určete, jaký typ sociálního jednání se v něm 

objevuje, popř. přechází do jiného, podporuje se s ním či vzájemně ruší apod. Své rozhodnutí 

vysvětlete a podpořte vhodnými parafrázemi či citacemi (v rámci možností), na jejichž 

základě jste se rozhodli pro určení typu (typů) sociálního jednání. Máte-li nejednoznačné 

řešení, popište v čem a proč. 

   Je vhodné si napřed najít na internetu odpovídající ukázku a pozorně se s ní seznámit. 

Nespoléhejte pouze na vlastní paměť. 

 

A) Jak pejsek s kočičkou pekli dort. 

B) Jak Bob a Bobek ráno cvičí. 

C) Jak princezna Lada (se zlatou hvězdou) utíká z domu. 

D) Jak princezna Fiona vítá Shreka, když pro ni přišel do věže. 

E) Jak Mach s Šebestovou pomáhali a dostali utržené sluchátko. 

F) Jak se princezna Helena stává „Šíleně smutnou princeznou“. 



Praktické cvičení č. 3 – analýza typů moci 

   U následujících osobností určete pro ně odpovídající typ/typy panství (moci). Využijte 

všech dostupných materiálů, zejména na internetu. Své rozhodnutí vysvětlete tím, že z  

dostupných textů uvedete citace, na jejichž základě jste se rozhodli pro určení typu/typů 

panství. Máte-li nejednoznačné řešení, popište v čem a proč. 

   Pro udělení známky je důležité vaše zdůvodnění, protože ani zde není nutně existující pouze 

jedna správná odpověď. 

 

Václav Havel 

Václav Klaus 

Dalajlama 

Ašóka 

Ferdinand II. před Obnoveným zřízením zemským 

Ferdinand II. po Obnoveném zřízení zemském 

Adolf Hitler 

Josif Vissarionovič Džugašvilli 

princ Miroslav („Pyšná princezna“) 

král Kazisvět VI. („Princezna se zlatou hvězdou na čele“) 

Lord, který si poslal Shreka pro Fionu 

Shrek 

kníže Vratislav II. 

král Přemysl Otakar I. 

Napoleon III. 

Napoleon Bonaparte 
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