
Česko – slovenské sociologické dni 
 
 Konferencia Česko-slovenské sociologické dni sa uskutočnila v Prahe vo Vile Lanna a v Sociologickej 
knižnici Sociologického ústavu AV ČR v dňoch 10. – 12. mája 2004. Usporiadateľmi boli Sociologický ústav 
Akadémie vied ČR, Sociologický ústav SAV a Masarykova Česká sociologická spoločnosť. 
 Cieľom konferencie bolo prispieť k obnoveniu a posilneniu vzájomnej česko-slovenskej spolupráce 
v spoločenských vedách. Program (pozri schému) bol rozčlenený do tematických blokov, ktoré obsahovali 
krátke príspevky a diskusiu k jednotlivým témam a k otázkam spolupráce. Súčasťou akcie bolo stretnutie 
sociologických spoločností oboch krajín, stretnutie zástupcov odborných časopisov ČR, Maďarska, Poľska 
a Slovenska a prezentácia odborných publikácií a ďalších materiálov z výskumných inštitúcií. Akcia tiež 
poskytla priestor pre užšie vzájomné stretnutia inštitúcií z oboch zemí. 
 O konferenciu bol pomerne veľký záujem, ktorý zodpovedal súčasnému veľkému dopytu po podobnom 
stretnutí. Počet 116 registrovaných účastníkov presiahol pôvodné očakávanie iniciátorov akcie. Okrem 
pracovníkov usporiadajúcich inštitúcií sa konferencie zúčastnili tiež zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, Filozofickej fakulty 
a Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe, Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity a členovia 
ďalších výskumných a pedagogických pracovísk z oboch republík. Prítomní boli i zástupcovia predsedníctva 
oboch akadémií vied. Rozsiahla bola účasť študentov doktorandského štúdia. 
 

Schéma programu Česko-slovenských sociologických dní 
 

Tematické bloky: 
Sociálna štruktúra (garant Milan Tuček, SOÚ AV ČR) 
Infraštruktúra výskumu (garant Jindřich Krejčí, SOÚ AV ČR) 
Regióny, lokálna politika (garant Peter Gajdoš, SÚ SAV) 
Rodina, gender (garantka Alena Křížková, SOÚ AV ČR) 
Verejná politika (garantka Zuzana Kusá, SÚ SAV) 
Občianstvo (garantka Monika Čambáliková, SÚ SAV) 
Akú metodológiu pre súčasnú sociológiu? (garant Hynek Jeřábek, FSV UK) 
Výskum verejnej mienky (garantka Adéla Seidlová, SOÚ AV ČR) 
Program budúcnosti (garant Michal Illner, SOÚ AV ČR) 
 

Ďalšie body programu: 
Stretnutie sociologických spoločností (garant Jiří Buriánek, SOÚ AV ČR) 
Stretnutie doktorandov (garantka Petra Rakušanová, SOÚ AV ČR) 
Stretnutie katedier (garant Jiří Buriánek, FF UK) 
Stretnutie redakcií časopisov (garant Marek Skovajsa, SOÚ AV ČR) 
 
 Ako vyplýva z uvedenej schémy, program konferencie pokrýval rad rozsiahlych oblastí sociálneho výskumu. 
Jednotlivé tematické bloky pritom disponovali pomerne krátkym časom v rozmedzí 1,5 až 2 hodiny. Toto 
usporiadanie neposkytlo príliš veľkú možnosť venovať sa konkrétnym výskumom do hĺbky, ale na druhej strane 
otvorilo priestor pre vzájomné stretnutie odborníkov z rôznych inštitúcií a odborov a pre stručné prezentácie ich 
práce auditóriu, ktoré bolo rôznorodejšie a so širším diapazónom záujmov ako na obvyklých konferenciách. 
 Hlavným cieľom akcie nebolo priamo prispieť ku konkrétnym výskumom, skôr išlo o prekonávanie 
existujúcich bariér v komunikácii medzi výskumníkmi. České a slovenské sociálne vedy sú pomerne malé 
a sociológovia v jednotlivých oblastiach výskumu sa často poznajú osobne. Vzájomná znalosť projektov 
a výsledkov práce však len zriedka prekračuje úzko vymedzené oblasti výskumných záujmov. Konferencia tak 
prispievala k prekonávaniu bariér nielen v oblasti česko-slovenskej spolupráce, ale aj všeobecnejšie vzhľadom 
na možnosti vzájomného poznávania práce výskumníkov aplikujúcich rôzne metodologické prístupy, 
výskumníkov z rôznych odborov a z rôznych inštitúcií. 
 Dlhá spoločná tradícia výskumu, podobné inštitucionálne usporiadanie a blízkosť jazyka pripravili pre česko-
slovenskú spoluprácu výnimočný priestor. Česká a slovenská sociológia sa navzájom ovplyvňovali a ovplyvňujú 
už viac ako sto rokov. Doteraz ale išlo vždy o vzťah výrazne asymetrický. Pre slovenskú sociológiu bolo české 
sociologické myslenie veľmi často nielen zdrojom inšpirácie, ale ju aj priamo ovplyvňovalo a sprostredkovávalo 
jej teoretické iniciatívy z celého sveta. Naopak, vplyv slovenskej sociológie na českú je relatívne menší. Už 
počiatky slovenského sociologického myslenia boli priamo iniciované z Čiech a boli spojené s menom českého 
sociologického klasika T. G. Masaryka. Po založení Sociologického seminára na Univerzite Komenského 
v Bratislave tu v období rokov 1924–1938 výučbu sociológie zabezpečovali českí profesori. Ďalšia sľubná 
spolupráca českých a slovenských sociológov, ktorá sa rozbehla po oslobodení v roku 1945, bola v Čechách i na 
Slovensku násilne prerušená nástupom komunistického režimu po roku 1948. Nepomohol ani spoločný protest 
osobností česko-slovenskej sociológie I. A. Bláhu, E. Chalupného a A. Štefánka - sociológia bola prehlásená za 
„buržoáznu pavedu“ a v oboch krajinách bola úplne zlikvidovaná, prípadne nahradená historickým 



materializmom. Obroda sociológie sa v polovici 60. rokov uskutočnila v úzkej spolupráci českých a slovenských 
sociológov. Na najvýznamnejšej sociologickej iniciatíve z tohto obdobia – Machoninovom výskume sociálnej 
stratifikácie, ktorého výsledky boli publikované pod názvom Československá společnost v roku 1969 
v Bratislave, sa podieľal český (pod vedením P. Machonina) i slovenský (pod vedením R. Roška) výskumný tím. 
 Po demokratizácii pomerov po roku 1989 sa sociológia v Československu začala slobodne rozvíjať a znova 
sa obnovili kontakty so svetovou sociológiou. Po vzniku samo-statnej Českej a Slovenskej republiky v roku 
1993 sa však vzájomné kontakty medzi českou a slovenskou sociológiou začali vytrácať. V druhej polovici 90. 
tych rokov sa riešilo iba málo spoločných bilaterálnych projektov, vedecká spolupráca sa v oboch republikách 
orientovala skôr na krajiny západnej Európy a na výskumné programy Európskej únie. Len veľmi málo českých 
sociológov publikovalo svoje práce v slovenskej Sociológii a analogicky veľmi málo Slovákov v českom 
Sociologickom časopise. Komunikácii a spolupráci medzi národnými sociológiami v strednej Európe paradoxne 
často pomáhala tretia strana. 
 Pokusom o prelomenie rastúcej bilaterálnej izolácie boli prvé Slovensko-české sociologické dni, ktoré sa 
uskutočnili 15. a 16. 4. 1999 v Bratislave. Usporiadateľmi tohto stretnutia boli Slovenská sociologická 
spoločnosť pri SAV, Masarykova Česká sociologická společnost a významnou pomocou prispela i nadácia 
Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave. Pôvodcom myšlienky tohto podujatia bol vtedajší predseda Slovenskej 
sociologickej spoločnosti Ladislav Macháček. 
 Podujatie v roku 2004 bolo zamerané predovšetkým na problematiku transformačných zmien v Čechách a na 
Slovensku a bolo rozdelené do piatich tematických okruhov: zmeny sociálnej štruktúry a formovanie občianskej 
spoločnosti; trh, sociálna sféra a rodina; sociálna patológia; identity v procesoch európskej integrácie; 
sociologické inštitúcie, výskum a vzdelávanie. Na tejto konferencii, ktorá predchádzala tohtoročnému podujatiu, 
vystúpilo vyše päťdesiat českých a slovenských sociológov, ktorí informovali o svojich ukončených výskumoch, 
výskumných zámeroch a možnostiach ďalšej spolupráce. Súčasťou konferencie bola diskusia vedúcich katedier 
sociológie v Čechách a na Slovensku zameraná na stav a perspektívy výučby sociológie v akademickom 
prostredí. 
 Postupujúca transformácia vedy v oboch krajinách a spoločná problematika integrácie do európskeho 
výskumného priestoru v súčasnosti vyvolali novú vlnu dopytu po česko-slovenskej spolupráci. Stále častejšie sa 
objavujú spoločné záujmy. Na oboch stranách hranice sa riešia podobné problémy v oblasti inštitucionálneho 
a finančného zabezpečenia výskumu. Značnú výhodu môže predstavovať vzájomná podpora účasti 
v medzinárodných výskumných projektoch programov EÚ. V neposlednom rade samotná výnimočnosť 
vzájomného vzťahu oboch krajín, ich spoločností a ich premeny predstavuje zdroj významných tém pre 
komparatívny výskum. 
 Vo všetkých vymenovaných aspektoch konferencia priniesla rad viac i menej konkrétnych výstupov. K nim 
patria napríklad zámery usporiadať spoločné konferencie, ktoré vyplynuli z rokovania v tematickom bloku 
Rodina a gender a zo stretnutia sociologických spoločností, dohody o spoločnej výmene informácií o projektoch, 
dohody o výmene publikácií, spolupráca medzi katedrami pri organizácii študijných programov, výmenných 
pobytov študentov a pedagógov a pri organizácii prednášok zahraničných hostí. Diskusie a výmena skúseností 
prebiehali i nad konkrétnymi medzinárodnými projektmi programov EÚ s českou a slovenskou účasťou a nad 
projektmi medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP a European Social Survey. 
 Stretnutie doktorandských študentov z rozličných univerzít a výskumných pracovísk v oblasti sociológie a v 
ostatných sociálnych disciplínach (napríklad politológie, demografie atď.) ponúklo zaujímavý pohľad na 
podmienky doktorandského štúdia a participáciu doktorandov na výučbe a výskume. Hovorilo sa tiež o 
rozličných možnostiach štúdia v zahraničí a financovaní výskumných projektov. Kritika doktorandov sa 
koncentrovala na nedostatočné financovanie doktorandských výskumných projektov na niektorých univerzitách. 
 Prínos konferencie sa ale nevyčerpal iba v konkrétnych dohodách medzi inštitúciami a výskumnými tímami. 
Prezentácie na konferencii boli určené širšiemu auditóriu, ktorému odovzdali informácie o šírke a poňatí 
výskumu v jednotlivých oblastiach v oboch republikách, o riešených projektoch, vydaných publikáciách 
a dátových súboroch, ktoré môžu byť dostupné a užitočné pre vlastný výskum jednotlivých účastníkov stretnutia. 
 Podrobný program, ďalšie informácie o priebehu konferencie a zhromaždené elektronické dokumenty 
z prezentácií v jednotlivých tematických blokoch sú dostupné na tejto internetovej adrese: 
http://www.soc.cas.cz/cssd  Z konferencie sa pripravuje i vydanie zborníka. 
 

Jindřich Krejčí – Robert Klobucký 
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