
Stretnutie redakcií v rámci „prvých“ česko-slovenských sociologických dní 
 
 Na “prvých“ slovensko-českých sociologických dňoch, ktoré sa uskutočnili v Bratislave v roku 1999 na tému 
Problematika transformačných zmien v SR a ČR desať rokov po s láskavou podporou Friedrich Ebert Stiftung 
(pozri Sociológia 1999, č. 5) sme mohli nielen privítať všetkých záujemcov z Českej republiky, ale dokonca aj 
uverejniť osobitné číslo s najzaujímavejšími príspevkami. Toto stretnutie bolo koncipované predovšetkým ako 
vedecká konferencia umožňujúca konfrontáciu rozmanitých výsledkov medzinárodných sociologických 
výskumov, na ktorých participovali sociológovia oboch samo-statných republík. V osobitnom čísle Sociológie sa 
však nachádzajú najkomplexnejšie informácie o katedrách sociológie z toho obdobia, informácie 
o sociologických spoločnostiach a sociologických časopisoch. Dobre sa čítajú aj reflexie jej účastníkov, najmä 
však hlboká úvaha P. Machonina o vzťahu Slovákov a Čechov. 
 Aj v scenári československo sociologických dní sa našiel priestor pre osobitné stretnutia vedenia 
akademických ústavov, sociologických spoločností (pozri J. Matulník a J. Buriánek v Spravodajcovi SSS 1, 
2004) a katedier sociológie vysokých škôl. Pochopiteľne, nemohlo chýbať stretnutie redakcií časopisov. 
Zúčastnili sa ho vedúci redaktor časopisu Sociológia Prof. Ladislav Macháček, CSc., šéfredaktor Sociologického 
časopisu Mgr. Marek Skovajsa, M.A. a šéfredaktor Czech Sociological Review Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. Na 
rokovaní boli prítomní členovia redakčných rád (v skromnom zastúpení), výkonní redaktori a tajomníčky 
redakcií. 
 Stretnutie malo výrazne pracovný ráz a prebehlo v neformálnej atmosfére. Z našej strany boli prednesené tie 
formy redakčnej práce, ktoré časopis prezentujú ako relatívne samostatného aktéra sociologickej komunity, ako 
iniciátora tvorivých impulzov (a stále sa o to pokúša) pre rozvoj života sociologického spoločenstva na 
Slovensku. Bolo to predovšetkým organizovanie besied za okrúhlym stolom redakcie. Ich význam sme ukázali 
na príklade besedy zo 7.9. 1988, ktorej kompletný záznam bol publikovaný v prvom čísle ročníka 1989. Beseda 
bola príležitosťou pre sociológov z rôznych pracovísk kriticky poukázať na stranícko-politické manažovanie 
spoločenských vied a ignorovanie autonómnych potrieb vedy. Bola podnetom k vytvoreniu myšlienkovej 
aliancie v radoch sociológov a k prelomeniu bariér izolovaných ostrovčekov nespokojnosti s vtedajším stavom. 
To malo svoj význam pre rok 1989, v ktorom sa začal pripravovať a uskutočnil sa historický zjazd slovenských 
sociológov. (Martin september 1989) 
 Obdobne významná bola beseda pri okrúhlom stole redakcie pri príležitosti 30. výročia vzniku 
inštitucionalizovanej sociológie v Československu, na ktorej sa po prvýkrát vecne a pravdivo reflektoval vznik 
sociologického pracoviska SAV a Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. Záznam publikovaný 
v Sociológii (1995, č. 3) skutočne oživuje historické udalosti, naznačuje personálne súvislosti (A. Kopčok, A. 
Hlávek, J. Pašiak, R. Roško, A. Sirácky, I. Hrušovský, L. Szánto), objasňuje aj česko-slovenské stratégie 
a taktiky na spoločných vedeckých kolégiách, umožňujúce zúžitkovať výhodnejšie pozície „periférnej“ zložky 
rodiacej sa československej sociologickej komunity na Slovensku. Ako pripomenul jeden z dnes už nežijúcich 
účastníkov, bola to prvá príležitosť po roku 1969 o inštitucionalizácii sociológie hovoriť a prezentovať skutočný 
zástoj osobností, ktoré neskoršie zohrávali svoju úlohu v normalizačnom období a v roku 1989. 
 Význam týchto reflexií spočíva v tom, že sociológovia na Slovensku sa pokúsili vyrovnať so svojou 
minulosťou pred rokom 1989 a vyjasniť si fungovanie sociológie v nových podmienkach pluralitnej demokracie. 
Ako sa ukázalo z diskusie redakcií, Sociologický časopis pripravuje monotematické číslo o vývoji českej 
sociológie v rokoch 1965-1989.  
 Inou z významných iniciačných aktivít redakcie časopisu Sociológia – s efektom pre dejiny slovenskej 
sociológie a súčasný pedagogický proces prípravy mladej generácie sociológov – bolo založenie rubriky „profily 
a interpretácie“. Pre časovú tieseň sa táto akcia iba krátko spomenula. Účastníci dostali malý zborníček 
pripravený z týchto rozhovorov redakcie so šesťdesiatnikmi (Pašiak, Roško, Alijevová, Macháček), ktorý vyšiel 
zásluhou SSS pri SAV – sekcie mládeže pre študentov a doktorandov s podtitulom Čo nenájdete v učebniciach 
sociológie. 
 V širšom kontexte sa spoločne prediskutoval celý okruh redakčnej práce. Osobitne sme sa venovali 
problematike monotematických čísiel. Na jednej strane redakcia tým motivuje autorské zázemie k vzájomnej 
spolupráci a rozširuje okruh odberateľov, na druhej strane znižuje latku náročnosti kvality príspevkov pri 
zostavovaní monotematického čísla. Českí kolegovia majú rovnakú skúsenosť a navrhujú, aby sa monotematické 
čísla oboch časopisov pripravovali vo vzájomnej autorskej spoluúčasti. To by riešilo kvalitu príspevkov 
a prinieslo efekt vzájomnej komparácie.  
 Ďalej sme prediskutovali udržiavanie kvality štúdií v oboch karentovaných časopisoch. Autorské zázemie 
akademických časopisov sa stále viac zužuje (dôsledok komercionalizácie práce sociológov). Túto tendenciu 
však vyvažuje nová vlna záujmu spomedzi odborníkov blízkych vedných oblastí publikovať v karentovaných 
časopisoch a tiež to, že čitatelia oceňujú interdisciplinárne možnosti a otvorenosť sociológie iným prístupom 
(demografia, etnografia, sociálna geografia, politológia, história). V tomto zmysle sa časopisy musia otvoriť a 
príspevky tohto charakteru treba preferovať. 



 K recenznému posudzovaniu štúdií treba systematicky prizývať aj zahraničných odborníkov, najmä z radov 
poradcov redakcie. Zároveň bola prijatá konvencia, že redakcie sa budú navzájom operatívne informovať 
v prípade zamietnutých textov, aby sa predišlo špekulatívnym pokusom autorov umiestniť svoj príspevok 
v sesterskom časopise. To vôbec neznamená, že sa oba časopisy uzatvárajú pred autormi zo susednej krajiny. 
Ako to ukazuje prax po roku 1993, pôvodné príspevky sa uverejňujú bez problémov na oboch stranách 
v národných jazykoch. 
 Na stretnutí sa diskutovalo aj o evidovaných citáciách v scientometrických databázach. Pohľad do edície ISI 
Journal Citation Reports Social Sciences za rok 2002 ukazuje, že Sociológia bola najčastejšie citovaná 
Sociologickým časopisom a Sociologický časopis Sociológiou. Toto je svedectvo o pretrvávajúcich blízkych 
kontaktoch medzi slovenskou a českou sociologickou komunitou a ako bolo tiež zdôraznené, prispieva - 
bohužiaľ - k nie príliš vysokému impact factoru obidvoch časopisov. V debate tiež zaznelo, že impact factor je 
v obidvoch prípadoch stále v prevažnej miere tvorený samocitáciami a že je preto treba trvalo budovať odborné 
renomé časopisov, ak sa má zvýšiť ich citovanosť inými periodikami pri zachovaní obojstranne prospešných 
česko-slovenských väzieb. 
 Vymenili sme si praktické skúsenosti z prípravy čísiel časopisov vydávaných v anglickom jazyku a rôzne iné 
redakčno-technické otázky pôsobenia v skromných finančných pomeroch, zužujúci sa počet odberateľov atď. 
 Tomuto stretnutiu predchádzalo rokovanie šéfredaktorov štyroch sociologických časopisov z Maďarska, 
Poľska, Čiech a Slovenska. Hlavnou témou spoločného pracovného obeda, ktorého sa okrem zástupcov 
slovenského a českého časopisu zúčastnila tiež šéfredaktorka Polish Sociological Review Joanna Kurczewska, 
člen redakčného kruhu toho istého časopisu Jacek Kurczewski a člen redakčnej rady Hungarian Sociological 
Review Imre Kovách, bol návrh na založenie spoločného sociologického periodika krajín Višehradskej štvorky. 
Projekt vydávania spoločného časopisu v anglickom jazyku predstavil jeho autor I. Kovách, ktorý spoločne 
s poľskými hosťami zastával názor, že tesne po vstupe všetkých štyroch štátov do Európskej únie je vhodná doba 
na založenie časopiseckého fóra pre stredoeurópsku sociológiu, ktorého vydávania by sa ujalo niektoré prestížne 
západné nakladateľstvo. Šéfredaktori slovenského a českého časopisu upozornili na možné problémy spojené 
s realizáciou tohto projektu a zdôraznili, že ich prioritou je naďalej vydávať anglické čísla svojich vlastných 
časopisov. Jiří Večerník predstavil návrh, aby sa stredoeurópske sociologické časopisy spoločne usilovali o 
získanie väčšieho priestoru pre sociológiu svojho regiónu v rámci časopisu European Societies, vydávaného 
nakladateľstvom Routledge pre European Sociological Association. Aj napriek roz-dielnym stanoviskám sa 
rokovanie nieslo v priateľskom duchu a jeho výsledkom bol záväzok všetkých zúčastnených strán, že spolu budú 
intenzívnejšie komunikovať a zaistia širšiu vzájomnú výmenu svojich časopisov.  
 Informácia o rokovaní redakcií sociologických časopisov odznela aj na záverečnom stretnutí účastníkov 
prvých česko-slovenských sociologických dní, ktoré s prehľadom moderoval M. Illner. Najväčší záujem 
vyvolala medzi nimi informácia, že slovenská Sociológia sa umiestnila v medzinárodných hodnoteniach 
o niekoľko stupienkov vyššie ako Sociologický časopis. Vysvetlením môže byť to, že Sociológia o niekoľko 
rokov skôr integrovala Slovak sociological review ako svoje dve čísla v anglickom jazyku (3 a 6), čo zlepšilo jej 
pozíciu z hľadiska prístupnosti zahraničným čitateľom a citovanosti v iných karentovaných vedeckých 
časopisoch. Pochopiteľne, Sociológiu by to mohlo tešiť iba v tom prípade, ak by sa umiestnili oba časopisy 
v hornej pozícii a nie dosť hlboko pod čiarou priemeru. „Tajná príloha“ z rokovaní redakcií, ktorej vyhlásenie 
vyvolalo veľké vzrušenie publika, reaguje na to, že naša spoločná pozícia na spomínanom rebríčku je aj 
výsledkom vzájomného citovania autorov príspevkov publikovaných v národných sociologických časopisov. 
Vieme však, že niektorí autori častokrát zabúdajú na svojich kolegov venujúcich sa obdobným témam. Úlohou 
redakcií bude na to upozorňovať a prípadne vzájomne sprostredkujú v oponentskom konaní potrebné informácie 
o príspevkoch publikovaných v našich časopisoch. Redakcie sa dohodli, že si budú vzájomne vymieňať väčší 
počet exemplárov časopisov, aby ich mohli sprostredkovať aj významným osobnostiam medzinárodného 
sociologického výskumu, ktoré často navštevujú redakcie. Sociológia urobila kroky, aby sa jej autori dostali do 
povedomia čitateľskej obce: vydala CD ROM s vybranými príspevkami publikovanými v Slovak Sociological 
Review v anglickom jazyku za roky 1997-2003 a od roku 2004 prechádza aj na on-line verziu. 
 Stretnutie redakcií bolo iba jednou súčasťou podujatia, ktoré sa stretlo s veľkými očakávaniami a záujmom. 
My môžeme iba spoločne potvrdiť, že prinieslo aj veľa cenných informácií a námetov pre spoluprácu. Teraz 
všetko záleží iba na našej schopnosti preniesť ich do každodenného života. 
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