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Recenzie 
 

Eva Laiferová – Ľudmila Mistríková (eds.): Alexadner Hirner (1911 

– 1987) 100. výročie narodenia významného sociológa – osobnosti, 

vedca, vysokoškolského učiteľa. Zborník príspevkov z teoretickej kon-

ferencie – 4. 11. 2011. 
Bratislava: STIMUL 2012, 107 s. ISBN 978-80-223-3402-0 
 

100. výročie narodenia Alexandra Hirnera si pripomenula Kadedra sociológie 

Univerzity Komenského v Bratislave vedeckou konferenciou, na ktorej sa 

zúčastnilo niekoľko osobností vedeckého života, ktorí svojimi príspevkami pouká-

zali na význam osobnosti tohto sociológa, vedca a vysokoškolského učiteľa. 

Alexander Hirner predstavuje nezastupiteľnú osobnosť 20. storočia nielen pre 

oblasť sociológie, ale taktiež pre oblasť slovenského kultúrneho života. Jeho 

nasledovníci a súčasní akademici pôsobiaci v oblasti sociológie usporiadali konfe-

renciu venovanú Hirnerovmu životu, vedeckému a pedagogickému pôsobeniu. 

 Jednotlivé príspevky prezentované v rámci vymedzených tematických okruhov 

konferencie boli následne publikované pod edičným vedením PhDr. Evy 

Laiferovej, CSc. a PhDr. Ľudmily Mistríkovej, PhD., v tomto osobitnom zborníku. 

Zborník je tematicky rozdelený do troch blokov, ktoré približujú A. Hirnera 

z pohľadu jeho osobnosti, z pohľadu jeho vedeckej činnosti a pedagogického 

pôsobenia. Editorský predslov Evy Laiferovej približuje priebeh konferencie 

a predstavuje jednotlivé osobnosti vedeckého života, ako aj tematické bloky, ktoré 

prispievajú k ucelenému obrazu A. Hirnera. Samotným príspevkom predchádzajú 

jednotlivé príhovory, a to predsedu Slovenskej sociologickej spoločnosti pri 

Slovenskej akadémii vied PhDr. Rastislava Bednárika, PhD., predsedu Matice 

slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD., a dekana Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., ktoré spoločne 

vyzdvihujú prínos A. Hirnera pre oblasť vedy.  

 V rámci prvého bloku zaoberajúceho sa osobnosťou A. Hirnera doc. PhDr. Ján 

Pašiak, CSc., v príspevku Moje spomienky na docenta Alexandra Hirnera pouka-

zuje na niekoľko významných faktov z jeho vedeckého pôsobenia, zároveň načr-

táva vzájomný profesný vzťah J. Pašiaka s A. Hirnerom. Autor tu približuje 

A. Hirnera ako pedagóga, ktorého prednášky sám navštevoval a spomína tu na 

významné obdobie väznenia Hirnera a na ich neskoršiu vzájomnú spoluprácu v 

Sociologickom ústave SAV. V závere svojho príspevku načrtáva pôsobenie 

A. Hirnera v Slovenskom národnom povstaní, jeho ocenenia a vyznamenia. Ďalší 

príspevok v podaní PhDr. Evy Laiferovej, CSc., s názvom Hirnerova koncepcia 

národa na pozadí konfliktov s dvoma totalitami vykresľuje profesionálnu dráhu 

Hirnera podmieňovanú dvomi ideológiami, totalitnými režimami v slovenskej 

spoločnosti. E. Laiferová poukazuje na záujem A. Hirnera o problematiku národa 

a jeho vývinu a formulovanie jeho základných teoretických východísk a heuristic-
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kýh názorov. Nástup komunizmu a marxistickej paradigmy znamenali pre 

A. Hirnera zmenu výskumnej orientácie a neskôr vykonštruované obvinenia 

a väznenie na obdobie trinástich rokov. Neskôr sa však A. Hirner vracia k vede 

a zameriava sa na sociologickú reflexiu vtedajšieho Československa. E. Laiferová 

vyzdvihuje schopnosť A. Hirnera nestratiť vlastnú osobnú integritu aj v náročnom 

životnom období, čo hodnotí ako jednu z jeho inšpirujúcich vlastností. Nasledujúci 

príspevok Spomienky na Alexandra Hirnera od prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča, 

DrSc., poukazuje na osobnosť, ktorá má nezastupiteľné miesto v  slovenskej 

sociológii. A. Hirner podľa P. Ondrejkoviča je osobnosť nedostatočne docenená 

v slovenskej spoločnosti a vzhľadom na jeho novátorské prístupy v otázkach 

spoločenskovedných teoretických koncepcií, ako aj vedeckých výskumov by mal 

byť ocenený udelením štátneho vyznamenania. 

 V rámci druhého tematického bloku sa autori venujú osobe A. Hirnera 

z pohľadu jeho vedeckej činnosti. Prvý príspevok v podaní prof. PhDr. Juraja 

Schenka, CSc., s názvom Alexander Hirner a anticipované trendy vývinu 
sociologického poznania vyzdvihuje metodologickú hodnotu jeho sociologického 

bádania. J. Schenk poukazuje na jeho prínos pre sociologickú komplexnosť 

a načrtáva nám tri trendy v sociológii, identifikované Hirnerom v rámci jeho 

sociologického poznávania. J. Schenk medzi tieto trendy zaraďuje oblasť návratu 

človeka do sociológie, prechodu od samoregulácie k samoorganizácii a posunu od 

statiky k dynamike.  V ďalšom príspevku s názvom Tri Hirnerove spory o dejiny sa 

v podaní Mgr. Roberta Klobuckého, PhD. dozvedáme o kľúčovom pôsobení 

A. Hinera v otázke sebaidentifikácie českej a slovenskej sociológie. R. Klobucký 

charakterizuje vnímanie dejín zo strany A. Hirnera v humanistickom duchu 

a poukazuje na základné  spory, ktoré podľa autora vznikajú ako súčasť 

jednotlivých zlomových období slovenskej histórie 20. storočia a Hirnerovho 

osobného života. Ide o obdobie 40. rokov a slovenského štátu, stalinistické 50. 

roky a začiatok normalizačného obdobia 70. rokov. V ďalšom článku s názvom 

Príspevok Alexandra Hirnera k problematike sociálnej diferenciácie v podaní Mgr. 

Silvie Capíkovej, PhD., je priblížený vklad A. Hirnera do problematiky skúmania 

sociálnej diferenciácie, ako aj prvý realizovaný výskum z tejto oblasti. Autorka 

ďalej predstavuje prínos jeho diela v otázke hierarchizácie, vzniku a vývoja elít 

a poukazuje na význam Hirnerovho spracovania tejto problematiky pre 

modernizáciu sociologického myslenia, kde jeho dielo prispelo k udržaniu 

kontinua slovenskej a zahraničnej sociológie. Posledný príspevok z druhého 

tematického okruhu s názvom Publicistika A. Hirnera v 40. rokoch – polemiky vo 

vedeckých časopisoch od PhDr. Ľudovíta Turčana, CSc., nazerá na publikačnú 

činnosť A. Hirnera zameranú najmä voči filozofii katolíckeho modernizmu 

Š. Polakoviča a jeho špekuláciám a logicky neudržateľným postupom. Ľ. Turčan 

poukazuje taktiež na Hirnerovu tvorbu zameranú na otázku kritiky východísk 

a princípov integrálneho nacionalizmu, ako aj článkov vzťahujúcich sa na kritiku 

ideológie a politiky vládnuceho režimu.  
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 Posledný tematický blok zborníka predstavuje A. Hirnera ako učiteľa 

pôsobiaceho na Katedre sociológie Univerzity Komenského v Bratislave. Prof. 

PhDr. Soňa Szomolányi, PhD. v príspevku Retrospektívny pohľad na formatívny 

vplyv Alexandra Hirnera – sociológa a človeka približuje pohľad bývalej študentky 

a jeho doktorandky na osobnosť Hirnera ako pedagóga a jeho formatívne 

pôsobenie na katedre sociológie. S. Szomolányi prostredníctvom vlastnej priamej 

skúsenosti približuje pedagogickú činnosť, ako aj pôsobenie A. Hirnera na jej 

vlastné profesionálne formovanie ako sociológa. Autorka vyzdvihuje jeho 

nezastupiteľný prínos pre oblasť zvedečťovania sociológie cestou presadzovania 

jednoty teórie a empírie, vyslovuje však taktiež kritiku voči absentovaniu 

reflektovania reality a pomenovania toho, čo je tu a teraz. A. Hirner však zostáva 

podľa S. Szomolányi veľkým prínosom pre sociologickú vedu, ako aj vzorom, 

ktorý ukazuje, ako je možné v nepriaznivých podmienkach konať a žiť 

nekonformne a tvorivo. Príspevok  PhDr. Vladimíra Krivého, CSc., s názvom Dve 

aktivity z neskoršieho obdobia profesijného života Alexandra Hirnera opisuje 

neskoršie pôsobenie A. Hirnera v jeho profesijnom a verejnom živote. V. Krivý 

poukazuje na Hirnerove reakcie v jeho samizdatových Sociologických zápisníkoch 

na kritické štúdie publikované ÚV KSČ, ktoré vyústili do vzájomného sporu medzi 

A. Hirnerom a Jánom Stenom. Zároveň autor poukazuje na projekt Jednotnej 

evidencie žiakov na školách I. a II. cyklu, ktorý A. Hirner realizoval v závere 

svojej profesijnej kariéry, keď pôsobil na Ústave školských informácií v Bratislave. 

Posledným príspevkom PhDr. Ľudmily Mistríkovej, PhD., s názvom Sociologická 

analýza Alexandra Hirnera vo výučbe súčasných študentov je informácia 

o publikáciách A. Hirnera a praktickom využití jeho konceptov a poznatkov 

v prácach študentov sociológie. Ľ. Mistríkova poukazuje taktiež na jeho hlavné 

princípy sociologickej analýzy, ktoré sa prednášajú súčasným študentom sociológie 

a ďalej využívajú pri ich praktickom uplatňovaní vo výskumných prácach. Autorka 

pripomína prepojenie koncepcie súčasnej výučby metodológie na Katedre 

sociológie Univerzity Komenského a sociologickej analýzy A. Hirnera. 

 Zborník svojimi príspevkami prináša niekoľko zaujímavých poznatkov zo 

života A. Hirnera a poukazuje na jeho nezastupiteľné miesto v oblasti vedy, 

výskumu, ako aj pedagogického pôsobenia. Dozvedáme sa hodnotné informácie 

nielen z jeho profesijného života, tvorby a diela, ale taktiež mnohé zaujímavosti 

z jeho osobného života, ktoré do značnej miery ovplyvňovali aj jeho vedecké 

pôsobenie. Jednotliví autori nám sprostredkúvajú osobnosť A. Hirnera či už 

z vlastného osobného kontaktu alebo prostredníctvom jeho vedeckých prác 

a približujú rôznorodosť jeho vedeckého, ako aj osobnostného prínosu pre oblasť 

sociológie a vedy samotnej. V tomto zborníku je tak predstavená inšpiratívna 

osobnosť, ktorá môže byť svojím vedeckým prínosom, ako aj osobnou históriou 

významným vzorom pre súčasnú vedu. 
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