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Za prof. Jiřím Musilom 
 

Vo veku 84 rokov odišla 16. 9. 2012 výrazná 

osobnosť českej, československej i európskej so-

ciológie, významný predstaviteľ urbánnej socio-

lógie prof. Jiří Musil. 

 Prof. Musil bol nielen zakladateľom a nesto-

rom sociológie mesta a bývania v Čechách, ale 

bol aj nepochybne najznámejším českým socioló-

gom v zahraničí. Súvisí to nielen s viacerými jeho 

publikáciami, ktoré vyšli i v zahraničí, ale aj 

s jeho významnou a dlhodobou činnosťou vo via-

cerých medzinárodných inštitúciách (fórach). 

V rokoch 1965 – 1970 pracoval ako expert OSN 

pre Európsku hospodársku komisiu a bol tiež za-

kladajúcim členom výskumného výboru pre mestský a regionálny rozvoj Me-

zinárodnej sociologickej asociácie. Významné bolo tiež jeho pôsobenie ako 

predsedu Európskej sociologickej spoločnosti (1998 – 2001). 

 Prof. Musila si široká vedecká obec spája predovšetkým s hlavnými oblas-

ťami jeho odborného záujmu, ktorými bola sociológia mesta, sociálna ekológia, 

sociológia bývania a sociálne teórie. Po roku 1989 sa zaoberal otázkami poli-

tickej sociológie a nacionalizmu, venoval sa taktiež metodologickým problé-

mom sociológie (zvláštnu pozornosť venoval dielu Maxa Webera). 

 Prof. Musil absolvoval Filozofickú fakultu UK v Prahe odbor sociológia 

a filozofia. Jeho učiteľom bol okrem iných aj filozof Jan Patočka. V rokoch 

1953 – 1958 pracoval ako výskumný pracovník v Ústave hygieny a od roku 

1958 až do roku 1983 vo Výskumnom ústave výstavby a architektúry, kde za-

ložil a viedol oddelenie sociológie mesta a bývania. V období 1983 – 1990 

pôsobil na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe. V rokoch 1990 – 1992 bol pr-

vým riaditeľom obnoveného Sociologického ústavu ČSAV. Po odchode zo 

Sociologického ústavu pôsobil viacero rokov na Stredoeurópskej univerzite 

v Prahe, ktorú pomáhal zakladať a kde zastával funkciu riaditeľa. Po presťaho-

vaní Stredoeurópskej univerzity pôsobil ako profesor na jej expozitúrach v 

Budapešti a vo Varšave a paralelne aj na Univerzite Karlovej v Prahe. V roku 

2003 začal externe spolupracovať s Centrom pre sociálne a ekonomické straté-

gie (CESES) FSV Univerzity Karlovej, kde sa zameriaval na štúdium sociálnej 

súdržnosti v sociálne diferencovanej spoločnosti, na sociokultúrne aspekty 

európskej integrácie a na analýzu vnútorných periférií v Čechách. Významne 

sa podieľal i na rozvíjaní teoretických základov artikulácie vízií a stratégií pre 

ČR. 
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 Najplodnejšie bolo jeho pôsobenie vo Výskumnom ústave výstavby a archi-

tektúry (1958 – 1983). Dlhodobá spolupráca s demografmi, geografmi, urbanis-

tami a architektmi na tomto ústave bola predpokladom jeho práce a viedla ku 

komplexnejšiemu videniu skúmaných problémov. Z tohto obdobia sú jeho naj-

významnejšie publikácie. Dlhé roky tu viedol časopis Sociologie města 

a bydlení, kde boli publikované i preklady diel svetových sociológov, ku kto-

rým sa inak nedalo dostať. Aj pre urbánnych sociológov na Slovensku to bol 

významný zdroj poznania zahraničných autorov, koncepcií a poznatkov.  

 Prof. Musil bol odborníkom so širokým problémovým záberom, ktorý vždy 

dokázal zaujímavo prezentovať svoje hlboké znalosti nielen zo sociológie, ale 

aj z problematiky urbanizmu, bývania a architektúry. Mali sme možnosť sa 

o tom presviedčať na našich stretnutiach, či už išlo o stretnutia na ústavoch 

v Prahe či v Bratislave, o medzinárodné konferencie (časté boli najmä stretnu-

tia urbánnych sociológov z Poľska, Česka a Slovenska) či pracovné kolokviá, 

ktoré s nami absolvoval a kde prinášal osobitý pohľad, triezvosť a erudované 

riešenia v širokom kontextuálnom zábere. Mal blízke pracovné kontakty i na 

urbánnu a priestorovú sociológiu na Slovensku a nepochybne jej vývoj na Slo-

vensku významne ovplyvnil. 

 Významná je jeho publikačná činnosť, pričom každá jeho nová práca nielen 

rozvíja teóriu urbánnej sociológie, ale zároveň veľmi cieľavedome poukazuje 

na aktuálne problémy česko-slovenskej spoločnosti daného obdobia. V období 

do r. 1989 to bola práve urbánna sociológia a Musilové publikácie to dokumen-

tujú veľmi jasne, ktorá dokázala reflektovať spoločnosť zvyčajne bez ideolo-

gickej zaťaženosti, takej typickej pre sociológiu tohto obdobia. Preto jeho práce 

nestratili nič na svojej hodnote a sú často citované aj v súčasnosti. 

 V r. 1967 vychádza asi Musilova najznámejšia publikácia Sociologie sou-

dobého města, ktorá sa stala základným dielom pre celé generácie urbánnych 

a priestorových sociológov nielen v Čechách a na Slovensku. Ďalší podobne 

významný titul Sociologie bydlení (1971) predstavuje klasický základ, na kto-

rom stavali sociológovia, geografi i architekti a urbanisti v Čechách i na Slo-

vensku. Potom nasledoval rad ďalších publikácií, napr. o urbanizácii 

v socialistických krajinách, ale aj časopiseckých statí, napr. o sociálnej ekológii 

Prahy. Spomeňme ešte ďalšiu významnú prácu Lidé a sídliště (1985), ktorá 

podrobne analyzuje sociálny život na sídliskách a predstavuje najsystematic-

kejšiu sociologickú analýzu sídlisk v Čechách, ale vzťahuje sa i na situáciu na 

Slovensku. V európskom kontexte mala významný ohlas jeho kniha The End of 

Czechoslovakia (1995), kde sa venoval problematike rozpadu Československa. 

Posledná kniha J. Musila, ktorú vydal v spolupráci s P. Horskou a E. Maurem, 

je Zrod velkoměsta (2002), kde sa systematicky zaoberá okrem procesu urbani-

zácie i rozboru rastu miest za socializmu a analýzou súčasného stavu českých 

miest. Venoval sa tiež problematike periférnych regiónov, problematike po-
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stindustriálneho mesta a taktiež syntetickým štúdiám o vývoji sociálnej ekoló-

gie či sociológie bývania, ale i sociálnej súdržnosti v českej spoločnosti. 

 V posledných rokoch participoval prof. Musil na rozsiahlom výskume In-

dustriální město v postindustriální společnosti riešenom na Ekonomickej fakul-

te Technickej univerzity v Ostrave (publikačne vyšla v r. 2010 viaczväzková 

monografia), kde sa zaoberal sociálnymi a kultúrnymi dôsledkami deindustria-

lizácie v mestách, ale aj obnovou mestských komunít. 

 Zaujímali ho aj metodologické problémy sociológie, keďže ako urbánny 

sociológ skúmajúci konkrétne vzťahy priestoru a spoločnosti mal vždy blízko 

k empirickým zdrojom. Nikdy sa však neobmedzoval len na prácu s dátami, 

vždy išlo o vzácnu kombináciu s teóriou. V tomto smere bolo preňho zvlášť 

podnetné dielo nemeckého sociológa Maxa Webera. Práve k Weberovi sa vrátil 

aj v prednáške Poznání a jednání v sociální oblasti – Variace na Weberovo 

téma, ktorú si pripravil k vystúpeniu na konferencii k výročiu založenia Socio-

logického ústavu SAV v r. 2010 v Bratislave, na ktorej sa pre zdravotné prob-

lémy, žiaľ, už osobne nemohol zúčastniť. 

 Bohatá bola aj jeho pedagogická činnosť. Okrem univerzít v Čechách pred-

nášal aj na viacerých zahraničných univerzitách, predovšetkým v Londýne, 

New Yorku, Glasgowe, Amsterdame, Hannoveri, Canterbury, Dubline, Buda-

pešti, Varšave atď. Prof. Musil bol čestným členom Poľskej sociologickej spo-

ločnosti, zakladajúcim členom Učenej spoločnosti ČR, bol zvolený za člena 

Academia Europea (Londýn), Academia Scientiarum et Artium Europea (Vie-

deň), The World Academy of Art and Sciense (USA). Od roku 2005 bol čle-

nom českej sekcie Rímskeho klubu. Bol držiteľom radu čestných cien univerzít 

v ČR aj v SR. Bol nositeľom niekoľkých nakladateľských cien.  

 Prof. Musil pôsobil na ľudí, ktorí poznali jeho dielo a ktorí sa s ním stretá-

vali, nielen ako výrazná vedecká autorita, ale aj ako človek všestranne rozhľa-

dený, ako osobnosť vysokých morálnych kvalít. Nielen sociológia v Čechách, 

ale aj urbánni či priestoroví sociológovia a celá sociologická obec i na Sloven-

sku stráca v prof. Musilovi výraznú osobnosť, ktorá dokázala aj v našom pro-

stredí byť vždy aktuálna, ale aj výrazne inšpiratívna. Z jeho prác jasne vystupu-

je systematickosť, precíznosť a profesionálny prístup k práci, ktorý charakteri-

zuje jeho celoživotné dielo. 

 

Česť jeho pamiatke! 

Peter Gajdoš 

Sociologický ústav SAV, Bratislava 


