
Európska sociologická asociácia - stretnutie zástupcov národných sociologic-

kých spoločností 

 

Európska sociologická asociácia a Katedra politických vied na Univerzite Frederika II 

v Neapole zorganizovali 18. januára 2023 stretnutie zástupcov národných sociologických spo-

ločností. Za Slovenskú sociologickú spoločnosť pri SAV sa stretnutia zúčastnil jej podpredseda 

Mgr. Roman Hofreiter, PhD. 

V úvode stretnutia vystúpila súčasná predsedníčka ESA prof. Lígia Ferro, ktorá informovala, 

že dôležitým progra-

mom súčasného výkon-

ného výboru ESA je zin-

tenzívniť spoluprácu 

a komunikáciu medzi 

ESA a jednotlivými ná-

rodnými sociologickými 

spoločnosťami a to bol 

aj hlavný dôvod zorga-

nizovania stretnutia. 

Následne informovala 

o príprave výročnej kon-

ferencie ESA, ktorá sa 

uskutoční 27 – 30. 8. 

2024 v Porte, Portu-

galsko. Taktiež upozor-

nila, že ESA v programe 

konferencie uvažuje o 

sekcii zameranej na prezentáciu vývoja národných sociologických spoločností, kde by bola 

možnosť prezentovať dejinné a inštitucionálne súvislosti vývoja sociológie v jednotlivých štá-

toch. 

Po jej vystúpení nasledovali krátke prezentácie 22 zúčastnených zástupcov a zástupkýň ná-

rodných sociologických spoločností z európskeho kontinentu. 16 z nich bolo prítomných 

osobne a 4 vystúpili online.  

Hlavným bodom v doobedňajšej časti stretnutia bola prednáška prof. Barbary Cziarniawskej 

na tému Organisational narratives and scientific associations change : challenges and oppor-

tunities, po ktorej nasledovali kratšie diskusné vystúpenia. Apostolos Koniadros z Gréckej 

sociologickej spoločnosti upriamil pozornosť na tému malej viditeľnosti sociológov v diskusii 

o verejných problémoch. Používal predovšetkým príklad z Grécka počas obdobia dlhovej krí-

zy a pandémie Covidu, ktoré vhodne dopĺňal o príklady aj z iných štátov. V nadväzujúcom 

druhom vystúpení Olga Solido Cortes ukázala na príkladoch zo Španielska ako miestna fede-

rácia sociologických spoločností v niektorých prípadoch aktívne vstúpila a vstupuje do verej-

nej diskusie.  
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V poobedňajšom bloku sa pozornosť vystupujúcich upriamila na vyučovanie sociológie na 

stredných školách a na univerzitách. Hlavnú prednášku predniesol prof. Christian Laval 

z Univerzity Paris – Nantere na tému Democratic Education. Po jeho vystúpení zazneli krátke 

vystúpenia. Stephane Dufoix z Francúzskej sociologickej spoločnosti sa vo svojom vystúpení 

venoval téme ako pri vyučovaní využívať lokálne problémy pre pochopenie globálnych pro-

cesov. Maďarská zástupkyňa Beáta Nagy opisovala postupné odstraňovanie výučby socioló-

gie a spoločenskovedných predmetov z curricula maďarských stredných škôl. V poslednom 

vystúpení John O´Brien z Írska prezentoval naopak postup, vďaka ktorému sa zvýšil počet 

hodín sociológie vo výučbe na írskych stredných školách. 

Posledný blok bol venovaný diskusii o problémoch, na ktoré by sa malo zamerať budúce 

stretnutie národných zástupcov sociologických spoločností a predstaviteľov ESA. Z diskusie 

sa ako dôležitá ukázala téma vzdelávania a téma (ne)viditeľnosti sociologického poznania vo 

verejnej diskusii.  
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