
Určité množství vybraných přednášek
bude dopracováno do standardní podoby vě-
deckého článku a bude přeloženo do české-
ho jazyka. Organizátoři konference se již do-
mluvili na termínu konání dalšího, třinácté-
ho ročníku a na tematických okruzích, které
by měly určit obsahové zaměření jednotli-
vých přednášek. Pozvaní hosté se budou mo-
ci těšit na příspěvky na témata: zaprvé Glo-
bal Justice, zadruhé Ideologies a zatřetí Cultural
Criticism Reconsidered. Přejme si, aby příští rok
konference upoutala větší pozornost i čes-
kých sociologů. Tématy i kvalitou přednášek
si to jistě zaslouží.

Martin Brabec

Konference studentů sociologie
Praha, 26. března 2004

Pokud vyhledáme v Akademickém slovníku
cizích slov pojem konference, dočteme se, že
konference je shromážděním, sněmem, po-
radou politiků, odborníků apod. k prodisku-
tování a řešení určitých otázek. Konference,
která se uskutečnila 26. 3. 2003 v prostorách
Filozofické fakulty UK, byla setkáním stu-
dentů sociologie a jejím hlavním cílem bylo
diskutovat. Diskuse, vzájemná komunikace
mezi studenty sociologie, jejich pedagogy
i odbornou veřejností, je důležitým nástro-
jem profesního růstu a zároveň možností na-
učit se formulovat myšlenky před publikem.

Účastníky konference byli především
studenti katedry sociologie Filozofické fakul-
ty Univerzity Karlovy. Jediným studentem
z jiné katedry byl Břetislav Vondál, student
Palackého univerzity z Olomouce, který se
představil s tématem „Sociologie jako filozo-
fický problém“. V dopoledním bloku dále
pokračovali tři referenti, které spojuje spo-
lečný zájem o kritickou funkci sociologie. Je-
jich sekce nesla název Společenská funkce
kritiky. Kritický postoj je nejpřirozenějším
postojem každého vědce, v sociologii se jed-
ná o jednu z jejích nejzákladnějších funkcí.
Kritická teorie obsahuje tři momenty: kritiku
(„odmítání nežádoucí reality“), deskripci („po-

pis uchovaných žádoucích složek“) a nor-
mativitu („preskripci žádoucího“). Tato tri-
chotomie byla základem příspěvků Zuzany
Kubišové „Kritika jako věda“ a Ondřeje Lán-
ského „Protest jako vyjádření kritické intui-
ce“, které nastínily potřebu propojit výsledky
zkoumání sociálních věd s kritickými intuice-
mi sociálních aktérů v kulturně-politické po-
zici protestu. Kromě již zmíněného schématu
kritika-deskripce-normativita se referáty opí-
raly o teorii uznání Axela Honnetha. Refe-
renti vyvolali mnoho otázek do diskuse. Jaké
mohou být předpoklady lidského sebeusku-
tečnění? Kde stojí hranice mezi zájmy parti-
kulárních skupin a právem na uznání? V přís-
pěvku „Pojetí změny společnosti v teorii Her-
berta Marcuse“ se Ondřej Štěch pokusil vy-
světlit nastíněnou problematiku ještě hlou-
běji. Podle Marcuse je uskutečnění lepší spo-
lečnosti založeno na praxi, směr správné pra-
xi dává teorie (praxe i teorie vychází z dané
společnosti).

Prvním příspěvkem odpoledního bloku
byl pohled na feministickou teorii podle
Nancy Fraserové v podání Dity Eckhardtové.
Nancy Fraserová navrhuje východisko ze sle-
pé uličky feministické teorie. Základem je te-
ze bez redistribuce není uznání. Požadavky kul-
turního uznání mají smysl jen tehdy, dojde-li
ke spravedlivému rozdělování materiálních
zdrojů, k přerozdělení. Milada Ratajová re-
ferátem „(Ne)objektivní zpravodajství“ otevře-
la téma médií. Položila si otázku, nakolik je
možné objektivní zprostředkování sociální re-
ality ve zpravodajství. Následná diskuse uká-
zala, jak je toto téma aktuální a proč je zlep-
šení stávající situace závislé na aktivním pří-
stupu každého jedince a na společenském
tlaku, který může vést ke zkvalitnění zpravo-
dajství. Otázku „Revoluce nových médií?“ si
položil Petr Lupač v příspěvku, který na ni
hledal odpověď ze dvou úhlů pohledu. Prv-
ním byla perspektiva potenciálu technologií,
druhým zájmy jejich vlastníků/investorů. Po-
dobně se nad tématem nových médií zamys-
lel i Jan Sládek. Ve svém příspěvku „Internet
jako metafora“ použil Mc Luhanovu metafo-
ru světa jako globální vesnice. S rozvojem in-
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ternetu se při pojmenovávání jeho funkcí ta-
to metafora velmi rychle rozšířila. Jan Sládek
odmítá její adekvátnost, považuje ji za kon-
traproduktivní. Ačkoli internet vypadá jako
jedna velká vesnice, jeho dostupnost a mož-
nosti jeho využívání jsou omezeny, a to pře-
devším sociálními, kulturními a geografický-
mi faktory. V posledním příspěvku Jarmila
Kabátová představila nevládní projekt rozvo-
jové pomoci.

Vzhledem k tomu, že konference studen-
tů sociologie proběhla poprvé, nebylo předem
určeno jednotné téma. Jediným kritériem byl
vlastní zájem o sociologickou problematiku
a její studium. Přesto se vytvořily dva samo-
statné tematické bloky. V prvním dominoval
zájem o kritickou teorii, ve druhém zájem
o závažná témata dnešní kultury: feminis-
mus a média.

Doufejme, že se tato konference stane
první z řady pravidelných studentských soci-
ologických setkávání na akademické půdě
a poslouží jako podnět pro uskutečnění dru-
hého ročníku, ve kterém vystoupí více účast-
níků a z většího počtu kateder než jen z ka-
tedry sociologie FF UK. 

Lenka Hlavicová

Mezinárodní konference Evropská, národní
nebo regionální identita?
3. října 2003, Praha

Oddělení výzkumu pohraničí Sociologického
ústavu AV ČR ve spolupráci se Společností
pro evropský dialog uspořádaly 3. 10. 2003
v Praze-Holešovicích mezinárodní vědeckou
konferenci na téma „Evropská, národní nebo
regionální identita“? Cílem konference bylo
prodiskutovat otázky vztahující se k proble-
matice identity lidí žijících v pohraničních re-
gionech střední Evropy. Těžištěm konference
byla prezentace dosavadních výsledků me-
zinárodního výzkumu biografické identity
a mentality obyvatel žijících na česko-polsko-
německé hranici v rámci euroregionu Nisa.
Projekt „Biographische Identitäten in Grenz-

raum“ v letech 1999–2003 řešili výzkumní
pracovníci na Universitě Göttingen, Universi-
tě Wroclaw a Sociologickém ústavu AV ČR.
Na tento výzkum navazuje projekt podporo-
vaný GA ČR s názvem „Regionální identita oby-
vatel euroerginu Nisa“ (č. 403/02/1332). Před-
mětem diskuse byly i další výsledky badatel-
ských projektů nebo informace o probíhají-
cích výzkumech realizovaných na jiných vě-
deckých pracovištích a vysokých školách.

V úvodu konference shrnul prof. Franti-
šek Zich (SOÚ AV ČR) hlavní poznatky dosa-
vadního zkoumání regionální identity a pou-
kázal na specifika pohraničního prostoru
(například vzhledem k rozdílnému způsobu
osidlování na českém a polském území) a dá-
le vysvětlil význam a smysl zkoumání identi-
ty obyvatel pohraničí biografickou metodou. 

Zdůraznil při tom hledisko mezigene-
račního a národního srovnání. Dále pak upo-
zornil na vícedimenzionální charakter lidské
identity a na význam kulturních a sociálních
souvislostí ve způsobu ztotožňování se s mís-
tem a tvorbou pocitu domova. 

Prof. Peter Alheit (Univerzita Göttingen),
koordinátor mezinárodního projektu, v úvo-
du svého příspěvku vymezil pojmy identita-
mentalita a zajímavým způsobem objasnil so-
ciologické aspekty pojmu „národní povaha“
na příkladech autorů J. Haška a H. Manna
a jejich literárních postav. Dále se zaměřil na
teoretická východiska projektu a s tím sou-
visející teorii kapitálů a koncept sociálních
„milieu“ P. Bourdieua a myšlenky N. Eliase
k otázkám změny charakteru formalizace a in-
formalizace v premoderních a moderních spo-
lečnostech. V závěru vystoupení prezentoval
konkrétní výsledky výzkumu na příkladu vy-
vozených mezigeneračních typů (perzistent-
ní, modernizační a zlomový) a jejich národ-
ního srovnání vzhledem k jejich rozdílnému
zastoupení na českém, německém a polském
území. V českém prostředí byla zjištěna pře-
vaha modernizačních typů mezigeneračních
dvojic, relativně mírnější modernizační ten-
dence Poláků ovšem s vyšším počtem zlomo-
vých typů a naopak dominance perzistentní-
ho typu v německém pohraničí. 
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