
Adamec, Čeněk (1916–1997), sociolog (veřej-
né mínění), absolvent VŠO Praha, pracovník
ÚVVM v letech 1946–1948 a opět po jeho ob-
novení na konci 60. let, po roce 1989 první
ředitel IVVM. 

Alan, Josef (1938), sociolog (sociologie rodi-
ny, později biografická sociologie, sociologie
kultury a sociologická metodologie), 1961 ab-
solvoval obor dějiny filozofie na UJEP Brno,
koncem 60. let v Machoninově týmu a na

745

Stručný biografický slovník ke kulatému stolu 
Česká sociologie 1965–1989

Cílem tohoto slovníčku je poskytnout čtenářům kulatého stolu základní údaje o osobách, kte-
ré jsou v přepisu debaty zmiňovány. I zde se hlavní pozornost věnuje letům 1965–1989, za-
tímco informace z období přecházejícího i následujícího jsou značně výběrové. Do slovníčku
nejsou zahrnuty dostatečně známé osobnosti světové sociologie (Weber, Parsons), zatímco
v případě české, slovenské, polské a ruské sociologie bylo snahou redakce nevynechat niko-
ho. To se však nepodařilo v několika případech, jmenovitě tam, kde o zmiňovaných osobách
nebylo možné zjistit žádné další údaje, než jsou ty, které uvádějí účastníci kulatého stolu.
Z důvodu omezeného rozsahu se v heslech vesměs neobjevují ani odkazy na publikace – ty
lze ostatně snadno dohledat v souhrnných katalozích a bibliografických databázích.

Při zpracování slovníčku byly využity tyto publikace (uvedeno chronologicky): Antonín
Vaněk 1986. Slovník českých a slovenských sociálně politických myslitelů a sociologů 1848–1980.
Praha: Univerzita Karlova; Josef Tomeš et al. 1992. Československý biografický slovník. Praha:
Academia; Hana Maříková, Miloslav Petrusek, Alena Vodáková et al. 1996. Velký sociologický
slovník II. Praha: Karolinum; Alena Míšková, Hana Barvíková, Miroslav Šmidák 1998. Česko-
slovenská akademie věd 1969–1972. Restaurace komunistické moci ve vědě. Praha: ÚSD AV ČR;
Slovník českých filozofů 1998. Brno: Masarykova univerzita; Michael Třeštík (ed.) 2002. Kdo je
kdo = Who is who: osobnosti české současnosti: 5000 životopisů. Praha: Agentura Kdo je kdo. In-
formace byly čerpány také z medailonů a nekrologů otištěných v SČ a časopisu Demografie,
textů zařazených do tohoto čísla, autobiografických poznámek roztroušených v literatuře i na
internetu a z různých dalších internetových zdrojů. Zkratka (a) označuje položky zcela nebo
zčásti autobiografické. Na přípravě některých hesel se dále podíleli tito autoři: Ludmila Fialo-
vá (L.F.), Michal Illner (M.I.), Ferdinand Koudelka (F.K.), Pavel Machonin (P.M.), Jiří Musil (J.M.),
Miloslav Petrusek (M.P.), Antonín Rašek (A.R.), Jan Sedláček (J.S.), Oto Sedláček (O.S.).

Častěji používané zkratky: ČSVÚPSV – Československý výzkumný ústav práce a so-
ciálních věcí Bratislava, FF – Filozofická fakulta, FSÚ – Federální statistický úřad, FSV(P) – Fa-
kulta sociálních věd (a publicistiky), FVL – Fakulta všeobecného lékařství, MU – Masaryko-
va univerzita Brno, PaedF – Pedagogická fakulta, PF – Právnická fakulta, SAV – Slovenská
akadémia vied, SÚ, SoÚ – Sociologický ústav, UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Br-
no, UK – Univerzita Karlova v Praze, UK Bratislava – Univerzita Komenského v Bratislavě, UP
– Univerzita Palackého Olomouc, ÚFS ČSAV – Ústav pro filozofii a sociologii Československé
akademie věd, ÚML – Ústav marxismu-leninismu, ÚSPV – Ústav sociálně politických věd,
ÚVVM – Ústav pro výzkum veřejného mínění, VPA KG – Vojenská politická akademie Kle-
menta Gottwalda, VŠE – Vysoká škola ekonomická, VŠO – Vysoká škola obchodní, VŠPHV
– Vysoká škola politických a hospodářských věd, VŠPS – Vysoká škola politická a sociální,
VŠP ÚV KSČ – Vysoká škola politická Ústředního výboru KSČ, VŠZ – Vysoká škola země-
dělská, VÚSTE – Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky. ms



ÚSPV UK, od 1970 ČSVÚPSV Bratislava, 1978
přeložen na detašované pracoviště ústavu
v Praze, 1986–1989 spolu s Miloslavem Pet-
ruskem vydavatel časopisu Sociologický ob-
zor, 1990 ředitel obnoveného ÚSPV, posléze
ISS FSV UK, 1992–1995 spoluvydavatel časo-
pisu S-OBZOR (M.P.). 

Alijevová, Dilbar (1936), slovenská sociolož-
ka kazašského původu, (soudobá světová so-
ciologie, zejména fenomenologická sociolo-
gie, interakcionismus), 1958 absolvovala
MGU v Moskvě, 1958–1965 pracovnice AV
SSSR, od 1965 na katedře sociologie FF UK
v Bratislavě (M.P.).

Arab-Ogly, Edvard Arturovič (1925), ruský
sociolog a prognostik, absolvent MGIMO
(diplomatická škola), 1958–1965 v Praze v re-
dakci časopisu Otázky míru a socialismu, poté
vedoucí katedry filozofie Akademie sociál-
ních věd, od 1993 v Institutu člověka RAV
(M.P.).

Bártová, Eva (1927), 1950 absolventka PF UK,
od 1966 vědeckotechnická pracovnice socio-
logické sekce ÚFS ČSAV, 1970–1990 výkon-
ná redaktorka Sociologického časopisu, 1980
CSc., autorka překladu Parsonsových Společ-
ností (1970). 

Batygin, Gennadij Semjonovič (1951–2003),
ruský sociolog, 1974–2003 v Institutu socio-
logie AV SSSR a RF, 1994 založil časopis So-
ciologičeskij žurnal, výrazně progresivní autor
teoretických a metodologických monografií
(M.P).

Bauerová, Jaroslava (1930), 1952 absolvovala
VŠPS, od 1960 na katedře ekonomické socio-
logie a psychologie VŠE, od 1974 proděkan-
ka Fakulty řízení VŠE. Publikace k sociologii
řízení a sociálnímu postavení žen.

Bauch, Vlastislav (1926), slovenský ekonom
a sociolog, 1951 absolvoval VŠE Bratislava,
1953–1970 v Ekonomickém ústavu, od 1970
nejdříve v Sociologickém ústavu a poté od
1974 předseda sociologické sekce ÚFS SAV, za
normalizace šéfredaktor časopisu Sociológia. 

Baumann, Bedřich (1922–?), sociolog, v 2. po-
lovině 60. let pracovník katedry sociologie

FF UK, poté emigroval a zemřel v emigra-
ci (J.S.).

Baumol, William J. (1922), americký eko-
nom, 1949–1992 profesor na Princetonské
univerzitě, od 1971 profesor na New York
University. Zabýval se mj. teorií chování fi-
rem a ekonomickou analýzou kulturního sek-
toru.

Bendlová, Peluška (1931), filozofka a socio-
ložka (náboženství), v 60. letech v oddělení
sociologie náboženství SÚ ČSAV, 1970 muse-
la při politické čistce ústav opustit (M.I.).

Bláha, Inocenc Arnošt (1879–1960), sociolog,
filozof, pedagog, zakladatel brněnské socio-
logické školy, 1922–1939 a 1945–1949 profe-
sor sociologie a ředitel sociologického semi-
náře na MU Brno, spoluvydavatel Sociologic-
ké revue.

Blažek, Bohuslav (1942), sociální ekolog, ab-
solvoval dramaturgii na FAMU a obor filozo-
fie a psychologie na FF UK, 1964–1967 re-
daktor Literárních novin, 1967–70 drama-
turg Československého armádního filmu,
1971–1972 myč výloh, 1972–1980 ekologic-
ký psycholog v Ústavu krajinné ekologie,
1980–1984 pracovník Oddělení komplexní-
ho modelování Sportpropag, po 1989 ředitel
nadace Eco Terra, pedagog na FA ČVUT
a DAMU.

Blucha, Jiří (1923), sociolog (sociologie práce,
kvalifikace, sociální plánování), 1965–1970
pracovník oddělení sociologie práce, průmys-
lu a pracovních skupin SÚ ČSAV, 1971–1972
ÚFS ČSAV, poté TEVÚH Praha.

Brus, Włodzimierz (1921), polský ekonom,
1949–1968 profesor Szkoły Głównej Plano-
wania i Statystyki a Varšavské Univerzity, za-
býval se řízením socialistické ekonomiky.

Bútora, Martin (1944), slovenský sociolog, spi-
sovatel a politik, 1966–1969 redaktor časopisů
Echo, Reflex a Kultúrny život, 1971–1977 doku-
mentarista ČSVÚPSV Bratislava, 1977–1988
sociolog a terapeut v protialkoholické porad-
ně, 1989 spoluzakladatel VPN, 1991–1992
pedagog FSV UK Praha, 1999–2003 velvysla-
nec SR v USA.
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Cirbes, Vladimír (1926), slovenský filozof,
1949 absolvoval Vysokou školu polnohospodář-
ského a lesního inženýrství Košice, 1950–1975
pedagog na slovenských vysokých školách,
1958–1970 vedoucí katedry marxismu-leni-
nismu na VŠT Košice, 1971–1975 místopřed-
seda KNV v Košicích, od 1975 na SAV Brati-
slava, 1979–1988 ředitel ÚFS SAV.

Čihovský, Jaroslav (1936), sociolog (obecná
sociologie, dějiny sociologie). 1963–1970 před-
nášel filozofii, sociologii mládeže a výchovy
a dějiny sociologie na Pedagogickém institu-
tu, později Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého Olomouc. 1990 předseda rehabili-
tační komise a člen katedry sociologie a and-
ragogiky na FF UP (F.K.).

Davydov, Jurij Nikolajevič (1929), ruský so-
ciolog (estetika a sociologie kultury), Institut
dějin umění, od 1970 Institut konkrétních
sociologických výzkumů (kritika a analýza
frankfurtské školy, recepce Webera, problém
racionality) (M.P.).

Disman, Miroslav (1925–1996), sociolog (me-
todologie, komparativní výzkum), v 60. letech
pedagog na Fakultě osvěty a novinářství UK,
1968 emigroval, krátce působil na amerických
univerzitách (University of California, Santa
Barbara, University of Oregon, Eugene), pak
profesor sociologie na York University v ka-
nadském Torontu, po 1990 se vrátil do ČR
a spolupracoval se SoÚ AV ČR a FSV UK.

Dubská, Irena (1924), filozofka a socioložka,
1965–1969 šéfredaktorka Sociologického časo-
pisu, autorka první monografie z dějin socio-
logie po roce 1948 (Auguste Comte a vytvoření
sociologie, 1963), v 60. letech na pozvání R. K.
Mertona roční pobyt v USA (kniha Americ-
ký rok, 1968), 1977 emigrovala do Rakouska
(M.P.).

Dubský, Vladimír (1930), sociolog (sociologie
mládeže), 1953 absolvoval obor sociologie,
moderní jazyky na FF UK, 1953–1971 vyučo-
val zejména jazyky na VŠST Liberec a ČVUT
Praha, od 1972 pracovník ÚFS ČSAV.

Dulles, Allen Welsh (1893–1969), diplomat
a vedoucí pracovník amerických tajných slu-

žeb, 1953–1961 ředitel CIA, autor knihy The
Craft of Intelligence (1963).

Dvořák, Jiří, sociolog, pracovník SÚ a od
1970 ÚFS ČSAV, v 2. polovině 80. let připra-
vil k tisku knihu Ve stínu AIDS, která mohla
vyjít až po roce 1989 (Academia, 1992)
(M.P.).

Dvořák, Pavel, statistik, v 80. letech pracov-
ník analyticko-výzkumného oddělení ÚV
SSM a ÚVVM FSÚ (M.P.).

Fajfr, František (1892–1969), právník, demo-
graf, statistik a sociolog, 1915 absolvoval
právnickou fakultu v Praze, 1945–1961 před-
seda Státního úřadu statistického, 1957–1963
předseda Státní populační komise, 1964–1969
předseda nově vzniklé Československé de-
mografické společnosti.

Filipcová, Blanka (1928), socioložka (volný
čas, socialistický způsob života), 1951 absol-
vovala FF UK a VŠPS, 1951–1953 politická
pracovnice, 1953–1965 na katedrách marxis-
mu-leninismu ČVUT a VŠCHT, v 2. polovině
60. let vedoucí oddělení sociologie kultury
a volného času SÚ ČSAV, 1970–1989 vedoucí
vědecká pracovnice ÚFS ČSAV. 

Filipec, Jindřich (1926), filozof (kritika bur-
žoazní filozofie a sociologie), 1949 absolvoval
FF UK, 1951 PhDr. v oboru filozofie, estetika,
v 50. letech působil na VPA KG, v souvislos-
ti s tzv. „Jugoslávskou skupinou“ (revizionis-
ta) politicky postižen, po XX. sjezdu KSSS
očištěn, v 1. polovině 60. let na Historickém
ústavu ČSAV, poté ve FÚ ČSAV, 1970–1989
vedoucí vědecký pracovník ÚFS ČSAV, 1970
zástupce ředitele ÚFS, vedoucí Komise pro
otázky ideologického boje v souvislosti s ko-
existencí dvou světových soustav (O.S.). 

Fischer, Josef Ludvík (1894–1973), filozof
a sociolog strukturalistického zaměření, spo-
luvydavatel brněnské Sociologické revue, od
roku 1935 mimořádný profesor na FF MU Br-
no, během 2. světové války v emigraci v Ni-
zozemí, 1946–1949 rektor obnovené Univer-
zity Palackého v Olomouci, 1956–1960 opět
přednášel na univerzitě v Brně, 1968–1969
v Olomouci.
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Fišera, Ivan (1941), sociolog a politik (sociolo-
gie podniku), v 60. letech absolvoval FF UK,
podílel se na výzkumech armády, 1965–1970
pracovník oddělení obecné sociologie SÚ
ČSAV, 1975–1989 vedoucí oddělení Člověk
a práce ve VÚSTE, 1989–1991 představitel Ob-
čanského fóra, od 1990 poslanec FS, od 1991
člen ČSSD, 2004 poradce premiéra Stanisla-
va Grosse (O.S.).

Formánek, Miloslav (1930), politolog, 1954
absolvoval obor filozofie na VŠPHV a FF UK,
1954–1964 pedagog na katedrách marxismu-
leninismu FF UK a Univerzity 17. listopadu,
1965–1970 ÚML pro vysoké školy (od 1968
ÚSPV UK), 1970–1979 ÚFS ČSAV, od 1979
vědecký pracovník kabinetu marxismu-leni-
nismu ČSAV.

Franěk, Rudolf (1929), 1953 absolvoval obor
historie na FF UK, od téhož roku do 80. let na
katedře marxismu-leninismu ČVUT, za nor-
malizace vědecký tajemník ÚML ČVUT, 1979
profesor vědeckého komunismu, publikoval
v oblasti dějin MDH a sociologie mládeže. 

Gál, Fedor (1945), slovenský sociolog a poli-
tik, 1972 absolvoval obor chemie na SVŠT,
1982–1987 vedoucí týmu prognostiky na
SAV, 1990–1991 předseda VPN.

Galla, Karel (1901–1987), sociolog (sociolo-
gie venkova a výchovy), 1927 absolvoval obor
filozofie, historie, zeměpis na FF UK, asis-
tent Břetislava Foustky, 1931 soukromý do-
cent sociologie, 1931–1948 pracovník Státní
knihovny v Klementinu, 1946–1948 externí,
poté řádný profesor sociologie na pedagogic-
ké fakultě MU Brno, od 1949 řádný profesor
filozofie na UK Praha, 1959–1973 vedoucí
katedry pedagogiky FF UK, 1970–1973 dě-
kan FF UK, 1970 člen vědeckého kolegia fi-
lozofie a sociologie ČSAV, 1973–1978 ředitel
Ústavu pro pedagogiku vysokých škol.

Hadač, Emil (1914–2003), geobiolog, bota-
nik, 1972–1977 ředitel Ústavu krajinné eko-
logie ČSAV, 1971–1981 předseda redakční ra-
dy časopisu Vesmír, 1975–1990 předseda
Ekologické sekce Československé biologické
společnosti.

Havlová, Jitka (1933), socioložka (sociologie
práce, podniku a průmyslu), 1955 absolvo-
vala obor filozofie a historie na FF UK,
1955–1967 Ústřední škola ROH, 1965–1966
postgraduální studium na VŠE, obor ekono-
mická sociologie, 1967–1979 pedagožka na
katedře sociologie FF UK, 1979–1990 pracov-
nice VÚSTE, 1990–1998 opět na katedře so-
ciologie FF UK (a).

Hodek, Antonín (1903–1985), filozof, 1938
absolvoval ČVUT, poté pracoval jako kon-
struktér v ČKD, 1939–1945 vězněn, od 1950
VŠ pedagog, 1960 profesor, od 1970 vědecký
pracovník ÚFS ČSAV, 1970 předseda vědec-
kého kolegia filozofie a sociologie ČSAV.

Holda, Dalibor (1945), sociolog (sociologie
vzdělání a mládeže), absolvent ČVUT, 1967
pedagog na VPA KG, 1969–1970 ČVUT, od
1972 ÚML UK.

Holý, Karel (1924), sociolog (vzdělávání),
1948–1951 novinář, v 50. a 60. letech peda-
gog na FF UK, do 1968 vedoucí oddělení so-
ciologie na ÚSPV UK, v 70. a 80. letech
v Ústavu pro vysoké školy technické. 

Hora, Štefan (1911–1982), slovenský sociolog
(sociální činnost v průmyslovém podniku),
v 70. letech pracovník ČSVÚPSV Bratislava
(O. S.).

Hrůza, Ivan (1922), 1958 absolvent VŠP ÚV
KSČ, poté pedagog a od 1970 vedoucí katedry
vědeckého komunismu tamtéž, 1970 člen vě-
deckého kolegia filozofie a sociologie ČSAV,
1977 profesor vědeckého komunismu.

Hrzal, Ladislav (1923), filozof, od 1945 poli-
tický pracovník SSM a KSČ, 1953–1978 pe-
dagog VŠP ÚV KSČ, vedoucí pracovník ÚML
ÚV KSČ, 1970 člen vědeckého kolegia filozo-
fie a sociologie ČSAV.

Huláková, Marie (1923), socioložka, 1954 ab-
solvovala VŠPHV a FF UK, 1954–1958 od-
borná asistentka na FF UK, 1961–1965 poli-
tická pracovnice ÚV KSČ, 1965–1970 vědec-
ká pracovnice SÚ ČSAV, od 1970 ÚFS ČSAV,
1977 vedoucí oddělení pro výzkum dělnické
třídy, 1978 zástupkyně ředitele ÚFS.
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Charvát, František (1940), sociolog a mate-
matik, 1962–1967 programátor na ČVUT, na
konci 60. let na studijním pobytu v SÚ ČSAV,
od 1970 pověřen vedením sociologické sekce
ÚFS ČSAV, 1970–1983 zástupce ředitele ÚFS,
1983–1984 pověřený ředitel, 1985–1990 ředi-
tel Evropského střediska pro výzkum a doku-
mentaci ve společenských vědách ve Vídni.

Išikawa, Akihiro (1939), japonský sociolog
(průmyslová sociologie), profesor na Univer-
zitě Čúó Tokyo, zabýval se sociálně-ekono-
mickými problémy socialistických států,
1967 šestiměsíční stáž v SÚ ČSAV, 1975 roč-
ní stáž v ISA Pardubice, s českými a sloven-
skými sociology spolupracuje i po roce 1989.

Janda, Jaroslav (1932–1997), voják, sociolog
a politik, vystudoval vojenskou akademii
a obor filozofie a psychologie na FF UK,
v 60. letech náčelník oddělení společenských
organizací v armádě a pedagog, po srpnu
1968 z armády propuštěn, ve svobodném po-
volání se věnoval překladatelské činnosti
a byl jedním z tvůrců metodiky SEPIMO, po
1989 rehabilitován a povýšen do hodnosti
plukovníka v záloze, poradce náměstka mi-
nistra obrany (A.R.).

Janišová, Helena (1922–1999), socioložka
(urbánní sociologie), 1964–1985 v Útvaru
hlavního architekta města Prahy, autorka
knihy Zdeněk Ullrich. Příspěvek k dějinám čes-
koslovenské sociologie let 1945–1949 (Slon
1998) (M.I.).

Janouch, František (1931), jaderný fyzik,
1974 emigroval do Švédska, od roku 1978 za-
kladatel a předseda správní rady Nadace
Charty 77.

Ježek, Tomáš (1940), ekonom a politik,
1964–1984 vědecký pracovník Ekonomické-
ho ústavu ČSAV, 1985–1989 vedoucí vědecký
pracovník Prognostického ústavu ČSAV, od
1990 ministr a poslanec. 

Jodl, Miroslav (1924), sociolog a politolog
(teorie elit), 1960–1965 vědecký pracovník
FÚ ČSAV, 1965–1970 vědecký pracovník SÚ
ČSAV, člen tzv. Mlynářova týmu, 1971–1988
tiskárenský korektor, signatář Charty 77. 

Jungmann, Bohumil (1940–1993), sociolog (vý-
zkum veřejného mínění, sociální stratifikace),
absolvoval obor historie na FF UK, 1963–1969
ÚML pro vysoké školy, 1965–1966 na stáži
v Kolíně nad Rýnem, 1966–1969 člen Macho-
ninova týmu, 1969 pracovník ÚVVM ČSAV,
1973–1989 zaměstnanec pražské pobočky
ČSVÚPSV Bratislava, 1990–1993 ředitel IVVM.

Jurovský, Antonín (1908), slovenský psycho-
log a pedagog, člen Matice slovenské, 1939
profesor, 1969–1971 vyučoval na FF UK Bra-
tislava, v 70. letech v ČSVÚPSV Bratislava.

Kabele, Jiří (1946), sociolog (sociologická teo-
rie, sociální prognostika, biografická, klinic-
ká a ekonomická sociologie), 1969 absolvo-
val obor matematická statistika na MFF UK,
1973 obor estetika-sociologie na FF UK,
1973–1976 pracoval ve Státní knihovně ČSR,
1976–1979 Institut průmyslového designu,
1979–1984 Sportpropag Praha, 1984 Potra-
viny, 1984–1986 Fakultní nemocnice Motol,
1987–1990 Institut pro další vzdělávání léka-
řů a farmaceutů, 1990–1992 poradce minist-
ra zdravotnictví ČR, od 1990 pedagog ISS
FSV UK, 1991–1994 vedoucí katedry sociolo-
gie tamtéž, od 1996 proděkan FSV UK pro
vědu a výzkum, 1991–2001 člen redakční ra-
dy SČ (a).

Kadlecová, Erika (1924), filozofka a sociolož-
ka (náboženství), v 60. letech vedoucí oddě-
lení sociologie náboženství na SÚ ČSAV,
1968–1969 vedoucí Sekretariátu pro věci cír-
kevní, 1970 musela z politických důvodů
ČSAV opustit.

Kaláb, Miloš (1920–1994), sociolog a peda-
gog, 1957–1962 ředitel Ústavu pro výuku a vě-
deckou práci kateder marxismu-leninismu
(později ÚML pro vysoké školy), 1958–1961
proděkan a děkan FF UK, 1963–1965 děkan
společenskovědní fakulty Univerzity 17. lis-
topadu, 1965–1970 první ředitel SÚ ČSAV,
1974–1990 vědecký pracovník Výzkumného
ústavu pedagogického v Praze, po 1989 krát-
ce předseda vědecké rady SoÚ ČSAV.

Kapr, Jaroslav (1933–2003), sociolog (socio-
logie medicíny, politická sociologie), 1961 ab-
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solvoval obor filozofie na FF UK, v 2. polovi-
ně 60. let pedagog FVL UK, člen Machonino-
va týmu, 1968–1969 postgraduální studium
v Pittsburgu, v 70. a 80. letech v Ústavu soci-
álního lékařství, 1990–1993 FSV UK, poté
Slezská univerzita v Opavě.

Kára, Karel (1923), politolog (mezinárodní
vztahy), 1952 absolvoval VŠPS a VŠPHV,
v 60. letech pracovník oddělení obecné so-
ciologie SÚ ČSAV, od 1970 ve skupině pro
výzkum národní a internacionální politiky
ÚFS ČSAV, 1970–1973 předseda Českoslo-
venské sociologické společnosti.

Klofáč, Jaroslav (1921–1981), sociolog (obec-
ná sociologie, sociologická teorie), v 50. letech
učitel katedry filozofie FF UK, 1959–1961 pra-
covník Institutu společenských věd, 1961–1965
pedagog katedry filozofie VŠP ÚV KSČ,
1966–1969 zakladatel a vedoucí katedry so-
ciologie tamtéž, 1964–1967 předseda Česko-
slovenské sociologické společnosti, po roce
1969 tvrdě perzekuován (J. S.).

Kłoskowska, Antonina (1919–2001), polská
socioložka (sociologie kultury, nacionalis-
mus), 1974 profesorka Lodžské univerzity,
poté Varšavské univerzity, 1983–2001 šéfre-
daktorka časopisu Kultura i Społeczeństwo,
1989–1993 předsedkyně Polské sociologické
společnosti (J. S.).

Kohout, Jaroslav (1927), sociolog (ekonomic-
ká sociologie), 1962 vedoucí katedry sociolo-
gie a psychologie na VŠE, 1968 profesor so-
ciologie, 1970–1985 děkan Fakulty řízení
VŠE.

Kolaja, Jiří Tomáš (1919), sociolog (sociolo-
gie filmu, politická a ekonomická demokra-
cie), 1947 emigroval do Kanady, působil na
kanadských a amerických univerzitách. 

Kolesár, Ivan (1928), slovenský historik, kon-
cem 60. let vedoucí oddělení historie ÚSPV
UK (P.M.).

Kon, Igor Semjonovič (1928), ruský sociolog
a filozof (filozofie dějin, dějiny sociologie, so-
ciální a historická psychologie, sociální psy-
chologie), 1956 profesor, 1959 doktor věd na

Leningradské státní univerzitě, 1967–1972 ve-
doucí oddělení dějin sociologie Institutu kon-
krétních sociologických výzkumů AV SSSR,
potom odsunut do Etnografického (!) ústavu
(od 1974 dosud). Autor desítek tematicky růz-
norodých prací, z nichž některé byly přelože-
ny i do češtiny (Kritický nástin filozofie dějin
20. století, česky 1963) (M.P.).

Kosík, Karel (1926–2003), filozof, 1945–1947
studoval na FF UK Praha, 1947–1949 na FF le-
ningradské a moskevské univerzity, 1968–1970
a 1990–1992 profesor FF UK, 1970–1989 ve svo-
bodném povolání.

Köttner, Mojmír (1925–1981), po 1945 studo-
val v Brně sociologii a filozofii, od 1949 peda-
gog na všech stupních škol, 1978 vedoucí od-
dělení sociologie, 1980 vedoucí katedry mar-
xisticko-leninské sociologie na UJEP Brno.

Král, Josef (1882–1978), sociolog a filozof (dě-
jiny české filozofie a sociologie, pedagogika,
sociologie města), žák T.G. Masaryka, před-
stavitel pražské sociologické školy, 1920 se
habilitoval pro dějiny filozofie na FF UK Pra-
ha, 1924–1932 profesor na UK Bratislava, 1931
založil časopis Sociální problémy, 1934–1950
profesor sociologie na FF UK Praha, 1946–1947
děkan tamtéž, 1945–1950 veřejně kriticky
vystupoval vůči marxismu, po 1950 politicky
postižen (J.M.).

Kučera, Jaroslav (1938), pracovník ideologic-
kého oddělení ÚV KSČ a VŠP ÚV KSČ, 1968
stážista na SÚ ČSAV, 1970 člen vědeckého
kolegia filozofie a sociologie ČSAV a vedoucí
oddělení „Marxistické politologie“ v sociolo-
gické sekci ÚFS ČSAV.

Kučera, Milan (1929), demograf, 1952 absolvo-
val ČVUT, 1952–1992 s výjimkou 1972–1977,
kdy působil v Terplanu, pracovník statistické
služby, spolupracovník F. Fajfra při organiza-
ci sčítání 1961, hlavní organizátor sčítání
1970–1991, 1993–2002 na Přírodovědecké fa-
kultě UK, od 1959 člen redakční rady Demo-
grafie (L.F.).

Kutta, František (1923), filozof a ekonom, od
1953 na katedře ekonomiky průmyslu VŠE,
1954–1973 Ekonomický ústav ČSAV, od 1970
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vedoucí oddělení sociálního plánování a ří-
zení ÚFS ČSAV.

Kyselý, Milan, docent na VŠP ÚV KSČ,
v 80. letech náměstek federálního ministra
práce a sociálních věcí ČSSR (O.S.).

Lamser, Václav (1924–1986), sociolog (meto-
dologie sociálního výzkumu), studoval na FF
UK a na Ženevské univerzitě, 1965–1969 ve-
doucí oddělení metod sociologického výzku-
mu SÚ ČSAV, v 70. letech v Ústavu pro další
vzdělávání lékařů a farmaceutů a ČSVÚPSV,
signatář Charty 77, 1977 emigroval do SRN,
působil na univerzitě v Bielefeldu.

Linhart, Jiří (1942–1990), sociolog (životní způ-
sob), v 60. letech pedagog na FVL UK a FSVP
UK, člen Machoninova týmu, 1970–1990 vě-
decký pracovník ÚFS ČSAV, 1990 SoÚ ČSAV,
od 1988 let až do své smrti vedoucí skupiny
připravující Velký sociologický slovník (Karoli-
num 1996). 

Lón, František (1903–1986), politický pra-
covník KSČ a filozof, 1948–1950 zmocněnec
akčního výboru Národní fronty na Minister-
stvu školství a osvěty pro vysoké školy, od
1969 vedoucí zvláštní komise ÚV KSČ pro
analýzu kateder společenských věd na vyso-
kých školách, 1952–1976 vedoucí kateder
marxismu-leninismu na LF a FF UP Olo-
mouc, poté ředitel ÚML UP, v 70. letech po
určitou dobu v čele UP jako pověřený rektor
a následně jako prorektor (F. K.). 

Mácha, Karel (1931), filozof, 1966 přešel
z FÚ ČSAV na UK Praha, 1969 zvolen děka-
nem FSVP UK, 1977 emigroval do SRN. Au-
tor početných studií ze sociální filozofie, dě-
jin filozofie a antropologie.

Machonin, Pavel (1927), sociolog (sociální
struktura, stratifikace a mobilita, moderniza-
ce, elity), 1949 absolvoval VŠPS, 1950–1958
učitel společenských věd v armádě, 1960–1970
vědecký pracovník, v 60. letech místopředse-
da vědeckého kolegia pro filozofii a sociolo-
gii ČSAV, 1967–1970 ředitel ÚML pro vyso-
ké školy (1968 přejmenován na ÚSPV UK),
1967–1970 vedoucí týmu pro zkoumání so-
ciální struktury (Československá společnost,

1969), od 1970 z politických důvodů vylou-
čen z oficiální sociologie, 1970–1974 zaměst-
nán ve sportovních podnicích (Noctua, Tech-
nosport), 1974–1987 v Drůbežářském prů-
myslu v Chrustenicích u Berouna a v Praze,
1990–1991 vědecký pracovník v obnoveném
ÚSPV UK, 1992–2001 SoÚ AV ČR, kde půso-
bil jako spolupracovník, popř. vedoucí řady
empirických šetření (a).

Matějovský, Antonín (1932), sociolog (vzdě-
lání, sociální struktura), vědecký pracovník
ÚSPV UK, pedagog na katedře filozofie, so-
ciologie a logiky FF UK a na ÚML UK v Pra-
ze, v 80. letech vedoucí oddělení výzkumu
sociální struktury v ÚFS ČSAV.

Maydl, Přemysl (1919), 1948 absolvoval stu-
dium psychologie a sociologie na FF UK Pra-
ha, od 1969 na ÚFS ČSAV, kde byl pověřen
řízením Evropského střediska pro volný čas
a výchovu.

Mervart, Josef (1927), ekonom, 1967 docent
na UK, 1968 člen ekonomického oddělení
ÚSPV UK, od 1970 pracovník Ústředního
ústavu národohospodářského výzkumu.

Nárta, Miroslav (1928), politolog (kritika re-
vizionizmu a buržoazních ideologií), v 60. le-
tech ÚML pro vysoké školy, v 70. letech za-
městnanec ÚFS ČSAV (O. S.).

Nový, Lubomír (1930–1996), filozof, 1964–1969
a 1990–1996 vedoucí katedry filozofie Filozo-
fické fakulty MU (1960–1989 UJEP) Brno.

Nowak, Stefan (1925–1989), polský sociolog
(metodologie sociologického výzkumu, vý-
zkum postojů), od 1957 do své smrti působil
jako učitel sociologie na Varšavské univerzi-
tě, 1961–1973 šéfredaktor The Polish Sociolo-
gical Bulletin, 1974–1982 člen výkonného vý-
boru Mezinárodní sociologické asociace,
1976–1983 předseda Polské sociologické spo-
lečnosti (J. S.).

Oborská, Jarmila, nakladatelská redaktorka,
v 60. až 80. letech redaktorka Sociologické
knižnice nakladatelství Svoboda. Zasloužila
se o to, že v této edici vyšla řada kvalitních ti-
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tulů původní české i zahraniční sociologické
literatury (M.I.). 

Obzina, Jaromír (1929), funkcionář KSČ,
v 60. letech na vedoucích místech v oddělení
pro školství a vědu aparátu ÚV KSČ, od 1973
ministr vnitra ČSSR, od 1983 místopředseda
vlády ČSSR, na vysokých stranických a vlád-
ních postech až do listopadu 1989. 

Osipov, Gennadij Vasiljevič (1929), ruský so-
ciolog, 1968 založil Institut konkrétních so-
ciologických bádání.

Ossowski, Stanisłav (1897–1963), polský so-
ciolog, filozof a estetik, 1945–1947 vedoucí ka-
tedry teorie kultury a děkan Fakulty huma-
nitních věd Lodžské univerzity, 1948–1951
a 1957–1963 vedoucí katedry sociologie Var-
šavské univerzity, 1957–1963 předseda Pol-
ské sociologické společnosti, autor význam-
né práce o třídní struktuře v sociálním vědo-
mí, kritik ortodoxního marxismu. (J.M., J. S.)

Pašiak, Ján (1929), slovenský sociolog (socio-
logie města), 1952 absolvoval obor filozofie,
sociologie, historiografie na FF UK Bratisla-
va, 1969–1970 ředitel SÚ SAV, 1971–1993
Ústav stavebníctva a architektúry SAV.

Pecen, Jaroslav (1930–1988), filozof a politic-
ký pracovník KSČ, v 50. a 60. letech působil
v aparátu KSČ, 1968–1976 pedagog, poté
prorektor VŠP ÚV KSČ, 1976–1984 pomoc-
ník tajemníka ÚV KSČ, 1979 profesor dia-
lektického a historického materialismu,
1985–1988 ředitel ÚFS ČSAV.

Petrášek, František (1934), prognostik (meto-
dologie prognózování), 1956 absolvoval MFF,
1971 obor logika na FF UK, do 1967 katedra
technologie VŠE, 1967–1969 Výzkumný ústav
ekonomiky průmyslu a stavebnictví při VŠE,
1970–1977 Ústav pro ekonomiku a řízení vě-
decko-technického rozvoje (ÚVTR), Minis-
terstvo techniky, 1978–1980 Ośrodek badań
prognostycznych, Politechnika Wrocławska,
1980–1983 metodolog prognózování na oddě-
lení plánování vědy prezidia ČSAV, 1984–1990
Ekonomický ústav AV ČR, od 1990 VŠE,
1990–1997 vedoucí Střediska Meziuniverzit-
ního programu studií budoucnosti tamtéž (a).

Pomajzl, Karel (1922), historik (nacionalis-
mus), v 60. letech jeden z iniciátorů založení
Sociologického časopisu a člen ediční rady Socio-
logické knižnice nakladatelství Svoboda (M.P.).

Prchlík, Václav (1922–1983), generálplukov-
ník, 1958–1969 člen ÚV KSČ, 1968 předsta-
vitel reformního proudu v KSČ a autor nové
československé vojenské doktríny, 1969 vy-
loučen z KSČ, degradován a později odsou-
zen za protistátní činnost na 18 měsíců věze-
ní, po propuštění až do smrti pracoval v děl-
nické profesi (A.R.). 

Prokopec, Jiří (1927), demograf, 1951 absol-
voval PF v Praze, 1957–1970 tajemník Státní
populační komise, od 1970 pracovník Vý-
zkumného ústavu psychiatrického (L.F.).

Richta, Radovan (1924–1983), filozof, 1949
absolvoval FF UK, od 1954 pracovník FÚ
ČSAV, v 60. letech rozvinul vlivnou koncepci
vědeckotechnické revoluce (Civilizace na roz-
cestí, 1967), 1970–1982 ředitel ÚFS ČSAV.

Rollová, Věra (1925), socioložka, v 60. letech
zástupkyně ředitele ÚSPV UK, členka Ma-
choninova týmu, v 70. a 80. letech vedoucí
pražské pobočky ČSVÚPSV Bratislava (P.M.). 

Roško, Robert (1932–2000), slovenský socio-
log (sociální struktura, sociologie práce), ab-
solvoval obor filozofie-sociologie na FF UK,
činný v SÚ, poté ÚFS SAV, autor konceptu
„domácího pracovního okruhu“ (DPO).

Růžička, Ladislav (1920), demograf (zdravot-
ní stav obyvatelstva), 1949 absolvoval obor
ekonomie na VŠPHV, ve 40. letech v Ústa-
vu národního hospodářství spolupracoval
s prof. J. Mackem, v 50. letech ve Vodopro-
jektu Praha, od 1960 na Lékařské fakultě hy-
gienické, 1966–1969 také na Univerzitě 17. lis-
topadu, od 1967 pracoval pro OSN, od 1971
v emigraci v Austrálii, profesor na univerzitě
v Canbeře. 

Rychtařík, Karel (1930–1990), sociolog, ab-
solvent VPA KG v Praze, poté pedagog tam-
též a dále do 1971 vedoucí katedry marxis-
ticko-leninské sociologie na VPA KG Brati-
slava, 1970–1989 šéfredaktor Sociologického
časopisu, 1977–1989 ředitel ÚVVM při FSÚ.
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Řehák, Jan (1939), matematik a sociolog (sta-
tistika, metody analýzy dat), 1962 absolvoval
MFF UK, 1964–1965 výzkumný ústav pro ba-
vlnářský průmysl ORGATEX, 1968–1969 stu-
dium na University of Michigan (titul M.S.),
1965–1970 SÚ ČSAV, 1970–1986 ÚFS ČSAV,
1986–1988 Geografický ústav, 1988–1991
Ústav ekonomických a sociologických výzku-
mů, v 70.–80. letech aktivní v metodologické
sekci Československé sociologické společ-
nosti, 1969–1971 pedagog na FSVP UK Pra-
ha, 1971–1978 FF UK, 1990–1997 opět FSV
UK Praha a VŠE, v 90. letech také na SoÚ
AV ČR, od 1992 agentura SC&C. 

Sekera, Václav (1892–1982), demograf, sta-
tistik, spolupracovník Josefa Krále a Anto-
nína Boháče, 1922 absolvoval PF v Praze,
1925–1951 pracovník Státního úřadu statis-
tického (od 1937 vedoucí demografického od-
boru, hlavní organizátor sčítání 1950), 1951
převeden do výroby, 1971–1980 jako důchod-
ce spolupracovník při analytické činnosti Čes-
kého statistického úřadu (L.F., J.M.).

Schaff, Adam (1913), polský filozof a logik,
studoval v Paříži, Varšavě a Moskvě, od 1945
člen ÚV polské lidové dělnické strany, 1948
první profesor marxistické filozofie v Polsku
(Varšavská univerzita), po 1956 revizionista,
stoupenec „marxistického humanismu“. 

Schneider, Milan (1934–1997), filozof a socio-
log, v 60. letech přednášel na PaedF UP Olo-
mouc nejprve filozofii, od 1965 v kabinetu
sociologie výchovy a mládeže a následně na
katedře sociologie obecnou sociologii a me-
todiku sociologického výzkumu, po zrušení
této katedry od 1971 na nově vzniklé kated-
ře aplikované sociologie na FF UP, od 1990
na katedře sociologie a andragogiky FF, poté
na PaedF UP (F.K.).

Sirácky, Andrej (1900–1988), slovenský filo-
zof a sociolog, 1925 absolvoval obor literatura,
filozofie, sociologie na FF UK Praha, 1948 se
habilitoval v sociologii u Antona Štefánka na
FF UK Bratislava, 1953–1955 rektor UK Bra-
tislava, 1955–1961 předseda SAV, 1965–1969
první ředitel SÚ SAV, 1975–1979 ředitel ÚSF
SAV.

Slejška, Dragoslav (1923–1996), sociolog
(hodnotové orientace a sociologie průmyslu),
od 1945 studoval filozofii na FF UK, poté na
FF Leningradské univerzity, 1951–1955 aspi-
rantura na Moskevské univerzitě, 1954–1964
FÚ ČSAV, 1965–1970 vedoucí oddělení sociolo-
gie práce, průmyslu a pracovních skupin SÚ
ČSAV, 1970–1975 oborový inženýr ISA, pražské
pobočky Domu techniky ČSVTS Pardubice,
1976–1983 vědecký pracovník Ústavu technic-
kého rozvoje a informací (ÚTRIN), 1990 rehabi-
litován, spolupracovník SoÚ ČSAV (P.M., O.S.).

Soukup, Miroslav (1927), politický pracov-
ník, 1950 absolvoval obor nejnovější dějiny
na VŠPS, od 1970 vědecký pracovník oddě-
lení sociálního plánu a řízení ÚFS ČSAV.

Srb, Vladimír (1917), demograf, 1946 absol-
voval PF UK, 1946–1982 pracovník statistic-
ké služby, do 1969 vedoucí resp. ředitel od-
boru obyvatelstva; 1959–1974 předseda re-
dakční rady Demografie, dosud člen její re-
dakční rady, 1969–1972 předseda redakční
rady bulletinu Demosta, spoluzakladatel,
1969–1971 předseda a od 1998 čestný před-
seda České (Čs.) demografické společnosti,
autor řady monografií a studií o populačním
vývoji obyvatelstva České republiky.

Strecková, Yvonne (1934), ekonomka a poli-
tička (veřejná ekonomie, řízení, prognózová-
ní a plánování), od 1990 na Ekonomicko-
správní fakultě MU Brno, zastávala post ná-
městkyně ministra vnitra pro reformu státní
správy.

Strmiska, Zdeněk (1925), sociolog (sociolo-
gická teorie, komparace soudobých společ-
ností), 1968 emigroval do Francie, 1981–1991
ředitel Centre de recherche interdisciplinaire sur
les transformations sociales. 

Suchý, Jiří, slovenský filozof a logik (sociální
filozofie, futurologie), manžel socioložky Dil-
bar Alijevové (M.P.).

Svoboda, Ludvík (1903–1977), filozof, 1927
absolvoval filozofii a klasickou filologii na
MU Brno, ve 30. letech publicisticky aktivní
v levicovém tisku, spolupracovník Sociologic-
ké revue, 1948 profesor UK Praha, 1951–1953
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prorektor UK, 1957–1959 ředitel FÚ ČSAV,
1959–1971 vedoucí katedry filozofie na FF UK. 

Szczepański, Jan (1913–2004), polský socio-
log (dějiny sociologie, obecná sociologie, teo-
rie sociální struktury, sociologie inteligen-
ce), 1952–1956 rektor Lodžské univerzity,
1955–1982 pracovník Institutu filozofie a so-
ciologie Polské akademie věd, kde byl po řadu
let ředitelem, 1969–1980 místopředseda Pol-
ské akademie věd, 1966–1970 předseda Mezi-
národní sociologické společnosti, od 1967
čestný člen Československé sociologické spo-
lečnosti (J.S.).

Szomolányi, Soňa (1946), slovenská sociolož-
ka a politoložka (sociologické teorie, dějiny
slovenské sociologie), 1971 absolvovala obor
sociologie na FF UK Bratislava, potom půso-
bila na katedře marxisticko-leninské sociolo-
gie tamtéž, po 1989 vědecká pracovnice SoÚ
SAV a vedoucí katedry politologie na FF UK
Bratislava.

Szostkiewicz, Stefan, polský sociolog (meto-
dy a techniky sociologického výzkumu), pra-
coval v Centru pro výzkum veřejného míně-
ní, 1965 vyšla v Bratislavě ve slovenském
překladu jeho práce Sociologický výskum. Pro-
cedúry a techniky (M.I.). 

Šabata, Jaroslav (1927), filozof a psycholog,
od 1953 přednášel na katedře marxismu-le-
ninismu MU (ÚJEP) Brno, 1968–1969 tajem-
ník krajského výboru KSČ v Brně, 1969 vy-
loučen z KSČ, 1971 odsouzen k šesti a půl le-
tům vězení, signatář a dvojnásobný mluvčí
Charty 77.

Šafář, Zdeněk (1938), sociolog (metodolo-
gie), v 60. letech pedagog na FVL UK, pra-
covník ÚSPV UK a metodolog Machoninova
týmu, v 70. a 80. letech na ÚML UK (P.M.).

Šiklová, Jiřina (1935), socioložka (sociální
práce, zdravotnictví), 1960–1964 katedra filo-
zofie FF UK, 1965–1970 katedra sociologie
tamtéž, 1971–1990 pracovala ve zdravotnic-
tví a v různých profesích, spolupracovala na
několika výzkumech v gerontologii a so-
ciální pediatrii, 1977 signatářka Charty 77,
1980–1981 z politických důvodů vězněna, od

1990 opět na FF UK, 1991–2000 vedoucí ka-
tedry sociální práce tamtéž.

Škarda, Evžen (1905–1973), architekt a urba-
nista působící v Brně, představitel funkcio-
nalismu v architektuře, zabýval se územním
plánováním a technikou stavby měst, ředitel
brněnské pobočky Výzkumného ústavu vý-
stavby a architektury (J.M.).

Štráchal, Miroslav (1926), politický pracovník
a sociolog, 1952 absolvoval VŠPS, 1961–1976
pedagog, pak vedoucí katedry, pak ředitel
ÚML na PaedF Ústí nad Labem, od 1976 vě-
decký pracovník pobočky ÚFS ČSAV v Ústí
nad Labem. 

Tlustý, Vojtěch (1921–1989), filozof a socio-
log, absolvoval FF UK, v 50. letech učitel ka-
tedry filozofie tamtéž, asistent prof. Ludvíka
Svobody, od 1959 FVL UK, v 60. letech ve-
doucí oddělení filozofie v ÚSPV UK, 1968
profesor, v 70. letech vědecký pracovník ÚFS
ČSAV, v 80. letech v Institutu pro doškolová-
ní lékařů a farmaceutů (J.S., M.P.).

Triska, Jan F. (1922–2003), americký polito-
log a právník českého původu, 1948 emigro-
val do USA, 1960–1989 profesor politologie
a mezinárodních vztahů na Stanfordově uni-
verzitě, 1962 spoluautor studie The Theory,
Law and Policy of Soviet Treaties. 

Turba, Milan (1942), sociolog (urbánní socio-
logie), od 70. let v bývalém Útvaru hlavního
architekta hl. m. Prahy, nyní ředitel odboru
strategických koncepcí, sekce Útvaru rozvo-
je hlavního města Prahy Magistrátu hl. m.
Prahy (M.I.). 

Typovská, Ludmila (1928), socioložka, od 1967
v kabinetu sociologie výchovy a mládeže, ná-
sledně na katedře sociologie PaedF UP Olo-
mouc, poté na katedře aplikované sociologie
FF UP, 1971–1982 z politických důvodů pro-
puštěna, 1990 rehabilitována, do odchodu do
důchodu odborná asistentka se zaměřením na
sociální práci na katedře sociologie a andrago-
giky (F.K.).

Urbánek, Eduard (1931–1998), sociolog (obec-
ná sociologie, soudobé sociologické teorie,
dějiny sociologie), 1954 absolvoval VŠPHV
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a FF UK, obor filozofie, 1957 ukončil vědec-
kou aspiranturu na MGU v Moskvě, od 1957
pedagog na FF UK, 1965–1970 a 1989–1991
vedoucí katedry sociologie na FF UK.

Vacek, Lubomír (1930), sociolog, 1952 ab-
solvoval VŠPS, poté do 1969 v armádě,
1969–1972 vědecký pracovník ÚVVM ČSAV,
1972 vedoucí oddělení ÚVVM při FSÚ, 1977
zástupce ředitele ÚVVM. 

Vaněk, Antonín (1932–1996), sociolog (dějiny
české sociologie), absolvoval obor filozofie-
-historie na FF UK a VŠPHV, 1964–1972 poli-
tický pracovník KSČ, 1971–1972 externí ve-
doucí katedry filozofie, sociologie a logiky FF
UK, 1972–1977 ředitel ÚML UK, 1977–1989
vedoucí katedry marxisticko-leninské socio-
logie FF UK, 1986–1989 děkan FF UK.

Večerník, Jiří (1941), sociolog (ekonomická
sociologie, sociální stratifikace, sociální poli-
tika), 1963 absolvoval obor finance a úvěr na
VŠE, koncem 60. let působil v ÚSPV UK,
člen Machoninova týmu, od 1970 odborný
pracovník na ÚFS ČSAV, od 1990 vedoucí vě-
decký pracovník v SoÚ, 1991–1993 šéfredak-
tor SČ, od 2001 šéfredaktor CSR. 

Vojnar, Jaromír (1919–1975), filozof a socio-
log, v 60. letech odborný asistent na PaedF
UP Olomouc, od 1967 v kabinetu sociologie
výchovy a mládeže a následně na katedře so-
ciologie PaedF, kde přednášel sociologii mlá-
deže, 1969 z politických důvodů propuštěn,
1990 posmrtně rehabilitován (F.K.).

Voženílek, Jiří (1909–1986), architekt, v mezi-
válečných letech působil v projekční skupině
Baťových závodů ve Zlíně, po 2. světové válce

ve Stavoprojektu a Státním výboru pro vý-
stavbu, první ředitel Výzkumného ústavu vý-
stavby a architektury, 1961–1969 hlavní archi-
tekt města Prahy, po 1969 řadový pracovník.

Weiner, Bedřich, sociolog, v polovině 60. let
vedoucí katedry na strojírenské fakultě
ČVUT Praha, poté ředitel Evropského stře-
diska pro výzkum volného času na SÚ ČSAV,
1968 emigroval do SRN, působil v Kolíně
nad Rýnem (O.S). 

Wiatr, Jerzy Józef (1931), polský politolog
a sociolog (politická sociologie, sociologie ar-
mády), 1954 absolvoval Varšavskou univerzi-
tu, profesor Institutu sociologie tamtéž, od
1965 vede polskou část mezinárodních srov-
návacích výzkumů politických elit. 

Zeman, Miloš (1944), prognostik a politik,
1969 absolvoval VŠE, 1970 z politických dů-
vodů propuštěn z Výzkumného ústavu eko-
nomiky průmyslu a stavebnictví při VŠE,
1971–1984 v tělovýchovných organizacích
(Sportpropag, Technosport), 1985–1989 jako
prognostik a analytik na různých pracovištích
(např. Ústav racionalizace práce), 1990–1992
v Prognostickém ústavu ČSAV, od 1990 aktiv-
ní v politice, 1998–2002 předseda vlády ČR.

Zich, František (1935), sociolog, 1960 absolvo-
val fakultu lesnickou VŠZ Praha, 1965 zakon-
čil postgraduální studium na VŠP ÚV KSČ,
kde dále působil na katedře vědeckého komu-
nismu, 1981–1989 vedoucí katedry marxistic-
ko-leninské sociologie VŠP ÚV KSČ, 1983 pro-
rektor tamtéž, 1988–1989 předseda Českoslo-
venské sociologické společnosti, 1990–1992
Sociálně-ekonomický ústav ČSAV, 1993–2004
SoÚ AV ČR Ústí nad Labem.

Stručný biografický slovník ke kulatému stolu Česká sociologie 1965-1989

755



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


