
Z činnosti Slovenskej socíologícked
spoločnosti

5. februára 1968 sa zišiel na druhej pra
covne] schódzke prípravný výbor Semínára
k metodológií dejín slovenskej socíológíe,
ktorý bol v dňoch 7. a 8. októbra t. r.
v Smoleníciach.

12. februára 1968 hostovala sekcía socío
lógíe práva významného rakúskeho právní
ka a vedca, ríadíteřa Sociologického ústavu
a Ústavu filozofie práva Univerzity Graz,
prof. DDDr. Joh a n n a M o k r e. Predná
šal na tému Prirodzené .c pozitívne právo.

2L februára 1968 zasadal výbor sekcie
socíológio zdravotníctva. Za nového vedú
ceho sekcíe menoval M i I o šaT i c h é h o.

5. marca 1968 bol otvorený v Dome tech
niky, Bratislava, Kocelova 17, Klub socío
lógov. Podujatie zahájil predseda hostíteřske]

organízácíe, KR VTS, P a vel S tah 1.
Otvárací prívet predníesol predseda Sloven
skej sociologíckei společností M art i n
K a t r i a k. Činnost klubu zahájil prednáš
kou Výskumy participácie a participačná

'f1,ypotéza v americkej sociológii vedeoký
pracovník Sociologického ústavu CSAV,
Dra g o s I a v Sl e j š k a. Klub je otvorený
každý útorok od 14-18 hod.

13. februára 1968 opat zasadal prípravný
výbor Seminára k metodológíí dejín sl 0

venskej socíológíe.
19. marca 1968 prednášal v Klube socio

Iógov členom sekcie sociológie práce J á n
Pic h ň a na tému Sociologické aspekty
jluktuácie.

26. marca 1968 sa v Klube sociológov
uskutečnila prednáška vedúcej sekcie socío-

lógie rodiny a zamestnanej ženy, Jol a n y
Jan č o v i č o v e j, K aktuálnym otázkam
rodiny v súčasnej industriálnej spoločnosti.

29. marca 1968 bola hostem sekcío socio
lógíe kultury a masovej kultúry pracovníč

ka Pedagogického ústavu z Varšavy, dr. J a
n i n a K obl e w s k a. Prednášala na tému
Výsledky polských výskumov vplyvu filmu,
rozhlasu a televízie na mládež.

2. a 9. apríla 1968 zasadalo Predsedníctvo
Slovenskej socíologtoke] společností.

9. a 30. apríla sa zíšla v Klube socio
lógov sekcia sociológíe vidieka na diskusiu
k prednáškam Elígie Tur i - N a g y o ve j
O problémoch výuky rurálnej sociológie a
Alexandra H i r n e r a Skúsenosti z kom
plexného sociologického výskumu obce
Senča (Sviituša).

23. apríla 1968 za:sadala sekcia sociológíe
kultúry a masoveí kultury. Na programe
mala otázky vydania Zborníka zo seminára
v Trenčianských Tepliciach a organízačné

otázky.
24. apríla 1968 pre sekciu sociológiewra

votníctva prednášal D u š a n Pro vaz n í k
na tému K vymedzeniu predmetu sociológie
zdravotníctva.

24. apríla 1968 rokovala sekcia metodo
Iógie o projekte výskumu obytného prostre
dia v Bratíslave, Iníormoval J á n Zem k o,
pracovník Ústavu architektúry a staveb
níctva SAV.

25. apríla 1968zasadal výbor Slovenské]
socíologícke] společností.

3. mája 1968 sa zišlo Predsedníctvo Slo
venskeí socíologíckel společnosti.

Libuša Friedová

Nepřehlédněte!

V 6~ čísle Sociologického časopisu minulého
roku se mohl čtenář seznámit s koncepcí
rozsáhlého šetření sociální diferenciace a
mobility obyvatelstva v CSSR. Od července

1968 jsou k dispozici první data z tohoto
výzkumu a jejich interpretace bude probíhat
nejméně jeden rok. První interpretační zá
věry (odevzdání publikace nakladatelství)
je plánováno na březen 1969.

Vedení výzkumného týmu se obrací na
sociologickou veřejnost s následujícím ná
vrhem: jelikož množství získaných infor
mací (nebo údajů, které je možno získat
na základě flexibilního programu) je tak
rozsáhlé, že není možné je využít ani po
měrně rozsáhlým průzkumným týmem,
otevře tým veškeré údaje k tzv. sekundární
analýze všem zájemcům. Předpokládáme,

že:

bude mozne předat prakticky jakékoliv
tabulky (data) ve formě, kterou umož
ňuje standardní program (základní idea
programu viz článek J. Linhart-Z.Ša
fář, Programování třídění a statistických
výpočtů pomocí samočinných počítačů,

Sociologický časopis č. 4/1957),
- bude možné předat výpisy ze základních

dat ke speciálním operacím.

Náklady na manipulaci musí ovšem krýt
zadavatel - jedna tabulka na celém sou
boru (13 tisíc osob) s veškerou statístíkou
je kalkulována na cca 50 Kčs, při menších
souborech náklady prudce klesají. Výpisy
znaků se kalkulují vzhledem k době trvání
výpočtu.

Uvědomíme-li si ovšem, že máme k dispo
zici rozsáhlý reprezentativní soubor a data
(např. ke studiu mobility) téměř unikátní,
nejsou náklady příliš vysoké.

Hlavní možnosti využití těchto dat:

1. Kontrola složení jiných výběrových sou
borů vzhledem k našemu souboru, mož
nosti komparace.

2. Samostatné rozpracování dílčího problé
mu, o který zatím neměl nikdo zájem 
např. studium migrace Cechy-Slo
vensko.

Z dopisů redakci

3. Dílčí studie na speciálních souborech 
např. hospodářské postavení ekonomicky
neaktivních osob nebo naopak osob svo
bodných či vdovců, speciální studie
o mobilitě osob v dopravě a spojích,
změny v souborech osob, které někdy

pracovaly v armádě atd.
4. Dílčí doplňující údaje pro vlastní práci

např. do kterých hospodářských odvětví

přecházely osoby ze zemědělství?

Je samozřejmé, že se musíme omezit
pouze na náhodně vybrané "ukázky" otázek,
kterých je možno klást v rámcí získaných
dat nepřeberné množství.

Bližší informace o možnostech využit]
dat, seznámení s manipulací s daty, způ

sobech zadávání otázek, použité statistice
apod. hodláme poskytnout na speciálních
seminářích.

Paralelně nabízíme data pracovištím, kte
rá vychovávají sociologický dorost, jako
cvičný materiál pro manipulaci - hodláme
využít téže myšlenky, která přinesla P01PU'"
laritu Ústřednímu archívu empirických so
ciálních výzkumů v Kolíně nad Rýnem.

Data bude možno volně použít k publí
kaci, popř. napsání vlastních původních

prací (např. kandidátských prací), pouze
budou dohodnuty zásady udání pramene,
ze kterého pracovník čerpal.

Prosíme všechny zájemce o nabízenou
spolupráci, aby laskavě sdělili předběžné

požadavky an adresu: Ústav sociálně politic
kých věd, Celetná 20, Praha 1 - k rukám
s. Rádlové,

Počítáme, že by data mohla být k díspo-
zící všem zájemcům od března 1969. .

Pavel Machonin
Zdeněk Šafář

*
Oznámení

Jako autor stati o československé sociologií
ve spise Československá filosofie mám věcné
námitky proti tomu, jak je ve 3. čísle letošní
ho Sociologického časopisu, zejména ve člán

ku prof. Gally, vylíčen vývoj české sociologie.
Ve vhodné době předložím námitky svoje
i spolupracovníků redakci s žádostí o jejich
uveřejnění.

Josef Král
V Praze, dne 22. srpna 1968


