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Posudek habilitační práce dr. Evy Laiferové Problematika národa v 

slovenskej sociológii: Formovanie prístupov k téme národa 

 

Jako habilitační spis předložila Eva Laiferová knižní publikaci z roku 2018 Problematika 

národa v slovenskej sociológii. Fromovanie prístupov k téme národa.  Téma národa patří k 

důležitým tématům počátků sociologie ve střední Evropě, a jak ukázaly studie Roberta 

Klobuckého (2006 Národ a sociologie), pro slovenskou sociologii se jedná o téma do značné 

míry konstitutivní. Z pohledu historika slovenské sociologie si tedy autorka mohla jen stěží 

vybrat důležitější téma k průřezovému zpracování.  

Předložená práce je vyústěním dlouhodobého studia a výzkumu autorky v oblasti dějin 

sociologie. Šíří záběru – od počátku slovenské sociologie do současnosti – se jedná o práci, 

kterou nelze zpracovat za tři nebo čtyři roky. I když práce není bez kritizovatelných míst, jako 

k celku se dá říct, že Evě Laiferové se podařilo s vytyčeným úkolem (zmapovat formování 

hlavních přístupů k tématu národa od počátků slovenské sociologie do současnosti) vypořádat 

úspěšně. Svoji erudici v oblasti dějin slovenské sociologie prokázanou v řadě dílčích studií za 

více než dvě dekády dokázala završit dílčí syntézou v jedné tematické oblasti. Její knihu o 

problematice národa ve slovenské sociologii bude pravděpodobně citovat každý, kdo bude o 

dějinách slovenské sociologie jako celku či o tematizaci národa v širším slovenském 

intelektuálním kontextu publikovat cokoli v budoucnu. 

Práce je členěna do pěti kapitol doplněných o úvod a závěr. Ačkoli kapitoly sledují 

chronologickou osu dějinného vývoje (od etapy předsociologického myšlení po období po 

rozdělení ČSFR a vzniku samostatné Slovenské republiky v roce 1993) autorka správně 

poznamenává, že "(…) vývoj poznania na poli sociológie národa bol na Slovensku nelineárny, 

nekontinuitný, a to aj vzhľadom na hĺbku a rozsah vedeckého poznania a argumentácie v 

prospech jednotlivých prístupov. Zvolená etapizácia skôr naznačuje diferenciáciu 

paradigmálnu, teoreticko-metodologickú a filozoficko-svetonázorovú, ako aj samotný význam, 

aký téme národa prináležal v rôznych obdobiach spoločenského vývoja na Slovensku." (s. 6)1 

Právě proto, že se ztotožňuji s autorkou v názoru, že jednotlivé etapy ve vývoji sociálního 

myšlení (vědeckého, uměleckého, filosofického, náboženského, technického apod.) je užitečné 

uchopovat jako změny paradigmatu, postrádám v práci specializovanou komparativní kapitolu, 

                                                           
1 V posudku cituji z elektronické PDF verze, jejíž stránkování se nekryje s tištěnou publikací. 
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která by shrnula rozdíly v paradigmatech a nabídla tak jednoznačnou interpretaci vývoje 

slovenského sociologického myšlení o národě jako celku. Přitom jednotlivé etapy jsou 

zpracovány precizně a proporčně vyváženě a vytvářejí k takové komparaci kvalitní základ. Není 

tomu sice tak, že by knihu tvořily nepropojené kapitoly, v rámci pojednání o jednotlivých 

etapách nalézáme odkazy na jiné etapy, resp. odlišné paradigmatické přístupy, nicméně robustní 

téma analyticky vhodně uchopené ve svých vývojových aspektech by si zasluhovalo výraznější 

komparativní vhled.  

Zároveň by se z hlediska historika idejí vyjasnila řada  detailů. Např. proč autorka zvolila jinou 

periodizaci, resp. strukturaci sociologického diskurzu o národě než  další dva klíčoví slovenští 

autoři Turčan a Klobucký, jejichž příspěvek autorka hodnotí kladně a jejich práci často cituje. 

Ti předkládají sedmistupňovou etapizaci vývoje sociologického myšlení o národě, zatímco Eva 

Laiferová pracuje s pětistupňovou periodizací ("Predmetná práca sa sústreďuje na päť 

základných etáp vo formovaní poňatia a interpretácii témy národa v slovenskej sociológii, ktoré 

nie sú prísne chronologicky vymedzené, ale odlišujú sa paradigmatickým vymedzením s 

dôrazom na osobnostný prínos ich reprezentantov." s. 6). Z textu je patrné, že sloučila první 

dvě a poslední dvě etapy uvedených autorů, ale chybí jasná argumentace, proč tomu tak učinila 

a v čem je tato etapizace adekvátnější než ta navržená Turčanem a Klobuckým. 

Pravděpodobnými důvody je, že dvě první etapy podle periodizace Turčana a Klobuckého 

(hlasisté a J. Lajčiak) spadají do protosociologického období a v etapě mezi rokem 1948 a 1989 

se v oblasti sociologie národa na Slovensku toho moc neudálo. Chybí však explicitnější určení, 

které čtenáři z "venku" udělá jasno, případně rozbor tohoto mlčení. Komparaci by také 

napomohlo větší propojení s širším mezinárodním kontextem, které by však mohlo vést ke 

ztrátě smyslu pro detail a pro autonomní vývojovou logiku dobových paradigmat.  

Práci otevírá kapitola "Formovanie problematiky národa v predsociologickoum myslení a v 

ranej sociolódii na slovensku". Autorka nepředkládá sysemtatickou koncepci toho, jak lze 

rozlišit sociologii o nesociologie (podobně jako v dějinách vědy jako celku vymezujeme 

vědecké od nevědeckého), avšak vychází implicitně z intuitivního, obecně přijímaného a 

opodstatněného přístupu, že v dějinách sociologie můžeme za sociologii označovat to, co samo 

sebe za sociologii prohlašuje a tím jednoduše konstruovat předmět sebereflexivního výzkumu. 

Věnuje se konceptualizaci u osvícenců a romantických idealistů v etapě národního obrození, 

sociologicko-politické koncepci prvorepublikového politika Milana Hodži a dílu kněze Jána 

Lajčiaka. Trochu nelogicky podkapitola věnovaná Hodžovi předchází podkapitole o 
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Lajčiakovi, který se narodil nedlouho před Hodžou a předčasně zemřel čtvrt století před ním, 

nicméně věcné struktuře výkladu toto chronologické předřazení neškodí. 

Protosociologické období slovenské sociologie monograficky zpracoval před zhruba patnácti 

lety Robert Klobucký s detailním zaměřením na hlasistické hnutí, do kterého Hodža patří. První 

kapitola knihy Evy Laiferové zasazuje toto hnutí do širšího kontextu slovenského sociálního 

myšlení a národně obrozeneckých snah. 

Druhá kapitola "Sociologická koncepcia národa v diele Antona Štefánka a predstaviteľov 

Bratislavskej sociografickej školy" se po právu zaměřuje na dílo nejvýznamnějšího 

slovenského sociologa klasického období, kterého lze považovat za zakladatele sociologie na 

Slovensku v užším slova smyslu. Štefánkovo dílo bylo podobně jako Hodžovo motivováno 

prakticky a politicky. Samotný Štefánek stál u zrodu katedry aplikované sociologie na 

bratislavské univerzitě v meziválečném období mj. z důvodů nespokojenosti s příliš 

akademickým laděním oboru pod taktovkou českých pedagogů. I přesto si jeho dílo zachovalo 

značné akademické kvality (měřeno dobovými standardy). Laiferová představuje plasticky jeho 

dílo a přesvědčivě dokladuje, že "Štefánkove názory (…), sú predovšetkým dôkazom 

myšlienkovej orginality a snahy nájsť potrebné konotácie a začleniť kultúrny prínos 

slovenského národa do širšieho kontextu dobových civilizačných trendov." (28) To dokladuje 

nejen na známé sociografii Slovenska, ale také na Štefánkově pokusu aplikovat dobově 

inovativní komponentální metodu českého sociologa druhé generace (tj. žáků Masarykových 

žáků) Zdeňka Ullricha.  

Štefánkovo dílo se stalo v minulosti předmětem řady studií. Eva Laiferová se nesnaží o nějaký 

"nový" a za každou cenu originální pohled na Štefánka – sociologa. Přínos této kapitoly spočívá 

spíš v přehledném představení geneze Štefánkových názorů a zároveň v systematizaci diskuse 

o fenoménu Štefánkovy sociologické školy ("Bratislavská sociografická škola a téma národa"). 

Následující kapitolu o křesťanské sociologii považuji za nejcennější z pohledu přístupu k 

dějinám sociologie z pozic sociologie vědění. Zacílení této kapitoly autorka uvozuje takto:  

"Dobový charakter nastolených problémov bol konceptualizovaný vo viac či menej 

sociologizujúcich prístupoch, pokúsime sa však ukázať, že v mnohých prípadoch skôr vytváral 

zdanie vedeckosti, ktoré malo prekryť dominantne ideologický rozmer problematiky. Je preto 

potrebné ozrejmiť nielen spomínané ideologické súvislosti, ale predovšetkým teoreticko-

metodologické východiská a explanačné rámce, ktoré jednotliví autori aplikovali a 

diferencovať povahu ich sociologických implikácií." (s. 48) Na následujících stranách podává 
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relativně detailní konceptuální rozbor klíčových pojmů (národ, církev, nacionalismus) autorů 

patřících ke katoloické i evangelické denominaci. Kapitola věnovaná křesťanské sociologii je 

nejdelší ze všech navzdory tomu, že v rámci sociologie jako vědecké disciplíny má křesťanská 

sociologie spíše marginální význam. To však nemusí nikterak platit o jejím sociálním významu 

a dopadu smíšených vědecko-náboženských názorů na společenské dění podobně, jako tomu 

bylo v případě vědecko-politických názorů v Milana Hodži nebo Antona Štefánka. Zároveň je 

rozsah kapitoly adekvátní relativně nečetnému zpracování této tematické podoblasti dějin 

slovenské sociologie a pro řadu čtenářů z řad specialistů stejně jako pro autora posudku proto 

obsahuje řadu nových informací. Speciálně u této kapitoly mi však chybí již zmiňované 

konceptuální vymezení sociologie a nesociologie, případně komparace paradigmat. Díky tomu 

zůstanou nezodpovězené otázky typu: Je křesťanská sociologie vědeckou sociologií? Pokud je 

sociologie univerzální vědou, jak může být křesťanská? Ve stejném smyslu jako třeba 

křesťanská fyzika nebo křesťanská biologie, nebo v nějakém jiném smyslu? 

Čtvrtou kapitolu věnovanou Alexandru Hirnerovi považuji za nejlepší část práce. Autorka 

vychází ze svých dřívějších studií k tématu. Hirnerovo uvažování o národě zasazuje do jeho 

obecné sociologické teorie a hodnotí jej jako dosud nelepší slovenský příspěvek k sociologické 

subdisciplíně: "Jednako jeho koncepcia sa po teoretickej i metodologickej stránke javí ako 

najprepracovanejší príspevok k sociológii národa na Slovensku." (s. 99) Hirner vytvořil 

poměrně originální i propracovaný teoretický systém, čímž se vymyká většině slovenské 

sociologické produkce orientované na empirickou sociologii, aniž by však platilo, že by Hirner 

byl čistým teoretikem. Hirnerovy inspirační zdroje nebyly durkheimovské, weberovské či 

americké, ale poněkud nemainstreamově organicistické, resp. vitalistické a zároveň inspirované 

systémovým přístupem v biologii. Tím představoval určitou protiváhu nejen ke Štefánkovi 

("Vitalistická koncepcia národa ako sociálneho útvaru predstavovala v dobovej sociológii na 

Slovensku alternatívu voči Štefánkovej sociograficky založenej koncepcii národa." (s.90)), ale 

i významným dobovým českým sociologům v éře Československa. S ohledem na význam 

Hirnerova příspěvku v rámci slovenské sociologie však postrádám v této kapitole zasazení 

celku Hirnerova myšlení i jeho sociologie národa speciálně do mezinárodního kontextu jak z 

pohledu inspiračních zdrojů, tak do kontextu organicistických teorií. Hirnerova koncepce se tak 

jakoby "vznáší" v intelektuálním vzduchoprázdnu. Problematika kontextualizace Hirnerova 

atypického vitalismu může být jedním z námětů k diskusi při obhajobě. 

Etapa po roce 1989, resp. 1993 je v poslední (páté) kapitole zpracována z pochopitelných 

důvodů spíše přehledově než analyticky. Zde nám chybí potřebný časový odstup od zkoumané 
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látky, který by umožnil jednoduše určit, co je klíčové, odlišit podstatné pro další rozvoj oboru 

od nepodstatného či určit, co je dobově signifikantní. Kapitola však tvoří nezbytné a logické 

zakončení celé publikace a informačně cenný materiál pro budoucí výzkum. 

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce "PROBLEMATIKA NÁRODA V SLOVENSKEJ SOCIOLÓGII Formovanie 

prístupov k téme národa" PhDr. Evy Laiferové, Ph.D. splňuje standardní požadavky kladené 

na habilitační práce v oboru sociologie. Autorka prokázala suverénní znalost dějin slovenské 

sociologie jako celku a schopnost systematicky zpracovat vývoj jednoho z klíčových 

sociologických témat od počátků formování slovenské sociologie jako vědní disciplíny až do 

současnosti. Doporučuji pokračovat v habilitačním řízení uchazečky. 

 

V Brně 6. září 2021 

                                                                                             Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. 

 

 


