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Predložená monografia Evy Laiferovej je cenným a originálnym príspevkom k doteraz 

komplexne nezmapovanej problematike histórie slovenskej sociológie. Problematika národa 

bola v minulom storočí pre slovenskú sociológiu kľúčová nielen tematicky (pri riešení tohto 

problému sa v hlasistickom hnutí vlastne slovenská sociológia etablovala ako moderná 

spoločenskovedná empirická disciplína), ale i personálne, pretože bola významnou súčasťou 

diela najvýznamnejších slovenských sociologických osobností.  

Autorka svoju prácu člení logicky a prehľadne do úvodu, piatich kapitol a záveru. V azda 

príliš stručnom úvode autorka zdôrazňuje význam skúmania národa v histórii slovenskej 

sociológie a predstavuje svoju etapizáciu skúmania témy národa v slovenskej sociológii, ktorá 

je založená na paradagimatickom vymedzení jednotlivých etáp a významných osobnostiach 

dejín slovenskej sociológie. 

Prvá kapitola, ktorá je venovaná predsociologickému obdobiu je ďalej rozčlenená na tri 

podkapitoly (osvietenci a romantickí idealisti, hlasisti a Hodža, Lajčiak). V tejto kapitole 

oceňujem predovšetkým analýzu postojov Milana Hodžu k problematike národa. Hodža je pre 

históriu slovenskej sociológie nesporne zaujímavý autor, ktorý bol doteraz pomerne málo 

analyzovaný. Takisto pomerne zabúdaným autorom v slovenských intelektuálnych dejinách je 

Ján Lajčiak a jeho dielo Slovensko a kultúra, ktoré autorka analyzuje. 

Druhá kapitola je venovaná sociologickej koncepcii národa v diele Antona Štefánka. 

Autorka výstižne charakterizuje Štefánkove sociologické prístupy k skúmaniu národa a  tiež 

správne vyzdvihuje dôraz na vedecký prístup, ktorým sa Štefánek odlišuje od mnohých 

súdobých autorov. Štefánek sa chcel zámerne odlíšiť od nábožensky či nacionalisticky 

orientovaných autorov a jeho ideálom bola vedecká objektívnosť. Pri spracovaní tejto kapitoly 

by sa však mohlo postupovať i s väčším dôrazom na etapizáciu, historický vývoj ako 

i mimovedné kontexty, ktoré rámcovali Štefánkove uvažovanie o národe. Štefánek bol 

významným aktérom národného hnutia pred rokom 1918, potom pomáhal zakladať 

Československú republiku a pôsobil vo vrcholnej politike, za tzv. Slovenského štátu bol 

dokonca krátko väznený, zúčastnil sa SNP, po r. 1945 sa stal rektorom UK a po nástupe 

komunistického režimu musel odísť do ústrania. Všetky tieto kontexty mali nesporne veľký 

význam i na jeho sociologickú tvorbu a v texte by to azda bolo vhodné zdôrazniť. Vysoko 



oceňujem podkapitolu o Štefánkovej sociografickej škole a o jeho nasledovníkoch v slovenskej 

sociológii. 

V kapitole o kresťanskej sociológii pokladám za mimoriadne cenné objavovanie autorov, 

ktorí v kontexte dejín slovenskej sociológie neboli doteraz veľmi známi. Za výstižné tiež 

pokladám autorkine kritické hodnotenie tejto časti slovenskej sociologickej tvorby. Uvítal by 

som však lepšie štrukturovanie tejto kapitoly. Nastolené rozdelenie do troch podkapitol na mňa 

pôsobí trocha mätúco. Možno by bolo vhodnejšie zvoliť iné členenie (podľa jednotlivých 

autorov, prípadne podľa konfesie). 

Kapitola venovaná sociologickým koncepciám národa v textoch Alexandra Hirnera je 

spracovaná veľmi prehľadne a na vysokej analytickej úrovni. Oceňujem najmä pokus 

o etapizáciu Hirnerovho uvažovania o národe, ktorá prirodzene korešponduje s jeho 

sociologickým vývinom. V závere kapitoly autorka priliehavo hodnotí prínos Alexandra 

Hirnera ako „...najprepracovanejší príspevok k sociológii národa na Slovensku“. (s. 152) 

Záverečná kapitola je zameraná na problematiku skúmania národa v najnovších dejinách 

slovenskej sociológie. Okrem analýzy vplyvu komunistického režimu na slovenskú sociológiu  

tiež vysoko oceňujem podnetné spracovanie doteraz dôslednejšie netematizovaného súčasného 

príklonu k perspektívam skúmania národnej identity. Zaujímavým teoretickým záverom tejto 

kapitoly je konštatovanie, že „...je potrebné pristúpiť k postupnej rekonštrukcii subdisciplíny 

sociológie národa ako špeciálnej sociológie, čo vytvorí predpoklady pre cielené budovanie tejto 

disciplíny na úrovni teórie stredného dosahu.“ (s. 167 – 168) Škoda, že autorka túto zaujímavú 

myšlienku v texte výraznejšie nerozvádza. 

Predložená práca je dôležitým, originálnym a autorsky zvládnutým príspevkom k dejinám 

slovenskej sociológie. Prináša množstvo nových poznatkov ako i prínosných analýz v doteraz 

komplexne nespracovanej problematike výraznej témy slovenskej sociológie. Monografia by si 

azda zaslúžila podrobnejší úvod, ktorý by presnejšie ozrejmil autorkin teoreticko-

metodologický prístup v skúmanej oblasti ako i rozsiahlejší záver so zhrnutím výsledkov 

predloženej práce.  

Niektoré čiastkové výhrady uvedené vyššie sú však skôr formálneho charakteru 

a nespochybňujú celkovo vysokú deskriptívnu ako i analytickú úroveň práce, ktoré je 

dôstojným zavŕšením autorkinho dlhoročného výskumného pôsobenia v danej oblasti. 
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