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Správy
Ohliadnutie za 44. ročníkom časopisu Sociológia / Slovak Sociological Review
44. ročník časopisu Sociológia / Slovak Sociological Review priniesol v roku
2012 v šiestich číslach 27 pôvodných vedeckých štúdií, 17 recenzií a jeden
nekrológ za zosnulou osobnosťou Českej i Československej sociológie
profesorom Miloslavom Petruskom. Časopis vydáva Sociologický ústav SAV,
ktorého výskumný profil na stránkach Slovenskej politologickej revue nedávno
predstavil jeho riaditeľ Robert Klobucký. (http://revue.kpol.ff.ucm.sk/spravyreports/klobucky-robert-sociologicky-vyskum-na-sociologickom-ustave-savminulost-a-sucasnost.html)
Dve čísla v ročníku (3 a 6) vychádzajú už od roku 1997 v anglickom jazyku,
v tomto ročníku vyšlo v anglických číslach 9 štúdií. V ročníku 44 bolo
zaradené aj monotematické číslo venované klasikovi svetovej sociológie
Maxovi Weberovi. Každý rukopis zaslaný do časopisu prechádza recenzným
pokračovaním. Ako karentovaný a impaktovaný časopis zaznamenáva Sociológia v posledných rokoch neustály nárast počtu zasielaných rukopisov. Publikovanie v časopise je tak vysoko selektívny proces. Napríklad, z rukopisov
zaslaných do časopisu v roku 2012 prešla recenzným pokračovaním len necelá
tretina.
V čísle 1 vyšli príspevky troch českých a dvoch slovenských autorov. Teoretická prehľadová stať Lucie Galčanovej sa zaoberá procesom suburbanizáce
v kultúrnej perspektíve. Dušan Janák píše o sociológii Antona Štefánka
v kontexte dobových sociologických časopisov. Hynek Jeřábek sa zaoberá
plodnou spoluprácou dvoch sociologických klasikov – teoretika R. K. Mertona
a na empirický výskum orientovaného P. F. Lazarsfelda. Gabriela Lubelcová
predstavuje koncept sociálnej ekonomiky a hľadá možnosti jej uplatnenia na
Slovensku. Ladislav Macháček sa v článku “Európska integrácia – výzva
mladej generácii Slovenska” venuje vedomostiam a vzťahu mladých na Slovensku k Európskej únii.
Druhé číslo 44. ročníka obsahuje stať Heleny Kubátovej venovanú ideálnym
typom v diele Maxa Webera, ktorá je tiež určitou predzvesťou nasledujúceho
monotematického čísla venovaného tomuto sociologickému klasikovi. V čísle
sa ďalej Jiří Navrátil v článku “Od represe k demobilizaci? Vývoj hnutí za
globální spravedlnost v západních zemích mezi lety 2001 a 2008” venuje
odlišnému vývoju hnutia za globálnu spravodlivosť v Amerike a v Európe.
V poslednej štúdii čísla analyzuje Marcela Petrová Kafková dobrovoľníctvo
seniorov ako súčasť konceptu aktívneho starnutia.
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Prvé anglické a zároveň tretie číslo ročníka 2012 obsahuje šesť štúdií od
autorov zo šiestich krajín sveta. Zaujímavá je historicko-demografická štúdia
Michala Roupu venovaná determinantom demografického správania na
Slovensku v tridsiatich rokoch dvadsiateho storočia. Stať Gabriely Lubelcovej
sa venuje sociálnym inováciám v kontexte modernizácie. Rakúsko – kórejská
autorská dvojica Arno Tausch a Almas Heshmati sa venuje vplyvu šírenia
nadnárodných korporácii na domáce ekonomiky. Juan Carlos Checa Olmos,
Ángeles Arjona Garrido a David Checa Gómez sa venujú faktorom, ktoré
podmieňujú lingvistickú kompetenciu imigrantov v Španielsku. Matevž Tomšič
a Urban Vehovar analyzujú kvalitu spravovania spoločnosti v nových a starých
členských krajinách EÚ. Jiří Vinopal sa zaoberá problematikou merania
subjektívneho vnímania kvality práce a pracovného prostredia.
Štvrté číslo ročníka obsahuje štyri štúdie. Jan Keller predstavuje sociológiu
ako konštrukt stredných vrstiev prostredníctvom ktorého si stredné vrstvy
hľadali svoje miesto v spoločnosti. Kvetoslava Repková sa venuje téme aktívneho starnutia a dobrovoľníctva v sektore dlhodobej starostlivosti. Eva
Rievajová, Peter Sika a Mária Husáková analyzujú slovenský dôchodkový
systém v zmenených sociálno-ekonomických podmienkach vo väzbe na príjmovú situáciu dôchodcov v európskom kontexte. Eva Heřmanová sa venuje
problematike merania kvality života a jej modelom v súčasnom spoločenskovednom výskume.
Ako už bolo spomenuté, piate číslo 44. ročníka časopisu bolo venované
sociologickému klasikovi Maxovi Weberov. Číslo obsahuje šesť príspevkov,
ktoré boli pôvodne prezentované v novembri 2010 na teoretickom seminári
Súčasné reflexie sociológie Maxa Webera, ktorý organizovala Sekcia
sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v spolupráci
so Sociologickým ústavom SAV. V čísle sa Dilbar Alieva venuje Weberovmu
prínosu k sociológii každodennosti. Johann P. Arnason sa zaoberá prínosom
Maxa Webera pre civilizačnú analýzu. Miloš Havelka analyzuje vzťah
weberovského pojmu odkúzlenia sveta a sekularizácie. Marek Skovajsa sa
venuje problematickým interpretáciám účelovej racionality ako jedného
z ideálnych typov jednania predstavených Weberom. Dušan Lužný sa venuje
vplyvu Weberovho opisu náboženstva v Indii na neskoršie sociologické
uvažovanie. Silvia Capíková poukazuje na pretrvávajúce inšpirácie zo
sociológie práva Maxa Webera.
Posledné, šieste, číslo 44. ročníka časopisu je anglické číslo, v ktorom boli
uverejnené tri príspevky. Alena Křížková a Lenka Formánková sa venujú
priesečníku nízkeho vzdelania a genderu v biografiách žien. Tomáš Katrňák
testuje predpoklad triedneho usporiadania českej spoločnosti pomocou
triednych modelov EGP a ESeC. Waldemar Cundy, Pavol Korec a Rafał Rouba
sa na prípade poľského mesta Lodž venujú vnímaniu festivalov verejnosťou.
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Časopis Sociológia Slovak Sociological Review je možné zakúpiť v kníhkupectvách vydavateľstva VEDA. Obsah, abstrakty a plné texty článkov
z časopisu od roku 2004 sú dostupné aj na internetovej stránke Slovenskej
akadémie vied.
Miloslav Bahna
výkonný redaktor časopisu
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