Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 2008, Vol. 44, No. 2

Tvrdý a sociologové dr. Zdenka Vajdová,
Mgr. Daniel Čermák, Mgr. Jana Vobecká
a dr. Michal Illner. Organizátoři obou akcí
uvažují o vydání sborníku, který by zachytil hlavní přednesené příspěvky.
Michal Illner

Udělení významné ceny Richardu
Jungovi a jeho nová kniha
V současné době se nestává příliš často, aby
český společenskovědní badatel obdržel od
prestižní organizace za své dílo medaili oceňující jeho celoživotní přínos pro určitý vědní obor. Myslím, že bychom si měli
v Sociologickém časopisu takové události vždy všimnout, zejména jde-li o autora,
který v našem oboru tak intenzivně a originálně pracoval jako Richard Jung.
Americká společnost pro kybernetiku
začala udělovat od roku 2005 Wienerovu
medaili za kybernetiku, aby ocenila mimořádné výsledky a příspěvky na tomto poli.
V roce 2008 udělila zlatou medaili Norberta Wienera Richardu Jungovi. Na konferenci „Evropské setkání o systémech a kybernetice“, která se konala ve Vídni, mu byla
pak dne 28. března 2008 předána.
Richarda Junga znají u nás sociologové především pro jeho důvěrnou znalost
parsonsovsky orientovaného funkcionalismu, jak ukázal ve svém příspěvku „Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii“ na konferenci o Parsonsovi,
kterou organizoval Jiří Šubrt v roce 2005.
To je však jen jedna složka širokého Jungova díla. Z těch dalších je to především
jeho přemýšlení a psaní o systémové teorii. Ta ho přitahovala a provokovala po celý
život, jak dokazuje Jungova poslední kniha „Experience and Action. Selected Items
in System Theory“ (Zkušenost a jednání. Vybraná témata v systémové teorii). Je
to soubor přepracovaných studií ze 45 let
autorova přemýšlení o takových tématech, jako je vztah mezi neurčitostí a for-

mou, mezi zkušeností a komunikací, mezi
systémy a významem, a o komplementaritě objektivního a subjektivního. Kniha je
kroužením kolem nejobtížnějších otázek
našeho úsilí rozumět světu, ve kterém žijeme. Autor skromně uvádí, že se vzhledem
k svému vzdělání mohl zabývat jen bio/
psycho/sociálními fenomény. Je to kniha pozoruhodná a nelehká, která při čtení vyžaduje soustředění a pozornost. Chtěl
bych ji, zejména její sociologické části, co
nejdříve recenzovat v našem časopise. Jsou
v ní totiž tak přitažlivé kapitoly jako např.
„Schémata vysvětlení“, „Postmoderní systémová teorie“, „Naturalismus, humanismus a teorie jednání“.
Kniha Zkušenost a jednání vyšla v roce
2007 ve Vídni (Experience and Action. Selected
Items in Systems Theory. Vienna: edition
echoraum, 2007) s podporou Rakouského
ministerstva pro vědu a výzkum a autorovi lze blahopřát, že se mu zdařilo tak hutně vyjádřit výsledky jeho netriviálního
uvažování o teorii bio-psycho-sociálních
systémů.
Jiří Musil

Democracy in Transition
Roskilde, 3.–7. prosince 2007
V závěru loňského roku se ve dnech 3.–7.
12. 2007 v dánském Roskilde uskutečnil
postgraduální kurz Democracy in Transition. Kurz uspořádala The Danish Political Science Research School, síť dánských
univerzit a vysokých škol, jejímž cílem je
vědecké vzdělávání doktorandů. Hostitelem kurzu bylo Centre of Democratic Network Governance, které sídlí na univerzitě v Roskilde. Kurz navštěvovalo celkem
27 účastníků. Spolu s dánskými studenty se kurzu účastnili studenti doktorského studia a mladí vědci ze Švédska, Norska, Finska, Estonska, Německa, Nizozemí,
Belgie, Velké Británie, Ruska, USA, Řecka,
Rakouska, Brazílie, Kamerunu, Indie, Slo-
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