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VEDECKÁ KONFERENCIA: „FENOMÉN MOCI A SOCIÁLNE
NEROVNOSTI 2014“
SCIENTIFIC CONFERENCE: “PHENOMENON OF POWER
AND SOCIAL INEQUALITIES 2014”
Veronika Valkovičová*
Fenomén moci a sociálne nerovnosti - pod týmto názvom sa 13. a 14.
novembra 2014 na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave uskutočnil prvý ročník konferencie pre doktorandov,
doktorandky a mladú vedeckú obec. Konferencia sa konala pod záštitou
Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v
Bratislave a spojila mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčky z rôznych
vedných odborov. Fakulta mala možnosť rok predtým zorganizovať nultý ročník
jednodňovej konferencie na tému moci v sociálnych vzťahoch, a tentokrát sa
rozhodla stretnutie uskutočniť počas dvoch dní a rozdeliť program do šiestich
panelových diskusií.
Zámerom konferencie bolo spojiť mladé vedecké pracovníčky a pracovníkov,
ktorí vo svojom výskume pracujú s faktorom moci a skúmajú rôzne vplyvy tohto
fenoménu na sociálnu realitu. Cieľom konferencie tak bolo nahliadnuť nielen do
politických vied, ale skúmať i mocenský diskurz v literatúre, médiách či teológii.
Konferencia sa niesla v duchu diela Michela Foucaulta, z ktorého prác autori a
autorky príspevkov často čerpali. Treba však spomenúť i iných autorov, ktorých
práce boli počas konferencie neustále pripomínané, konkrétne možno
spomenúť Zygmunta Baumana, Pierra Bourdieu i Hannah Arendtovú.
Organizátori konferencie, ktorých angažovanosť a vskutku vhodný výber
abstraktov treba vyzdvihnúť, zatriedili príspevky do spomínaných 6 panelových
diskusií pod názvami: filozofická reflexia moci, marginalizované skupiny,
sociálne nerovnosti v medzinárodnom kontexte, nerovnosť v kontexte sociálnej
práce a inštitúcií, rodové aspekty moci a médiá. Je nutné pripomenúť, že išlo o
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prvú konferenciu na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá
zakomponovala analýzu rodovej problematiky cez prizmu mocenských
diskurzov. Príspevky sa v tejto panelovej diskusii niesli v duchu diskurzívnej
analýzy a štúdií participatívnej parity. Vedenie sekcií mali na starosti Doc. PhDr.
Ivan Buraj, Phd., z Katedry filozofie a dejín filozofie UK, Mgr. Juraj Halas,
PhD., z Katedry logiky a metodológie vied UK, PhDr. Jana Cviková z
feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT, Doc. PhDr. Oľga
Gyarfášová, PhD., z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov UK,
Andrej Findor, PhD., z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
UK a Mgr. Lukáš Bomba, PhD., z Katedry pedagogických štúdií Žilinskej
univerzity v Žiline.
Prvý deň konferencie otváral krátkym príhovorom riaditeľ Ústavu európskych
štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského Doc. Jozef Bátora, MPhil., PhD., ktorý sa zároveň
ospravedlnil za to, že účastníčky a účastníkov privítal vo formálnom oblečení,
ktoré je podľa jeho vlastných slov „nástrojom mocenského a štrukturálneho
útlaku“. Po tomto privítaní už nasledovala prvá pozvaná prednáška Doc. PhDr.
Ivana Buraja, PhD. Prednáška mala názov Moc ako problém: medzi strachom
a túžbou a autor v nej predložil tézu o potrebe postmodernej spoločnosti
kontrolovať strach a túžby jedincov. Doc. Buraj vo svojej práci vychádzal i zo
známeho diela Michela Foucaulta Dozerať a trestať, cez ktoré tiež načrtol
problematiku auto-represie, auto-korekcie a individualizmu v severoamerickom
a kontinentálnom priestore. Autor citoval Johanna Wolfganga von Goetheho,
ktorý svojho času napísal, že „nik nie je tak utlačovaný, ako ten, kto verí, že je
slobodný“. Predmetom prednášky Doc. Buraja sa tak stala téza, že užívanie a
napĺňanie slastí ľudí sa stáva spôsobom ich ovládania. Svoj príspevok uzavrel
poznatkom, že nesloboda spočíva v koncepte there is not alternative
(neexistuje iná alternatíva).
Druhý deň konferencie otvárala stretnutie ďalšia pozvaná prednáška českej
antropologičky Mgr. Terezy Stöckelové z Karlovej Univerzity v Prahe.
Prednáška na tému Publikuj nebo pletichař: moc a bezmoc na univerzitě sa
zaoberala výskumom reakcií českej akademickej obce na novú reformu
kreditového systému RIV. Autorka konceptualizovala svoje tézy na základe tzv.
teórie sietí aktérov (ANT) a vo svojom príspevku problematizovala tzv. koncept
audítorskej kultúry vo vedeckom prostredí. Jej príspevok zároveň vyvrátil
predpoklad, že neoliberalizmus preniká českú vedeckú sféru z vonkajšieho
prostredia a práve v tomto kontexte vidí autorka príspevku isté súvislosti s
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českým a slovenským akademickým priestorom.
Na záver hodnotenia tejto dvojdňovej konferencie je nutné ešte raz vyzdvihnúť
tematickú variabilitu príspevkov a príjemnú atmosféru, ktorú organizátori a
organizátorky na fakulte pripravili. Zanedbateľnou nevýhodou stretnutia bolo
prekrývanie sa diskusných panelov, ktoré síce riešilo problémy s nedostatkom
času, participantom a participantkám však neumožňovalo vypočuť si mnohé
zaujímavé príspevky. O to očakávanejší je už pripravovaný zborník.
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