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Svoje pôsobenie na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave k 30. júnu 2022 ukončil emeritný prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc. Temer celú 

profesionálnu dráhu  venoval rozvoju sociologického poznania na svojej materskej katedre. 

Po ukončení štúdia v roku 1971 krátko pôsobil na Československom výskumnom ústave 

práce, aby sa v roku 1972 opätovne vrátil na svoju Alma mater ako interný ašpirant. Od roku 

1975 pracoval na katedre ako odborný asistent, od roku 1984 ako docent a v roku 1994 bol 

menovaný za profesora. 

Centrom jeho záujmu boli predovšetkým metodológia sociologického výskumu, 

modelovanie a analytická sociológia. V rámci pedagogických povinností školil študentov vo 

všetkých troch typoch štúdia, ako aj v internej a externej ašpirantúre. Pôsobil na 

univerzitách v ČR a Poľsku. Bol členom viacerých vedeckých spoločností doma i v zahraničí, 

odborných a spoločenských organizácií. Pôsobil na poste prodekana pre vedecký výskum 

FiF UK v rokoch 1987-1989 a neskôr vedúceho katedry sociológie v rokoch1990-1994 

a 1996-1998. Viedol a participoval na riešení viacerých výskumných projektov grantových 

agentúr  VEGA, APPV, GAČR. Absolvoval dva študijné pobyty na parížskej Sorbonne. 



Prof. Schenk je autorom množstva monografických publikácií, vedeckých statí 

a článkov doma i v zahraničí. Ich spoločným menovateľom je rozvoj metodológie 

sociologického poznania, zameranie na samoorganizáciu sociálnych systémov, empirický 

výskum. Ako príklad možno uviesť: Metodologické problémy modelovania v sociologickom 

bádaní (1981), Samoorganizácia sociálnych systémov (1990, 1993), Škálovanie: základné 

jednodimenzionálne metódy  (spoluautorka A. Hrabovská, 2010), Metodologické problémy 

multiagentového modelovania v sociológii (2011), Kauzálne modelovanie v sociológii: princípy, 

metódy  a aplikácie (2013), Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výskume (2015), 

Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii (2017), Societálna anómia na Slovensku 

začiatkom 21. storočia (2019), Experiment, model a teória v sociológii. Vybrané metodologické 

problémy (2021). 

  Treba upozorniť na významný príspevok prof. Schenka ku spracovaniu diela doc. 

Alexandra Hirnera (1911-1987), pracovníka katedry sociológie a jedného z najvýznamnejších 

slovenských sociológov 20. storočia. Ako Hirnerov žiak de facto pokračoval v stopách svojho 

mentora a inicioval publikovanie článkov o diele A. Hirnera v časopise Sociológia (2000) 

a aktívne participoval na priebehu konferencie katedry, venovanej osobnosti A. Hirnera pri 

príležitosti jeho storočnice v r. 2011. Pričinil sa editorsky o elektronické vydanie Hirnerovho 

významného diela Česká a slovenská sociológia do r. 1948, ktoré nemohlo byť publikované 

počas predchádzajúceho politického režimu. 

 Profesorovi Schenkovi bola v roku 2019 udelená zlatá medaila Filozofickej fakulty UK 

za celoživotný prínos k rozvoju Filozofickej fakulty UK, ako aj dve strieborné medaily FiF UK: 

v roku 2014 za zásluhy o rozvoj katedry sociológie pri príležitosti  50. výročia jej založenia 

a v roku 2011 pri príležitosti 90. výročia založenia fakulty. V roku 1998 bol udelený prof. 

Schenkovi Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. 


