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1 Úvodom 

Problematika anómie, osobitne societálnej anómie je mimoriadne 
a dlhodobo aktuálna tak vo vede, ako aj v bežnom živote. Socio-
lógovia sa ňou zaoberajú od samého začiatku pestovania tejto vednej 
disciplíny: je to akási sociologická stálica, ktorá na seba viaže vlny 
zvýšeného záujmu najmä vtedy, keď spoločnosť prechádza turbu-
lentnými, krízovými obdobiami. No nielen vtedy. Od čias Roberta K. 
Mertona, ktorý priamo tvrdil, že každá moderná spoločnosť je 
anomická [Merton 1938], sociológovia (a isto nie iba oni) vedia, že 
anómia je v súčasných zložitých spoločnostiach neustále prítomným 
sociálnym javom. 

Napriek mnohým disponibilným vedeckým poznatkom o anómii 
toho stále veľa nevieme a v sústave vedeckých poznatkov ešte exis-
tuje mnoho medzier a otvorených problémov. Pravda, anómia nie je 
predmetom vedeckého záujmu len v sociológii, ale aj v mnohých 
iných vedných disciplínach, akými sú napr. psychológia, ekonómia, 
kriminológia a pod. 

V bežnom, každodennom živote tiež prakticky zápasíme s rozlič-
nými komplikovanými problémami, sme vystavení nejasným situá-
ciám, ktoré sú vyvolávané viacúrovňovými spoločenskými pohybmi 
a ktoré mávajú komplexné a ťažko predvídateľné dopady tak na celú 
spoločnosť, ako aj na jednotlivcov. Keďže často nevieme, ako týmto 
situáciám čo najefektívnejšie čeliť, anómia nadobúda nezanedbateľ-
ný existenciálny rozmer. 

Zdá sa, že v tejto súvislosti nie je potrebné množiť ďalšie argumenty 
v prospech zdôvodnenia zmyslu skúmania anómie. Aj takto veľmi 
stručne načrtnutý rámec ukazuje, že problematika anómie a osobitne 
societálnej anómie si zachováva svoju aktuálnosť tak vo všeobec-
nosti, ako aj vo vzťahu k Slovensku. 

Tieto dobré dôvody viedli k rozhodnutiu orientovať vlastný socio-
logický výskum na societálnu anómiu v podmienkach vlastnej 
krajiny – Slovenska. Od samého začiatku bolo zrejmé, že to bude 
neobyčajne náročná úloha, ktorá si pravdepodobne vyžiada aj 
viacero zásadných modifikácií v porovnaní s dovtedy aplikovanými 
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prístupmi. Z oboch týchto okolností vyplývalo aj pomerne vysoké 
riziko, že celý výskum môže zlyhať alebo sa nepodarí uspokojivo 
zvládnuť všetky jeho základné kroky a dosiahnuť stanovené ciele. 
Treba len dodať, že na začiatku vôbec nebola reálna nádej, že takýto 
výskum by dokonca mohol mať aj dlhodobejší charakter. 

Bezprostredným podnetom ku skúmaniu societálnej anómie na 
Slovensku sa stali výsledky bežných výskumov verejnej mienky 
z rokov 2000 a 2001 [Schenk – Vallo 2000; Schenk – Vallo 2001a, 
2001b]. Podrobnejšie sa o týchto výsledkoch referuje v štúdii [Schenk 
2004], a preto na tomto mieste stačí uviesť iba dve významné zistenia. 

Po prvé, výsledky týchto dvoch výskumov, ktoré sa konali presne 
v ročnom intervale, vykazovali prekvapivo vysoký stupeň stability: 
distribúcie názorov na aktuálny stav slovenskej spoločnosti sa v čase 
signifikantne nemenili. Po druhé – a to je v tejto súvislosti kľúčové – 
stabilný a rozhodne nad akékoľvek očakávanie bol vysoký podiel (cca 
90 %) respondentov, ktorí sa domnievali, že naša spoločnosť sa na-
chádza v kríze. Takéto zistenie bolo prinajmenšom frapujúce a prav-
depodobne nemohlo byť ani celkom náhodné. Nepochybne ho nebolo 
možné bagatelizovať len tým, že ide o distribúciu názorov, aj keď sa 
s ich skúmaním spája kvantum známych problémov a obmedzení.  

Na pochopenie uvedených zistení zjavne nestačí len fakt, že aj na 
Slovensku po r. 1989 permanentne prebiehali zmeny, ktoré mali 
kvalitatívny a globálny charakter, lebo zasiahli nielen úroveň celého 
sociálneho systému, ale poznačili aj každodenný život. Dôležité bolo 
i to, že spomínané zmeny boli svojou povahou neobyčajne dyna-
mické, ba až turbulentné. Sociológom je všeobecne a dôverne známe, 
že procesy takéhoto charakteru spravidla sprevádzajú (aj) nevyhnut-
né krízové, anomické stavy spoločnosti. 

Problém si priam vyžadoval dôkladné preverenie. Jedným z mož-
ných serióznych sociologických riešení mohol byť pokus o skúmanie 
societálnej anómie, ktorý by aspoň sčasti mohol prispieť k hľadaniu 
odpovede na otázku, či zaznamenaný stav názorov mal, alebo nemal 
reálny podklad. 
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Tým sa začal pomerne dlhý výskumný program, ktorý sa neľahko 
rozvíjal krok za krokom a v rámci ktorého sa napokon podarilo 
uskutočniť tri vlny sociologického výskumu societálnej anómie na 
Slovensku na začiatku 21. storočia. Tieto výskumy boli postavené na 
jednotnej teoretickej a metodologickej platforme a konali sa v rokoch 
2001, 2008 a 2016. Voľba týchto časových momentov, žiaľ, nemohla 
byť zámerná – bola len pragmatická, lebo závisela od možností 
financovania výskumu. Napriek tomu – tentoraz našťastie – sa poda-
rilo všetky tri vlny výskumu uskutočniť aspoň v približne rovnakých 
intervaloch, t. j. s odstupom cca 7-8 rokov.  

Výsledky jednotlivých výskumov boli síce postupne publikované vo 
viacerých separátnych štúdiách [Schenk 2004; Schenk 2005b; 
Schenk 2006; Schenk 2010a; Schenk 2010b; Schenk 2018], no tento 
text, hoci sa o ne opiera, vôbec nie je ich „mechanickým“ spojením 
do širšieho celku. Ukázalo sa, že tieto výsledky si zasluhujú súhrnné 
monografické spracovanie, kde ich možno doplniť o súvislosti, ktoré 
sa „nedostali“ do pôvodných textov, hlbšie prepracovať a prezen-
tovať aj v širšej perspektíve. Na druhej strane, z tejto koncepcie 
museli byť vypustené analýzy tzv. anomických segmentov, ktoré síce 
boli uvedené v pôvodných štúdiách [Schenk 2004; Schenk 2010a], 
no v danom kontexte by narúšali jej jednotiaci charakter. Tak vznikol 
predkladaný text, ktorý zhŕňa výsledky takmer 20 ročného sociolo-
gického skúmania societálnej anómie na Slovensku.  

Monografia má 6 meritórnych kapitol, ktoré zodpovedajú štan-
dardným krokom v tomto žánri. V druhej kapitole sa analyzujú teore-
tické prístupy k vymedzeniu anómie a metodologické prístupy k jej 
meraniu. Túto problémovú oblasť uzatvárajú inšpirácie, ktoré vyply-
nuli z kritickej analýzy disponibilných poznatkov o skúmaní anómie 
v sociológii a ktoré bolo možné využiť – či už v pozitívnom, alebo 
v negatívnom zmysle – pri budovaní vlastného prístupu. V tretej 
kapitole sa uvádza vybudovaný teoretický model societálnej anómie 
i model jej merania. Štvrtá kapitola je venovaná prezentácii elemen-
tárnych zistení, ktoré vypovedajú o stave (úrovni) societálnej anómie 
na Slovensku v rokoch 2001, 2008 a 2016. Nasledujúca, piata kapi-
tola je pokusom nielen zhrnúť a posúdiť zmeny stavu societálnej 
anómie, ktoré boli zaznamenané v týchto troch obdobiach, ale aj 
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identifikovať základné otvorené problémy a prirodzené limitácie, 
ktorými sa zvolený prístup vyznačuje. Z autorského hľadiska možno 
práve túto kapitolu považovať za kľúčovú. V šiestej kapitole sú 
naznačené súčasné – žiaľ, výrazne limitované – možnosti medziná-
rodného porovnania i základný rámec, ktorý umožňuje v širšom kon-
texte predbežne posúdiť stav societálnej anómie na Slovensku. 
Posledná, siedma kapitola je venovaná otázkam validizácie použi-
tého modelu societálnej anómie.  

Tento text prináša výsledky dlhodobého výskumu societálnej 
anómie, ktorý sa zakladal na osobitne skonštruovanom teoretickom 
modeli tohto javu. Keďže v našich podmienkach zatiaľ nie sú známe 
iné sociologické výskumy v danej oblasti, predpokladaným prínosom 
textu by mali byť najmä dôležité zistenia o stave a zmenách socie-
tálnej anómie na Slovensku. No v takom prípade, ako je tento, sú 
veľmi významné i metodologické otázky, ktoré sa spájajú so zvo-
leným prístupom ku skúmaniu. Z tohto dôvodu sa v texte kladie 
dôraz aj na heuristiku a otvorené problémy prezentovaného prístupu. 

Z uvedených dôvodov text nemá popularizačný charakter. Je určený 
odborne pripravenej verejnosti, ktorá sa seriózne zaoberá problé-
mami súčasnej slovenskej spoločnosti. Rovnako môže slúžiť aj ako 
jeden zo zdrojov pri vysokoškolskej príprave študentov sociológie. 

Rád by som vyslovil poďakovanie šiestim anonymným recenzentom 
mojich štúdií na tému societálnej anómie z rokov 2004, 2010 a 2018 
za ich vecné poznámky, kritické i polemické komentáre. Väčšine 
z nich som prostredníctvom redakcie v pomerne obšírnych písom-
ných reakciách zdôvodnil, čo a prečo z ich stanovísk som mohol, no 
najmä nemohol celkom alebo sčasti akceptovať. Napriek tomu pod-
nety recenzentov i naďalej považujem za cenné a stimulujúce: ukáza-
li nielen to, že skúmanie societálnej anómie má zmysel a že v ňom 
treba pokračovať, ale aj to, kde a v čom je zvolený prístup nevyh-
nutné dopracovať a optimalizovať. 

Osobitné poďakovanie za nezištnú, časovo i energeticky náročnú 
prácu pri spracúvaní údajov patrí Mgr. Andrejovi Vallovi i všetkým 
mojim spolupracovníkom, ktorí mi počas dlhých rokov výrazne 
pomáhali a pomohli zvládnuť takú náročnú úlohu, akou nepochybne 
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boli tri vlny výskumu societálnej anómie. Moji kolegovia a súčasne 
aj členovia nášho výskumného teamu úlohy APVV – osobitne Mgr. 
Roman Džambazovič, PhD. – venovali pozornosť príprave tohto 
textu a poskytli mi celý rad užitočných pripomienok, čo by som rád 
ocenil i touto cestou. 

Milou autorskou povinnosťou je vyjadriť vďačnosť aj obom recen-
zentom – prof. PhDr. Silvii Mihálikovej, PhD. a Mgr. Danielovi Ger-
berymu, PhD. – nielen za ochotu ujať sa tejto úlohy, no najmä za 
starostlivé kritické posúdenie pôvodnej verzie tohto textu a mnoho cen-
ných podnetov i doplňujúcich návrhov na jeho optimalizáciu. V maxi-
málne možnej miere boli zužitkované pri finálnych úpravách. Tam, kde 
sa to buď vôbec, alebo v plnej miere nepodarilo, je to len vinou autora, 
ktorý za výsledok, pochopiteľne, nesie plnú zodpovednosť. 
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2 Teoretické a metodologické prístupy ku skúmaniu anómie 

2.1 Teoretické prístupy k vymedzeniu anómie 

K problematike anómie dnes v sociológii už existuje takmer nepre-
hľadný počet vedeckých štúdií.1 Aj keď sa v mnohých ohľadoch 
výrazne líšia, v podstate korešpondujú s jedným z troch základných 
teoretických prístupov, ktoré sa doteraz vykryštalizovali. Sú to 
teoretické prístupy Émila Durkheima, Roberta K. Mertona a Petra 
Bergera s Thomasom Luckmannom, ktoré dnes už možno považovať za 
klasické. K nim sa na konci 20. storočia pridali – v súčasnosti pomerne 
populárne a vplyvné – prístupy v rámci teórie inštitucionálnej anómie. 

 Durkheimov prístup 

Je všeobecne známe, že ako prvý problematiku anómie do sociológie 
zaviedol a rozpracoval Émile Durkheim. Urobil tak vo svojich dvoch 
významných štúdiách: Deľba spoločenskej práce z r. 1893, za ktorou 
nasledovala v r. 1897 nemenej známa Samovražda. Vypracoval dve 
síce konzistentné, ale v istých ohľadoch aj diferencované verzie kon-
cepcie anómie. Obe verzie sa líšia nielen situovaním do špecifického 
kontextu, ale aj – a predovšetkým – niektorými osobitnými akcen-
tami v interpretácii. 

a) Problematika anómie v Deľbe spoločenskej práce 
V prvej štúdii je problematika anómie situovaná do kontextu deľby 
spoločenskej práce a analýzy mechanickej a organickej solidarity. 
Durkheim hneď v úvode konštatuje, že vo vtedajšej spoločnosti 
„ekonomický život sa práve nachádza v stave právnej a morálnej 
anómie“ a že „práve tento anomický stav je príčinou ... neustále sa 
opakujúcich konfliktov a rozmanitých neporiadkov (disorders)“ 
[Durkheim 1969: 1-2]. No o anómii nemožno hovoriť výlučne len 

                                                           
1 Solídny vstupný prehľad možno nájsť v bežne dostupnej zahraničnej 
literatúre [napr. Boudon 1992; Boudon – Bourricaud 1994; Velký sociolo-
gický slovník 1996]. Domácich, slovenských textov je málo [napr. Ondrej-
kovič 2000] a osobitné výskumy anómie nie sú širšie známe. Najnovší, 
čerstvý text je [Bernburg 2019]. 
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v súvislosti s ekonomikou, charakterizuje aj iné oblasti života 
spoločnosti.  

Výskyt anómie závisí predovšetkým od deľby práce. Samotná deľba 
práce však môže nadobúdať normálnu, ale aj abnormálnu podobu. 
Ako priamo uvádza sám Durkheim, „normálne deľba práce plodí 
(produce) sociálnu solidaritu“ [Durkheim 1969: 353]. Niekedy sa 
však stáva, že deľba práce vyvoláva „odlišné, dokonca opačné 
výsledky“ [Durkheim 1969: 353]: vtedy treba hovoriť o anomickej 
deľbe práce. Anomická deľba práce „neplodí solidaritu“ [Durkheim 
1969: 368] a je výnimočným stavom spoločnosti. Takýto výnimočný 
stav Durkheim ilustruje tromi najvýznamnejšími situáciami: prie-
myslovými a obchodnými krízami, konfliktom medzi prácou a ka-
pitálom a procesom vnútornej diferenciácie vedy [porov. Durkheim 
1969: 354-357]. Deľba práce tak nevyvoláva anómiu z nevyhnut-
nosti, resp. zo svojej vlastnej podstaty, ale „len za výnimočných 
a abnormálnych okolností“ [Durkheim 1969: 372]. 

Za takýchto okolností môže „deľba práce vyvolávať nevyhnutný 
rozkladný vplyv najmä tam, kde sú funkcie veľmi špecializované“ 
[Durkheim 1969: 358]. Funkcionálna diverzita vyvoláva morálnu 
diverzitu a oba tieto javy sa vyvíjajú paralelne: „Kolektívne pocity 
(sentiments) sú čoraz menej schopné udržať pospolu odstredivé ten-
dencie, ktoré vyvoláva deľba práce, a keďže tieto tendencie sa s ras-
tom deľby práce posilňujú, kolektívne pocity sa súčasne oslabujú“ 
[Durkheim 1969: 361]. 

Anómia, anomická deľba práce je typická najmä pre moderné 
spoločnosti, ktoré charakterizuje organická solidarita. Durkheim upo-
zorňuje na to, že organická solidarita nie je vždy taká, aká by mala 
byť. Nie je to však preto, lebo mechanická solidarita stratila svoje 
opodstatnenie, ale preto, lebo všetky podmienky organickej solida-
rity ešte neboli naplnené. „Na to, aby organická solidarita mohla 
existovať, nestačí systém vzájomne nevyhnutných orgánov, ktoré sú 
vo všeobecnosti solidárne, nevyhnutné je aj to, aby bol predurčený 
spôsob ich vzájomného prepojenia, prinajmenšom v najčastejších 
situáciách“. Napríklad „úlohou solidarity nie je potlačiť súťaživosť, 
ale umierňovať (moderate) ju“ [Durkheim 1969: 365]. 
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Anómia, resp. anomická deľba práce je teda taký stav spoločnosti, 
v ktorom „regulácia buď nejestvuje, alebo nie je v súlade so stupňom 
rozvoja deľby práce“, resp. stav, v ktorom „chýbajúca regulácia neu-
možňuje správnu (regular) harmóniu funkcií“ [Durkheim 1969: 366, 
367]. Ak deľba práce neplodí solidaritu, je to preto, „lebo vzťahy 
medzi orgánmi (spoločnosti – pozn. J. S.) nie sú regulované, lebo sú 
v stave anómie“ [Durkheim 1969: 368]. 

Aj keď je základná explanačná schéma jasná a korektná (t. j. pri-
rýchla, resp. excesívna deľba práce vyvoláva anómiu), možno 
konštatovať, že toto Durkheimovo vymedzenie vyvoláva isté logické 
problémy. Vyznieva totiž ako tzv. definícia kruhom: deľba práce je 
anomická, lebo vyvoláva anómiu (nie je regulácia) – vzťahy nie sú 
regulované, lebo sú v stave anómie. 

Podstatné je, že Durkheim anómiu považuje za osobitný stav spo-
ločnosti. Treba zdôrazniť, že je to stav na jednej strane reálny, 
objektívny a súčasne patologický a na strane druhej – v tejto verzii – 
stav výnimočný a prechodný. Diskusia o Durkheimových predstavách 
sociálnej zmeny (prechod z anomického do normálneho stavu) a spô-
soboch, ktorými možno čeliť anómii [porov. Durkheim 1969], presa-
huje možnosti tejto štúdie. Podstatné je, že základným znakom anómie 
(anomickej deľby práce) ako stavu spoločnosti, resp. širšie sociálnej 
skupiny či agregátu, je deregulácia. Dereguláciou sa tu rozumie 
antipód regulácie; metaforicky a dnešným jazykom: je to významné 
obmedzenie alebo až strata samoregulačných schopností spoločnosti. 
Túto interpretáciu nemožno stotožňovať s inými súčasnými význama-
mi tohto termínu (ekonomická deregulácia a pod.). 

b) Problematika anómie v Samovražde  
Ak v predošlom prípade anómia vystupovala ako dôsledok (istého 
druhu a tempa) deľby práce, tu je anómia príčinou (istého druhu) 
samovraždy. Pochopiteľne, ide o samovraždu anomickú, ktorú 
Durkheim rozlíšil popri iných základných typoch, t. j. egoistickej, 
altruistickej a fatalistickej samovražde [Durkheim 1897]. 

Aj tu Durkheim ostáva dôsledný a verný svojim epistemologickým 
a metodologickým východiskám a dokazuje, že jeden sociálny jav 
(anomickú samovraždu) možno sociologicky vysvetliť – i keď má aj 
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iné, mimosociálne príčiny – len iným sociálnym javom (anómiou, 
resp. dereguláciou spoločnosti) ako jeho príčinou. Anomická samo-
vražda sa mu javí ako účinok deregulácie, ktorý je kauzálny svojou 
povahou a krajný svojimi dôsledkami. Minimálne z tohto hľadiska je 
táto verzia radikálnejšia než verzia pôvodná. 

Radikálnejšia je však ešte aj v inom zmysle: kým v Deľbe spoločenskej 
práce anómiu charakterizuje ako výnimočný stav spoločnosti (sociálnej 
skupiny), v Samovražde už dodáva, že „v jednej sfére života ... anómia 
nie je dočasný rozvrat (disruption), ale skôr otrávený (chrome) stav. Je 
to sféra priemyslu. ... V obchode a priemysle ... stav krízy a anómie je 
konštantný a takpovediac normálny“ [Jones 1986: 97]. Keďže výskyt 
anómie nemožno zredukovať len na túto sféru, následne Durkheim 
rozlišuje ekonomickú a domácu anómiu, ktorá „postihuje ovdovených, 
ale aj odlúčených a rozvedených“ [Jones 1986: 98]. 

Táto verzia je nielen radikálnejšia, ale aj rozvinutejšia. Z po-
chopiteľných dôvodov sa Durkheim zaoberá aj dôsledkami, ktoré má 
anómia na jednotlivca. Ide o dôsledky dvojakého druhu:  

Po prvé ide o vplyv anómie na postavenie jednotlivca v spoločnosti: 
„keď je spoločnosť narušená v dôsledku krízy, mení sa aj jej ´škála´ 
(t. j. hierarchia – pozn. J. S.) a aj jej členovia sú rovnako ´reklasi-
fikovaní´“ [Jones 1986: 97]. Reklasifikácia alebo ako sa niekedy 
uvádza deklasifikácia [Dohrenwend 1959: 467] sa – spolu s deregu-
láciou – stáva druhým konštitutívnym znakom anómie. Treba zdô-
razniť, že z logického i vecného hľadiska reklasifikácia nie je priamo 
znakom anómie, ale jej (kauzálnym) účinkom. Napriek tomu, resp. 
práve preto Durkheim následne rozlíšuje regresívnu a progresívnu 
anómiu, ktoré sú prejavom reklasifikácie: kým v prvom prípade 
regresívna anómia vyvoláva sociálny zostup, v druhom prípade prog-
resívna anómia spôsobuje sociálny vzostup. 

Po druhé ide o individuálne psychické prejavy, resp. stavy, ktoré 
anómiu sprevádzajú. Podľa Durkheima je to predovšetkým: „unave-
nosť, dezilúzia, nepokoj, znepokojenie a nespokojnosť, hnev, rozjat-
rené znechutenie zo života, vystupňované pobláznenie a vystup-
ňovaná unavenosť“ [Dohrenwend 1959: 468]. 
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Na tieto dva dôsledky je nevyhnutné upozorniť ani nie tak z teo-
retických, ako predovšetkým z metodologických dôvodov. Stali sa 
totiž významným podnetom ku vzniku jedného z prístupov k mera-
niu anómie – k meraniu individuálnej anómie. 

Sám Durkheim sa síce nepokúsil spojiť obidva svoje prístupy, 
v ktorých skúma príčiny anómie na jednej strane a jej účinky v po-
dobe anomických samovrážd na strane druhej, no takáto možnosť sa 
priam ponúka. Rekonštrukcia tohto druhu je pomerne náročná 
a riziková úloha, ktorú zatiaľ možno len naznačiť v základnej heuris-
tickej schéme (porov. obr. č. 1). 

 
Obr. č. 1: Heuristická schéma Durkheimovej koncepcie procesu,  

ktorý vedie k anomickej samovražde 

Takýto pohľad, samozrejme, nie je jediný možný a azda ani jediný 
vhodný. Jeho hlavný prínos by mohol spočívať v tom, že poskytuje 
jeden z prvých modelov sociálneho mechanizmu, s ktorým sa možno 
stretnúť v sociológii. Treba len pripomenúť, že tento model – aj 
napriek tomu, že plní explanačnú funkciu – sa v mnohých ohľadoch 
líši od modelov sociálnych mechanizmov, ktoré sa požadujú v súčas-
nej analytickej sociológii [porov. Schenk 2011; Schenk 2017]. 
Predovšetkým neposkytuje v plnom rozsahu tzv. finálne vysvetlenie. 

 Mertonov prístup  

Robert Merton sa všeobecne považuje za autora, ktorý nielen 
spopularizoval problém anómie, ale aj – a predovšetkým – sformu-
loval modernú sociologickú teóriu anómie. Treba zdôrazniť, že 
Merton v mnohých ohľadoch nielen nadviazal na Durkheimove 
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stanoviská a ďalej ich rozvinul, ale vo viacerých dôležitých 
aspektoch ich aj nezanedbateľne modifikoval. 

Merton [Merton 1938] vychádza z predpokladu, že anómia je 
dôsledkom pôsobenia sociálnych štruktúr a v tomto zmysle je 
prirodzenou súčasťou moderných spoločností.2 Vnútorná diferen-
covanosť a zložitosť moderných spoločností vytvára situácie, v kto-
rých sa napr. nevyhnutne musia dostať do rozporu rozmanité inštitu-
cionalizované požiadavky a konkrétne konanie jednotlivcov3, či 
situácie, v ktorých dochádza ku konfliktu medzi normami a pros-
triedkami konania4 atď. Za takýchto okolností „sociálna štruktúra ... 
vytvára tlak k anómii a deviantnému správaniu“ [Merton 2000: 173], 
resp. „núti istých jednotlivcov, aby sa správali skôr deviantne než 
konformne“ [Merton 1965: 168]. Spolu s tým, ako sa oslabujú 
inštitucionálne predpisy, „narastá nestabilnosť spoločnosti a dochá-
dza k rozvoju toho, čo Durkheim nazval < anómia > (či absencia 
noriem)“ [Merton 2000: 138]. Inými slovami, sociálna štruktúra vždy 
vyžaduje koordináciu svojej „cieľovej a inštrumentálnej fázy“. Ak 
tomu tak nie je, „ich nedostatočná koordinácia vedie k anómii“. 

                                                           
2 Téza, že anómia je prirodzenou súčasťou moderných spoločností, zaznela 
už v Durkheimovej Samovražde. V tomto zmysle sa dá povedať, že Merto-
nov prístup je v porovnaní s Durkheimovým pravdepodobne menej originál-
ny, než sa zvyčajne naznačuje. 
3 „Tendencia k anómii nie je po celej spoločnosti rozložená rovnomerne“, 
ale „ústredné tendencie k anómii tu zostávajú“ [Merton 2000: 173, 174]. 
4 „Z rozličných typov spoločností, kde ciele a prostriedky variujú nezávisle na 
sebe, sústredíme pozornosť najprv na spoločnosť, ktorá kladie väčší dôraz na 
isté ciele než na príslušné procedúry. ... Neexistuje, samozrejme, spoločnosť 
bez noriem riadiacich konanie. No zvyky a mravy, ale aj inštitucionálna 
kontrola sa môžu len viac či menej zhodovať so základnými hodnotami. Spo-
ločnosť tak môže orientovať presvedčenia a emócie jednotlivcov na hodnoty, 
ktoré uznáva, bez toho, aby s rovnakou silou bránila predpísané metódy 
dosahovania cieľov. V takýchto prípadoch väčšina jednotlivcov podriadi svo-
je konanie požiadavkám technickej efektívnosti: najužitočnejšia procedúra – 
bez ohľadu na to, či je, alebo nie je legitímna – získa vo všeobecnosti vyššiu 
preferenciu než inštitucionálne predpísané konanie. Spolu s tým, ako sa takáto 
atmosféra (esprit) posilňuje, spoločnosť sa stáva čoraz nestabilnejšia a vyka-
zuje čoraz vyšší počet javov, ktoré Durkheim nazval ´anómia´ (alebo absencia 
noriem)“ [Merton 1965: 170-171]. 
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„Anómia alebo kultúrny zmätok“ tak sú dôsledkom najmä krajného 
narušenia jednej z hlavných funkcií sociálnej štruktúry, ktorá má 
účinne zabezpečovať predvídateľnosť a pravidelnosť sociálneho 
konania [Merton 2000: 177].  

Mertonovo zistenie, že (aj) pre vtedajšiu americkú spoločnosť je 
charakteristický práve taký nesúlad medzi normami a prostriedkami 
konania, v ktorom sa preferuje dosahovanie najmä majetkových 
cieľov akýmikoľvek efektívnymi prostriedkami [Merton 1938: 681], 
sa neskôr stalo rozhodujúcim podnetom ku vzniku teórie inštitu-
cionálnej anómie. Kľúčový význam tu nadobudla otázka, do akej 
miery sám American Dream vyvoláva kriminalitu. Súčasná teória 
inštitucionálnej anómie tak nadviazala na proces neúprosnej demyto-
logizácie Amerického sna ako akejsi ´posvätnej kravy´ americkej 
kultúry, ktorý začal Merton už na konci 30. rokov 20. storočia. 

Ako vidno, Merton samu anómiu vymedzuje predovšetkým ako 
absenciu (prípadne rozpad, rozklad, neurčitosť, rozpornosť a pod.) 
noriem, t. j. ako situáciu, pre ktorú sa ujal a bežne používa anglický 
termín „normlessness“ [porov. Dohrenwend 1959: 468; Rushing 
1971: 859-860;  Rabušic – Mareš 1996: 175 atď.]. Merton však takto 
interpretuje aj Durkheimovo stanovisko. To je očividne prinajmen-
šom nepresné, lebo durkheimovskú dereguláciu nemožno zreduko-
vať len na absenciu noriem. Pre Mertona to ale má význam osobitne 
z dvoch dôvodov.  

Prvým dôvodom je to, že práve takáto interpretácia mu umožňuje 
rozlíšiť dva typy anómie: tzv. anómiu prostú (simple) a akútnu. Kým 
prostá anómia znamená „konfúzny stav v skupine alebo spoločnosti, 
v ktorej jestvuje konflikt hodnotových systémov“, akútna anómia 
znamená „narušenie (deteriorization) alebo – v krajnej polohe – až 
dezintegráciu hodnotových systémov“ [porov. Dohrenwend 1959: 
472]. Osobitne významné je, že sám Merton dodáva: „anómia variuje 
z hľadiska stupňa a azda aj druhu“ [podľa Dohrenwed 1959: 472]. 

Druhým dôvodom je zasa to, že práve takáto interpretácia je pre neho 
nevyhnutným východiskom k jadru jeho koncepcie, t. j. k identifiká-
cii rozličných spôsobov adaptácie na anomickú situáciu. Je všeo-
becne známe, že v tomto zmysle Merton rozlíšil 5 základných spôso-



Societálna anómia na Slovensku začiatkom 21. storočia 

17 

bov takéhoto konania jednotlivcov5: konformizmus, inováciu, únik, 
ritualizmus a rebéliu. V súlade so svojím teoretickým východiskom 
každý z týchto spôsobov konania identifikoval ako špecifickú kombi-
náciu prijatia, alebo odmietnutia kultúrnych cieľov a inštitucionali-
zovaných prostriedkov [porov. Merton 1938: 676; Merton 1965: 176; 
Merton 2000: 146]. 

 
 

Kultúrne                          
ciele 

Inštitucionalizované        
prostriedky 

konformizmus + + 
inovácia + – 

ritualizmus – + 
únik – – 

rebélia  ± ± 

Rozlíšenie týchto spôsobov konania ako spôsobov reakcie na 
anomickú situáciu je pravdepodobne najdôležitejším a najorigi-
nálnejším prvkom Mertonovho prístupu. V porovnaní s Durkheimom 
totiž ukázal, že účinky anómie nie je možné zredukovať len na ich 
krajnú formu, akou je nepochybne samovražda, ale treba brať do 
úvahy aj „obvyklejšie“, teda menej radikálne a pravdepodobne čas-
tejšie spôsoby konania jednotlivcov. Orientáciou na individuálne ko-
nanie, ktoré možno (v širokom zmysle) pozorovať, tak Merton 
poskytol aj významný impulz k empirickému skúmaniu anómie.                                                  

 Bergerov a Luckmannov prístup 

Tretí paradigmálne špecifický teoretický prístup k problematike anó-
mie možno nájsť u P. Bergera a T. Luckmanna v ich známej koncepcii 
sociálneho konštruovania reality [Berger – Luckmann 1999]. Proble-
matika anómie je v tejto koncepcii akoby trochu skrytá, resp. zasunutá 
v úzadí.6 Možno ju odkryť v dvoch základných polohách.  

                                                           
5 Práve z tohto dôvodu sa – na rozdiel od Durkheimovho makro-
sociologického – Mertonov prístup niekedy charakterizuje ako mikro-
sociologický [porov. Boudon – Bourricaud 1994: 29]. 
6 Anonymný recenzent jednej z mojich štúdií v tejto súvislosti veľmi 
výstižne poznamenl, že Bergerovi a Luckmannovi išlo predovšetkým o pro-
ces, ktorý vedie k anómii, a nie o anómiu samu. 
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Priamo o anómii obaja autori hovoria najprv v súvislosti s legiti-
mizáciou tzv. objektívnej reality (osobitne inštitúcií). Upozorňujú na 
to, že inštitucionálny poriadok je vystavený dvom hlavným ohro-
zeniam. Prvým je neustála prítomnosť realít, ktoré z hľadiska daného 
inštitucionálneho poriadku nemajú nijaký význam. Druhým – a prav-
depodobne významnejším – ohrozením je zrútenie legitimizovaného 
sociálneho poriadku a z toho vyplývajúci tzv. „anomický des“: 
„Legitimizácia inštitucionálneho poriadku sa tiež musí vyrovnať 
s neustálou nevyhnutnosťou držať chaos v patričných medziach. 
Všetky spoločenské reality sú neisté. Všetky spoločnosti sú len kon-
štrukty čeliace chaosu. Neustále hroziace nebezpečenstvo anomic-
kého desu prepukne naplno, kedykoľvek sú legitimizácie, ktoré túto 
neistotu zastierajú, ohrozené alebo sa zrútia“ [Berger – Luckmann 
1999: 104], ako je napr. násilná smrť kráľa a pod. 

Anómiu tu Berger s Luckmannom interpretujú ako zničenie sociálne 
platnej konštrukcie objektívnej skutočnosti, t. j. zrútenie legitimi-
zovaného inštitucionálneho poriadku, resp. presnejšie zrútenie 
legitimizácie inštitucionálneho poriadku. Ako vidno, sami však 
kladú väčší dôraz na reakciu, ktorá sprevádza zničenie sociálne plat-
nej konštrukcie spoločnosti, t. j. na anomický des. S tým korešpon-
duje druhý aspekt, v ktorom tento problém analyzujú: symetria 
medzi sociálnou konštrukciou objektívnej a subjektívnej reality. 

V druhej polohe o anómii treba hovoriť v súvislosti s udržiavaním 
subjektívnej reality, presnejšie v súvislosti so vzťahom medzi sociál-
nou konštrukciou objektívnej a subjektívnej reality. „Keďže sociali-
zácia nie je nikdy úplná a subjektívna realita obsahov, ktoré sú pri 
nej internalizované, je neustále ohrozovaná, musí si každá z fun-
gujúcich spoločností vytvoriť postupy pre udržiavanie reality, ktorý-
mi by zabezpečila istú symetriu medzi objektívnou a subjektívnou 
realitou“ [Berger – Luckmann 1999: 144-145 – podč. J. S.].  

Výstižne o tom píše S. Hubík: „Symetriou sa tu rozumie miera 
korešpondencie medzi subjektívnymi konštruktmi a objektivizo-
vanými konštruktmi. Táto miera nemôže byť absolútna ... Ide 
o mieru ´potrebnú´ alebo ´adekvátnu´, t. j. takú, keď jedinec ešte 
prijíma objektivizácie ako prijateľné a spoločnosť akceptuje vyjadre-
nia jeho vnútorných konštrukcií ako platné. Tým sa znižujú možné 
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napätia (konflikty) ..., ktoré môžu sociálne platnú konštrukciu 
skutočnosti oslabiť, ba dokonca zničiť (anómia)“ [Hubík 1999: 188]. 
Anómia tak charakterizuje stav asymetrie medzi sociálnou konštruk-
ciou objektívnej a subjektívnej reality. 

Berger s Luckmannom v ďalšom hlavnú pozornosť venujú postupom 
udržiavania reality, a to aj so zreteľom na bežné a krízové situácie.7 

 Teória inštitucionálnej anómie 

Vznik teórie inštitucionálnej anómie sa datuje do roku 1996, keď S. 
F. Messner a R. Rosenfeld publikovali knihu pod názvom Crime and 
American Dream, ktorá okamžite vyvolala neobyčajný záujem. Jed-
ným z dôvodov bolo i to, že jej autori ju koncipovali ako „pokus 
oživiť a revitalizovať perspektívu anómie v kriminológii“ [Messner – 
Thome – Rosenfeld 2008: 164]. 

Teória inštitucionálnej anómie je vybudovaná „na úrovni sociálneho 
systému spoločnosti“ a má zatiaľ dve vývinové fázy. V prvej fáze 
bola táto teória zamýšľaná ako súčasť úsilia o pochopenie toho, „ako 
môžu dominantné charakteristiky kultúry v Spojených štátoch – t. j. 
sám Americký sen – podporovať vysoké úrovne závažnej krimina-
lity“. V druhej fáze sa už pozornosť sústredila na rozšírenie kompe-
tenčného poľa teórie inštitucionálnej anómie nad rámec USA a jej 
priaznivci sa pokúsili uspieť aj „pri vysvetľovaní rozdielov v mie-
rach kriminality medzi rozvinutými kapitalistickými krajinami“ 
[Messner – Rosenfeld 2009: 210]. 

                                                           
7 „Prvý typ slúži k zachovaniu internalizovanej reality v každodennom živote, 
druhý v krízových situáciách. Oba v sebe zahŕňajú v podstate rovnaké 
sociálne procesy, ale aj tak je treba si uvedomiť niektoré rozdiely“ [Berger – 
Luckmann 1999: 147]. „V krízových situáciách sú tieto postupy v zásade 
zhodné s postupmi, ktoré sa využívajú pri obvyklom udržiavaní reality, s vý-
nimkou toho, že potvrdzovanie reality musí byť explicitné a veľmi dôrazné. 
Často sa využívajú postupy rituálne. Aj keď jedinec môže v krízovej situácii 
vytvárať improvizované postupy na udržanie reality, spoločnosť sama posky-
tuje pre situácie, v ktorých sa očakáva nebezpečie zrútenia reality, presne 
vymedzené postupy“ [Berger – Luckmann 1999: 153]. 
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Teória inštitucionálnej anómie nadväzuje na klasické koncepcie E. 
Durkheima [porov. Messner – Thome – Rosenfeld 2008: 170-172] 
a najmä R. K. Mertona. Mertonov prístup pritom modifikuje a roz-
širuje. Merton síce postrehol, že „silný dôraz na finančný úspech 
a slabý dôraz na normatívne prostriedky sú súčasťou dominantného 
kultúrneho étosu spoločnosti“ a v tomto zmysle „sú podstatné pre 
sám ´Americký sen´“, no súčasne „podcenil vysoký stupeň univer-
zalizmu kultúrnych cieľov“. Každý sa síce usiluje o čo najväčší 
blahobyt, no „sociálna štruktúra umožňuje len nerovný prístup 
k normatívne uznaným prostriedkom“. Práve rozpor medzi nerov-
nosťou príležitostí a univerzalizmom úspechu ako cieľa podrýva 
integritu kultúry a vedie k anómii [Messner – Rosenfeld 2009: 211-
212]. Merton tak anómiu spájal len s kultúrou a stratifikáciou. No 
pokus vysvetliť kriminalitu, ktorá vzniká v takýchto podmienkach, 
nemôže ostať len pri úlohe sociálnej stratifikácie a kultúry. Vyžaduje 
brať do úvahy predovšetkým pôsobenie sociálnych inštitúcií. Teória 
inštitucionálnej anómie sa tak od Mertonovej stratifikačne zakotve-
nej teórie „zásadne líši dôrazom na tie vlastnosti celej sústavy 
sociálnych inštitúcií, ktoré napomáhajú kriminalite“ [Messner – 
Rosenfeld 2009: 215; zdôr. J. S.]. Keďže „kultúra a sociálne 
štruktúry sa pretínajú v hlavných sociálnych inštitúciách“, „kľúčový-
mi explanačnými faktormi tejto teórie sú základné charakteristiky 
sociálnej organizácie: prevládajúce sociálne štruktúry a kultúrne 
orientácie, ktoré sú vtelené (encapsulated) v hlavných sociálnych 
inštitúciách“ [Messner – Rosenfeld 2009: 216, 210]. Kriminalita tak 
vzniká vtedy, keď sociálna kontrola a sociálna podpora zo strany 
hlavných sociálnych inštitúcií (rodina, vzdelávanie, politický systém, 
cirkev) sú slabé alebo vtedy, keď inštitúcie kriminalitu priamo pod-
porujú [Messner – Rosenfeld 2009: 214]. Pritom platí, že „inštitu-
cionálnu dynamiku, ktorá pôsobí na makroúrovni, v konečnom 
dôsledku produkujú a reprodukujú konkrétni sociálni aktéri“. Zásad-
nou požiadavkou je preto identifikácia prepojení medzi úrovňou 
sociálneho systému a úrovňou individuálneho konania [Messner – 
Thome – Rosenfeld 2008: 165]. 

V každej spoločnosti sú sociálne inštitúcie špecifickým spôsobom 
usporiadané, koordinované a strategicky vzájomne závislé, fungova-
nie každej z nich závisí aj od fungovania ostatných inštitúcií. Hoci sa 
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inštitúcie môžu nachádzať aj v konflikte, pre každú spoločnosť platí 
istý typ inštitucionálnej vyváženosti moci. Teória inštitucionálnej 
anómie vychádza zo základného predpokladu, podľa ktorého v roz-
vinutých spoločnostiach existuje osobitný typ inštitucionálneho 
usporiadania. Je to taký typ inštitucionálneho usporiadania, v ktorom 
ekonomické pravidlá majú najvyššiu prioritu v celom systéme inšti-
túcií, a práve to prispieva k vysokej miere kriminality. V rozvinutých 
spoločnostiach ekonomika dominuje inštitucionálnej vyváženosti 
moci a v skutočnosti tak vytvára inštitucionálnu nevyváženosť.  

Ekonomická dominancia sa prejavuje tromi základnými spôsobmi: 
devaluáciou, prispôsobením a penetráciou. Prvý spôsob spočíva 
v tom, že neekonomické inštitucionálne roly strácajú svoj význam 
(hodnotu) vo vzťahu k ekonomickým rolám. Druhý spôsob súvisí 
s tým, že v prípade konfliktov vzniká tlak, ktorý núti jednotlivcov 
obetovať iné roly ekonomickým rolám. Tretí spôsob dokazuje preni-
kanie logiky trhu do ostatných oblastí sociálneho života (napr. 
komercionalizácia športu a umenia, ´privatizácia´ verejných inštitúcií 
a funkcií a pod.) [Messner – Rosenfeld 2009: 216]. 

Zástancovia teórie inštitucionálnej anómie sa pokúsili nielen roz-
pracovať viaceré metodické prístupy k meraniu, ale aj viacnásobne 
testovať základné predpoklady tejto teórie [porov. Messner – Thome 
– Rosenfeld 2008; Messner – Rosenfeld 2009; Bjerregaard – 
Cochran 2008; Chamlin – Cochran 1995; Nam – Parboteeah – Cullen 
– Johnson 2014]. V súvislosti s tým sa začalo aplikačné pole teórie 
inštitucionálnej anómie postupne rozširovať: k pôvodným krimi-
nologickým aplikáciám pribudli napr. aj aplikácie v oblasti manage-
mentu. Zdá sa, že teória inštitucionálnej anómie sa stáva významnou 
súčasťou širšej inštitucionálnej analýzy. 
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2.2 Metodologické prístupy k meraniu anómie 

Teoretické vymedzenie anómie samo osebe nevystačuje. Empirické 
skúmanie, bez ktorého by sociologická analýza zjavne nebola úplná, 
vyžaduje aj riešenie jej merania. Je známe, že s touto úlohou sa vždy 
spája pomerne veľké množstvo zložitých a špecifických otázok. Tie 
sú prinajmenšom rovnako komplikované a štruktúrované ako teore-
tické úvahy okolo anómie, no súčasne ich riešenie prinieslo aj rad 
cenných heuristických, ale aj teoretických inšpirácií. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že tieto diskusie sa sústreďujú 
okolo istého súboru základných otázok (a z nich vyplývajúceho 
komplexu otázok odvodených). Sem rozhodne patrí problém, či 
anómiu možno vôbec merať a ak áno, na akej úrovni sociálnej 
skutočnosti.8 Zásadný význam tak aj z metodologického hľadiska má 
otázka, čo to je anómia a ako ju následne operacionalizovať. Logic-
kým dôsledkom je nielen problém prepojenia makroúrovne a mikro-
úrovne (resp. naopak), ale aj otázka podoby a použiteľnosti údajov, 
ktoré na týchto úrovniach možno získavať. Rovnako je to i problém 
voľby vhodných metód získavania primárnych údajov a ich spraco-
vania. V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani otázku stupňa kom-
patibility a porovnateľnosti zistení, ku ktorým vedie empirická 
aplikácia rozličných výskumníckych koncepcií. 

Súčasne je potrebné upozorniť na to, že táto problematika má aj svoj 
pozoruhodný vývoj, a teda aj svoju významnú historickú dimenziu. 
Bez zreteľa na tento zásadný moment je jej porozumenie len ťažko 
možné. Na druhej strane, pohľad do ´minulosti´ síce obohacuje, no 
zároveň aj podstatne komplikuje čo i len rámcové spracovanie. V da-
nej oblasti totiž existuje dosť neprehľadná a kontroverzná situácia 
nielen preto, lebo sa tu možno stretnúť s takmer nepreberným množ-

                                                           
8 Treba uviesť, že sa vyskytujú aj solídne zargumentované pochybnosti, či 
anómiu, resp. niektoré jej formy, možno vôbec skúmať. Tvrdí sa napríklad, 
že „meranie societálnej anómie nie je v súčasnosti možné“, lebo „pojem 
anómie je príliš mnohoznačný a naše nástroje merania sú stále príliš primi-
tívne“ [Form 1975: 1165-1166] alebo sa meranie anómie odporúča len na 
úrovni konkrétnych sociálnych systémov, akými sú organizácie [porov. 
Boudon – Bourricaud 1994: 30-31]. 
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stvom literatúry, ale aj s tým, že jednotlivé prístupy sú neraz priam 
protikladné. Navyše, iné sa zasa v rozličnej miere prekrývajú. V tom-
to zmysle by asi len ťažko bolo možné ašpirovať na vyčerpávajúci 
pohľad. Nevyhnutný je teda istý výber, ktorý by súčasne umožnil aj 
určité usporiadanie danej tematiky. 

Od tejto požiadavky je odvodená aj štruktúra danej kapitoly. Najprv 
si treba všimnúť, či a ako sa niektoré z uvedených otázok riešili 
u Durkheima, Mertona a Bergera s Luckmannom. Ďalším krokom je 
rámcové uvedenie problematiky merania individuálnej anómie 
(Srole) vrátane jej najdôležitejších variantov. V tretej časti sa venuje 
pozornosť pôvodnej verzii metodologického prístupu k meraniu anó-
mie, ktorý sa zakladá na kognitívnych odhadoch (Form). Posledná 
časť poskytuje prehľad pomerne diferencovaných prístupov, ktoré 
boli rozvinuté v rámci teórie inštitucionálnej anómie. 

a) problém merania anómie v klasických koncepciách 

 Durkheim: 

V Deľbe spoločenskej práce Durkheim anómiu priamo nemeria. 
Odvodzuje ju len teoreticky z veľmi rýchleho a excesívneho procesu 
deľby práce; to znamená, že rýchlu a excesívnu deľbu práce pova-
žuje za príčinu anómie, deregulácie. No v Samovražde už ide 
podstatne ďalej. I napriek tomu však empiricky nemeria samu 
anómiu, ale len jej účinok v podobe (zvýšeného výskytu) anomic-
kej samovraždy. 

Samovražda – tak ako iné sociálne javy – je pre Durkheima bežným 
sociálnym faktom, javom sui generis, ktorý má nielen svoje 
individuálne prejavy, ale aj vlastnú, nadindividuálnu zákonitosť. 
Napriek tomu, že je to „prehnaná forma sociálnych praktík“ [Jones 
1986: 84], každá skupina, resp. spoločnosť sa vyznačuje istou predis-
pozíciou ku konečnému podielu samovrážd a práve táto predispo-
zícia má byť predmetom sociologického štúdia. 

Na základe analýz štatistík z 18. a19. storočia, v ktorých sa uvádzali 
údaje z rozličných európskych krajín a ich regiónov, totiž Durkheim 
zistil, že podiel samovrážd vykazuje súčasne nielen prekvapujúcu 
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stabilitu (v rámci jednotlivých sociálnych skupín a spoločností), ale 
aj variabilitu (medzi nimi). Pravdepodobne najznámejší je významný 
rozdiel medzi výskytom samovrážd u katolíkov a protestantov, ktorý 
Durkheim odvodzuje z rozdielnosti základných náboženských hod-
nôt.9 Podiel samovrážd na celkovom počte úmrtí je tak akousi 
dlhodobou konštantou, charakteristikou danej skupiny či spoločnosti. 
V tomto zmysle ide o normálny jav.10 Patologickým sa stáva až 
vtedy, ak sa od danej hodnoty odchýli, t. j. ak podiel samovrážd 
výraznejšie vzrastie nad túto charakteristickú úroveň, ´konštantu´. 

Ak tento podiel narastá, musí to mať konkrétnu sociálnu príčinu.11 
Durkheimovský sociologizmus vyžaduje vysvetľovať jeden sociálny 
jav iným sociálnym javom, resp. inými sociálnymi javmi, aj keď 
vysvetľovaný jav má nepochybne i iné príčiny. A tak – podľa 
pravidiel vysvetľovania, ktoré rozvinul v Pravidlách sociologickej 
metódy – zvýšený počet (anomických) samovrážd v situácii anómie 
nemožno podľa neho pripísať ničomu inému, než práve výskytu 
anomického stavu spoločnosti: „jestvuje istý vzťah medzi podielom 
samovrážd v danej spoločnosti a spôsobom, akým uskutočňuje svoju 
dôležitú regulačnú funkciu“. Ak „je spoločnosť dočasne nespôsobilá 
vykonávať svoju regulatívnu funkciu, ... narastá počet samovrážd“ 
[Jones 1986: 97]. To je typické tak pre obdobia ekonomických 
katastrof, ako aj pre obdobia náhlej prosperity, lebo obe spĺňajú 

                                                           
9 Boudon presvedčivo ukázal, že Durkheim najprv analyzoval jednotlivé 
konkrétne sociálne javy a vysvetlil napr. prečo muži páchajú samovraždy 
častejšie ako ženy alebo prečo tak častejšie konajú protestanti než katolíci 
a pod. a až na tomto základe vytvoril svoju teoretickú koncepciu samo-
vraždy. Takýto postup je v plnom súlade s princípom metodologického sin-
gularizmu, ktorý je jedným zo základných princípov vedy [Boudon 2012; 
porov. aj Schenk 2017]. 
10 Vždy a všade sa v dajakej miere vyskytujú egoistické alebo altruistické 
samovraždy. 
11 Durkheimova analýza je premyslená a štruktúrovaná. Okrem iného berie 
do úvahy napr. efekt, ktorý sa dnes  nazýva sezónne kolísanie: zisťuje vyšší 
výskyt samovrážd na jar a v lete ako na jeseň a v zime, cez deň ako v noci, 
v pracovných dňoch ako cez weekendy atď. a interpretuje to ako dôsledok 
rozličnej intenzity sociálneho života. 
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podmienky sociálnej deregulácie, t. j. anómie.12 Súvislosť medzi 
obdobiami ekonomických kríz alebo prudkej prosperity na jednej 
strane a rastom (anomických) samovrážd na strane druhej Durk-
heimovi potvrdili aj analyzované štatistické údaje. 

Netreba azda ani pripomínať, že Durkheimova analýza je mimo-
riadne zaujímavá a dodnes inšpirujúca. Je nielen predmetom neustá-
lej kritickej pozornosti, ale aj zdrojom teoretických a metodolo-
gických podnetov. Využíva sa napr. ako klasická ukážka kauzálnej 
analýzy v sociológii v kontexte rozličných explanačných schém.13 
Napriek tomu, nedoriešené ostávajú dva fundamentálne problémy. 
Prvý súvisí s „čistotou“ typov: nevyskytujú sa len „čisté“ typy 
samovraždy (egoistickej, altruistickej, anomickej alebo fatalis-
tickej), ale veľmi často aj „zmiešané“, kombinované. Druhý zasa 
s priradením konkrétneho prípadu do príslušného typu. 

 Merton: 

Merton si kladie celkom iné ciele. Predovšetkým systematizuje 
a kodifikuje [porov. Manterys 1998; Schenk 2017] dobové poznatky 
o vzťahu sociálnej štruktúry a deviantného správania. Súčasne roz-
líšením 5 základných typov adaptácie jednotlivca na anomickú 
situáciu vytvára predpoklady pre empirické skúmanie takéhoto 
správania. Sám k tomu síce priamo nepristupuje, ale jeho vymedze-
nie anómie ako „absencie noriem“ spolu s rozlíšením typov adaptač-
ného konania jednotlivca slúžilo ako jeden z rozhodujúcich inšpirač-
ných zdrojov pre empirické skúmanie anómie.  
                                                           
12 „Sociálny pokrok ... logicky neimplikuje samovraždu ... rapídny nárast 
samovrážd na konci 19. storočia treba pripísať skôr osobitným pod-
mienkam, v ktorých sa táto zvláštna fáza pokroku uskutočnila ...  prílišná 
rýchlosť tohto rastu naznačovala, že (podmienky – pozn. J.S.) sú morbídne 
a patologické, nie normálne. ... Patologický nárast samovrážd je ... dôsled-
kom ´morálnej chudoby´ nášho veku“ [Jones 1986: 106]. 
13 Na ilustráciu tohto mimoriadne závažného teoretického a metodo-
logického problému, s ktorým sociológia permanentne zápasí takmer vo 
všetkých oblastiach, možno uviesť napr. špecifické explanačné schémy tak, 
ako ich z Durkheimovej analýzy samovraždy odvodil Raymond Boudon 
[Boudon 1967; porov. aj Schenk 2004]. Rekonštrukciu kauzálnej štruktúry 
egoistickej samovraždy ponúka napr. štúdia [Hanzel 2017]. 
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 Berger – Luckmann: 

Berger s Luckmannom predovšetkým formulujú základy (v tom 
čase) novej paradigmy sociologického myslenia. Vzhľadom na to, že 
svoju koncepciu situujú na všeobecnú teoreticko-epistemologickú 
úroveň, problém empirického skúmania a merania anómie je pre nich 
irelevantný. Zaujímavé je, že doteraz – prinajmenšom autorovi tohto 
textu – nie sú známe pokusy o empirické skúmanie anómie v duchu 
tejto paradigmy.14 

Pokusy o priame meranie anómie možno zaznamenať až v polovici 50. 
rokov minulého storočia. S istým zjednodušením ich možno zoskupiť 
do dvoch hlavných kategórií. Do prvej patria pokusy o meranie tzv. 
subjektívnej anómie [Srole 1956], do druhej pokusy o meranie anómie 
na základe kognitívnych odhadov [Form 1975]. Osobitnú, vnútorne 
bohato štruktúrovanú kategóriu tvoria pokusy o meranie societálnej 
anómie v rámci teórie inštitucionálnej anómie. 

b) meranie individuálnej, subjektívnej anómie (anomických 
postojov) 

Zrejme najznámejší je model, ktorý vypracoval Leo Srole [Srole 
1956]. Je to tzv. A – škála. Tento klasický prístup je až dodnes 
veľmi často využívaný, a to buď v pôvodnej podobe ako pred cca 20 
rokmi v Čechách [porov. Rabušic – Mareš 1996], alebo v roz-
manitých modifikáciách [porov. Miller – Butler 1966: 400-401; 
Rabušic – Mareš 1996: 185; Rushing 1971; Cohen – Till 1977 a iné]. 

Aj keď sám Srole tvrdí, že sa opiera o širšiu formulácia pojmu 
anómie ako Durkheim [Srole 1956: 709], v podstate len reaguje na 
Durkheimom nejasne vymedzený vzťah medzi dereguláciou a rekla-
sifikáciou. Reklasifikácia je síce dôsledkom deregulácie, no Durk-

                                                           
14 Je azda príznačné, že jediný text, ktorý bol dostupný v čase koncipovania 
tohto prístupu, so sľubným názvom Sociálna konštrukcia anómie [Form 
1975] s touto paradigmou vôbec nekorešponduje a je vybudovaný v súlade 
s princípmi štandardnej metodológie. Neskôr sa – obdobne – zdôrazňujú 
určité aspekty sociálnej konštrukcie anómie napr. aj v štúdii [Teymoori et 
al. 2016]. 
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heim tento vzťah vzápätí znejasnil tým, že o nej hovorí ako o znaku 
anómie. Na druhej strane, tým, že systematizoval celý rad indivi-
duálnych (psychických) prejavov anómie, otvoril možnosť jej 
empirického skúmania práve v tomto smere. To využil Leo Srole 
a jeho A – škála tak meria predovšetkým subjektívnu alebo indivi-
duálnu anómiu [Dohrenwend 1959: 468; Form 1975; Rushing 1971] 
ako „psychický stav“ [Rabušic – Mareš 1996: 177] na rozdiel od 
(durkheimovskej) tzv. societálnej alebo celospoločenskej anómie, 
ktorá je stavom spoločnosti. 

Sroleho A – škála zodpovedá kontínuu „anómia vs. eunómia“ [Miller 
– Butler 1966], ktoré má vyjadrovať rozpätie sociálnej začlenenosti 
(integrácie) indivídua do spoločnosti. Jeden pól tohto kontínua, 
„anómia“ má vyjadrovať nezačlenenosť, izoláciu a odcudzenie, kým 
druhý pól, „eunómia“ má zasa zodpovedať plnej integrácii a pocitu 
spolupatričnosti s ostatnými členmi spoločnosti. 

Sroleho A – škála [Srole 1956: 712-713] má nasledovnú podobu: 
1. Nemá zmysel obracať sa na úrady, lebo tie o problémy 

bežného človeka spravidla nemajú nijaký záujem.  
2. Teraz človek musí naplno žiť pre danú chvíľu, budúcnosť 

nech sa postará sama o seba. 
3. Bez ohľadu na to, čo sa hovorí, väčšina obyčajných ľudí sa 

má stále horšie. 
4. Vzhľadom na to, k čomu to všetko smeruje, dnes nie je 

správne priviesť deti na svet. 
5. V tejto dobe človek naozaj nevie, s kým môže rátať. 

Srole zisťuje len súhlas, resp. nesúhlas s každým výrokom. To ho 
logicky vedie ku skúmaniu otázky, či uvedená sústava indikátorov 
tvorí škálogram a zodpovedá hierarchickému kontínuu. Následne sa 
otvárajú tri fundametnálne metodologické problémy. Prvým je 
klasická položková analýza (keďže ide o skúmanie postoja), druhým 
aplikácia analýzy latentných štruktúr  [Miller – Butler 1966] a tretím 
hľadanie súvislostí medzi A – škálou a škálou autoritarizmu. 

V súvislosti so Sroleho A – škálou otvorený ostáva základný 
problém validity, t. j. otázka, čo vlastne táto škála skutočne meria 
[porov. Rabušic – Mareš 1996: 185]. Iné problémy – napr. kontext-
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uálne efekty, ktoré sú významné pri meraní anómie ako postoja 
[Eckart – Durand 1975] – presahujú možnosti tohto textu. 

Najmä v 60. rokoch 20. storočia sa meranie anomických postojov 
stalo neobyčajne atraktívne a frekventované. Významnou mierou 
k tomu prispel aj Melvin Seeman najmä tým, že anómiu zasadil do 
kontextu odcudzenia, t. j. problematiky, ktorá nielen vtedy, ale aj 
desaťročia predtým (u zakladateľov sociológie, akými boli Durk-
heim, Marx a Weber) vyvolávala mimoriadny záujem a pozornosť. 
Logickým dôsledkom bola zásadná otázka, či odcudzenie možno 
skúmať aj empiricky. Sám Seeman deklaruje, že predkladá „prístup, 
ktorý spája historický záujem o alienáciu s moderným empirickým 
úsilím“ [Seeman 1959: 783]. 

Ako je známe, Seeman rozlíšil 5 typov, variantov odcudzenia: 
bezmocnosť (powerlessness),  bezvýznamovosť, resp. strata význa-
mov (meaninglessness), absencia (rozklad) noriem (normlessness), 
izolácia (isolation) a seba-odcudzenie, t. j. rozklad vlastnej osobnosti 
(self-estrangement) [Seeman 1959]. Vyskytuje sa aj názor, že sú to 
vlastne typy anomických postojov [porov. napr. Ondrejkovič 2000].  

V tejto súvislosti, pochopiteľne, nemá zmysel púšťať sa do kritickej 
analýzy Seemanovej koncepcie. Je to zjavne nad rámec a účel tohto 
textu najmä preto, lebo to by vyžadovalo pomerne rozsiahlu 
a detailnú úvahu nielen o základných filozofických otázkach, ktoré 
sa týkajú odcudzenia vôbec, ale aj o charakteristikách, z ktorých sám 
Seeman odvodil svoje typy odcudzenia. Zdá sa totiž, že ich v niek-
torých prípadoch odvodzuje z individuálnych očakávaní, no v iných 
z individuálneho správania. Postačí azda len konštatovanie, že 
Seeman dosť podstatne rozšíril interpretácie toho, čo je alebo čo by 
mohla byť anómia. 

Rozhodujúce je v tejto súvislosti iba to, že na základe Sroleho 
a Seemanovej inšpirácie vzniklo niekoľko desiatok dôležitých 
pokusov o meranie individuálnej anómie. Najdôležitejšie z nich sa 
podrobne uvádzajú aj v metodologických prehľadových príručkách, 
ktoré sú venované metódam merania osobnosti a sociálno-
psychologických postojov [Robinson et al. 1991], a v tomto zmysle 
ich možno považovať za kodifikované.  



Societálna anómia na Slovensku začiatkom 21. storočia 

29 

V prehľadovej príručke [Robinson et al. 1991: 291-371] sa uvádza 
23 osobitných škál, ktoré sú priamo odvodené od seemanovskej 
typológie alienácie a zaradené do príslušných kategórií. Meranie 
bezmocnosti sa ilustruje 6 škálami (Dean, Neal a Seeman, Neal 
a Groat, Pearlin et al., Scheussler, Kohn a Schooler), pre absenciu 
noriem je to tiež 6 škál (Srole, Dean, McClosky a Schaar, Neal 
a Groat, Scheussler, Kohn a Schooler), pre typ bezvýznamnosti sú to 
3 škály (Neal a Groat, Antonovsky a Crumbaugh) rovnako ako pre 
seba-odcudzenie (Seeman, Lorence a Mortimer, Kohn a Schooler). 
V kategórii izolácie je to jedna škála (Dean) a v kategórii kultúrneho 
odcudzenia sú to 2 škály (Kohn a Schooler, Jessor a Jessor). Navyše 
sa uvádzajú aj dve škály pre meranie všeobecnej alienácie (Jessor 
a Jessor, Maddi et al.). Škály sa, pochopiteľne, líšia formátom, poč-
tom položiek, ich formuláciou a pod. Pri tom je zrejmé, že vo viace-
rých z uvedených prístupov sa kombinuje niekoľko variantov odcu-
dzenia: napr. Dean anómiu viaže na bezmocnosť, absenciu (rozklad) 
noriem a sociálnu izoláciu (škála obsahuje 24 položiek).15  

S pokusmi o meranie individuálnej anómie sa možno stretnúť aj 
v súčasnosti. Pochopiteľne, spravidla už tak úzko nenadväzujú na 
vyššie uvedenú tradíciu a opierajú sa o iné, resp. modifikované 
východiská. 

Napríklad, nedávno bola publikovaná zaujímavá a doteraz nepoužitá 
koncepcia merania individuálnej anómie [Swader 2017]. Christhoper 
Swader definuje a následne operacionalizuje anómiu ako indivi-
duálnu anómiu, resp. ako „neurčitosť (uncertainty) na individuálnej 
úrovni, absenciu (lack) jasnosti, ktorá sa týka sociálnych noriem“ 
[Swader 2017: 496]. 

Swader sa opiera o koncepciu a údaje Svetového výskumu hodnôt 
(WVS), z ktorého vybral 15 položiek, proporcionálne reprezentu-
júcich politickú, ekonomickú a súkromnú sféru. Preferoval položky, 
ktoré reprezentujú „všeobecné postoje alebo názory na tieto sféry“: 

                                                           
15 V práci [Robinson et al. 1991: 291-371] možno nájsť nielen presnú 
podobu všetkých týchto škál a úplné znenie použitých položiek, ale aj 
ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s uvedenými prístupmi. 
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Politická sféra  
1. Vláda by sa mala zodpovednejšie starať o to, aby každý dostal, 

čo mu patrí. 
2. Celkovo sú muži lepší politickí lídri než ženy. 
3. Ľudia často hovoria o tom, kam by sa mala táto krajina dostať 

počas 10 budúcich rokov. Mohli by ste uviesť, ktoré z týchto 
cieľov vy osobne považujete za najdôležitejšie? 

4. Ktoré z týchto cieľov sú najdôležitejšie pre túto krajinu? 
5. Ako dôležité je pre vás, aby ste žili v demokraticky riadenej 

krajine? 

Ekonomická sféra  
1. Myslíte si, že blahobyt môže rásť i naďalej, lebo je dosť pre 

každého? 
2. Do akej miery dôverujete významným obchodným spoločnostiam?  
3. Aký je váš názor na to, že príjmy by mali byť vyrovnanejšie? 
4. Myslíte si, že z dlhodobého hľadiska usilovná práca zvyčajne 

prináša lepší život? 
5. Aký je váš názor na to, či je súťaživosť dobrá, lebo ´stimuluje ľudí, 

aby usilovne pracovali  a prinášali nové nápady´. 

Súkromná sféra  
1. Ako dôležitá je vo vašom živote rodina? 
2. Ako dôležití sú vo vašom živote priatelia? 
3. Ako dôležitý vo vašom živote je voľný čas? 
4. Aký stupeň slobody pociťujete pri voľbe a kontrole toho, akým 

spôsobom sa mení váš život? 
5. Byť v domácnosti je pre ženu rovnako dôležité ako zarábať 

[Swader 2017: 500]. 

Individuálnu anómiu Swader meria na základe osobitného indexu 
DKA (od: Don’t Know Answers alebo Don‘t Know Anomie). 
Zaujímajú ho totiž len odpovede typu neviem: odpovede ´neviem´ na 
uvedené položky „vyjadrujú individuálnu neurčitosť vo vzťahu 
k sociálnym normám“ [Swader 2017: 499]. Hodnota indexu DKA 
tak zodpovedá počtu odpovedí ´neviem´ na 15 položiek, t. j. pohy-
buje sa v intervale < 0; 15 >. Swader, pochopiteľne, berie do úvahy, 
že odpovede typu ´neviem´ môžu vyjadrovať aj nerozhodnosť alebo 
nevedomosť, no v analýze sa tieto významy zaujímavým spôsobom 
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snaží izolovať a kontrolovať. S využitím mnohoúrovňovej regresie sa 
– pri kontrole vybraných premenných tak na makroúrovni, ako aj na 
individuálnej úrovni – pokúša na údajoch z 45 krajín určiť hlavné 
prediktory úrovne individuálnej anómie.  

Je evidentné, že meranie individuálnej anómie (anomických posto-
jov) má svoj význam, ktorý nemožno spochybňovať. Aj socio-
lógovia budú preto zrejme pokračovať v tejto línii skúmania. Kľúčo-
vý problém tu však spočíva v tom, že z distribúcie anomických 
postojov len ťažko možno usudzovať priamo a dostatočne spoľahlivo 
na reálny stav spoločnosti. Ak sociológia ašpiruje i na takýto cieľ, je 
nevyhnutné hľadať aj iné, primeranejšie prístupy. 

c) meranie anómie na základe kognitívnych odhadov 

Dovtedajšie pokusy o meranie anómie neakceptoval napr. W. H. 
Form. Podľa jeho názoru, celospoločenskú (societálnu) anómiu 
nemožno dnes priamo merať a psychologické prístupy, ako je prístup 
Sroleho, sú sociologicky neuspokojivé [Form 1975: 1166], lebo 
použité indikátory zdôrazňovali osobné pocity pesimizmu alebo 
frustrovaných ambícií namiesto celospoločenskej absencie (rozkladu) 
noriem (normlessness). Preto navrhuje alternatívny prístup. Spočíva 
v tom, že reakcie na škálu anómie možno interpretovať „ako 
kognitívne údaje“, resp. „ako kognitívne hodnotenia celospoločenskej 
absencie noriem“, a tak zisťovať „objem societálnej anómie, ktorú 
(respondenti – pozn. J. S.) pozorujú“ [Form 1975: 1166, 1187, 1167]. 

Form sa pokúsil sformulovať tvrdenia, ktoré by mohli indikovať: 
• absenciu noriem v spoločnosti 
• kontradiktórnosť noriem alebo 
• normy, ktoré sa menia príliš rýchlo. 

Po sérii pretestov dospel k nasledovným siedmim položkám [Form 
1975: 1170]: 

1. Je ľahké nájsť správnu cestu riešenia problémov každoden-
ného života. 

2. Teraz je ťažké vychovávať deti, lebo to, čo je správne dnes, 
bude zajtra chybné. 
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3. Zdá sa, že sa nemožno zhodnúť na tom, čo je správne 
a nesprávne, lebo každý postupuje len podľa seba. 

4. Je ľahké dohodnúť sa na tom, čo je správne z morálneho 
hľadiska. 

5. Je tu tak veľa organizácií s rozličnými cieľmi, že je nemožné 
dôverovať akejkoľvek z nich.  

6. Svet sa mení príliš rýchlo na to, aby sme sa mohli ubezpečiť, 
že pri riešení každodenných problémov robíme správne 
rozhodnutia. 

7. Človek, ktorý má morálku a rozvahu (scruples), v tomto 
svete lepšie obstojí ako nemorálna a neuvážlivá (unscrupu-
lous) osoba. 

Priamo vo výskume však v každej skúmanej krajine použil rozličné 
kombinácie piatich položiek, ktoré vždy tvorili Guttmanovu škálu 
s koeficientom reprodukovateľnosti 0,87 a vyššie [Form 1975: 
1170]. Skúma rozmanitosť kognitívnych konštrukcií anómie v rozlič-
ných sociálnych skupinách a vrstvách (krajiny na rôznom stupni 
industrializácie, automobilové firmy s rozličnou mierou zložitosti 
sociálnej organizácie a technológie, rozličné kvalifikačné vrstvy). 
Vychádza pritom z predpokladu, že „vzorce začlenenia do sociál-
neho systému (od rodiny po spoločnosť), ktoré platia pre rôzne 
vrstvy, sú v rozličných spoločnostiach rôzne štruktúrované“, a z toh-
to dôvodu aj „predstavy (beliefs), ktoré majú o societálnej anómii 
jednotlivé vrstvy, odrážajú tieto vzorce“ [Form 1975: 1166]. 

V súvislosti s Formovým prístupom ostávajú otvorené tri hlavné 
problémy. Prvý spočíva v tom, že anómiu redukuje – tak ako Merton – 
na absenciu noriem. Druhý zasa v tom, že i keď sa usiluje skúmať 
celospoločenskú anómiu, využíva indikátory, ktoré sú svojím charak-
terom veľmi blízke Sroleho modelu. Tretím problémom je pomerne 
malý počet indikátorov, ktoré už i len z tohto dôvodu asi iba ťažko 
môžu dostatočne, t. j. v dostatočnej šírke, pokryť „societálnu úroveň“.  

d) meranie anómie v teórii inštitucionálnej anómie  

Od svojho vzniku na konci 20. storočia sa teória inštitucionálnej 
anómie stala veľmi významným  a vplyvným súčasným prístupom 
k problematike anómie vôbec. No priniesla i viacero netriviálnych 
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inšpirácií na úseku merania. Napriek tomu meranie anómie stále 
zostáva otvorenou a jednou z najdôležitejších metodologických 
otázok tejto teórie. 

Meranie anómie vyvoláva množstvo problémov aj v rámci teórie 
inštitucionálnej anómie. Vyplývajú z niekoľkých hlavných okolností, 
ktoré navzájom úzko súvisia. Po prvé, teória inštitucionálnej anómie 
je zámerne formulovaná „na veľmi vysokom stupni agregácie – na 
úrovni sociálneho systému spoločnosti“ [Messner – Rosenfeld 2009: 
209-210]. Po druhé, jednotlivé modifikácie (varianty) teórie inštitu-
cionálnej anómie sa opierajú o rozličné – spravidla nekompatibilné 
a neporovnateľné – konceptualizácie anómie. Po tretie, meranie anó-
mie najmä v oblasti tzv. kultúrnych inštitúcií naráža na problém 
existencie, dostupnosti a povahy vhodných (potrebných) údajov 
[Messner – Thome – Rosenfeld 2008; Messner – Rosenfeld 2009]. 
Po štvrté, jednou z najdôležitejších úloh sa najmä v rozvinutých 
verziách teórií inštitucionálnej anómie stalo medzinárodné porovná-
vanie (osobitne odhadovanie vplyvu ´agregovanej´ anómie na 
kriminalitu). 

Prístupy k meraniu sú tu preto tiež bohato štruktúrované. Zdá sa, že 
by ich bolo možné zatriediť do troch kategórií:  

A. do prvej kategórie patria prístupy, v ktorých sa anómia ne-
priamo meria s pomocou makroindikátorov. 

B. do druhej kategórie možno zaradiť prístupy, ktoré majú 
zmiešaný, hybridný charakter preto, lebo sa v nich „kombi-
nujú“ údaje rozličnej proveniencie a z rozličných zdrojov: 
makroindikátory, resp. iné údaje administratívnej povahy 
(väčšinou) o ekonomických inštitúciách s údajmi získava-
nými v rámci opakovaných medzinárodných sociologických 
výskumov (Svetový výskum hodnôt a pod.), štandardných 
sociologických výskumov alebo na základe osobitne vybu-
dovaných ad hoc škál, ktoré sa spravidla vzťahujú zasa na 
kultúrne, sociálne, politické inštitúcie. 

C. tretiu kategóriu tvoria špecifické prístupy. 

Uvedené kategórie je vhodné aspoň rámcovo ilustrovať: 
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A. Dobrým príkladom pre neriame meranie anómie na základe 
makroindikátorov je koncepcia Mitchella Chamlina a Johna 
Cochrana. Ako makroindikátory sú tu použité: 
 percento rodín pod úrovňou chudoby, Giniho koeficient 

(ekonomická deprivácia), 
 pomer medzi ročným podielom rozvodov na 1000 obyvate-

ľov k ročnému podielu sobášov na 1000 obyvateľov (rodin-
ná štruktúra), 

 podiel členov cirkvi na 1000 obyvateľov (participácia na 
formálnych náboženských inštitúciách), 

 percento ľudí vo voličskom veku, ktorí volili v aktuálnych 
voľbách do Kongresu (politické inštitúcie) [Chamlin – 
Cochran 1995: 417 – 419].  

Makroindikátory využívajú aj Beth Bjerregaardová a John Cochran, 
ktorí sa opierajú o ekonomické a administratívne údaje zo zdrojov, 
akými sú WHO, Interpol, World Bank, Heritage Foundation, World 
Development Indicators, Human Development Report a pod. Makro-
indikátory sa viažu na ekonomické podmienky, rodinu, vzdelanie 
a politiku: 

• Ekonomické podmienky: stupeň ekonomickej slobody, HDP, 
medziročný rast HDP (v %), veľkosť populácie, Giniho koe-
ficient; 

• Rodina: podiel rozvodov; 
• Vzdelanie: podiel verejných nákladov na vzdelanie na HDP 

(v %); 
• Politika: účasť na voľbách [Bjerregaard – Cochran 2008]. 

Nespornou komparatívnou výhodou je v prípade využívania makro-
indikátorov možnosť medzinárodného porovnávania. K tej sa aj veľ-
mi často pristupuje. Na druhej strane, ak sa makroindikátory nepo-
darí úspešne integrovať do jedného celku (konštruktu), čo sa stáva 
veľmi často, lebo je to neobyčajne náročná úloha, ostáva len 
mozaikovitý obraz nepriamo meranej anómie (nemožno  napr. určiť 
celkovú mieru anómie v spoločnosti a pod.) a spolu s ním aj všetky 
metodologické dôsledky, ktoré podmieňujú tak analýzu, ako aj 
interpretáciu jej výsledkov. 
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B. Príklady pre zmiešaný, hybridný prístup sú komplikovanejšie. 
Vyžadujú aj podrobnejšiu informáciu. 

Napríklad D. Nam, K. P. Parboteeah, J. B. Cullen a J. L. Johnson 
[Nam et al. 2014] zvolili prístup, ktorý je v rámci teórie inštitu-
cionálnej anómie skôr špecifický. Pokúsili sa analyzovať možný 
vplyv kultúrnych a sociálnych inštitúcií na inovácie v organizáciách 
(firmách). Problematiku anómie tým na jednej strane zúžili (namies-
to celospoločenskej úrovne sa sústreďujú na úroveň organizácie) a na 
strane druhej venujú pozornosť inováciám ako osobitnému druhu 
pozitívnych deviácií (na rozdiel od tradičnej orientácie teórie inšti-
tucionálnej anómie na kriminalitu ako negatívnu deviáciu). 

Kultúrne inštitúcie operacionalizujú na základe troch „premenných 
národnej kultúry” (GLOBE Study). Je to orientácia na výkon, 
vnútroskupinový kolektivizmus a redukcia neurčitosti (uncertainty 
avoidance). Celkovo tu využívajú 10 položiek, ktoré sú posudzované 
na škále od 1 (silný súhlas) po 7 (silný nesúhlas). 

Orientácia na výkon (α = .72)16 
1. V tejto spoločnosti sú študenti podnecovaní k neustálemu zdokona-

ľovaniu svojho výkonu. (-)17 
2. V tejto organizácii sú zamestnanci podnecovaní k tomu, aby 

neustále zlepšovali svoj výkon. (-) 
 
Vnútroskupinový kolektivizmus (α = .77) 
1. V tejto spoločnosti sú deti hrdé na výsledky, ktoré dosiahli ich 

rodičia. (-) 
2. V tejto spoločnosti sú rodičia hrdí na výsledky, ktoré dosiahli ich 

deti. 
3. V tejto organizácii sú jej členovia hrdí na výsledky, ktoré 

dosiahla ich skupina. 
4. V tejto organizácii sú manageri hrdí na výsledky, ktoré dosiahli 

členovia ich skupiny. 
  

                                                           
16 α je Cronbachov koeficient reliability. 
17 Položka označená (-) je pri spracúvaní bodovaná reverzne. 
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Redukcia neurčitosti (α = .88)                                                 
1. V tejto spoločnosti sa kladie dôraz na usporiadanosť a dô-

slednosť, dokonca aj keby to malo byť na úkor experimentovania 
a inovácie. (-)                         

2. V tejto spoločnosti sú sociálne požiadavky a pravidlá podrobne for-
mulované a občania tak vedia, aké konanie sa od nich očakáva. (-) 

3. V tejto organizácii sa kladie dôraz na usporiadanosť a dôsled-
nosť, dokonca aj keby to  malo byť na úkor experimentovania 
a inovácie. (-)   

4. V tejto organizácii sú pracovné požiadavky a pravidlá podrobne 
formulované a zamestnanci vedia, aké konanie sa od nich 
očakáva. (-)     

Okrem toho využívajú aj makroindikátory tak pre inovácie (World 
Bank Group‘s Productivity and Investment Climate Survey), ako aj 
pre sociálne inštitúcie – vzdelanie, politická stabilita, osobné slobo-
dy, sloboda tlače a pod. – (Human Development Report, World 
Bank, World Economic Forum, Transparency International (Corrup-
tion Perception Index), Freedom House atď.). 

C. Osobitné, špecifické prístupy možno na tomto mieste z evident-
ných logických dôvodov len naznačiť. Podstatné tu je, že ich 
možno zaradiť do troch kategórií. 

c1) V prvej kategórii sú prístupy, ktoré sú síce konzistentné s pôvod-
nými východiskami teórie inštitucionálnej anómie, no prinášajú isté 
neštandardné, neraz modifikačné, či aktualizačné, ba až (v me-
todologickom zmysle) inovačné riešenia. Medzi ne možno zaradiť 
pokusy operacionalizovať tzv. ekonomickú dominanciu na základe 
indikátorov politík sociálneho blahobytu a spolu s indikátormi vita-
lity neekonomických inštitúcií (rodina a vzdelanie) skúmať ich pôso-
benie na úroveň kriminality. Úsilie posilniť dôraz na skúmanie 
kultúrnej dynamiky dobre ilustruje nielen skúmanie kultúrnych 
postojov, ktoré sa charakterizujú ako ´americká výlučnosť´, ale aj 
pokus (Cao) o medzinárodné porovnanie kultúrnych orientácií, ktoré 
by sa mali koncentrovať okolo anómie. Základným nástrojom je 
index anómie, ktorý vyjadruje kombináciu súhlasných reakcií 
respondentov na 6 typov kriminálneho či deviantného správania: 
podvodné nároky na vládne výhody, neplatenie cestovných lístkov 
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vo verejnej doprave, daňové podvody, kupovanie nakradnutých vecí, 
prijímanie úplatkov a zanedbávanie oznamovania škodových udalostí 
pri automobilových nehodách. 

Za „vysoko inovatívnu“ sa považuje analýza vplyvu kultúrnych 
faktorov na úroveň kriminality (Baumer a Gustafson). Na úrovni 
agregovaných údajov, ktoré pochádzajú z GSS (General Social 
Survey) pre administratívne jednotky (county) v USA, sa tu cha-
rakterizuje populácia dvoma strategickými kultúrnymi konštruktami: 
mierou stotožnenia (commitment) s peňažnými cieľmi úspechu a stup-
ňom rešpektu k legitímnym prostriedkom dosahovania peňažného 
úspechu. V analýze sa berú do úvahy aj viaceré miery neekono-
mického inštitucionálneho pôsobenia (napr. čas prežitý spolu s rodi-
nou, sobášnosť, postoje k rozvodom, školské náklady, účasť na voľ-
bách atď.), čo možňuje určiť tak hlavné, ako aj interakčné efekty 
kultúrnych a inštitucionálnych faktorov na úroveň kriminality [Mess-
ner – Rosenfeld 2009: 216-217; Messner – Thome – Rosenfeld 2008]. 

c2) Do druhej kategórie patria tie prístupy, ktoré sú síce budované 
v kontexte teórie inštitucionálnej anómie, no opierajú sa o meranie 
individuálnej anómie. Sú pomerne zriedkavé, no sami zakladatelia 
tejto teórie ich považujú za veľmi dôležitý ďalší krok v rozvoji kon-
cepcie, lebo by mohli „spôsobmi, ktoré sú kompatibilné“ s makro-
orientáciou teórie inštitucionálnej anómie ukázať nielen „´význam´ 
individuálneho konania“, ale aj „explanačný potenciál“ teórie inštitu-
cionálnej anómie pri individuálnom porušovaní pravidiel [Messner – 
Rosenfeld 2009: 218]. 

Sem patrí napr. pokus (Muftic) vybudovať škály na meranie 
kultúrnych premenných, ktoré sa spájajú s ideou Amerického sna, 
akými sú: individualizmus, univerzalizmus, orientácia na výkon a pe-
ňažný fetišizmus, a spolu s indikátormi pre záväzky k rodine, vzdelá-
vacieho systému, hospodárstva a štátneho zriadenia (polity) ich 
využiť pri hľadaní faktorov „takej okrajovej formy deviácie, akou je 
podvádzanie študentov“ [Messner – Rosenfeld 2009: 218]. 

Za najambicióznejší sa v tomto zmysle považuje pokus (Karstedt 
a Farrell), ktorý sa sústreďuje na relatívne bežné ´morálne pochybné´ 
konanie, resp. kriminalitu každodenného života: podvádzanie pri 
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platení daní a iných poplatkov, neoprávnené vykazovanie alebo 
vyžadovanie výhod, podpôr, refundácií a pod. Pri tom sa predpokla-
dá, že najdôležitejším determinantom takéhoto kriminálneho konania 
v každodennom živote je „syndróm trhovej anómie“, ktorý zahŕňa tri 
zložky. Sú to: nedôvera k iným na trhu, obava stať sa obeťou deho-
nestujúcich praktík zo strany iných a právny cynizmus“ [Messner – 
Rosenfeld 2009: 218]. 

c3) Do poslednej kategórie treba začleniť pokusy o aplikácie sofis-
tikovaných metód merania anómie a jej vplyvu najmä na kriminalitu. 
Napríklad spomínaný syndróm trhovej anómie, ktorý sa opiera 
o mnohosť indikátorov, sa vymedzuje a meria ako mnohodimen-
zionálna latentná premenná. Pri odhadovaní vplyvu anómie na krimi-
nalitu sa najčastejšie využíva regresná analýza, hierarchické lineárne 
modely, ale aj štruktúrne modelovanie [Messner – Rosenfeld 2009; 
Messner – Thome – Rosenfeld 2008]. Tieto prístupy tiež veľmi často 
vedú k medzinárodným porovnaniam. 

Uvedený prehľad prístupov k meraniu anómie jasne ukazuje nielen 
ich mimoriadnu štruktúrovanosť a diferencovanosť, ale aj otvorenosť 
tejto problematiky. Keďže na tomto úseku zatiaľ neexistuje prijateľ-
ný konsenzus, možno očakávať aj ďalšie inovačné pokusy.  

Záverom preto možno asi len zhrnúť všeobecné charakteristiky me-
todologických prístupov k meraniu anómie. Možno to urobiť v dvoch 
líniách, medzi ktorými existujú zreteľné vzájomné súvislosti. 
 
V prvej línii sa ukazuje, že v danej oblasti sa vyprofilovali dva 
hlavné prístupy. Kým v jednom sa zdôrazňuje meranie individuálnej 
anómie (anomických postojov), druhý akcentuje meranie anómie ako 
stavu spoločnosti. 

V druhej línii sa kladie dôraz na vymedzenie predmetu a spôsobu 
merania anómie. Napríklad Swader rozlíšil 4 základné prístupy, ktoré 
sa využívajú pri skúmaní anómie. Je to: 

1. nepriame meranie na základe makroindikátorov, 
2. meranie dôsledkov anómie alebo antisociálnych postojov 

a správania na základe otázok v bežných výskumoch (sur-
veys), 
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3. meranie rozdielu medzi tým, čo ´je´ a čo ´by malo byť´ 
v špecifickej oblasti, 

4. meranie toho, ako ľudia vnímajú sociálny neporiadok (dis-
order) [Swader 2017: 498].18 

2.3 Inšpirácie  

Z naznačených prístupov a pokusov nielen možno, ale aj treba 
vyvodiť isté závery. Prinajmenšom je potrebné zdôrazniť hlavné 
pozitívne i negatívne inšpirácie a z nich vyplývajúce bádateľské zá-
mery a predpoklady. V tomto zmysle možno konštatovať, že:  

 principiálne možno skúmať a merať aj societálnu anómiu,  
t. j. anómiu ako stav spoločnosti,  

 každý pokus na tomto úseku zatiaľ treba považovať len za 
prvý, predbežný krok, 

 je možné skúmať priamo samu societálnu anómiu a nielen jej 
príčiny alebo účinky,  

 za základný, definičný znak societálnej anómie treba 
považovať dereguláciu, 

 societálnu anómiu, ktorá je bezpochyby mnohodimenziál-
nym javom, nemožno zredukovať len na absenciu noriem,  

 identifikácia societálnej anómie vyžaduje vybudovanie oso-
bitného teoretického modelu, ktorý umožní odkryť tak jej 
štruktúrne komponenty, ako aj ich prejavy (prvky), 

                                                           
18 Swader o. i. konfrontuje tieto prístupy s vlastnou koncepciou, ktorá bola 
uvedená vyššie. Konštatuje, že makro-indikátory síce umožňujú merať eko-
nomické vplyvy, no vôbec neberú do úvahy subjektívne aspekty anómie. 
Druhý prístup sa orientuje na ľudské postoje, ale zmiešava anómiu s jej dô-
sledkami a korelátmi. Tretí prístup ponúka možnosť skúmať rozdiel (gap) 
medzi prostriedkami a cieľmi, no viac sa spája s mertonovskou než s durk-
heimovskou verziou anómie. Napokon štvrtý prístup sa zdôraznením význa-
mov alebo vnímania dostáva bližšie k durkheimovskej tradícii, ale anómiu 
umožňuje merať len nepriamo, lebo je zásadný rozdiel medzi vnímaním 
spoločnosti ako dezorganizovanej či neregulovanej a situáciou, v ktorej 
u jednotlivca chýba (lacking) normatívny rámec vzťahu k spoločnosti 
[Swader 2017: 499]. 
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 takýto model môže slúžiť len ako prvá, predbežná verzia, 
a preto bude vyžadovať ďalšie testovanie (preverenie) a zdo-
konaľovanie, 

 takýto model je len jeden z možných a možno očakávať, že 
postupne budú vznikať aj iné, azda lepšie modely, ktoré 
umožnia vzájomnú konfrontáciu a pokrok v tejto oblasti, 

 v danej situácii je vhodné vybudovať najprv typicky sociolo-
gický model a až následne vstúpiť do interdisciplinárneho 
skúmania takého komplexného javu, akým je societálna 
anómia, 

 istá miera societálnej anómie je sprievodným znakom každej 
súčasnej, t. j. aj našej spoločnosti, a kľúčovým problémom 
teda bude skôr určenie jej kritickej hodnoty než iba púhy 
výskyt,  

 model musí byť vybudovaný tak, aby umožňoval získať 
celistvý a nie iba mozaikovitý obraz societálnej anómie 
vrátane možnosti primerane spoľahlivého odhadu úrovne 
(stupňa) anómie na každej jeho analytickej úrovni, 

 za súčasnej situácie je hlavným účelom aplikácie modelu 
predovšetkým deskripcia, mapovanie daného stavu spoloč-
nosti, 

 by bolo ideálne, keby sa podarilo sledovať aj zmeny socie-
tálnej anómie v čase, 

 treba zistiť, či celková úroveň societálnej anómie je osobitný 
parameter sociálneho systému a ak áno, tak aký, 

 empirické skúmanie societálnej anómie vôbec nie je nevyh-
nutné redukovať len na subjektívnu alebo individuálnu 
anómiu ako sociálnu izoláciu, odcudzenie, prípadne postoj 
a pod.,  

 vhodným nástrojom na sociologické meranie societálnej 
anómie sú osobitne vypracované škály a že aj pre zvolený 
prístup je nevyhnutné vytvoriť takúto škálu, no tak, aby bola 
konzistentná so zvoleným prístupom, 

 pri skúmaní societálnej anómie je vhodné využiť prepra-
covanú verziu idey kognitívnych odhadov,  

 citlivosť kognitívnych odhadov, ktorá je ich nevyhnutným 
komponentom, umožňuje do skúmania a merania societálnej 
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anómie primerane integrovať aj prvok sociálnej konštrukcie 
reality, 

 na základe uvedených inšpirácií je možné vybudovať 
osobitný korektný a konzistentný model merania societálnej 
anómie, ktorý – hoci môže slúžiť ako prvá predbežná verzia 
– bude vyžadovať ďalšie testovanie (preverenie) a zdokona-
ľovanie,  

 každý krok výskumu musí sprevádzať permanentná 
a explicitná kritická sebareflexia, 

 zvolený prístup vyžaduje podstatné prepracovanie viacerých 
navzájom (aj paradigmálne) odlišných inšpirácií do novej 
podoby a kontextu, ktorý má svoj jednotiaci fundament 
v teórii samoregulačných procesov. To významne limituje 
riziko eklekticizmu, ktorý by hrozil len pri ich mechanickom 
začlenení do modelu, 

 teoretický model societálnej anómie i model jej merania 
prostriedkami štandardného sociologického výskumu za 
súčasných podmienok musia byť koncipované v duchu para-
digmy klasickej vedy. 

Na základe sústavy uvedených inšpirácií a zámerov bol vybudovaný 
tak teoretický model societálnej anómie, ako aj model jej merania. 
Tým sa vytvorili aj základné podmienky pre empirické zisťovanie 
societálnej anómie na Slovensku. 
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3 Model societálnej anómie 

Teoretický model societálnej anómie 

Konštrukcia teoretického modelu societálnej anómie (ďalej model 1) 
vychádzala z niekoľkých heuristických i vecných predpokladov. 
Možno ich zosumovať takto: 

Z heuristického hľadiska sa predovšetkým predpokladalo, že v danej 
situácii – vzhľadom na nedostatočnú úroveň rozpracovania teore-
tických a metodologických otázok, ktoré súvisia so societálnou 
anómiou – je nevyhnutné pokúsiť sa o vybudovanie primeraného 
teoretického modelu societálnej anómie, ktorý by sa mohol stať zá-
kladným východiskom aj pre empirické skúmanie. Bolo zrejmé, že 
(každý) takýto model môže byť len jeden z možných a že sa 
postupne budú budovať aj modely iné, čo umožní v ich vzájomnej 
konfrontácii progres na tomto úseku sociologického poznania. Rov-
nako bolo zrejmé, že pokus o vybudovanie teoretického modelu 
societálnej anómie bola v danej situácii neobyčajne náročná úloha 
a celý pokus sa spájal s pomerne vysokým stupňom rizika. No 
závažnosť problému vyžadovala podstúpiť toto riziko. 

Další východiskový heuristický predpoklad sa týkal toho, že 
v danom štádiu je zrejme optimálne zvoliť (najprv) „statický“ 
prístup, t. j. skúmať societálnu anómiu len v jednom časovo stano-
venom bode (t0), t. j. doslova ako stav a nie ako proces: model 1 je 
koncipovaný ako typický štruktúrny model. Je zrejmé, že societálna 
anómia je svojou povahou proces a že takýto proces možno 
v najjednoduchšej podobe sledovať ako sled stavov. Pri tom v obdo-
bí tvorby tohto modelu bolo len ťažko možné dúfať, že by sa aspoň 
takýto zámer mohlo niekedy podariť vôbec uskutočniť. 

Základný meritórny predpoklad súvisel s tým, že societálna anómia 
je evidentne samoregulačný proces. Z tohto dôvodu by sa aj v modeli 
societálnej anómie mala v prvom rade vyjasniť problematika dere-
gulácie a absencie noriem, ktorú Durkheim s Mertonom len otvorili 
(a Merton následne znejasnil). Ukázalo sa totiž, že societálnu anómiu 
nemožno redukovať len na absenciu noriem, ako to urobil Merton: 
absencia noriem je len jednou zložkou deregulácie a len jednou 
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charakteristikou societálnej anómie. Deregulácia, ktorá je podľa 
Durkheima základným znakom societálnej anómie, je nepochybne 
komplexný, mnohodimenziálny jav. V takomto prípade možno a tre-
ba predovšetkým odkryť jeho štruktúrne komponenty (a následne aj 
prvky týchto komponentov).  

Ak sa teda za základný znak societálnej anómie oprávnene pokladá 
deregulácia, má to tri zásadné logické dôsledky. Prvým je to, že sama 
deregulácia je zjavne syntetizujúcim definičným znakom societálnej 
anómie. Druhým je zasa to, že každý takýto globálny znak už 
z vlastnej povahy musí mať isté skladobné, štruktúrne zložky. Tretím 
je neprípustné riziko redukcie deregulácie (societálnej anómie) len na 
jednu jej skladobnú zložku. Niet totiž nijakých argumentov proti 
možnosti existencie štruktúrnej inkonzistencie medzi týmito skladob-
nými zložkami. Práve naopak, neexistencia stabilného vzťahu medzi 
štruktúrnymi komponentami societálnej anómie sa dá predpokladať 
s pomerne vysokou pravdepodobnosťou. A to je aj hlavný logický 
argument proti redukcii deregulácie len na absenciu noriem, ako to 
urobil Merton, alebo proti jej redukcii iba na jeden – akokoľvek 
vymedzený – štruktúrny komponent. 

Predbežné teoretické vymedzenie societálnej anómie vyžaduje dôle-
žitý medzikrok, ktorým je kvalitatívne odlíšenie societálnej anómie 
od iných, relatívne „blízkych“ procesov. Takých sociálnych pro-
cesov, ktoré by tu bolo treba brať do úvahy preto, lebo by mohli 
societálnej anómii cudzorodými prvkami kontaminovať budovaný 
model (a tým znižovať jeho validitu), je, pochopiteľne, veľa. Na 
tomto mieste to nie je možné urobiť bezo zvyšku a nebolo by to ani 
účelné. Možno sa sústrediť len na dva spomedzi nich. Je to sociálna 
kontrola a dezintegrácia, ktoré sa so societálnou anómiou rozlične 
spájajú azda najčastejšie. 

Vo všeobecných úvahách sa societálna anómia často spája so 
sociálnou kontrolou. No ich vzájomný vzťah je dosť komplikovaný 
a špecifický a zrejme aj preto nie je dostatočne vyjasnený.   

Predovšetkým treba rozlíšiť, či societálna anómia a sociálna kontrola 
sa skúmajú ako procesy, alebo ako stavy. Hoci sú to svojou povahou 
procesy, možno ich, samozrejme, skúmať aj ako stavy systému v da-
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nom časovom okamžiku. V oboch prípadoch je však nevyhnutné 
zreteľne odlíšiť societálnu anómiu od sociálnej kontroly: sama so-
ciálna kontrola nie je a nemôže byť štruktúrnou zložkou societálnej 
anómie, deregulácie: ide o dva kvalitatívne odlišné sociálne procesy 
alebo stavy sociálneho systému.19 Rozdiel je aj v tom, že predmetom 
sociálnej kontroly nemusí byť len societálna úroveň. 

V statickom pohľade sa deregulácia zvyčajne považuje za dôsledok 
zlyhania sociálnej kontroly, čo je dosť sporné. Na druhej strane samé 
anomické stavy systému sú nesporne predmetom sociálnej kontroly. 
Významnú oporu pre toto stanovisko poskytuje aj Hirnerovo odlí-
šenie riadenia a sociálnej kontroly [Hirner a kol. 1973]. A. Hirner 
riadenie (reguláciu) a sociálnu kontrolu identifikuje ako dva kvalita-
tívne špecifické procesy, ktoré majú prirodzenú časovú následnosť: 
sociálna kontrola je proces, ktorý nasleduje za riadením. 

Z dynamického hľadiska je vzťah medzi sociálnou kontrolou a so-
cietálnou anómiou oveľa zložitejší, lebo treba brať do úvahy predo-
všetkým vzťahy medzi sociálnou kontrolou a jednotlivými kom-
ponentmi societálnej anómie. Teoretických možností je tu viac. 
V tomto zmysle je zrejmé, že kým sociálna kontrola musí zlyhávať 
pri absencii noriem, lebo nie je k dispozícii norma, ktorá by slúžia 
ako kritérium na porovnanie skutočného stavu, sankčná exekutíva 
môže zlyhávať nielen pri bežnom fungovaní sociálnej kontroly, no aj 
z celkom iných príčin. Nefunkčnosť inštitúcií, ktorá tiež má rozličné 
príčiny, zasa môže obsahovať aj možnosť, že nefunguje ani inšti-
tucionalizovaná kontrola. No aj v takomto prípade ešte môže fun-
govať spätná fáza sociálnej kontroly, t. j. kontrola neinštituciona-
lizovaná, laická [porov. Hirner a kol. 1973]. Sociálna kontrola tak je 
skôr sociálnym procesom, ktorý nasleduje po societálnej anómii: 
vždy musí najprv existovať dajaká situácia (t. j. istý stav societálnej 
anómie) sociálneho systému, ktorá je, pochopiteľne, výsledkom celé-
ho komplexu predchádzajúcich (sociálnych, ekonomických, poli-

                                                           
19 Celkom absurdný by bol predpoklad, že sociálna kontrola ako proces by 
mohla byť štruktúrnou zložkou anómie, deregulácie ako stavu. Proces nikdy 
nemôže byť štruktúrnou zložkou stavu, lebo ide o dve entity, ktoré majú 
odlišný ontologický status. 
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tických, demografických a pod.) procesov20 a ktorá sa môže stať 
predmetom sociálnej kontroly.21 Určiť správnu alternatívu možno 
v konkrétnom prípade len empiricky. 

Bez ohľadu na to, či sa societálna anómia a sociálna kontrola 
skúmajú ako procesy alebo len ako stavy, oba tieto procesy (javy) 
majú charakter samoregulačných procesov [porov. Hirner a kol. 
1973]. Na rozdiel od kontroly, ktorá v sociálnom systéme plní 
integračnú funkciu, anómia, deregulácia je zjavne negatívny, 
patologický jav (plní dezintegračnú funkciu). 

Azda ešte komplikovanejšie je odlíšenie societálnej anómie od 
dezintegrácie. Možno sa stretnúť s prístupmi, v rámci ktorých sa 
dezintegrácia spolu s dereguláciou považujú za dve hlavné dimenzie 
anómie ako stavu spoločnosti [Teymoori et al. 2016]. Takýto prístup 
naráža na niekoľko vážnych teoretických problémov, ktoré sa 
vzájomne podmieňujú. Prvý spočíva v tom, že je v rozpore so 
všeobecne akceptovaným („durkheimovským“) stanoviskom, podľa 
ktorého fundamentálnou charakteristikou anómie ako stavu spoloč-
nosti je deregulácia a nie deregulácia spolu s dezintegráciou. Druhý 
zasa spočíva v tom, že – v dôsledku prvého – sa dezintegrácia situuje 
na rovnakú úroveň ako deregulácia. Podstatou tretieho je to, že – 
v dôsledku oboch predchádzajúcich – sa deregulácia a dezintegrácia 
vymedzujú ako časovo paralelné procesy a nie ako procesy, ktoré by 
mohli (mali) mať istú časovú následnosť. Aj napriek tomu, že platí 
nespochybniteľné právo na autorskú licenciu, ktoré nemožno upierať 
ani Teymoorimu a kol., a za súčasného stavu sociologického pozna-
nia na danom úseku takýto prístup nemožno považovať za celkom 
                                                           
20 Nemožno vylúčiť, že v istých prípadoch jednou súčasťou tohto komplexu 
môže byť i zlyhanie sociálnej kontroly. 
21 Ako je známe, A. Hirner identifikoval sociálnu kontrolu ako osobitný 
samoregulačný proces, ktorý vykonávajú relatívne autokinetickí jednotlivci 
ako členovia sociálneho systému a ktorý sa zakladá na ich konfrontačnej 
činnosti, t. j. na porovnávaní skutočného stavu na určitom úseku sociálneho 
systému so stavom normatívne stanoveným pre tento úsek [Hirner a kol. 
1973]. Účelom sociálnej kontroly je detekcia existujúcich odchýlok od 
platných noriem. Tým sa – spolu s prípadnou exekúciou sankcií – uzatvára 
jeden samoregulačný cyklus a otvára ďalší samoregulačný cyklus, ktorý by 
mal smerovať k minimalitácii detekovaných odchýlok. 
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uspokojivý. Zdá sa, že dezintegráciu treba skôr považovať za 
osobitný proces, ktorý je dôsledkom societálnej anómie: societálna 
anómia vedie k dezintegrácii sociálneho systému.22  

Societálna anómia je nepochybne mnohodimenzionálny jav, ktorý 
má svoju charakteristickú vnútornú štruktúru. Existuje viacero 
možností ako – zo sociologického hľadiska – odkrývať jeho vnútornú 
štruktúru, a teda aj viacero teoretických modelov societálnej anómie. 
Vybudovaný model je preto len jeden z možných a bude vyžadovať 
dôsledné testovanie. 

V prijatom teoretickom modeli sa predpokladá, že z hľadiska samo-
regulačných procesov možno societálnu anómiu, resp. dereguláciu 
dekomponovať na tri štruktúrne komponenty (dimenzie), ktoré majú 
logicky a vecne určené usporiadanie, lebo ich spájajú prirodzené 
štruktúrne vzťahy. Sú to:  

1) Absencia noriem: absencia noriem sa inverzne vzťahuje na 
prítomnosť, jasnosť a presnosť, ale aj konzistentnosť noriem (hod-
nôt, pravidiel), ktoré sú východiskovou podmienkou samoregulácie 
spoločnosti. Presnejšie: ide o neprítomnosť noriem alebo o istý 
stupeň ich nejasnosti, nepresnosti či inkonzistentnosti. 

2) Nefunkčnosť inštitúcií: samoregulačné procesy v spoločnosti 
vykonávajú predovšetkým široko chápané inštitúcie rozličného 
druhu: v prípade anómie je ich funkčnosť v istom stupni narušená. 

3) Zlyhanie sankčnej exekutívy: vyústením, „výsledkom“ samoregu-
lačných procesov je produkcia alebo reprodukcia, prípadne distribúcia 
(široko chápaných) pozitívnych a negatívnych sankcií v spoločnosti: 
v prípade anómie ide o istý stupeň zlyhania exekúcie sankcií.  

Vo všeobecnosti tu možno hovoriť o oslabení, paralýze alebo až 
kolapse tak exekúcie sankcií, ako aj inštitúcií. 

Treba zdôrazniť, že takto a v takomto poradí odkryté štruktúrne 
komponenty odrážajú vnútornú štruktúru societálnej anómie, lebo 
                                                           
22 Oporu pre takéto stanovisko možno nájsť už u Durkheima, ktorý také 
podoby dezintegrácie, akými sú deklasifikácia a negatívne psychické dopa-
dy, považuje za dôsledky deregulácie. 
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zodpovedajú jej vecnému i logickému usporiadaniu. Je tiež zrejmé, že 
aj vzťah medzi samými štruktúrnymi zložkami societálnej anómie je 
pomerne zložitý a môže nadobúdať rozmanité podoby, ktoré sú pod-
mienené najmä ich prirodzenou následnosťou. Napríklad absencia 
noriem takmer automaticky vyvoláva nefunkčnosť inštitúcií a zlyhanie 
systému sankčnej exekutívy. Nefunkčnosť inštitúcií alebo sankčnej 
exekutívy však môže mať aj iné príčiny než len absenciu noriem... 

Teoretický model societálnej anómie vyžaduje ešte jeden podstatný 
identifikačný krok. Vynucuje si ho skutočnosť, že odkryté štruktúrne 
komponenty sú sami osebe tiež mnohodimenzionálne javy a pre 
potreby sociologického skúmania je nevyhnutné brať do úvahy aj 
konkrétne anomické prejavy, t. j. konkrétne stavy sociálneho systé-
mu, ktoré charakterizujú jednotlivé štruktúrne zložky. Až na tejto 
úrovni možno získavať empirické poznatky.  

Pri tom sa tiež predpokladá, že tak societálna anómia ako celostný 
jav a jej štruktúrne komponenty, ako aj im zodpovedajúce anomické 
prejavy môžu vykazovať rozličné úrovne (od minima po maximum). 
Z úrovne anomických prejavov možno usudzovať na úroveň štruk-
túrneho komponentu a z úrovne štruktúrnych komponentov na úro-
veň societálnej anómie. 

Treba doplniť ešte jednu zjednodušujúcu podmienku, ktorá je tiež 
dôsledkom nedostatočného stupňa rozpracovanosti sociologickej 
teórie anómie. Keďže nie sú k dispozícii všetky nevyhnutné poznat-
ky, v súčasnosti nie je možné prijať zdôvodnené predpoklady ani 
o vzťahoch medzi dimenziami (štruktúrnymi komponentami), ani 
o vzťahoch medzi jednotlivými anomickými prejavmi, ktoré boli 
vyčlenené v rámci každej dimenzie. Z tohto dôvodu – rovnako ako v 
iných obdobných prípadoch – sa (zjednodušujúco) predpokladá, že 
model má agregovaný charakter. To znamená, že úroveň každého 
štruktúrneho komponentu je agregáciou stavov príslušných anomic-
kých prejavov a úroveň anómie ako celku je agregáciou stavov 
všetkých štruktúrnych komponentov.  

Vzhľadom na všetky uvedené predpoklady teoretický model socie-
tálnej anómie musí mať tri analytické úrovne (porov. obr. č. 2).  
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Obr. č. 2: Teoretický model societálnej anómie 

Na prvej analytickej úrovni sa societálna anómia javí ako osobitný 
celostný jav (kontinuum). Druhá analytická úroveň umožňuje rozlíšiť 
jednotlivé štruktúrne komponenty societálnej anómie (subkontinuá). 
Na tretej analytickej úrovni, ktorá už priamo slúži pre účely merania, 
sú situované indikátory (si) zodpovedajúce jednotlivým konkrétnym 
anomickým prejavom v spoločnosti (e1, e2, ... en). Funkciu indiká-
torov (si) tu plnia osobitné výroky, ktoré tvoria položky škály socie-
tálnej anómie (porov. tab. č. 1).  

Tab. č. 1: Hierarchia úrovní skúmania 

„Analytická” 
fáza výskumu 

Hierarchia 
úrovní skúmania 

„Syntetická” 
fáza výskumu 

Teoretický objekt 
n–tej úrovne 

Jav 
ako celok 

Syntetický indikátor 
m + 1. úrovne 

Teoretický objekt 
n – 1. úrovne 

Štruktúrny 
komponent 

Syntetický indikátor 
m–tej úrovne 

Empirický objekt Element Parciálny indikátor 

Na tomto mieste treba zdôrazniť, že vybudovaný model societálnej 
anómie je model sociologický: využíva sociologickú „optiku“ a z nej 
vyplývajúce špecifiká, ale je týmto disciplinárnym rámcom aj výrazne 
limitovaný. Societálna anómia je bezpochyby komplexný jav, ktorý je 
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a musí byť spoločným predmetom záujmu mnohých vedných disci-
plín. Nemožno preto očakávať, že sociologický model by sám osebe 
mohol poskytnúť „vyčerpávajúci“ a primerane spoľahlivý obraz socie-
tálnej anómie. Sociologický prístup je nevyhnutné doplniť ekonomic-
kými, právnymi, inštitucionálnymi atď. analýzami a prístupmi. 

Meranie societálnej anómie 

Model 1 bol konštruovaný v súlade s predpokladom, podľa ktorého sa 
meranie societálnej anómie zakladá na kognitívnych odhadoch. Ako 
prvý sa tento princíp pokúsil aplikovať W. H. Form [Form 1975], no 
jeho prístup bolo nevyhnutné dosť podstatne modifikovať. V modeli 1 
sa kognitívne odhady špecifikujú ako porovnanie skutočného stavu 
na danom, konkrétnom úseku spoločnosti so stavom žiaducim: 
vyjadrujú rozdiel (odchýlku) medzi týmito dvoma stavmi a súčasne sa 
vyznačujú aj rozličnou mierou citlivosti23 pri registrovaní prípadnej 
odchýlky a jej stupňa. „Subjektívna“ citlivosť posúdenia „objektív-
neho“ rozdielu medzi skutočným a žiaducim stavom tu vystupuje ako 
prvok sociálnej konštrukcie v societálnej anómii a je integrálnym, 
neoddeliteľným komponentom kognitívneho odhadu.24 

                                                           
23 Porov. problém citlivosti vo výskume sociálnej kontroly [Hirner a kol. 
1973; Hirner – Krivý – Schenk 1974]. 
24 Zvolený prístup sa konzistente opiera o Hirnerovu koncepciu autokinézy. 
Tu sa predpokladá, že jednotlivec je relatívne autokinetický útvar a že 
sociálna skutočnosť sa produkuje a reprodukuje zámernou činnosťou auto-
kinetických jednotlivcov a vlastných (relatívne autokinetických) sociálnych 
útvarov, v ktorých sa združujú a ktorých sú vlastnými elementmi.  
Zámernosť nemožno oddeliť od autokinetického jednotlivca, je jeho konšti-
tutívnou charakteristikou. Preto nemožno oddeliť ani citlivosť od kognitív-
nych odhadov. Pochopiteľne, citlivosť kognitívnych odhadov je dôsledkom 
pôsobenia nepreberného množstva rozličných faktorov (individuálnych i si-
tuačných) a rozdiely v citlivosti možno empiricky registrovať napr. na úrov-
ni relevantných kategórií jednotlivcov, populácií a pod. Kognitívne odhady 
tak sú vždy výsledkom (kombináciou) reflexie reálneho stavu na istom 
úseku a citlivosti, s ktorou sa tento stav posudzuje. Treba teda len súhlasiť 
názorom, že v sociológii zaznamenanie reálneho, faktického stavu nikdy ne-
bude možné dosiahnuť celkom objektívne. Aj z tohto dôvodu sociologické 
meranie je špecifické a nikdy nebude spĺňať metodické ani heuristické náro-
ky na meranie napr. v prírodných vedách. 
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Kognitívny odhad nemožno vo všeobecnosti považovať za cel-
kom presný, „zrkadlový“ obraz faktického stavu, no v mnohých 
situáciách je to jeden z mála možných nástrojov na meranie, ktoré 
má sociológia k dispozícii. Vzhľadom na to je principiálne možná aj 
konfrontácia kognitívneho odhadu s faktmi, pravda, len tam, kde 
takéto fakty sú k dispozícii. Kognitívny odhad sa vyznačuje ešte 
jednou významnou limitáciou. V prípade skúmania takého komplex-
ného javu, akým je societálna anómia, na posúdenie jej úrovne je 
nevyhnutné doplnenie týchto sociologických údajov inými (napr. 
ekonomickými, štatistickými a pod.) údajmi. 

Je zrejmé, že kognitívny odhad nie je individuálna dispozícia 
a nemožno ho preto stotožniť napr. s postojom. Kognitívny odhad 
nekorešponduje s nijakým vymedzením postoja: ani s prevládajúcou 
koncepciou, podľa ktorej je postoj relatívne trvalá individuálna dis-
pozícia, ktorá má tri základné dimenzie (kognitívnu, emocionálne-
hodnotiacu a behaviorálnu), ani s jednodimenzionálnou predstavou 
postoja, o ktorú sa opiera napr. Likertova škála sumovaných odha-
dov. Kognitívny odhad sa zakladá na podobnom princípe ako kon-
frontačná činnosť [porov. Hirner a kol. 1973], je jej variantom. Kým 
konfrontačná aktivita sa opiera o porovnanie skutočného stavu so 
stavom, ktorý je normatívne stanovený pre daný úsek sociálnej 
                                                                                                                           
Prirodzenú spätosť nielen citlivosti s kognitívnymi odhadmi, ale aj sociál-
nych konštrukcií s konaním (činnosťou), lebo uskutočnený kognitívny 
odhad je osobitnou činnosťou, potvrdzujú aj iné argumenty a prístupy. 
Napríklad v teóriách spontánnej samoorganizácie (P. Dachler, P. Hejl) sa 
zdôrazňuje, že „sense-making“ (zvýznamňovanie) je sociálny proces, ktorý 
je výrazom cyklickej a permanentnej koordinácie významov a ktorý je –  
o. i. – i jedným z predpokladov koordinovanej sociálnej činnosti (konania) 
[porov. Schenk 1993]. Dobrým príkladom je výsledná kolektívna aktivita 
alebo kolektívna lenivosť v dajakej pracovnej skupine. Societálna anómia je 
tiež „produktom“ jedného cyklu, ktorého výsledok sa „objektivizuje“ a stá-
va východiskom nového cyklu. Neraz tu  intervenuje i efekt, ktorý je známy 
ako nezamýšľané dôsledky na úrovni kolektívnej činnosti. Preto societálna 
anómia nemôže byť až dodatočne iba reflektovaná/zvýznamňovaná. Mimo-
chodom, zvýznamňovanie ex post factum  na úrovni jednotlivca sa zvyčajne 
nazýva racionalizácia.  
Nedá sa dobre rozumieť tomu, prečo si tento potenciálny most medzi para-
digmami zatiaľ nikto ani len nevšimol. 
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skutočnosti, kognitívny odhad reflektuje odchýlku skutočného stavu 
od stavu žiaduceho. Rozdiel je aj v meraní: konfrontačná aktivita sa 
meria na napäťovej škále, ktorá je škálou posudzovacou, no meranie 
kognitívnych odhadov – ako o tom bude reč neskôr – vyžaduje 
hybridnú škálu. 

Z predpokladu, že societálna anómia je špecifickou globálnou 
charakteristikou stavu spoločnosti (sociálneho systému), vyplýva, že 
takáto globálna charakteristika sa musí – i keď v rozličnej miere – 
prejavovať „celoplošne“, t. j. prakticky v celom rozsahu sociálneho 
systému alebo prinajmenšom v jeho rozhodujúcich oblastiach, resp. 
subsystémoch, či v inak analyticky vyčlenených úrovniach.  

Hľadanie konkrétnych prejavov anómie, pre ktoré navyše musí byť 
možné určiť indikátory, je pomerne komplikovaná záležitosť. Dá sa 
riešiť z viacerých hľadísk. Bolo by sa napr. možné oprieť o model 
sociálneho systému a z neho ich vyvodiť. Je zrejmé, že takýto model 
– aj keď by to bolo optimálne – z celého radu dôvodov nie je pri skú-
maní anómie prakticky možné pokryť v celom rozsahu. Preto treba 
nájsť aspoň prijateľné riešenie.  

Keďže v súčasnosti nie je možné (z teoretických i praktických 
dôvodov) vymedziť sústavu anomických prejavov tak, aby plne po-
krývali komplexný systém spoločnosti, je nevyhnutné voliť priere-
zový model. Ten vyžaduje také vyčlenenie prejavov anómie, ktoré by 
zodpovedalo aspoň podmienke dostatočnosti v kombinácii s primera-
nou rozlišovacou úrovňou zvolených anomických prejavov. Na 
naplnenie tejto podmienky možno použiť štyri osobitné kritériá, kto-
ré sú vzájomne prepojené a podmienené. Prvým je vzťah k základ-
ným štruktúrnym zložkám anómie, t. j. validita anomických prejavov 
vo vzťahu k príslušným štruktúrnym komponentom. Druhým kritéri-
om je ich relevancia vzhľadom na súčasné podmienky v danej 
spoločnosti. Tretím kritériom je robustnosť modelu, t. j. dostatočný 
počet anomických prejavov, ktoré budú do neho zahrnuté.25 Štvrtým 

                                                           
25 Dostatočne robustný model má svoje prednosti najmä v tom, že umožňuje 
nielen primeranú spoľahlivosť klasifikácie a odhadu úrovne meraného javu, 
ale aj primeranú spoľahlivosť zaznamenania vzťahu (korelácie) s inými 
veličinami tak, aby platil princíp vzájomnej zameniteľnosti indexov 
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kritériom, ktoré tiež súvisí s meraním, je možnosť získania kvalifi-
kovaného odhadu od experta, ktorým je tu – samozrejme – občan. 

Na základe uvedených kritérií a po viacnásobnom testovaní vznikla 
konečná verzia, v ktorej sú jednotlivé anomické prejavy vymedzené 
nasledovne (porov. tab. č. 2): 

Tab. č. 2: Štruktúrne zložky a prejavy societálnej anómie 

Štruktúrne zložky societálnej anómie 
Absencia  
noriem 

Nefunkčnosť 
 inštitúcií 

Zlyhanie sankčnej           
exekutívy 

v tejto spoločnosti 
neplatia jasné 

a presné pravidlá 

politici konajú tak, že  
rozvracajú štát 

človek sa nikdy 
nedovolá 

spravodlivosti 
väčšina ľudí sa len 

bezohľadne ženie za 
majetkom 

vláda nie je schopná 
riešiť ani tie najnalieha-

vejšie problémy 

ak niekto potrebuje 
pomoc, nikdy ju 

nedostane 
ľudia dnes nikomu  
a ničomu neveria 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov 

alebo známostí 

o deti, slabých 
a chorých nie je dobre 

postarané 
základné hodnoty, ako 
slušnosť a poctivosť,  
si dnes takmer nikto 

neváži 

naša spoločnosť nemá 
dobré vyhliadky do 

budúcnosti 

slušný a pracovitý 
človek nemá zaistenú 

budúcnosť 

úspešný je len ten,  
kto klame a kradne 

hospodárstvo  
vôbec nefunguje 

nik nemá istotu, že 
dostane, čo mu patrí – 

výplatu, dôchodok, 
lieky a pod. 

väčšina ľudí nekoná  
v zhode so svojím 

náboženským 
presvedčením 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje 

postavenie 

ulice sú plné  
zločinov a násilia 

keď je zle, človek má 
právo urobiť čokoľvek, 
aby sa postaral o seba 

a svoju rodinu 

na Slovensku sa upred-
nostňujú zahraničné 

záujmy pred domácimi 

nad škandálmi, pod-
vodmi, násilím, 
nefungujúcimi 

inštitúciami sa už nik 
ani nepohoršuje 

                                                                                                                           
[Lazarsfeld 1965: 32-36]. To je mimoriadne dôležitá okolnosť pri pokusoch 
o porovnávanie výsledkov výskumov (societálnej anómie). 
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 na Slovensku už niet 
nikoho, kto by dokázal 

dať tento chaos do 
poriadku 

nedodržiavať zákony 
sa oplatí: za zlým 

skutkom nenasleduje 
trest 

 Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

 

Na meranie anómie ako stavu spoločnosti je vhodné použiť osobitne 
skonštruovanú škálu, na ktorej je možné kognitívne odhady zazna-
menávať. Keďže jednotlivé, konkrétne anomické  prejavy sú svojou 
povahou prvkami samej skutočnosti, musí to byť škála posudzovacia. 
Posudzovanie stavu (istých úsekov) skutočnosti sa v tomto prípade 
zakladá na kognitívnom odhade experta, ktorým je tu občan (respon-
dent). Aj v tomto prípade sa po viacerých testoch v predvýskume 
ukázalo, že kognitívne odhady možno najefektívnejšie získavať ako 
reakcie expertov na predkladané výroky o stave konkrétnych anomic-
kých prejavov v spoločnosti. Výsledná škála societálnej anómie je 
tak individuálnou, hybridnou škálou.  

Škálu societálnej anómie tvorí 24 položiek – výrokov, ktoré plnia 
funkciu indikátorov kognitívnych odhadov stavu (stupňa) anomic-
kých prejavov26 a ktoré sú uvedené v tab. č. 2. Aj zvolené výroky sú 
výsledkom viacnásobného testovania a eliminácie. Formulácia týchto 
výrokov, ktoré majú vypovedať o aktuálnej spoločenskej situácii na 
Slovensku, berie do úvahy tak analýzu spoločenského diskurzu, ako 
aj jazykový úzus a kontextuálne osobitosti. Výsledná škála tak pri-
merane spĺňa všetky 4 vyššie stanovené podmienky. Tým sa súčasne 
nepriamo potvrdzuje aj to, že v danej situácii nebolo možné na účely 
skúmania societálnej anómie na Slovensku „mechanicky“ prevziať 
akýkoľvek existujúci model (napr. americký ako u Forma), ale bolo 
nevyhnutné vypracovať celkom nový model.  

Pri zbere primárnych údajov sa zo známych metodických dôvodov 
respondentom na posúdenie predkladali výroky striedavo v pozitív-
nej i v negatívnej formulácii (v pomere cca 50 % pozitívnych vs. 50 
%  negatívnych formulácií výrokov). Tým sa čelí možnému nepriaz-

                                                           
26 Napríklad anomickému prejavu (ei) fungovanie hospodárstva zodpovedá 
výrok (si) „hospodárstvo vôbec nefunguje“. 
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nivému vplyvu nielen tzv. haló efektov, ale aj rutinizácie respon-
dentov, ktorá je veľmi pravdepodobná pri väčšom počte stimulov. 
Keďže anómia je negatívny stav spoločnosti, bolo nevyhnutné všetky 
pozitívne formulácie výrokov následne reinterpretovať v negatívnom 
smere tak, ako sú už uvedené v tab. č. 2.27 Vyžaduje si to nielen 
povaha samej veci, ale aj ďalšie analytické postupy (osobitne 
konštrukcia a interpretácia indexu societálnej anómie).  

Na primárne meranie každého výroku (stimulu) bola použitá štan-
dardná bodovacia intervalová škála súhlasu v rozsahu od 0 po 4 
body. Každému expertovi umožňovala vyjadrenie odstupňovaného 
súhlasu (nesúhlasu) s každým predloženým výrokom.  

Pre účely merania a analýzy bol skonštruovaný index societálnej 
anómie (ISA). Svojou povahou a konštrukciou je to jednoduchý 
intenzitný index. Je použiteľný nielen pre každý stimul (výrok) osve, 
ale aj – ako syntetický indikátor – pre vyjadrenie stupňa anómie na 
agregovanej úrovni, napr. pre vyjadrenie (presnejšie pre odhad) 
stupňa celkovej anómie tak jednotlivých štruktúrnych komponentov, 
ako aj v spoločnosti. Agregácia sa opiera o zvyčajný predpoklad rov-
nakej váhy prvkov nižšej úrovne. 

Spôsob konštrukcie indexu societálnej anómie je zobrazený na obr. č. 3. 

 
Obr. č. 3: Meranie a konštrukcia ISA 

                                                           
27 Pôvodné i upravené znenie výrokov je uvedené v prílohe A. 
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Index societálnej anómie (ISA) môže nadobúdať hodnoty v intervale 
od 0 % po 100 %. Pritom hodnota indexu ISA = 0 % indikuje neano-
mický stav (všetci respondenti odmietajú hodnotenie danej skutoč-
nosti ako anomickej), kým hodnota ISA = 100 % indikuje maxi-
málne anomický stav (všetci respondenti danú skutočnosť hodnotia 
ako maximálne anomickú). Čím viac sa index blíži k hodnote 100 %, 
tým vyšší stupeň societálnej anómie index signalizuje. Z tohto 
dôvodu index je dobre interpretovateľný v % z maxima: napr. 
hodnota indexu 70,6 % znamená, že v danom prípade hodnotenie 
societálnej anómie dosahuje zhruba 71 % z možného maxima, t. j. 
daný stav sa k možnému maximu anómie blíži na približne 71 %.  

Index anómie neumožňuje absolútny odhad rozsahu (objemu) 
anómie, ale je vo viacerých ohľadoch jej relatívna miera. Sám osebe 
nedovoľuje ani rozlíšiť úroveň anómie v sociálnych systémoch, ktoré 
sa líšia svojimi štruktúrnymi parametrami (napr. historickým obdo-
bím a inými globálnymi charakteristikami). Relatívny je však aj 
v tom zmysle, že korektnosť interpretácie jeho hodnôt si vyžaduje 
celú sériu porovnaní (výskumov). Až na tomto základe by bolo 
možné uvažovať o pokuse riešiť zásadný problém, t. j. určiť kritickú, 
prahovú hodnotu ISA. 

Škála societálnej anómie bola priebežne validizovaná. Táto škála je 
svojou podstatou posudzovacia škála. Preto aj kritériá jej validizácie 
vyplývajú z charakteristík diskriminačného procesu, ktorý je zákla-
dom tohto typu škál (Thurstone). V danom prípade sú takýmito kri-
tériami: diskriminačná schopnosť škály (schopnosť odlíšiť rôznu 
úroveň stimulov), malý diskriminačný rozptyl (malá chyba odhadu 
pozície stimulu na kontinuu) a schopnosť expertov posúdiť stimuly 
(porov. kap. č. 7). 
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4 Societálna anómia na Slovensku: základné údaje 

Ako vyplýva z prechádzajúcej časti textu, model societálnej anómie, 
ktorý bol vybudovaný pre daný účel, má tri analytické úrovne. Je to 
analytická úroveň, na ktorej sú situované jednotlivé anomické preja-
vy (24 elementov), ďalej analytická úroveň, ktorá umožňuje sledovať 
tri základné štruktúrne komponenty societálnej anómie a napokon 
analytická úroveň, ktorá zodpovedá societálnej anómii spoločnosti 
ako celostnému javu. 

Vzhľadom na to, že hlavným zámerom tohto textu je analýza stavu 
societálnej anómie na Slovensku a jej zmien v sledovaných obdo-
biach, pozornosť tu musí byť venovaná predovšetkým zodpove-
dajúcim analytickým úrovniam – analytickej úrovni societálnej 
anómie slovenskej spoločnosti a jej štruktúrnych komponentov. 
Pritom je viac než zrejmé, že takýmto makro-analytickým zámerom 
ani zďaleka nemožno vyčerpať všetky informácie, ktoré bolo možné 
empiricky získať v rámci tohto dlhodobého výskumu vrátane údajov 
o úrovni anomických prejavov. 

Z uvedeného je tiež zrejmé, že primárne údaje (kognitívne odhady) 
museli byť vo všetkých troch vlnách výskumu28 získavané výlučne 
na úrovni jednotlivých, konkrétnych anomických prejavov. Aj 
zistenia tohto druhu si nepochybne zasluhujú primeranú pozornosť, 
lebo tiež vypovedajú o stave spoločnosti na zvolených konkrétnych 
                                                           
28 Základné údaje o uskutočnených výskumoch societálnej anómie na Slo-
vensku: 
a) 2001: celoslovenský reprezentatívny výskum, kvótový výber (znaky: 
pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla trvalého bydliska, kraj), 
N = 1425 respondentov, výberová chyba d = ± 2,6 %. Termín zberu primár-
nych údajov: 25. júna – 4. júla 2001. 
b) 2008: celoslovenský reprezentatívny výskum, kvótový výber (znaky: 
pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla trvalého bydliska, kraj), N = 1084 
respondentov, výberová chyba d = ± 2,9 %. Termín zberu primárnych úda-
jov:   12. januára – 8. februára 2008. 
c) 2016: celoslovenský reprezentatívny výskum, stratifikovaný náhodný 
výber (random walking procedure), N = 3597 respondentov, odhad výbero-
vej chyby d = ± 1,6 %. Termín zberu primárnych údajov: september – 
október 2016.  
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úsekoch. No so zreteľom na hlavný účel toto nemožno urobiť bezo 
zvyšku a so zreteľom na rozsah empirického materiálu by to ani 
nemalo zmysel. K dispozíci totiž sú tri matice údajov o všetkých 24 
anomických prejavoch: každá za jeden rok, v ktorom sa konal výs-
kum. Ak sa k tomu pridá ešte aj možnosť (nevyhnutnosť), že stav 
anomických prvkov v týchto troch časových momentoch by bolo 
treba navzájom porovnávať, aby sa zistili prípadné zmeny ich úrov-
ne, bolo by to prinajmenšom neprehľadné a priestorovo neúnosné. 

Bolo by, pochopiteľne, možné zvoliť akýsi selektívny prístup 
a vybrať menší počet tzv. zaujímavých anomických prejavov, ktoré 
by mohli byť podrobené analýze tohto druhu. Na takýto scenár 
nemožno pristúpiť, lebo každý takýto výber by vždy bol nevyhnutne 
voluntatristický, a teda neseriózny. 

Výsledky aj na úrovni anomických prejavov za roky 2001 a 2008, 
ako aj ich vzájomné porovnanie možno napokon nájsť v štúdiách 
[Schenk 2004; Schenk 2010a], ktoré už boli uverejnené. Od porov-
nania zmien vzhľadom na rok 2016 je na tomto mieste z uvedených 
dôvodov nevyhnutné celkom upustiť. Zainteresovaný čitateľ však má 
možnosť siahnuť do informačne bohatých príloh, ktoré obsahujú 
všetky údaje potrebné na tento účel. Treba pripustiť, že to síce nie je 
celkom bežná autorská voľba, no v danom prípade sa javí ako naj-
lepšia možná. 

Táto kapitola preto obsahuje len prehľad základných zistení o stave 
anomických prejavov (v hodnotách indexu ISA), ktoré boli získané 
v r. 2001, 2008 a 2016. Ako dôležitý doplnok je ešte uvedená matica 
Spearmanových korelačných koeficientov pre poradia anomických 
prejavov vo všetkých troch vlnách výskumu. Ďalšie údaje sú spraco-
vané v siedmich prílohách takto: 
- stav anomických prejavov v r. 2001 je zaznamenaný v prílohe B, 

stav za r. 2008 v prílohe C a stav za r. 2016 v prílohe D, 
- príloha E obsahuje porovnanie stavu anomických prejavov v r. 

2001 a 2008, príloha F za roky 2008 a 2016, príloha G za roky 
2001 a 2016 a napokon príloha H porovnanie za všetky tri roky,  
t. j. 2001, 2008 a 2016, spolu. 
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Tab. č. 3: Societálna anómia na Slovensku v r. 2001 – anomické prejavy 
(ISA) 

Societálna anómia na Slovensku (2001) 
68,3 

Absencia  
noriem 

69,7 

Nefunkčnosť 
 inštitúcií 

64,8 

Zlyhanie sankčnej       
exekutívy 

70,5 
v tejto spoločnosti 

neplatia jasné 
a presné pravidlá 

77,91 

politici konajú tak, že  
rozvracajú štát 

 
73,69 

človek sa nikdy 
nedovolá 

spravodlivosti 
79,31 

väčšina ľudí sa len 
bezohľadne ženie za 

majetkom 
76,52 

vláda nie je schopná 
riešiť ani tie najnalie-

havejšie problémy 
73,61 

ak niekto potrebuje 
pomoc, nikdy ju 

nedostane 
76,06 

ľudia dnes nikomu  
a ničomu neveria 

 
75,71 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov 

alebo známostí 
71,16 

o deti, slabých 
a chorých nie je dobre 

postarané          
74,04 

základné hodnoty, ako 
slušnosť a poctivosť, si 

dnes takmer nikto 
neváži 
73,29 

naša spoločnosť nemá 
dobré vyhliadky do 

budúcnosti 
 

69,18 

slušný a pracovitý 
človek nemá zaistenú 

budúcnosť 
 

73,70 
úspešný je len ten,  
kto klame a kradne 

 
 

70,87 

hospodárstvo  
vôbec nefunguje 

 
 

66,84 

nik nemá istotu, že 
dostane, čo mu patrí – 

výplatu, dôchodok, 
lieky a pod. 

73,24 
väčšina ľudí nekoná  

v zhode so svojím 
náboženským 
presvedčením 

60,38 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje 

postavenie 
 

64,86 

ulice sú plné  
zločinov a násilia 

 
 

70,57 
keď je zle, človek má 

právo urobiť čokoľvek, 
aby sa postaral o seba 

a svoju rodinu 
 

53,71 

na Slovensku sa 
uprednostňujú 

zahraničné záujmy pred 
domácimi 

 
61,22 

nad škandálmi, 
podvodmi, násilím, 

nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik 

ani nepohoršuje 
64,55 
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 na Slovensku už niet 
nikoho, kto by dokázal 

dať tento chaos do 
poriadku 

60,49 

nedodržiavať zákony 
sa oplatí: za zlým 

skutkom nenasleduje 
trest 
52,80 

 Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

43,04 

 

Poznámka: 
Anomické prejavy, ktoré sú v každom stĺpci farebne vyznačené, sa pohy-
bujú v hodnotách okolo priemeru pre daný štruktúrny komponent. Stimuly 
nad nimi vykazujú významne vyššie hodnoty, ako je priemer pre daný 
komponent, a stimuly, ktoré sú pod nimi, zasa hodnoty významne nižšie. 
 

Tab. č. 4: Societálna anómia na Slovensku v r. 2008 – anomické prejavy 
(ISA) 

Societálna anómia na Slovensku (2008) 
58,6 

Absencia  
noriem 

61,1 

Nefunkčnosť 
 inštitúcií 

52,6 

Zlyhanie sankčnej             
exekutívy 

63,2 
väčšina ľudí sa len 

bezohľadne ženie za 
majetkom 

74,14 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje 

postavenie 
65,64 

človek sa nikdy 
nedovolá 

spravodlivosti 
69,11 

ľudia dnes nikomu  
a ničomu neveria 

68,98 

politici konajú tak, že  
rozvracajú štát 

59,11 

ulice sú plné  
zločinov a násilia 

66,80 
základné hodnoty, ako 
slušnosť a poctivosť, 
si dnes takmer nikto 

neváži 
66,47 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov 

alebo známostí 
 

58,71 

o deti, slabých 
a chorých nie je dobre 

postarané  
 

65,57 
v tejto spoločnosti 

neplatia jasné 
a presné pravidlá 

 
 

61,83 

vláda nie je schopná 
riešiť ani tie 

najnaliehavejšie 
problémy 

 
53,82 

nad škandálmi, 
podvodmi, násilím, 

nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik 

ani nepohoršuje 
65,43 



Juraj SCHENK 

60 

úspešný je len ten,  
kto klame a kradne 

 
 

60,62 

na Slovensku už niet 
nikoho, kto by dokázal 

dať tento chaos do 
poriadku 

52,68 

ak niekto potrebuje 
pomoc, nikdy ju 

nedostane 
 

63,03 
väčšina ľudí nekoná v 

zhode so svojím 
náboženským 
presvedčením 

57,17 

naša spoločnosť nemá 
dobré vyhliadky do 

budúcnosti 
 

48,52 

slušný a pracovitý 
človek nemá zaistenú 

budúcnosť 
 

60,87 
keď je zle, človek má 
právo urobiť čokoľ-
vek, aby sa postaral 

o seba a svoju rodinu 
53,01 

na Slovensku sa 
uprednostňujú 

zahraničné záujmy pred 
domácimi 

46,62 

nik nemá istotu, že 
dostane, čo mu patrí – 

výplatu, dôchodok, 
lieky a pod. 

59,82 
 hospodárstvo  

vôbec nefunguje 
 
 

45,17 

nedodržiavať zákony 
sa oplatí: za zlým 

skutkom nenasleduje 
trest 
38,24 

 Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

42,98 

 

Poznámka: 
Anomické prejavy, ktoré sú v každom stĺpci farebne vyznačené, sa pohy-
bujú v hodnotách okolo priemeru pre daný štruktúrny komponent. Stimuly 
nad nimi vykazujú významne vyššie hodnoty, ako je priemer pre daný 
komponent, a stimuly, ktoré sú pod nimi, zasa hodnoty významne nižšie. 
 

Tab. č. 5: Societálna anómia na Slovensku v r. 2016 – anomické prejavy 
(ISA) 

Societálna anómia na Slovensku (2016) 
58,7 

Absencia  
noriem 

61,4 

Nefunkčnosť 
 inštitúcií 

57,8 

Zlyhanie sankčnej              
exekutívy 

57,6 
ľudia dnes nikomu  
a ničomu neveria 

68,88 

politici konajú tak, že  
rozvracajú štát 

63,75 

ulice sú plné  
zločinov a násilia 

68,75 
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väčšina ľudí sa len 
bezohľadne ženie za 

majetkom 
 

67,47 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje 

postavenie 
 

63,49 

nik nemá istotu, že 
dostane, čo mu patrí – 

výplatu, dôchodok, 
lieky a pod. 

62,53 
základné hodnoty, ako 
slušnosť a poctivosť, si 

dnes takmer nikto 
neváži 

 
64,97 

vláda nie je schopná 
riešiť ani tie 

najnaliehavejšie 
problémy 

 
63,25 

nad škandálmi, 
podvodmi, násilím, 

nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik 

ani nepohoršuje 
62,39 

keď je zle, človek má 
právo urobiť čokoľvek, 
aby sa postaral o seba 

a svoju rodinu 
61,75 

na Slovensku už niet 
nikoho, kto by dokázal 

dať tento chaos do 
poriadku 

60,48 

o deti, slabých 
a chorých nie je dobre 

postarané          
 

60,56 
úspešný je len ten,  
kto klame a kradne 

 
61,25 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov 

alebo známostí 
58,58 

človek sa nikdy 
nedovolá 

spravodlivosti 
59,94 

v tejto spoločnosti 
neplatia jasné 

a presné pravidlá 
54,96 

hospodárstvo  
vôbec nefunguje 

 
56,25 

ak niekto potrebuje 
pomoc, nikdy ju 

nedostane 
56,16 

väčšina ľudí nekoná v 
zhode so svojím nábo-
ženským presvedčením 

49,08 

naša spoločnosť nemá 
dobré vyhliadky do 

budúcnosti 
52,42 

slušný a pracovitý 
človek nemá zaistenú 

budúcnosť 
54,70 

 na Slovensku sa 
uprednostňujú 

zahraničné záujmy pred 
domácimi 

51,73 

nedodržiavať zákony 
sa oplatí: za zlým 

skutkom nenasleduje 
trest 
38,09 

 Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

48,55 

 

Poznámka: 
Anomické prejavy, ktoré sú v každom stĺpci farebne vyznačené, sa pohy-
bujú v hodnotách okolo priemeru pre daný štruktúrny komponent. Stimuly 
nad nimi vykazujú významne vyššie hodnoty, ako je priemer pre daný 
komponent, a stimuly, ktoré sú pod nimi, zasa hodnoty významne nižšie. 
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Celkom na záver tohto prehľadu elementárnych zistení z troch 
výskumov societálnej anómie na Slovensku možno ešte uviesť mati-
cu Spearmanových korelačných koeficientov (ρ), ktorá ukazuje sú-
vislosti medzi poradiami anomických prejavov v jednotlivých časo-
vých momentoch (tab. č. 6). 

Z údajov uvedených vyššie i v prílohách je zrejmé, že zmeny na 
úrovni anomických prejavov boli nielen pomerne výrazné, ale aj 
komplikované (každá má svoju „trajektóriu“). Konkrétne stavy slo-
venskej spoločnosti sa menili, a to pomerne veľmi špecificky, nie 
podľa dajakého jednotného „vzorca“. No okrem týchto zmien nastali 
aj zmeny v celkových poradiach anomických prejavov (podľa hod-
noty ISA). 
 
Tab. č. 6: Matica Spearmanových korelačných koeficientov pre poradia 
anomických prejavov  

rok 2001 2008 2016 
2001 1,0   
2008 0,702    1,0  
2016 0,375    0,641              1,0 

 

Zmeny v celkových poradiach anomických prejavov poskytujú 
možnosť komplementárneho – síce zjednodušeného, no súčasne v is-
tom zmysle „sumarizujúceho“ – pohľadu na zaznamenaný vývin. 
Ukazuje sa, že kým relatívne veľmi vysoký stupeň zhody poradí 
anomických prejavov existoval nielen v rokoch 2001 a 2008, ale aj 
v rokoch 2008 a 2016, t. j. v po sebe „nasledujúcich“ časových mo-
mentoch výskumu, stupeň tejto zhody je už pomerne nízky v rokoch 
2001 a 2016, t. j. v prvej a tretej vlne výskumu. To vytvára empi-
rický podklad pre všeobecnejšie tvrdenie, že – prizmou societálnej 
anómie – spoločenský vývin na Slovensku bol v tomto období 
nelineárny, vnútorne diferencovaný a neraz i neparalelný. 
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5 Zmeny a vývin societálnej anómie na Slovensku 

5.1 Societálna anómia na Slovensku v rokoch 2001, 2008 a 2016  

Tri vlny výskumu societálnej anómie na Slovensku poskytujú prí-
ležitosť na porovnanie jej stavu v rokoch 2001, 2008 a 2016. Zmeny 
stavu societálnej anómie i jej komponentov je tu možné sledovať iba 
vo veľmi zjednodušenej podobe: ako sled zmien v úrovni societálnej 
anómie v troch vyčlenených časových momentoch. Vzhľadom na to 
sú možnosti porovnávania značne redukované a nemožno k nim 
pristúpiť s vyššími ambíciami. Je zrejmé, že už sám počet porovná-
vaných časových momentov je priveľmi nízky na to, aby na takomto 
základe bolo možné čo i len indikovať možné vývinové tendencie. 
No intervenujú tu aj ďalšie, pravdepodobne dôležitejšie okolnosti, 
ktorým sa tu postupne bude venovať pozornosť. 

Na tomto mieste treba najprv uviesť najzákladnejšie zistenia o stupni 
societálnej anómie nielen na úrovni spoločnosti, ale aj na úrovni jej 
troch štruktúrnych komponentov tak, ako vyplynuli z výsledkov 
všetkých troch vĺn výskumu (porov. tab. č. 7). Následná analýza sa 
opiera práve o tieto údaje. 

Tab. č. 7: Vývin societálnej anómie na Slovensku (ISA) 

 
Slovensko  

Absencia        
noriem 

Nefunkčnosť 
inštitúcií 

Zlyhanie 
sankčnej 
exekutívy 

Societálna     
anómia 

2001 69,7 % 64,8 % 70,5 % 68,3 % 
2008 61,1 % 52,6 % 63,2 % 58,6 % 
2016 61,4 % 57,8 % 57,6 % 58,7 % 

     
Zmeny v úrovni societálnej anómie 

Názorne sú zmeny v úrovni societálnej anómie v rokoch 2001, 2008 
a 2016 vyjadrené aj v grafe č. 1: 
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Graf č. 1: Úroveň societálnej anómie v rokoch 2001, 2008 a 2016 

Z uvedených údajov vyplýva, že v r. 2001 stupeň societálnej anómie 
na Slovensku dosiahol ISA = 68,3 %, čo je takmer 70 % z možného 
maxima. Keďže ani vtedy nebola známa kritická hodnota ISA  
a k dispozícii neboli ani porovnateľné údaje, bolo možné len konšta-
tovať, že je to pomerne veľmi vysoká hodnota a že slovenská spoloč-
nosť bola v tejto etape vysoko anomická [Schenk 2004]. Rok 2008 
ukázal vecne i štatisticky významný pokles ISA na 58,6 %, t. j. o 10 
p.b.29 [Schenk 2010a]. Pre rok 2016 ISA vykazuje prekvapujúco 
rovnakú hodnotu ISA = 58,7 %. Vtedy sa zdalo, že by to – za istých 
okolností – mohlo naznačovať, že stupeň societálnej anómie by sa na 
Slovensku mohol postupne stabilizovať. Ostávalo len očakávať, či 
ďalší vývoj potvrdí tento predpoklad.30 Napriek tomu mieru societál-
nej anómie na Slovensku bolo možné – na základe týchto údajov – 
i naďalej považovať za pomerne vysokú [Schenk 2010a].  

                                                           
29 Tento i ďalšie rozdiely v hodnotách ISA sú v percentuálnych bodoch 
(p.b.). 
30 Napäté, ba až turbulentné udalosti, ktoré sa na Slovensku odohrávali 
najmä v prvej polovici roku 2018 (t. j. cca 2 roky po uskutočnení tretej vlny 
výskumu), ukázali, že vývoj je naozaj nelineárny a sprevádzajú ho oscilácie. 
Tieto udalosti by sa s vysokou pravdepodobnosťou odrazili aj na istom zvý-
šení úrovne societálnej anómie. Údaje za toto obdobie, žiaľ, nie sú k dispo-
zícii a mieru prípadnej zmeny úrovne societálnej anómie nie je možné 
nijako rozumne odhadnúť. 
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Pozornosť si zasluhuje nielen celková úroveň societálnej anómie 
v uvedených troch časových momentoch, ale aj jej zmeny v ich 
vzájomnom porovnaní. To je, samozrejme, len iný pohľad na vyššie 
uvedené zistenia. 

Tab. č. 8: Rozdiely v úrovni societálnej anómie v porovnaní rokov 2001, 
2008 a 2016 

 Index societálnej 
anómie 

∆ 
01 vs. 08 

∆ 
01 vs. 16 

∆ 
08 vs. 16 

2001 68,3 %  

2008 58,6 % -9,7 p.b.  

2016 58,7 %  -9,6 p.b. +0,1 p.b. 

Zmeny v úrovni štruktúrnych komponentov societálnej anómie 

Zmeny v stupni celkovej societálnej anómie sprevádzali aj zmeny na 
úrovni jej štruktúrnych komponentov (porov. tab. č. 9):  

Tab. č. 9: Stav štruktúrnych zložiek societálnej anómie 2001 vs. 2008 
vs. 2016 

Štruktúrne zložky             
societálnej anómie 

ISA          
2001 

ISA            
2008 

ISA 
2016 

∆          
01 vs. 

 08 

∆        
01 vs. 

16 

∆  
08 vs. 

16 
Absencia 
noriem 

69,7 
% 

61,1 
% 

61,4  
% 

-8,6  
p.b. 

-8,3  
p.b. 

+0,3 
p.b. 

Nefunkčnosť 
inštitúcií 

64,8 
% 

52,6 
% 

57,8  
% 

-12,2 
p.b. 

-7,0 
p.b. 

+5,2 
p.b. 

Zlyhanie sankčnej 
exekutívy 

70,5 
% 

63,2 
% 

57,6  
% 

-7,3  
p.b. 

-12,9 
p.b. 

-5,6  
p.b. 

max. rozdiel 5,7 
p.b. 

10,6 
p.b. 

3,8 
 p.b. 

- - - 

 
V porovnaní s rokom 2001 dochádza v r. 2008 a 2016 
k významnému poklesu ISA na úrovni všetkých troch štruktúrnych 
komponentov: najvýraznejšie na úrovni komponentu zlyhanie sank-
čnej exekutívy (∆max ≈ 13 p.b.). Napriek tomu, že celkový stupeň 
societálnej anómie je v r. 2008 a 2016 totožný, ISA poukazuje na 
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štruktúrne zmeny, ktoré majú podobu kompenzácie na úrovni 
komponentov nefunkčnosť inštitúcií (cca +5 p.b.) a zlyhanie 
sankčnej exekutívy (cca -5 p.b.). Relatívne najvyšší stupeň anómie 
v r. 2016 už vykazuje absencia noriem. Zdá sa tiež, že by sa mohla 
postupne presadzovať aj tendencia k vyrovnávaniu stupňa anómie na 
úrovni všetkých troch štruktúrnych komponentov.    

Uvedené zistenia dokumentujú aj grafy č. 2 a č. 3, kde sa uvádzajú 
tak porovnania úrovne štruktúrnych komponentov v rokoch 2001, 
2008 a 2016, ako aj porovnania ich úrovne v každom z týchto rokov 
s tým, že absencia noriem sa tu označuje ako AN, nefunkčnosť 
inštitúcií ako NI a zlyhanie sankčnej exekutívy ako ZSE: 

 
Graf č. 2: Úroveň komponentov societálnej anómie v rokoch 2001, 2008 

a 2016 

 
Graf č. 3: Porovnanie úrovne jednotlivých komponentov societálnej 

anómie v rokoch 2001, 2008 a 2016 
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Aj napriek tomu, že uvedené porovnania narážajú na celý rad 
problémov a vyznačujú sa viacerými prirodzenými limitáciami, o 
ktorých bude reč nižšie, zo zaznamenaných údajov vyplývajú tri 
všeobecnejšie zistenia: 

a) dynamika zmien v úrovni societálnej anómie má s vysokým 
stupňom pravdepodobnosti nelineárny charakter. Z toho 
vyplýva, že len na základe disponibilných údajov vôbec nie je 
možné usudzovať na následné stavy societálnej anómie v budú-
cich obdobiach. Nemožno zatiaľ ani zdôvodnene predpokladať, 
či táto dynamika je aj neperiodická, alebo dokonca chaotická. 
V každom prípade tento problém treba považovať za zásadný. 

b) dynamika zmien na úrovni každého zo štruktúrnych komponen-
tov je veľmi špecifická; neexistuje tu akýsi spoločný „vzorec“, 
ale každý komponent má svoj vlastný „vzorec“: 
 absencia noriem vykazuje v roku 2008 oproti r. 2001 prudký 

pokles a následne (v rokoch 2008 až 2016) sa stabilizuje na 
rovnakej úrovni. Dynamika zmien tu akoby kopírovala 
„vzorec“ zmien na úrovni societálnej anómie ako takej, 

 nefunkčnosť inštitúcií má osobitný „vzorec“: najprv prudký 
pokles a následne opätovný rast,  

 zlyhanie sankčnej exekutívy má tiež osobitný, no celkom iný 
„vzorec“, ktorým je permanentný pokles. 

Predpoklad nelineárneho charakteru zmien sa tak potvrdzuje i na 
úrovni jednotlivých štruktúrnych komponentov societálnej anómie. 
Ani tu ešte nemožno určiť skutočnú povahu oscilácií.  
c) napriek tomu, že hodnoty celkovej úrovne societálnej anómie 

najprv prudko klesli a následne sa „ustálili“, rozdiely medzi 
jednotlivými komponentami najprv narástli z cca 6 p.b. na cca 11 
p.b., aby v ďalšom znovu klesli na cca 4 p.b., t. j. na relatívne 
najnižšiu hodnotu (v tomto kontexte). Je možné, že by to mohlo 
signalizovať aj trend k vyrovnávanu úrovne medzi komponentmi. 

Citlivosť kognitívnych odhadov 

Zistenia o úrovni societálnej anómie i jej komponentov boli podrobe-
né aj bežným, štandardným sociologickým analýzam, v ktorých sa 
sledujú prípadné súvislosti s inými disponibilnými znakmi. V tomto 
prípade išlo o tri kategórie znakov. Boli to individuálne znaky, štruk-
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túrne charakteristiky jednotlivca a kontextuálne znaky. Zmyslom 
tejto analýzy bolo odhaliť faktory, ktoré by prípadne mohli diferen-
covať citlivosť kognitívnych odhadov.  

a) V prípade individuálnych znakov expertov, akými boli najmä 
gender, vek a vzdelanie a pod., neboli v žiadnej z troch vĺn výsku-
mu zaznamenané významné štatistické súvislosti. Inými slovami, 
tieto znaky vôbec nediferencovali citlivosť kognitívnych odhadov. 

b) Vďaka tomu, že výskum č. 3 bol  súčasťou širšieho projektu so-
ciálnej stratifikácie a mobility, bolo možné analyzovať súvis-
losti medzi takými štruktúrnymi charakteristikami jednotlivca, 
akými sú príslušnosť k sociálnej triede, sociálny status a typ 
intrageneračnej mobility. Dalo sa rozumne predpokladať, že obe 
tieto štruktúrne charakteristiky by mohli diferencovať citlivosť 
kognitívnych odhadov. 

Ako ukázali empirické údaje (porov. tab. č. 10), príslušnosť k sociálnej 
triede meraná podľa klasifikácie ESeC, ktorá tu bola použitá [porov. 
Bunčák – Hrabovská – Sopóci 2018], tiež nevykazuje významné 
súvislosti s úrovňou societálnej anómie a nediferencuje citlivosť 
kognitívnych odhadov: rozdiely medzi kategóriami sú takmer zaned-
bateľné a nenaznačujú nijaké systematickejšie tendencie. 

Tab. č. 10: Citlivosť kognitívnych odhadov podľa príslušnosti k sociál-
nej triede (ESeC) 

ESeC Absencia          
noriem 

Nefunkčnosť 
inštitúcií 

Zlyhanie 
sankčnej 
exekutívy 

Societálna 
anómia 

Salariát 60,79 57,87 57,15 58,51 
Medziľahlá trieda 60,97 57,58 57,51 58,34 
Robotnícka trieda 62,33 58,44 58,66 59,58 

max ∆ (p.b.) 1,54 0,86 1,51 1,24 

Sociálny status [porov. Bunčák – Hrabovská – Sopóci 2019: 34] sa 
už ukázal ako faktor, ktorý mierne diferencuje citlivosť kognitívnych 
odhadov. Zo získaných empirických údajov vyplýva, že citlivosť 
kognitívnych odhadov síce (skoro) systematicky, no len veľmi slabo 
stúpa s úrovňou sociálneho statusu (tab. č. 11). Je prinajmenšom 
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otázne, či pri inej, rozvinutejšej metodickej koncepcii merania 
statusu by táto súvislosť azda mohla byť zreteľnejšia.             

Tab. č. 11: Citlivosť kognitívnych odhadov podľa sociálneho statusu 

Sociálny         
status 

Absencia          
noriem 

Nefunkčnosť 
inštitúcií 

Zlyhanie 
sankčnej 
exekutívy 

Societálna 
anómia 

nižší 61,14 56,97 57,28 58,03 
stredný 61,60 58,01 58,15 59,09 
vyšší 61,93 59,14 58,07 59,50 

max ∆ (p.b.) 0,79 2,17 0,87 1,47 

Možnosti podrobnejšie skúmať intrageneračnú mobilitu boli 
pomerne limitované, lebo celý širší výskumný program bol primárne 
orientovaný na mobilitu intergeneračnú. Základné typy individuál-
nych mobilitných dráh (zostupná mobilita, stabilita, vzostupná 
mobilita) tu mohli byť konštruované len veľmi zjednodušene – na 
základe dvoch časových momentov, t. j. ako porovnanie prvého za-
mestnania so zamestnaním v čase výskumu. V dôsledku toho i údaje 
pochádzajú len z podsúboru v rozsahu cca 2000 respondentov. 

Empirické údaje ukazujú, že v danom prípade (porov. tab. č. 12) 
existujú síce slabé, ale logicky predvídateľné rozdiely: citlivosť 
kognitívnych odhadov pravidelne klesá s úspešnosťou mobilitnej 
dráhy. Rozdiely medzi kategóriami sú tiež nevýznamné, no syste-
matické usporiadanie naznačuje, že by tu – pri dôkladnejšom skúma-
ní intrageneračnej mobility – bolo azda možné zistiť istú tendenciu. 

Tab. č. 12: Citlivosť kognitívnych odhadov podľa typu mobilitnej dráhy 

Intrageneračná 
mobilita 

Absencia    
noriem 

Nefunkčnosť 
inštitúcií 

Zlyhanie 
sankčnej 
exekutívy 

Societálna 
anómia 

zostupná 63,59 59,57 59,56 60,39 
stabilná 63,03 58,24 59,29 59,94 

vzostupná 61,17 58,09 58,42 58,96 
max ∆ (p.b.) 2,42 1,48 1,14 1,43 

c) Dva disponibilné kontextuálne znaky (veľkosť sídla trvalého 
bydliska a regionálne diferencie) vykázali odlišnú situáciu. Veľ-
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kosť sídla trvalého bydliska (zjednodušene, istá lokálna charak-
teristika) nevykazuje nijaké súvislosti s citlivosťou kognitívnych 
odhadov úrovne societálnej anómie. V prípade regionálnej cha-
rakteristiky (samosprávny kraj) sa ukázali významnejšie rozdiely 
medzi expertmi z Bratislavského kraja, kde je citlivosť kognitív-
nych odhadov (s výnimkou komponentu nefunkčnosť inštitúcií) 
najnižšia, a expertmi zo Žilinského kraja, kde je citlivosť najvyš-
šia. V ostatných samosprávnych krajoch mierne osciluje okolo 
celkovej priemernej hodnoty. No vcelku sa ani tu neprejavila 
nijaká významná tendencia alebo pravidelnosť (porov. tab. č. 13). 

Tab. č. 13: Citlivosť kognitívnych odhadov podľa samosprávnych krajov 

Samosprávny 
kraj 

Absencia     
noriem 

Nefunkčnosť 
inštitúcií 

Zlyhanie 
sankčnej 
exekutívy 

Societálna 
anómia 

Bratislavský 57,2 55,6 52,8 54,9 
Trenčiansky 59,3   56,7 56,5 57,5 

Žilinský 66,0 60,9 64,3 63,1 
Trnavský 61,9 58,3 58,5 58,7 
Nitriansky 61,2 53,9 56,0 56,5 

Banskobystrický 61,6 58,5 57,4 58,9 
Košický 59,9 60,1 56,6 59,0 

Prešovský 62,9 59,2 57,8 59,9 
max ∆ (p.b.) 8,8 7,0 11,5 8,2 

Pomerne prekvapivá tu môže byť azda len skutočnosť, že relatívne 
vyššia citlivosť kognitívnych odhadov sa systematickejšie neobjavila 
práve v tých samosprávnych krajoch, ktoré sa zvyčajne – v súlade 
s poznatkami o výrazných regionálnych diferenciách, resp. o identi-
fikovaných pásmach marginality31 vo vnútri krajiny – považujú za 
ekonomicky, sociálne a pod. problémové. Jedným z nepochybných 
faktorov je tu aj okolnosť, že úroveň samosprávneho kraja pred-
stavuje len veľmi hrubé kritérium členenia a v rámci väčšiny týchto 
krajov existujú významné vnútroregionálne diferencie, ktoré tu už 
nebolo možné zaznamenať. 

                                                           
31 Za podnet, ktorý sa týka pásiem marginality, ďakujem  R. Džambazovičovi. 
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Z uvedených výskumných zistení vyplývajú prinajmenšom štyri 
parciálne závery: 

 Po prvé, kognitívne odhady stavu slovenskej spoločnosti sa 
vyznačujú vysokým stupňom homogenity a vysoký stupeň 
ich homogenity sa stabilne udržiava vo všetkých troch vl-
nách výskumu. Ich citlivosť nie je významne diferencovaná 
ani individuálnymi charakteristikami expertov, ani ich štruk-
túrnymi charakteristikami (sociálna trieda, sociálny status 
i typ mobilitnej dráhy), no ani regionálnymi rozdielmi.   

 Po druhé, vysoký stupeň homogentity kognitívnych odhadov 
je pozitívnym argumentom, ktorý hovorí v prospech pres-
nosti a spoľahlivosti použitého modelu merania societálnej 
anómie.  

 Po tretie, absencia významných súvislostí medzi indivi-
duálnymi charakteristikami expertov a citlivosťou kognitív-
nych odhadov úrovne societálnej anómie je jedným z dob-
rých dôkazov, že úroveň societálnej anómie sa merala ako 
systémový parameter, t. j. že ISA je makroparameter.32 

 Po štvrté, vysoký stupeň homogentity kognitívnych odhadov 
signalizuje aj to, že ich predmetom je naozaj makroúroveň 
spoločnosti. Slovensko je pomerne malá krajina, a to umož-
ňuje takú spoločnú „konštrukciu“ stavu societálnej úrovne, 
ktorá je konzistentná a kde len minimálne a nevýznamne 
intervenujú lokálne a regionálne rozdiely. V slovenskej spo-
ločnosti sa rozlišuje medzi societálnou úrovňou na jednej 
strane a lokálnou i regionálnou úrovňou na strane druhej.  

  

                                                           
32 K obdobnému zisteniu, že societálna anómia nevykazuje štatisticky 
významné súvislosti s individuálnymi charakteristikami a že koreluje len 
s charakteristikami na systémovej úrovni, dospeli aj autori štúdie [Teymoori 
et al. 2016] (porov.  kap. č. 6).  
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5.2 Relevantné kontexty a všeobecné problémy  

Každý pokus dostať sa hlbšie pod povrch uvedených základných 
zistení o stave societálnej anómie na Slovensku je síce žiaduci, no 
zároveň aj nesmierne komplikovaný, lebo vyžaduje aspoň predbežné 
riešenie troch okruhov fundamentálnych otázok. Prvý okruh sa týka 
otázok, ktoré súvisia s možnosťami porovnávania zistení o úrovni 
societálnej anómie. Kým druhý okruh zahŕňa otázky, ktoré súvisia 
s epistemologickým statusom, princípmi a aplikačnými možnosťami 
takých operácií, akými sú deskripcia, interpretácia a explanácia, tretí 
okruh sa týka samej povahy úrovne societálnej anómie, t. j. para-
metra, pomocou ktorého sa societálna anómia meria a posudzuje. 
Zjavne ide o všeobecnejšie a otvorené otázky, no ich riešenie má 
rozhodujúce dôsledky aj v tomto konkrétnom prípade. Preto ich 
v danej súvislosti ich nemožno obísť. 
 

a) Možnosti porovnávania 

Významná zmena celkovej úrovne societálnej anómie (i úrovne jej 
jednotlivých štruktúrnych komponentov a konkrétnych prejavov), 
ktorá vyplynula z porovnania výsledkov všetkých troch výskumov, 
signalizuje dve dôležité skutočnosti. Po prvé, spoločnosť na Slo-
vensku (prinajmenšom na úrovni jedného parametra) sa v r. 2008  
a 2016 oproti r. 2001 významne zmenila. Zmeny, ktoré sa v danom 
období odohrali na rozličných úsekoch spoločnosti, však dokazujú aj 
mnohé iné parametre rozličného typu. Nech by ich ktokoľvek 
hodnotil z akéhokoľvek hodnotového hľadiska (to, čo je z jednej po-
zície pozitívne a žiaduce, z opačnej bude nevyhnutne negatívne 
a nežiaduce) a pripisoval za ne zásluhy alebo zodpovednosť komu-
koľvek, sú neoddiskutovateľné. Po druhé, model societálnej anómie 
túto zmenu dostatočne reflektoval, čím preukázal nielen svoju 
dostatočnú citlivosť, ale aj spoľahlivosť.  

Napriek významnému poklesu celkovej úrovne societálnej anómie 
nie je možné zdôvodnene robiť závery, ktoré by sa týkali prípadnej 
(kvalitatívnej) zmeny spoločnosti na Slovensku zo stavu anomického 
(v r. 2001) na stav neanomický (v r. 2008 a 2016). Vyplýva to z uve-
deného konštatovania, že zatiaľ nie je ani v tomto zmysle k dis-
pozícii spoľahlivo určená kritická, prahová hodnota ISA, o ktorú by 
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sa podobný záver musel opierať a z ktorej by ho bolo možné 
odvodiť. Spoločnosť na Slovensku je teda v rokoch 2008 a 2016 
i naďalej anomická, i keď vo výrazne nižšom stupni než v r. 2001.  

Zistenie o výraznom poklese celkovej úrovne societálnej anómie má, 
samozrejme, zásadný, no súčasne limitovaný význam. Limitácie 
tohto druhu treba vidieť najmä v troch najdôležitejších polohách.  

Po prvé, zmeny ISA síce naznačujú istú vývinovú tendenciu, no samy 
osebe ešte nestačia – a už vôbec nie iba v rámci sociológie ako dis-
ciplíny – na určenie stavu takého komplexného útvaru, akým je globálna 
spoločnosť. Úroveň anómie je len jedným z jej podstatných parametrov. 
Je jasné, že tu by bolo potrebné využiť aj iné sociálne parametre, no 
i parametre iného typu (ekonomické atď.). Nezanedbateľným faktorom 
sú aj prirodzené obmedzenia, ktoré vyplývajú z vymedzenia teoretic-
kého modelu societálnej anómie a konštrukcie ISA.  

Po druhé, porovnanie troch – a ešte k tomu dosť vzdialených – časo-
vých momentov (presnejšie stavov spoločnosti v týchto troch časo-
vých momentoch) je len najelementárnejším východiskom skúmania 
sociálnej dynamiky. Ako je známe, samo ešte vôbec nestačí ako spo-
ľahlivý základ pre odhad podoby, smeru a stabilnosti vývinovej 
(evolučnej) trajektórie dynamického systému.  

Nízky počet porovnávaných časových momentov nie je jediným 
limitujúcim faktorom. Vyskytuje sa tu aj priveľa ďalších neznámych 
okolností. Rok 2001 pre Slovensko nebol „rokom nula“: nepoznáme, 
aký bol stupeň anómie v predchádzajúcich rokoch a už vôbec nie 
pred rokom 1989. Nevedno – o. i. – ani to, či a ako sa úroveň socie-
tálnej anómie menila v pomerne dlhých obdobiach medzi uskutoč-
nenými výskumami. Nemožno teda korektne dospieť k záveru, či 
daná zmena – podľa povahy zmeny a použitých hodnotiacich kritérií 
– je len epizóda (prípadne „lapália“ či dokonca vývinová anomália), 
alebo predstavuje istý trend (a ak áno, aký?). 

Po tretie, zistenie danej zmeny a jej vysvetlenie (t. j. vysvetlenie 
príčin, príp. mechanizmu, ktorý ju vyvolal, či umožnil) sú dve 
celkom odlišné poznávacie operácie. Inými slovami, zistenie takejto 
zmeny na základe porovnania stavov v dvoch alebo viacerých časo-
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vých momentoch má deskriptívny charakter a ako nasledujúci 
logický krok vyžaduje vysvetlenie. Podstata problému tu spočíva 
v tom, že metodický prístup, na ktorom boli vybudované oba 
výskumy, umožňuje korektnú deskripciu, ale explanáciu už je 
nevyhnutné oprieť o celkom iné prístupy a argumenty. Len teoretic-
ký, logický a metodický rámec daných výskumov na túto úlohu 
nepostačuje: v tomto prípade možno zmeny síce korektne opísať, no 
v danom rámci ich už nemožno priamo vysvetliť.  

b) Deskripcia, interpretácia a explanácia   

V súvislosti s druhým okruhom treba zdôrazniť, že tri možné 
základné operácie, o ktorých tu treba uvažovať, sú deskripcia, 
interpretácia a explanácia. Tieto operácie sa líšia stupňom nároč-
nosti i poznávacej hodnoty ich výsledkov a v zásade sú usporiadané 
kumulatívne. Reálne možnosti ich využitia pri spracúvaní zistení 
výskumov societálnej anómie je z evidentných dôvodov nevyhnutné 
kriticky a veľmi dôsledne preskúmať. 

Pri problematike, akou je societálna anómia, by isto bolo možné len 
zaznamenať uvedené zmeny stavov sociálneho systému. V danom 
prípade by to vôbec nebolo málo, lebo zistenia tohto druhu zatiaľ nie 
sú – prinajmenšom v kontexte takto vymedzeného prístupu ku 
skúmaniu – k dispozícii. Navyše, deskripcia vôbec nie je triviálna 
operácia, hoci sa neraz práve takto charakterizuje. Pravý zmysel 
deskripcie sa často nedoceňuje. Korektná a adekvátna deskripcia je 
už pomerne náročná operácia, ktorá sa opiera o valídne a spoľahlivé 
meranie. Je všeobecne známe, že valídne, spoľahlivé meranie a jeho 
výsledky sú vo všetkých vedných disciplínach produktom veľmi 
náročného poznávacieho procesu a nevyhnutnou podmienkou 
ďalších operácií, ktoré naň nadväzujú. Zmysel deskripcie preto 
netreba podceňovať ani v sociológii, ktorá – vo všeobecnosti – 
takýchto zistení nemá dostatok.  

Deskripcia má svoje pevné miesto a oprávnenie najmä vtedy, „ak 
poznanie, ktoré sa zakladá na predchádzajúcom výskume, je skromné 
(scarce)“ a ak deskripcia zodpovedá hlavným cieľom výskumu 
[Bukve 2019: 84]. To je zjavne aj prípad skúmania societálnej 
anómie. 
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Sociológovia sa s deskripciou často a v mnohých prípadoch aj 
oprávnene neuspokojujú, lebo sa im zdá, že by to bolo dosť málo 
a mali by o skúmaných javoch povedať čosi viac. V tomto úsilí preto 
siahajú aj po náročnejších postupoch, akými sú interpretácia33 
a explanácia. Je, samozrejme, dobré, ak získané empirické zistenia 
možno aj správne interpretovať, alebo dokonca aj vysvetliť. Argu-
ment je zrejmý: azda najdôležitejšou autonómnou funkciou vedy je 
vysvetlenie skúmaného javu. 

Tu však sociológovia často narážajú na známe problémy a prekážky 
– najmä v prípade takých komplexných a citlivých sociálnych javov, 
medzi ktoré nepochybne patrí aj societálna anómia. Z mnohých 
dôvodov skúmané javy spravidla nevedia vysvetliť, lebo – ako 
lakonicky, no výstižne – uvádza Raymond Boudon: „Vysvetliť 
sociálny jav znamená identifikovať jeho príčiny“ [Boudon 1998: 
172]. Vysvetlenie sa zakladá na dôkladnej znalosti kauzality a je 
dobre známe, že problémy, ktoré sa s určením a skúmaním kau-
zálnych vzťahov v sociálnej skutočnosti spájajú, sú stále nedorie-
šené. Aj z tohto dôvodu sa sociológovia pokúšajú aplikovať rozličné 
a spravidla nekompatibilné explanačné schémy [porov. Schenk 2017: 
17-20]. V sociológii sa neraz stáva, že na vysvetlenie sa celkom 
rezignuje a za konečný krok sa považuje interpretácia, čo je 
v mnohých prípadoch jediné praktické riešenie, ktoré je k dispozícii. 
Horšie je, ak sa interpretácia nesprávne považuje za vysvetlenie. 

Interpretácia a explanácia sú odlišné operácie, medzi ktorými sú 
zásadné rozdiely34 [Boudon 2012]. Interpretácie sú tvrdenia ex post 

                                                           
33 V tomto kontexte sa neberú do úvahy tie významy interpretácie (ako 
osobitnej operácie), s ktorými sa pracuje v hermeneutike, resp. – nech už sa 
označujú akokoľvek – v tzv. kvalitatívnej alebo interpretatívnej sociológii či 
sociológii každodennosti a pod. 
34 Boudon v duchu tradície, ktorú založili ešte Ludwig von Mises a Georg 
Simmel, uvádza, že napr. takú komplexnú sekvenciu udalostí, akou bola 
Francúzska revolúcia v r. 1789, možno len interpretovať: „nemožno ju 
vysvetliť v pravom slova zmysle preto, lebo je zle definovaná“. Nik vlastne 
ani nevie, kedy sa presne skončila. Pre mnohých historikov sa skončila 
Bonapartovým nástupom k moci v r. 1800, no pre iných až Parížskou komú-
nou. Pri takejto interpretácii sa historici v závislosti na svojej citlivosti a da-
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factum, ktoré sa zakladajú na selektívnom výbere určitých faktorov 
alebo ich kombinácií. Problém spočíva v tom, že takáto selekcia je 
spravidla intuitívna, tendenčná alebo účelová a vyplýva napr. 
z motivácií hodnotových, historických, ideologických a pod. Preto je 
spravidla vždy možné sformulovať viacero alternatívnych, resp. kon-
kurenčných interpretácií, o správnosti ktorých je v danom momente 
neraz nemožné rozhodnúť. Pochopiteľne, niektoré interpretácie sa 
časom ukážu ako správne, iné ako nesprávne ..., no tým sa riziko 
konjukturalizmu neeliminuje. Stáva sa dokonca i to, že o ich správ-
nosti sa nedá rozhodnúť veľmi dlho alebo vôbec, a to práve v dô-
sledku nezlúčiteľnosti niektorých hodnotových, historických, ideo-
logických a pod. orientácií a často aj bez ohľadu na reálne fakty. 
Súčasné podmienky postfaktuálneho sveta a vplyvné trendy smerujú-
ce k totálnemu relativizmu [porov. Boudon 1994] to len a len 
posilňujú. Tak či onak, základnou podmienkou korektnosti akejkoľ-
vek interpretácie je explicitné priznanie jej hypotetického charakteru. 

 Kontext a interpretačné možnosti  

Sama interpretácia, pochopiteľne, môže mať viacero foriem. V tomto 
kontexte treba rozlíšiť predovšetkým dva typy interpretácie. Prvý typ 
interpretácie sa zakladá na istom „teoretickom nadhľade“, ktorý 
vedie k zvýznamneniu určitých hypotetizovaných faktorov a/ale-
bo ich komplexov. Druhý typ interpretácie sa opiera aj (resp. iba) 
o empirické údaje. V oboch prípadoch hrá významnú úlohu širší 
kontext interpretovaného javu (situácie a pod.). 

Aj pokus o interpretáciu komplexného javu, akým je societálna 
anómia, ktorý navyše charakterizuje stav spoločnosti, tiež vyžaduje 
brať do úvahy kontext, v ktorom sa tento stav utvára a prípadne aj 
mení. Roky 2001, 2008 a 2016, v ktorých sa konali všetky tri vlny 
                                                                                                                           
nej epoche, v ktorej sa týmto komplexom udalostí zaoberajú, navyše opiera-
jú o výber z obrovského množstva faktov a pripisujú im rozličnú váhu. 
Z tohto dôvodu vysvetliť možno len konkrétne, t. j. dobre definované, 
sociálne javy – ako to možno nájsť napríklad u Durkheima: „prečo ženy 
v zhodných podmienkach páchajú samovraždy zriedkavejšie ako muži“ 
alebo u Webera: „prečo sú Američania religióznejší než Európania“ 
[Boudon 2012: 9-10]. Takéto rozlíšenie explanácie a interpretácie úzko 
súvisí aj s princípom metodologického singularizmu [Schenk 2017: 71-73]. 
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výskumu, z tohto hľadiska asi nemožno považovať za akési 
historické míľniky vývoja slovenskej spoločnosti. Súčasne však 
nemožno opomenúť ani to, že najmä v období medzi dvoma prvými 
vlnami výskumu sa odohral celý komplex významných zmien. 

V období cca siedmich rokov, ktoré uplynuli medzi prvými dvoma 
vlnami výskumu societálnej anómie, prebehol na Slovensku celý 
komplex rozličných zmien. Tieto zmeny mali nielen špecifický 
obsah a podobu, no i svoju vlastnú dynamiku s viacerými diskon-
tinuitami: súhrnne zrejme zodpovedali rozličným úsekom vývinu 
spoločnosti. Ako je známe, tieto zmeny mali tak svoju vnútornú 
(najmä socio-ekonomickú, ale aj inštitucionálnu, politickú, demo-
grafickú atď.), ako aj medzinárodnú dimenziu (najmä integrácia do 
EÚ, Schengenského priestoru a NATO, fáza cyklu globálnej 
prosperity ekonomiky) a súvislosti. Každá z možných ad hoc inter-
pretácií by potom spočívala v tom, že sa vymenujú a aspoň 
hierarchicky usporiadajú jednotlivé faktory, ktorými sú „sýtené“ obe 
dimenzie a ktorých pôsobenie sa dá – z istej hodnotovo-politickej 
pozície – vyvodiť ako (v rôznom stupni) rozhodujúce.  

Reálnych faktorov tohto typu je takmer nekonečné množstvo. Patria 
sem: HDP, inflácia, zahraničné investície, príjmy, dôchodky, štruktú-
ra a deficity rozpočtu, zahraničný obchod, štrukturálne zmeny 
v ekonomike, nezamestnanosť, tvorba nových pracovných príleži-
tostí, podpora podnikania a podnikateľská klíma, životná úroveň, 
sociálne zabezpečenie, legislatívne zmeny, zmeny v politickom sys-
téme, demografické zmeny ..., ale aj mnohoraké dôsledky vstupu do 
EÚ a NATO a mnohé, mnohé iné. Niektoré spomedzi nich sú dosta-
točne komplexné a majú svoju vnútornú štruktúru, ktorú treba brať 
do úvahy. Niektoré vzťahy medzi takýmito faktormi či ich kom-
plexami sú známe, iné nie ... Ich pozícia v interpretačnej štruktúre 
často závisí od analytického zámeru. Pravá podstata problému 
spočíva v tom, že nemožno určiť mieru ich prípadného vplyvu na 
zaznamenaný pokles societálnej anómie [Schenk 2010a], t. j. 
vysvetliť ich pôsobenie. 

Pripísanie rozhodujúceho významu len jednému (ktorémukoľvek) 
z týchto faktorov (napr. zmene vládnej koalície po voľbách v r. 2006, 
ekonomickému rastu, medzinárodnej integrácii atď., atď.) by bolo – 
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napriek tomu, že ide o zmeny, ku ktorým skutočne došlo – zjavne 
banálne, no najmä nesprávne. Nesprávne by bolo najmä preto, lebo 
nesprávna je každá simplifikujúca odpoved na komplexnú otázku. 
Vymenovanie a prípadné hierarchické usporiadanie súhrnu faktorov 
by síce bolo, samozrejme, realistickejšie, no rovnako by skoro nič 
nevysvetlilo. Navyše, vždy by jestvovalo viacero alternatívnych 
interpretácií ad hoc, medzi ktorými nemožno zdôvodnene roz-
hodnúť: tým sa v podstate dostávajú mimo rámca vedy, a to aj vtedy, 
ak výsledná zmena je (hodnotená ako) pozitívna či žiaduca. 
Esejistika ani publicistika – bez ohľadu na to, aká je – tento problém 
zásadne nerieši. Horšie je, ak sa s tým uspokojí veda. Napokon, 
pripísať rozhodujúci význam týmto okolnostiam znamená – z hľa-
diska štandardných nárokov vedy – nepovedať nič!  

Každý pokus v tomto zmysle musí brať do úvahy dôležitú okolnosť, 
ktorá sa týka voľby časového momentu uskutočnenia (najmä) 
druhého a tretieho výskumu v poradí. Tu je podstatné najmä to, že 
v prípade výskumu č. 2  voľba (január – február 2008) bola výsostne 
pragmatická a nevyplývala z nijakého osobitne zdôvodneného krité-
ria: empirický výskum sa jednoducho uskutočnil v tom období, keď 
bolo možné v spolupráci s agentúrou TNS SK (a vďaka jej veľko-
rysej ponuke) zbierať primárne empirické údaje. Napriek tomu, že 
voľba bola pragmatická, zvolené obdobie sa ukázalo ako významný 
kontextuálny determinant: bola to (relatívne krátka) etapa vrcholu 
ekonomickej prosperity a rastu (rozporuplných) očakávaní spojených 
s prechodom na novú menu. Aj v prípade výskumu č. 3 rozhodli 
pragmatické dôvody: tretia vlna sa uskutočnila v rámci grantu 
APVV, ktorý bol primárne orientovaný na skúmanie sociálnej strati-
fikácie a mobility na Slovensku. Zhodou okolností aj tento výskum 
sa uskutočnil v období vrcholiacej ekonomickej prosperity. 

Je paradoxné, hoci pre súčasnosť azda symptomatické, že vo veľmi 
krátkom období po uskutočnení výskumu č. 2 nastala v septembri 
2008 zásadná zmena celkovej situácie (krach Lehman Brothers atď.). 
Následný krízový zlom je známy ako globálna finančná kríza, ktorá 
prerástla na krízu ekonomickú a sociálnu. Mnoho z jej negatívnych 
dôsledkov priamo a dlhodobo pociťovalo i Slovensko. Tvrdí sa, že 
viaceré negatívne dôsledky krízového stavu – o. i. – zreteľne prekry-
lo prijatie eura. Problém je v tom, že aj iné krajiny (napr. ostatné 
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krajiny V4) prekonali krízové stavy zhruba podobne ako Slovensko, 
no neboli a nie sú členmi eurozóny. Ako a prečo to tak bolo, nie je 
otázka, na ktorú môže odpovedať sociológ. 

Podmienky sa teda zásadne zmenili a vzhľadom na to, že nie sú 
k dispozícii údaje práve, resp. ani z tohto medzidobia, možno len 
odhadovať, či a v akom zmysle sa u nás v súvislosti s krízou 
prípadne zmenila i úroveň societálnej anómie. Napriek tomu možno 
predpokladať, že údaje a empirické zistenia z výskumu v r. 2008 
majú svoju poznávaciu hodnotu: nepochybne môžu slúžiť nielen ako 
dobové svedectvo alebo ako historická kuriozita.  

V období medzi rokmi 2008 a 2016 kríza odznela a opäť sa 
naštartovala fáza ekonomickej prosperity. Výskum č. 3 tak prebehol 
tiež v rámci jej vrcholiacej fázy. Dnes sa už čoraz častejšie objavujú 
(neraz až akoby nedočkavé) predikcie expertov o prichádzajúcej 
novej a nevyhnutnej krízovej fluktuácii alebo aspoň o výraznom 
spomalení ekonomického rastu svetovej ekonomiky.35 Ako ukázali 
turbulencie, ktoré sa prejavili v slovenskej spoločnosti koncom r. 
2017 a najmä v r. 2018, ekonomická prosperita, alebo kríza nie sú 
ani jediným, no ani výlučným determinantom iných stavov spoloč-
nosti. Pokusy priamo odvodzovať zmeny v úrovni societálnej anómie 
od komplexu ekonomických faktorov by teda boli viac než rizikové. 
Aj to potvrdzuje, že zo zistení o úrovni societálnej anómie v danom 
                                                           
35 Tieto predikcie vyplývajú nielen z modelu cyklického ekonomického 
vývinu, ktorý predpokladá striedanie fáz ekonomickej prosperity a krízy, ale 
aj z veľkého množstva aktuálnych tendencií, ktoré sú – z rozličných pozícií 
– usporadúvané do širších komplexov faktorov. Ako príklady takýchto 
tendencií tu možno (bez akýchkoľvek nárokov na systematickosť, dôle-
žitosť a úplnosť) uviesť napr.: dlhodobú neudržateľnosť a negatívne dô-
sledky politiky kvantitatívneho uvoľňovania centrálnych bánk, neúmernú 
zadĺženosť kľúčových ekonomík, vyčerpanie možností neoliberálnej ekono-
miky, obchodné či colné vojny a protekcionizmus, rast environmentálnych 
nákladov, nedostatok pracovnej sily, ktorý v rozvinutých krajinách ohrozuje 
ekonomický rast, prudký rast ekonomických nerovností vo svete vôbec, 
postupný presun ekonomickej dynamiky do Číny, Indie a iných krajín 
juhovýchodnej Ázie, migráciu, lokálne konflikty a ich následky, konfliktné 
momenty v EÚ (Brexit, Franúzsko ...), eróziu bezpečnostného systému 
sveta, negatívne dôsledky 4. priemyslovej revolúcie, a mnohé, mnohé iné. 
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časovom momente nemožno robiť predikcie na nasledujúce obdobie: 
bráni tomu nielen nelineárnosť zmien samej societálnej anómie, ale 
aj jej nejasná závislosť na mnohých interných i externých faktoroch. 

Fázu cyklu (globálnej) ekonomiky, t. j. fázu jej prosperity, alebo 
recesie, je v tejto súvislosti možné považovať naozaj len za štruk-
túrny determinant, ktorý je so zmenami úrovne societálnej anómie 
spojený zatiaľ neznámym a isto aj veľmi komplikovaným spôsobom 
(mechanizmom). Takýto štruktúrny determinant preto nemožno vyu-
žiť ani pri tzv. explanácii čiernou skrinkou [Boudon 1998]. 

Iný typ interpretácií sa opiera o výsledky analýzy možných súvislostí 
medzi zmenami (vývinom) rozličných javov či procesov. Pomerne 
často sa využíva aj v sociológii. V danom prípade by to bolo 
hľadanie súvislostí medzi zmenami úrovne societálnej anómie, ktorá 
je sama osebe makroparametrom, a zmenami iných disponibilných 
makroparametrov. Prvý problém tu spočíva v tom, že množina 
takýchto potenciálnych makroparametrov je v podstate neohraničená. 
Výber konkrétnych makroparametrov pre účely analýzy sa spravidla 
neopiera o dobré teoretické argumenty a je v značnej miere intuitív-
ny. Druhý problém vyplýva z toho, že pre úroveň societálnej anómie 
– na rozdiel od iných makroparametrov – sú k dispozícii údaje len 
z troch časových momentov. Ako o tom už bola reč vyššie, usudzo-
vanie na dajaké trendy je tu teda len veľmi limitované. 

Samo porovnanie zmien v úrovni societálnej anómie so zmenami 
niektorých makroparametrov, ktoré sa na tento účel zvyčajne využí-
vajú, naznačuje, že sú – v danom kontexte – diferencované a dosť 
nejasné. Ako vidno (porov. tab. č. 14), zmeny úrovne societálnej 
anómie nevykazujú nijaké podobnosti so zmenami: 

• HDP, HDP na hlavu a priemernej mesačnej mzdy, ktoré 
rastú,  

• miery inflácie, ktorá permanentne klesá,  
• Indexu vnímania korupcie, ktorého hodnoty značne fluktu-

ujú.36 

                                                           
36 Treba zdôrazniť, že dôsledky globálnej finančnej a ekonomickej krízy sa 
naplno mohli s prirodzeným časovým oneskorením prejaviť na úrovni eko-
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Tab. č. 14: Zmeny hodnôt vybraných makroparametrov v rokoch 2001, 
2008 a 2016 

 2001 2008 2016 
HDP 34310,6 mil. € 68322,5 mil. € 79199 mil. € 

medziročne 103,4 % 108,6 % 103,5 % 
HDP na hlavu 6,29 tis. € 12,45 tis. € 14,91 tis. € 

Inflácia 7,2 % 4,6 % -0,5 % 
Priemerná mesačná  

mzda 
410,44 € 723,07 € 912 € 

Nezamestnanosť 19,2 % 9,6 % 9,5 % 
medziročne  104,7 % 88,2 % 84,7 % 

Index ľudského 
rozvoja (HDI) 

0,763 0,820 0,855  

Index vnímania 
korupcie (CPI)  

70 80 51 

Zdroj: ŠÚ SR, OSN, Transparency Interntional 

Istú podobnosť vykazujú zmeny miery nezamestnanosti, ktorá – 
rovnako ako úroveň societálnej anómie – najprv klesá (cca o 10 p.b.) 
a následne sa stabilizuje.37 Index ľudského rozvoja signalizuje 
inverzné zmeny ako úroveň societálnej anómie: najprv nárast (cca 
o 10 p.b.), za ktorým nasleduje približná stabilizácia. 

Okrem spomínaných limitácií takéhoto porovnávania sa sem nepo-
chybne premietajú aj ďalšie okolnosti. Nie sú jasné vzťahy medzi 
makroparametrami a možné súvislosti sú tak len štatistické, viaceré 
korelácie sú pravdepodobne len nepravé, alebo dokonca až falošné. 
Korektnú kauzálnu analýzu, ktorá by ukázala, či a do akej miery 
napr. pokles nezamestnanosti (alebo iný zvolený faktor, resp. komp-
lex faktorov) ovplyvnil zmeny úrovne societálnej anómie, nie je 
v tomto prípade zatiaľ vôbec možné uskutočniť. Ostáva len konšta-
tovanie korelácie, alebo jej absencie ... Je zrejmé, že v takejto situácii 

                                                                                                                           
nomických parametrov až v roku 2009, keď HDP bol 63,3 miliárd €, jeho 
medziročný pokles o -2,3 %, miera nezamestnanosti vykazovala hodnotu 
12,1 % a inflácia 0,9 %. 
37 Nemožno zabudnúť ani na to, že v nasledujúcom období pokračoval 
pomerne výrazný a stabilný pokles nezamestnanosti, ktorá sa na konci r. 
2018 pohybovala na úrovni okolo 5 %. 
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by akákoľvek interpretácia bola dosť slabá, alebo dokonca až 
pochybná.  

 Explanačné možnosti  

Vysvetlenie zmien je vždy najzaujímavejším (a azda aj najpotreb-
nejším) poznatkom, no práve v tomto prípade každý pokus o ve-
decky zdôvodnené vysvetlenie societálnej zmeny naráža na takmer 
neprekonateľné prekážky rozličnej povahy. Z metateoretického hľa-
diska za azda najdôležitejšie možno považovať najmä to, že zatiaľ 
nie je známy (kauzálny) mechanizmus [porov. Schenk 2007b; 
Schenk 2011; Schenk 2017] zmien na societálnej úrovni. Jednoducho 
povedané: zatiaľ nevieme povedať, ako funguje a ako sa mení 
spoločnosť. Disponibilné vedecké teórie (nielen sociologické, no ani 
teórie iných disciplín) v tomto zmysle neposkytujú dostatočné poz-
natky, o ktoré by bolo možné spoľahlivo oprieť (prinajmenšom 
hypotetické) vysvetlenia tohto typu, aj v danej súvislosti sa význam-
ne prejavujú paradigmálne diferencie, a to najmä na úrovni roz-
dielov medzi klasickým a neklasickým typom racionality, resp. 
klasickou a neklasickou vedou [porov. Černík – Viceník – Višňovský 
1997].38 Tieto rozdiely sú o. i. výrazom kvalitatívnych zmien vo 
vedeckom poznaní a vyplýva z nich aj odlišná predstava o type 
a konštrukcii vedeckého vysvetlenia. 

V súčasnej sociológii – napr. v súčasnej analytickej sociológii, ktorej 
základy sa síce opierajú o paradigmu klasickej vedy, no pozdejšie 
aplikácie už berú do úvahy aj určité prvky paradigmy neklasickej 
vedy – sa za optimálne považuje finálne vysvetlenie [Boudon 1998; 
Schenk 2017]. Finálne vysvetlenie je práve vyššie spomínané vys-
vetlenie na základe mechanizmu, ktorý určuje podobu a iné para-
metre dynamiky v danej predmetnej oblasti. Model mechanizmu 
pritom môže byť teoretický, formálny alebo multiagentový [Schenk 
2017]. Treba uviesť, že zatiaľ nie je známy nijaký (nieto úspešný) 
pokus o vysvetlenie dynamiky zmien societálnej anómie. Identifi-

                                                           
38 Podstatné paradigmálne rozdiely v prístupe ku skúmaniu sociálnej zmeny 
v sociológii za ostatných cca 50 rokov výstižne ukazuje porovnanie napr. 
štúdií W. E. Moora a M. T. Hallinanovej [Moore 1964; Hallinan 1997]. 
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kácia takéhoto mechanizmu je preto v sociológii neobyčajne aktuál-
nou úlohou. 

Osobitne významné je aj to, že súčasne treba zreteľne odlíšiť finálne 
vysvetlenia od ´vysvetlení´ čiernou skrinkou. Pri ´vysvetleniach´ 
čiernou  skrinkou totiž mechanizmus ostáva doslova ukrytý práve 
v tejto čiernej skrinke39 a nik sa ho vôbec neusiluje odkrývať. Ešte 
nebezpečnejší je taký variant ´vysvetlení´ čiernou skrinkou, pri kto-
rom sa ´vysvetlenia´ opierajú o hypostázované entity, resp. ad hoc 
konštrukty, akými sú napr. primitívna mentalita, rámce, averzia voči 
riziku, habitus a pod. [Boudon 1998]. S takýmito ´vysvetleniami´, či 
skôr pseudovysvetleniami sa v sociológii možno stretnúť, žiaľ, až 
príliš často. 

Je teda zrejmé, že ak tradičná (klasická) sociologická teória nedáva 
dostatočnú odpoveď a neumožňuje zdôvodnené a komplexné vysvet-
lenie zmeny úrovne societálnej anómie, pokusy o jej vysvetlenia 
v tomto rámci spravidla vedú len k vysvetleniam ad hoc. Vysvetlenia 
ad hoc sa všeobecne považujú len za predbežné alebo dokonca za 
metodologicky pochybné [porov. Hobbs 1993]. V sociológii je to 
ešte komplikovanejšie tým, že vysvetlenia ad hoc sú väčšinou odvo-
dené z dajakých hodnotových alebo ideologických princípov: preto 
sú principiálne alternatívne, resp. vzájomne kontradiktórne a neroz-
hodnuteľné. Vysvetlenia ad hoc nemožno odlíšiť od interpretácií, sú 
to prinajlepšom interpretácie. 

Napriek tomu v danom prípade je ešte možný aj iný typ (limito-
vaného) vysvetlenia, po ktorom sociológovia siahajú takpovediac 
z núdze. Do úvahy tak prichádza možnosť využiť bežné a frekvento-
vané naivné vysvetlenia ad hoc. Spočívajú v tom, že komplex kau-
zálnych faktorov, ktorého vnútorné usporiadanie nie je (buď vôbec 
alebo aspoň v dostatočnom stupni) známe, sa substituuje vhodným 
komplexným faktorom. V sociológii sa s tým možno stretnúť pome-

                                                           
39 Výstižnú analógiu – i keď v inej súvislosti – ponúkajú napr. Beach 
s Pedersenom [Beach – Pedersen 2013: 46]. Tvrdenie, že auto sa pohybuje 
preto, lebo ho poháňa motor, zjavne nie je finálne vysvetlenie. Existuje tu 
totiž zložitý mechanizmus, ktorý umožňuje produkciu tepelnej energie a jej 
premenu na energiu kinetickú. 
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rne často. V danom prípade sa na tento účel priam ponúkajú také 
komplexné faktory, akými sú samoregulácia a samoorganizácia spo-
ločnosti (samoregulačné a samoorganizačné schopnosti, potenciály 
a pod.): významné zníženie stupňa societálnej anómie na všetkých 
analytických úrovniach modelu sa tu dá pripísať napr. revitalizácii 
samoregulačného potenciálu. Aj keď len intuitívne, celkovú úroveň 
societálnej anómie v r. 2001 na hladine približne 68 % z možného 
maxima bolo možné oprávnene považovať za alarmujúcu: celková 
úroveň societálnej anómie bola možnému maximu veľmi „blízka“ 
a indikovala značné vyčerpanie (dezaktiváciu a pod.) samoregu-
lačného a/alebo samoorganizačného potenciálu spoločnosti. Výz-
namný pokles celkovej úrovne societálnej anómie o 10 p.b. k porov-
návanému časovému momentu by tak – v danom referenčnom rámci 
– mal (mohol) byť dôsledkom jeho (ich) oživenia, aktivizácie atď.  

Tento typ vysvetlenia ad hoc je síce tiež možný, no je zjavne 
neuspokojivý z troch hlavných dôvodov. Po prvé preto, lebo je málo 
vysvetľujúci a neštruktúrovaný. Po druhé preto, lebo sám komplexný 
faktor tu vystupuje skôr ako neznáma (bližšie neurčená, resp. nedos-
tatočne určená) veličina, ktorú možno definovať mnohými rozlič-
nými spôsobmi a za ktorou sa môže skrývať množstvo rozmanitých 
skutočností. A po tretie preto, lebo – sensu stricto – „vysvetlenie“ 
tohto typu je tautológia a má práve v danom prípade formu logickej 
chyby, ktorá je zná ma ako circulus vitiosus, t. j. bludný kruh.40 Stačí 
len pripomenúť, že societálna anómia sa všeobecne vymedzuje ako 
deregulácia spoločnosti.  

Na druhej strane neklasická sociologická teória ešte nie je dostatočne 
rozvinutá (predstavujú ju skôr zárodky prístupov v rámci tzv. teórie 
komplexnosti, rozličných teórií samoorganizácie, teórie chaosu 
a pod., ktoré sa zatiaľ nepodarilo celkom uspokojivo integrovať). 
Neklasická teória však vyžaduje celkom iný prístup ku skúmaniu 
sociálnej dynamiky [porov. napr. Schenk 1993; Schenk 2007; 
Schenk 2011; Klüver 2000; Imada 2008; Castellani – Hafferty 2009] 
                                                           
40 Ako dobrý príklad môže slúžiť sentencia, ktorú v takejto súvislosti zvykol 
využívať A. Hirner: ´mak uspáva preto, lebo má uspávaciu silu´. Aj tu by sa 
teda analogicky dalo povedať, že ´spoločnosť funguje lepšie (je menej 
anomická), lebo sa lepšie samoreguluje´ (sic!).   
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a v súvislosti s logickým modelom vysvetlenia sa opiera najmä o tzv. 
explanáciu ex post factum [Hobbs 1993; Schenk 2005a]. Treba 
zdôrazniť, že vysvetlenia ex post factum sa zásadne líšia od vys-
vetlení ad hoc. Vysvetlenia ex post factum sa musia opierať o solídny 
teoretický základ, akým je napr. znalosť mechanizmu dynamiky 
skúmaného javu. Dobrým príkladom je teória chaosu [Brown 1995; 
Eve – Horsfall – Lee 1997; Gleick 1989; Marion 1999]. Chaotické 
systémy sa o. i. vyznačujú i tým, že ich oscilácie sú neperiodické 
a v dôsledku nelineárnosti väzieb a citlivosti na začiatočné pod-
mienky nepredvídateľné (motýlí efekt). V chaotických systémoch – 
z povahy veci – a napriek tomu, že sú to deterministické systémy, je 
nanajvýš možná len veľmi krátkodobá spoľahlivejšia predikcia. 
Vysvetlenie ex post factum potom umožňuje ukázať, t. j. kauzálne 
zrekonštruovať [Mayntz 2004: 238], prečo a ako sa uskutočnil práve 
ten variant dynamiky, ktorý bol reálne zaznamenaný. 

Využitie explanácií ex post factum však i tu naráža na absenciu 
meritórnych sociologických poznatkov o kauzálnych väzbách na 
societálnej úrovni.41 Často dokonca skĺzava do kritizovanej podoby 
tzv. rozprávania príbehov (story telling). 

Túto kritickú analýzu možností deskripcie, interpretácie a explanácie 
v prípade tohto skúmania societálnej anómie možno uzavrieť niekoľ-
kými poznámkami. 

Najprv treba poznamenať, že teoretický model societálnej anómie 
bol vedome vybudovaný v rámci paradigmy klasickej vedy a zodpo-
vedala mu aj koncepcia empirického (štandardného) výskumu. Z po-
vahy veci tak nemôže mať iné ako primárne deskriptívne ambície. 
Práve v takomto prípade nadobúda kľúčový význam validizácia 
modelu societálnej anómie. 

Zdá sa, že v danej chvíli treba naozaj ostať len pri deskripcii, lebo 
interpretácie problém skôr zatemňujú než objasňujú; a čo je dôleži-

                                                           
41 V prírodovedných disciplínach sa podarilo úspešne integrovať výsledky 
klasickej paradigmy do neklasickej: využívajú sa buď ako poznatky, o ktoré 
sa možno priamo oprieť, alebo ako poznatky, ktorých platnosť je defino-
vaná v presne určenom aplikačnom poli. 



Juraj SCHENK 

86 

tejšie, ešte nemožno poskytnúť korektné a spoľahlivé vysvetlenie 
zaznamenaných zmien úrovne societálnej anómie na Slovensku: nie 
je totiž známy komplex samoregulačných mechanizmov globálnej 
spoločnosti. Sociológia zatiaľ nedisponuje dostatočne zdôvodnenými 
a rozpracovanými teoretickými poznatkami o tom, ako funguje sa-
moregulácia spoločnosti a aký je jej základný mechanizmus (akými 
procesmi sa uskutočňuje, aká je štruktúra, t. j. „zreťazenie“ týchto 
procesov a pod.).  

Otvorených otázok je tu, pravda, oveľa viac. Na tomto mieste – ako 
príklad – stačí spomedzi nich spomenúť len dve, ktoré sú pri 
skúmaní a vysvetľovaní sociálnej dynamiky mimoriadne dôležité. 
V sociológii nie je dopracovaná napr. ani otázka identifikácie a pô-
sobenia vnútorných koevolučných mechanizmov, ktoré sú jednou zo 
základných charakteristík komplexných nelineárnych dynamických 
systémov, akými sú aj sociálne systémy. Iný zásadný problém sa 
týka toho, či v sociálnych systémoch existuje (a ak áno, aké) časové 
oneskorenie pri reakcii stavov spoločnosti napr. na ekonomické 
zmeny alebo – v prípade societálnej anómie – aj na iné sociálne 
procesy.42  

Za týchto okolností ešte nemožno skúmať a najmä vysvetľovať 
sociálnu dynamiku v plnom rozsahu. Z rovnakých dôvodov nemožno 
úspešne použiť ani metódy, ktoré sú už k dispozícii: napr. stopovanie 
mechanizmov (process tracing) [Beach – Pedersen 2013; Beach – 
Pedersen 2016; Mazák 2017] alebo konštrukciu dynamických mode-
lov rozličného druhu. Komplexnosť problému zatiaľ vôbec neumož-
ňuje pokus o vybudovanie multiagentového modelu [porov. Schenk 
2011; Schenk 2017]. 

       c)  Úroveň societálnej anómie: 4 zásadné problémy 

                                                           
42 Klasickým a jedným z mála známych príkladov je časové oneskorenie 
medzi zavedením dajakého pronatalitného, alebo protinatalitného opatrenia 
napr. v oblasti sociálnej politiky a jeho demografickou odozvou: jeho 
účinok sa z prirodzených biologických príčin môže prejaviť (ceteris 
paribus) najskôr po deviatich mesiacoch. 
K ďalším dôležitým metodologickým problémom tohto druhu porov. aj 
[Mäs 2019]. 
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Osobitnú, hlbšiu pozornosť si zasluhuje sama úroveň societálnej 
anómie, ktorá sa tu meria na základe ISA. Vzhľadom na centrálny 
význam tejto veličiny je nevyhnutné podrobnejšie si všimnúť prinaj-
menšom štyri zásadné otázky. Sem patrí otázka povahy samej úrovne 
societálnej anómie ako parametra, vzťah medzi societálnou anómiou 
a entropiou, otázka, či ISA by mohla byť vlastnou hodnotou spoloč-
nosti ako dynamického nelineárneho systému a napokon aj kľúčový 
problém kritickej, prahovej hodnoty ISA. Je zrejmé, že v danom štá-
diu skúmania tieto otázky ešte nie je možné definitívne vyjasniť, no 
i tak ich treba začať vyjasňovať alebo aspoň explicitne sformulovať. 

 ISA ako globálny, systémový parameter 

Odpoveď na otázku o povahe miery societálnej anómie, ktorá sa 
vyjadruje v hodnotách ISA, je azda najjednoduchšia. Stupeň societál-
nej anómie je svojou povahou zjavne systémový, globálny parameter 
(makroparameter), ktorý charakterizuje osobitný stav dynamického 
nelineárneho systému, akým je spoločnosť. Tento parameter je 
mierou funkčnosti a/alebo efektívnosti samoregulačných procesov. 

 Anómia a entropia 

Prinajmenšom zaujímavé je i to, že získané empirické výsledky 
(ISA) sú v dobrom súlade aj s predikciami teórie sociálnej entropie 
[porov. Forsé 1989; Bailey 1990; Schenk 1992; Schenk 1993]. 
V teórii sociálnej entropie sa totiž predpokladá, že v sociálnych 
systémoch je potrebné očakávať pomerne vysoké hodnoty entropie, 
ktoré sa zatiaľ nedajú numericky určiť. Podľa Kennetha Baileyho sa 
hodnota entropie v sociálnom systéme bude pohybovať „niekde pod 
maximom“ [Bailey 1990: 87]. Michel Forsé sa zasa domnieva, že 
sociálna entropia (v súlade s Boltzmannovým princípom, ktorým sa 
tvrdí, že stav maximálnej entropie je najpravdepodobnejším stavom 
systému) bude v sociálnom systéme spontánne narastať a že 
metastabilný stav tohto systému charakterizuje úroveň entropie, ktorá 
je maximálne možná v rámci tzv. systémového ohraničenia (čo je 
hranica stability systému); ak entropia systému prekročí toto ohra-
ničenie smerom k celkovému možnému maximu, sociálny systém sa 
rozpadá. Sociálna dynamika tak má dva hlavné atraktory: jedným je 
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metastabilita (platí Rousseauov princíp) a druhým je finálny atraktor 
(platí de Tocquevilleov princíp). 

Entropia i societálna anómia tak vykazujú viacero obdobných 
znakov. Tak entropia – či už v jej klasickej termodynamickej 
interpretácii (t. j. entropia ako miera rozptýlenosti energie) alebo tzv. 
informačná entropia (t. j. entropia ako miera neurčitosti informácie) 
– ako aj societálna anómia sú systémové charakteristiky a obe vypo-
vedajú o stupni neusporiadanosti systému. Zatiaľ nie je známe, že by 
sa v sociológii niekto pokúsil analyzovať vzťah medzi entropiou 
a societálnou anómiou. Vzájomný vzťah entropie a anómie síce zos-
táva nevyjasnený, no aj tak možno rozumne predpokladať, že vysoký 
stupeň entropie sociálneho systému by mal korešpondovať s vyso-
kým stupňom jeho societálnej anómie. No nielen to. Aj keď sa entro-
pia a anómia merajú rozličnými prostriedkami, ich maximálne hod-
noty zrejme zodpovedajú veľmi podobným, azda až identickým 
stavom sociálneho systému (termodynamické ekvilibrium označuje 
stratu vnútornej organizácie systému, t. j. stav maximálnej rozptýle-
nosti energie, a maximálna societálna anómia jeho totálny rozpad, či 
rozklad). Pritom je zrejmé, že nulové hodnoty tak celkovej entropie, 
ako aj celkovej societálnej anómie nie sú v sociálnych systémoch 
reálne možné (teória disipatívnych štruktúr ukázala, že produkcia 
internej entropie (di) v systéme je vždy di ≥ 0; di = 0 je len čisto 
teoretická možnosť, ktorá by vyžadovala, aby systém fungoval 
absolútne dokonale, t. j. bez „stratenej“ energie). 

Merať celkovú entropiu sociálneho systému nie je triviálna zále-
žitosť, čo isto uzná odborník aj z iných vedných disciplín, než je 
sociológia. Táto úloha ešte nebola vyriešená. Pritom spoľahlivé 
zmeranie entropie sociálneho systému by bolo nesmierne užitočné, aj 
keď je to vlastne a v pravom slova zmysle len deskriptívny krok. 
Zmysel deskripcie societálnej anómie to len posilňuje. 

 Problém vlastných hodnôt 

V teórii dynamických nelineárnych systémov sa zdôrazňuje význam 
vlastných hodnôt (eigen values) pre samoregulačné a samoorga-
nizačné procesy, ktoré v nich prebiehajú. Vlastné hodnoty sú charak-
teristické parametre stavov dynamického systému (napr. hladina cuk-
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ru v krvi, tlak krvi atď. vo fyziológii alebo medicíne), t. j. istý druh 
„normálových“ konštánt, ktoré charakterizujú normálne fungovanie 
procesov samoregulácie systému, ich oscilácie, limitné cykly a dô-
sledky externých intervencií a pod. Možno si teda klásť otázku, či 
miera societálnej anómie nepatrí do tejto kategórie globálnych 
parametrov. 

Pri hľadaní odpovede na takúto zložitú otázku sa najprv možno 
oprieť o veľmi zaujímavú inšpiráciu, ktorá sa tu priam ponúka na 
zváženie. Je to inšpirácia parametrom iného samoregulačného 
procesu, ktorým je proces sociálnej kontroly [porov. Hirner a kol. 
1973; Hirner – Krivý – Schenk 1974]. Ukázalo sa, že pre proces 
sociálnej kontroly možno definovať dôležitý parameter, ktorý sa 
nazýva potenciál sociálnej kontroly, resp. kontrolný potenciál.43 Ten-
to parameter vo výskumoch rozličných typov sociálnych systémov 
[porov. bližšie Schenk 1996] vykazuje prekvapujúco konštantné 
hodnoty: presnejšie, veľmi blízke hodnoty, ktoré oscilujú len v hrani-
ciach náhodnej chyby pri meraní (porov. tab. č. 15) a spĺňa pod-
mienky vlastnej hodnoty.44 

                                                           
43 „Potenciál zjednocujúci konfrontačné napätie s rozsahom skutočností, na 
ktorých toto napätie vzniká, tvorí akýsi integrálny energetický fond 
sociálnej kontroly, akýsi náboj schopný pôsobiť ako sociálna sila. V tomto 
zmysle možno veľkosť potenciálu sociálnej kontroly pokladať za mieru 
potenciálneho tlaku na nápravu skutočností, ktoré sa odchyľujú od 
príslušných noriem“ [Hirner – Krivý – Schenk 1974: 342]. Kontrolný 
potenciál tak indikuje celkový objem potenciálnej sociálnej energie, ktorou 
disponuje daný sociálny systém a ktorú je možné aktualizovať a využiť 
v záujme jeho samoregulácie [Hirner a kol. 1973]. Potenciál sociálnej 
kontroly ako veličina je definovaný vzťahom Kp = Kš × Kn a môže 
nadobúdať hodnoty v intervale < 0; 1 >. Pritom Kš je koeficient šírky 
konfrontačnej aktivity a Kn je koeficient konfrontačného napätia.  
44 Treba zdôrazniť, že pri oboch typoch sociálnych systémov (t. j. výrobný 
podnik i sídelná jednotka) sú zachované podmienky rovnakých štruktúr-
nych, kontextuálnych determinantov pre každý typ sociálneho systému, 
ktoré garantujú porovnateľnosť v rámci každého typu. Kým v prvom 
prípade je to druh sociálno-ekonomického systému a spôsob riadenia, ktorý 
platil až do obdobia zmien po r. 1989, sídelné jednotky už boli skúmané 
v nových podmienkach. Zmeny kontrolného potenciálu tak nemohli byť 
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Tab. č. 15: Potenciál sociálnej kontroly v rozličných sociálnych systé-
moch 

 
Sociálny systém 

Parametre  

Kš Kn Kp 

Chemický        
podnik 1972 

0,924 0,283 0,261 

Chemický         
podnik 1987 

0,850 0,345 0,293 

Sídelná          
jednotka 1990 

0,906 0,324 0,293 

Sídelná   
jednotka 1992 

0,595 0,451 0,268 

Významné je, že aj úroveň societálnej anómie na Slovensku je v ro-
koch 2008 a 2016 totožná.  

Na druhej strane je zrejmé, že tu zatiaľ ide o priveľmi krátky časový 
rad. Navyše, nevedno, ako a za akých podmienok sa u nás societálna 
anómia bude ďalej vyvíjať a ako sa prípadne budú meniť aj hodnoty 
ISA. Preto v súčasnosti ešte neexistuje definitívna odpoveď na otáz-
ku, či stupeň societálnej anómie by mohol byť osobitnou vlastnou 
hodnotou takého dynamického nelineárneho systému, akým je spo-
ločnosť. Zdá sa, že je to dobrý kandidát. 

Napriek tomu je tento problém natoľko závažný, že vyžaduje triezvy 
a kritický prístup. O inšpirácii tu zatiaľ treba hovoriť najmä preto, 
lebo sa ešte nedá dobre dokázať a sme len na začiatku zrejme dlhej 
a náročnej cesty. No i tak analógia s potenciálom sociálnej kontroly 
tu vôbec nie je náhodná, lebo sa zakladá na troch kritériách. V oboch 
prípadoch totiž ide:  

a) o samoregulačné procesy,  
b) o systémové parametre a až nakoniec,  
c) o ich variabilitu (stabilitu). 

                                                                                                                           
vyvolané zmenami kontextuálneho determinantu, ale ukazovali len vnútorné 
zmeny v danom type sociálneho systému. 
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 Problém kritickej hodnoty ISA 

Je zrejmé, že problém určenia kritickej, prahovej hodnoty societálnej 
anómie je z teoretického i praktického hľadiska fundamentálny. Dô-
vody sú očividné a netreba ich znovu pripomínať. Súčasne sa však 
ukazuje, že práve tu zatiaľ celkom absentuje čo i len najmenšia opora 
pre (akúkoľvek, samozrejme, zmysluplnú a korektnú) odpoveď. 
Kritickú, prahovú hodnotu úrovne societálnej anómie zatiaľ nemožno 
určiť, a to ani teoreticky, ani logicky a už vôbec nie intuitívne. Z 
toho istého dôvodu ešte neexistuje ani spoľahlivé a konečné krité-
rium na posudzovanie empiricky zistených hodnôt ISA. 

Je zrejmé, že tento zásadný problém vyžaduje veľmi cieľavedomý 
dlhodobý výskum. Potvrdzuje to napokon i vývin v iných vedných 
disciplínach, ktoré sa museli vyrovnať s otázkou rovnakého druhu: 
príklady z medicíny, fyziológie a pod. tu netreba opakovať. V danej 
situácii teda nemožno urobiť viac, než tento problém pomenovať. 
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6 Slovensko v širšom kontexte: predstupeň 
medzinárodného porovnania 

Skúmanie societálnej anómie so sebou prináša aj potrebu porov-
návania jej úrovne v rozličných spoločnostiach. Medzinárodné po-
rovnanie sa už stalo štandardným, tradičným krokom, ktorý sa často 
využíva v rozmanitých prístupoch. Je to metodický krok, ktorý síce 
otvára nové analytické možnosti, no súčasne sa spája s množstvom 
prekážok, limitácií a rizík. 

Medzinárodné porovnanie vyžaduje, aby boli splnené viaceré 
podmienky, t. j. aby jestvovali porovnateľné prístupy a modely, 
meranie, štandardné údaje rovnakého formátu atď. Je jasné, že model 
1 vôbec nemá zmysel porovnávať s prístupmi, kde sa meria iba 
individuálna anómia, no ani s prístupmi, ktoré boli rozvinuté v teórii 
inštitucionálnej anómie, ktoré sa zakladajú napr. na makroindiká-
toroch a pod. Zatiaľ je k dispozícii len jediná možnosť pre takéto 
porovnanie. Je ňou model percepcie anómie ako stavu spoločnosti, 
no aj tá – ako o tom bude reč nižšie – je veľmi limitovaná. Z tohto 
dôvodu je tu možné celkom triezvo hovoriť iba o tom, že je to len 
predstupeň porovnania (v pravom zmysle slova). 

6.1 Model percepcie anómie ako stavu spoločnosti 

Teoretický model percepcie anómie 

Veľmi zaujímavý, podnetný a dôkladne prepracovaný model percep-
cie anómie ako stavu spoločnosti (ďalej model 2) prezentoval 
rozsiahly kolektív autorov v r. 2016. Autori vychádzajú z klasického 
vymedzenia anómie v sociológii. „Sociológovia používali termín 
´anómia´ na opis spoločností, ktoré charakterizuje dezintegrácia 
a deregulácia“ [Teymoori et al. 2016: 1]. Súčasne konštatujú, že „aj 
keď anómia je spoločnou skúsenosťou mnohých ľudí i spoločností 
v súčasnom svete, dodnes neexistuje jednotná konceptualizácia 
a operacionalizácia tohto konštruktu“ [Teymoori et al. 2016: 2].  

Svoj model zakladajú na predpoklade, podľa ktorého anómia má dve 
dimenzie: vnímaný rozpad sociálnej väzby (social fabric) a vnímaný 
rozpad vedenia (leadership). Kým prvá (vnímaný rozpad sociálnej 
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väzby) znamená dezintegráciu v podobe nedostaku dôvery a erózie 
morálnych štandardov, druhá (vnímaný rozpad vedenia) sa vzťahuje  
na dereguláciu v podobe straty legitimity a efektívnosti vedenia 
[Teymoori et al. 2016: 1]. Pritom zdôrazňujú, že anómiu treba skú-
mať a merať „konzistentne a výlučne ako vnímanie spoločnosti, 
osobitne ako vnímanie toho, že sociálne a politické podmienky 
v spoločnosti sa rozpadli (crumbling)“. V súlade s tým zamýšľajú 
anómiu operacionalizovať a merať „nie ako osobné presvedčenie 
alebo cítenie, ale skôr ako reflexiu stavu spoločnosti v indivi-
duálnych mysliach“. Anómia sa totiž nevzťahuje len k „´objektív-
nym podmienkam spoločnosti´, ale skôr k ´vnímaným podmienkam 
spoločnosti´“. Utváranie kolektívneho javu závisí na tom, „do akej 
miery jednotlivci zdieľajú intersubjektívne skonštruovanú percepciu 
svojho sociálneho sveta“ [Teymoori et al. 2016: 3]. 

Anómiu tak vymedzujú „ako vnímanie toho, že konkrétna 
spoločnosť sa stala dezintegrovaná a deregulovaná“. Ďalej upres-
ňujú, že „dezintegrácia zahŕňa vnímanie rozpadu sociálnej väzby 
v spoločnosti vrátane straty dôvery a morálnych štandardov“, kým 
„deregulácia ... zahŕňa vnímanie rozpadu vedenia danej spoločnosti, 
t. j. že vedenie je nelegitímne a neefektívne a lídri už v rozho-
dovacích procesoch nepostupujú spravodlivo (fair) vrátane vnímania 
toho, že nereprezentujú a neochraňujú všetkých členov spoločnosti 
ani nerozdeľujú zdroje spravodlivo a nie sú efektívni pri podpore 
dostupu ku kolektívnym statkom“. Pritom predpokladajú, že obe 
dimenzie anómie, t. j. rozpad sociálnej väzby a rozpad vedenia, „sú 
vysoko prepojené a môžu sa vzájomne posilňovať: ak jedna dimen-
zia upadá, pridáva dodatkovú váhu druhej“ [Teymoori et al. 2016: 3], 
rozpad jednej dimenzie môže viesť k rozpadu druhej. Ak upadá 
dôvera k autoritám, rozkladá sa aj všeobecná dôvera k iným; ak ľud-
ia vnímajú, že sa rozpadá sociálna väzba, je stále ťažšie nájsť 
legitímných lídrov, ktorí by reprezentovali všetkých [Teymoori et al. 
2016: 4]. Inými slovami, „anómia zahŕňa interakciu medzi rozpadom 
sociálnej väzby a rozpadom vedenia“ [Teymoori et al. 2016: 22]. 
Anómia sa tu vymedzuje (a následne aj operacionalizuje a meria) 
„ako percepcia stavu spoločnosti“ [Teymoori et al. 2016: 4; zdôr. J. 
S.], teda ako percepcia societálnej anómie.  
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Zdá sa, že otvoreným problémom tohto teoretického modelu je 
proponovaný vzťah medzi dereguláciou a dezintegráciou. Na úrovni 
a prostriedkami explikácie pojmov sa daná otázka zjavne nedá 
vyriešiť s konečnou platnosťou, a to aj preto, lebo daný konceptuálny 
rámec možno rozširovať prakticky ad infinitum (napr. o dezorga-
nizáciu [porov. Bernburg 2019: 3] a podobne). 

Meranie a analýzy 

Autori modelu 2 venujú mimoriadnu pozornosť nielen konštrukcii 
škály, ale aj jej meraniu a validizácii. Svoj postup sami charak-
terizujú ako psychometrickú analýzu, ktorá sa zakladá na vybudo-
vanej škále vnímania anómie.  

Úlohou respondentov bolo, aby „určili, do akej miery by väčšina 
z členov ich spoločnosti súhlasila, alebo nesúhlasila s každým  
z (predložených – J. S.) tvrdení, a to na 7 stupňovej škále liker-
tovského typu“: od 1 (silne nesúhlasím) po 7 (silne súhlasím). Pritom 
položky boli formulované tak negatívne (13 položiek), ako aj 
pozitívne (19 položiek), aby sa zabránilo chybám pri odpovediach. 
Po štandardnom ´otočení´ skóre pre pozitívne formulované výroky,  
t. j. pri ich reverznom bodovaní, bolo možné „vytvoriť celkové skóre 
anómie, ktoré možno rozložiť na dve subškály vyjadrujúce vnímanie 
rozpadu sociálnej väzby a rozpadu vedenia ako separátne faktory“. 
Za týchto okolností „vyššie priemerné skóre indikovalo vnímanie 
vyššej anómie“ [Teymoori et al. 2016: 5].  

Je tak zrejmé, že model 2 má tri analytické úrovne. Je to (celková) 
percepcia anómie ako stavu spoločnosti, percepcia úrovne jednot-
livých komponentov (dimenzií) a percepcia anomických prejavov, 
ktoré sú v podobe výrokov vyčlenené ako indikátory stavov spoloč-
nosti. Súčasne platí, že model 2 má agregovaný charakter: skóre 
anómie je na každej analytickej úrovni modelu definované ako 
priemerná hodnota. 

Prvým krokom pri konštrukcii škály percepcie anómie (PAS) bola 
exploratívna faktorová analýza údajov o všetkých 32 použitých 
položkách na vzorke 199 študentov 1. ročníka psychológie na univer-
zite v Queenslande. Umožnila vyradiť nevhodné položky a zredu-
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kovať počet výsledných položiek na 12 (porov. tab. č. 16). V druhom 
kroku bolo týchto 12 položiek na vzorke 214 amerických občanov vo 
veku 18-80 rokov podrobených konfirmačnej faktorovej analýze, 
ktorá potvrdila dva predpokladané faktory (dimenzie anómie): 
rozpad sociálnej väzby a rozpad vedenia. Pritom sa tiež ukázalo, že 
interná validita škály percepcie anómie bola uspokojivá: Cronba-
chovo alfa pre rozpad sociálnej väzby bolo α = 0,81, pre rozpad 
vedenia sa α = 0,87 a pre celú škálu α = 0,88. Obe dimenzie tiež si-
gnifikantne korelovali (r = 0,55, p < 0,001) [Teymoori et al. 2016: 7]. 

Výsledná škála percepcie anómie obsahuje spolu 12 tvrdení (po 6 pre 
každú dimenziu) a má nasledovnú podobu:  

Tab. č. 16: Škála percepcie anómie 

Škála percepcie anómie 
Rozpad sociálnej väzby Rozpad vedenia 

Ľudia si myslia, že tu nie sú nijaké 
morálne štandardy, podľa ktorých 
by sa mali správať.* 
(morálny úpadok) 

Vláda koná proti blahobytu 
občanov.* 
 
(efektívnosť) 

Každý myslí len na seba a nepomá-
ha iným,  keď to potrebujú.* 
(dôvera) 

Vláda je legitímna. (-) 
 
(legitimita) 

Väčšina ľudí si myslí, že ak niečo 
funguje, nezáleží na tom, či je to 
správne, alebo nie.* 
(morálny úpadok)  

Vláda vykonáva svoju moc                    
legitímnym spôsobom. (-) 
 
(legitimita) 

Ľudia nevedia, komu môžu veriť a 
na koho sa môžu spoľahnúť.* 
(dôvera) 

Politici sa nestarajú o problémy              
obyčajných ľudí.*  
(efektívnosť) 

Väčšina ľudí si myslí, že poctivosť 
nie je vždy to najlepšie; nepoctivosť 
je niekedy lepší spôsob, ako sa 
dostať dopredu.* 
(morálny úpadok) 

Vládne politiky a zákony sú 
efektívne. (-) 
 
 
(efektívnosť) 

Ľudia spolupracujú. (-)* 
(dôvera) 

Niektoré zákony nie sú férové.* 
(legitimita) 

Poznámka: 
1) Inštrukcia: „Predstavte si spoločnosť v Austrálii a vyjadrite, do akej 

miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami. V dnešnej Austrálii ...“,   



Juraj SCHENK 

96 

2) položky označené symbolom „*“  sú prevzaté z literatúry, 
3) položky označené „(-)“ boli bodované reverzne [porov. Teymoori et al. 

2016: 6].  

V ďalších častiach svojej štúdie autori referujú o výsled-
koch sofistikovaných analýz tak konvergenčnej, diskriminačnej 
a prediktívnej validity PAS, ako aj o jej súvislostiach so sociálnou 
a ekonomickou stabilitou. Táto problematika ako celok síce presa-
huje účel a možnosti tejto štúdie, no i napriek tomu tu treba uviesť 
aspoň dve empirické zistenia, ktoré sú podstatné práve v danej 
súvislosti. 

Po prvé, škála percepcie anómie vykazuje len veľmi slabé štatistické 
súvislosti s individuálnymi znakmi respondentov, akými boli vek, 
vzdelanie a politické postoje.  

Po druhé, škála percepcie anómie, presnejšie jej celkové priemerné 
skóre vykazuje na úrovni skúmaných krajín štatisticky významné 
vysoké korelácie s tzv. indikátormi sociálnej a ekonomickej stability, 
akými sú HII – index ľudskej nerovnosti (r = 0,56) a HDI – index 
ľudského rozvoja (r = -0,60) na jednej strane a na strane druhej index 
chudoby (r = 0,53), index korupcie  (r = -0,76), HDP na hlavu obyva-
teľa (r = -0,75), nezamestnanosť (r = 0,51) a nezamestnanosť 
v kategórii mladých ľudí (r = 0,53), t. j. s vybranými parametrami na 
systémovej úrovni [Teymoori et al. 2016: 12, 16]. 

Výskum aj v tejto línii naďalej pokračuje. Najnovšia štúdia 
[Hartwich – Becker 2019] ukázala, že neoliberalistická orientácia 
síce vedie k významnejšiemu stupňu antiegalitarizmu, no nie 
k antiemigrantským predsudkom a že tento efekt je sprostredkovaný 
individuálnou anómiou a negatívnymi psychologickými reakciami 
(pocity ohrozenia, nespravodlivosti a beznádeje). Neoliberalizmus sa 
tak spája s nižšou sociálnou kohéziou, no primárne nie je orien-
tovaný proti znevýhodneným sociálnym skupinám, ale proti elitám. 
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6.2 Širší kontetxt 

Je celkom logické, že model 2, v ktorom sa skúmala percepcia 
anómie v 28 krajinách45, otvára otázku porovnania s modelom 1 a je-
ho výsledkami. Každé takéto porovnanie sa musí zakladať na niekoľ-
kých vyčlenených explicitných parametroch. V danom prípade bolo 
vymedzených 12 parametrov, ktoré by mali v dostatočnej miere 
pokrývať všetky relevantné charakteristiky oboch modelov. Sú to: 

 princíp, na ktorom sa zakladá model a empirické skúmanie anó-
mie, 

 dimenzialita, t. j. počet dimenzií modelu, 
 povaha stimulov použitých v meracej škále, 
 robustnosť modelu, t. j. počet škálových stimulov, 
 platnosť modelu, 
 (disciplinárna) konštrukcia modelu, 
 spôsob validizácie modelu, 
 základná populácia, o ktorej majú vypovedať empirické zistenia, 
 výberová vzorka, 
 úroveň merania, 
 časová dimenzia údajov, 
 formát parametrov.  

V oboch modeloch sa síce zhodne anómia vymedzuje ako stav 
spoločnosti, no súčasne medzi nimi existuje pomerne veľa zásadných 
rozdielov (porov. tab. č. 17). Ako vidno, oba modely sa líšia sa v 10 
z celkového poču 12 parametrov. Spoločné je im iba to, že sa vyzna-
čujú intervalovou úrovňou merania základných veličín a že oba majú 
vypovedať o populácii od 18 r. v skúmanej spoločnosti.  

Vzhľadom na to je porovnateľnosť výsledkov získaných v oboch 
modeloch významne limitovaná a takýto krok má len ilustratívny cha-
rakter. No urobiť tento krok – aj s plným vedomím, že je iba predstu-
pňom porovnávania a východiskom z núdze – nie je celkom zbytočné. 

  
                                                           
45 Výskumu sa zúčastnilo 6112 univerzitných študentov, ktorí sídlili v 28 
krajinách. Zber údajov sa začal v januári 2014 a skončil vo februári 2015 
[Teymoori et al. 2016: 14]. 
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Tab. č. 17: Porovnanie 2 modelov anómie ako stavu spoločnosti 

Model 1   Model 2  
kognitívne odhady princíp percepcia 

tri dimenzie dve 
originálne stimuly prevzaté (9 z 12) 

24 stimulov robustnosť modelu 12 stimulov 
partikulárna platnosť univerzálna 
sociologická konštrukcia psychometrická 

priebežná validizácia ex ante 
populácia od 18 r. základná populácia populácia od 18 r. 

veľká, reprezentatívna vzorka malá, študenti 
intervalové meranie intervalové 

tri vlny údaje jednorazové 
index formát  parametrov skóre, priemerné počty 

bodov 

Viaceré z týchto rozdielov sú zrejmé a nevyžadujú komentár, o iných 
už bola reč vyššie. Preto v tejto súvislosti treba uviesť len 4 
poznámky: 

a) porovnateľnosť parametrov 
V takomto prípade, keď sa modely 1 a 2 líšia nielen dimenzialitou, 
ale aj počtom a vymedzením položiek, je akékoľvek porovnanie 
možné len na úrovni celkových parametrov (rozličné dimenzie a po-
ložky nemá zmysel porovnávať). Porovnanie ISA a PAS sa navyše 
opiera o princíp vzájomnej zameniteľnosti indexov, ktoré patria do 
jedného univerza [Lazarsfeld 1965]: ISA i PAS sú dostatočne spoľa-
hlivé a robustné miery. 

b) platnosť modelu 
Model 2 bol koncipovaný ako model univerzálneho charakteru a tak 
bol aj aplikovaný v 28 krajinách na piatich kontinentoch: v Európe 
(14), Severnej (2) a Južnej Amerike (2), Ázii (8), Austrálii (1)  
a v Afrike (1). Model 1 bol vybudovaný ako partikulárny model – so 
zreteľom na podmienky na Slovensku a s možnosťou (po dôkladnom 
testovaní) jeho prípadnej aplikácie v susedných krajinách združených 
v zoskupení V4, t. j. v Česku, Poľsku a Maďarsku. Bolo by síce mož-
né – hoci len so značnou dávkou skepticizmu – uvažovať aj o apliká-
cii modelu 1 napr. v susednom Rakúsku (alebo v inej krajine tzv. 
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Starej Európy), ale je zrejmé, že by to už vôbec nešlo v prípade 
Ukrajiny, ktorá je tiež susediacim štátom Slovenska. Tu by už bol 
nevyhnutný osobitný model s položkami, ktoré zodpovedajú súčasnej 
situácii v tejto krajine. Na účely priameho porovnania výsledkov 
modelu 1 a modelu 2 sú preto vybrané len skúmané krajiny v Európe 
a členské štáty OECD (tab. č. 18 a 19). 

c) reprezentatívnosť modelu 
Model 2 bol síce veľmi starostlivo vopred validizovaný, ale jeho 
aplikácia na pomerne malých vzorkách vysokoškolských študentov 
(porov. prílohu I) nie celkom zodpovedá bežnej praxi a požiadavkám 
sociologických výskumov. Problémom tu je najmä to, do akej miery 
možno za týchto okolností spoľahlivo usudzovať na celú (diferen-
covanú) populáciu a najmä odhadovať stav takého globálneho para-
metra, akým by úroveň societálnej anómie nepochybne mala byť. 

d) formát údajov 
Porovnanie modelu 1 a modelu 2 závisí aj od formátu výsledných 
hodnôt. Kým v modeli 1 sa empiricky zistené hodnoty societálnej 
anómie vyjadrujú v podobe indexu ISA, v modeli 2 majú podobu 
priemerných hodnôt. Oba modely pracujú s rozličným formátom 
údajov a ich výsledné hodnoty preto nie sú priamo porovnateľné. 
Priamo porovnateľné nie sú z troch hlavných dôvodov. Po prvé 
preto, lebo závisia od rozpätia škály: v modeli 1 má škála 5 variantov 
(t. j. 0 až 4), no v modeli 2 má škála PAS až 7 variantov (t. j. 1 až 7). 
Po druhé, škála PAS nemá (arbitrárny) nulový bod. Po tretie, priamo 
porovnateľné nie sú ani preto, lebo výsledné hodnoty sú vyjadrované 
v rozličných merných jednotkách: kým v modeli 1 sú to percentá  
(z možného maxima), v modeli 2 sú to priemerné body.46 

Porovnanie oboch modelov preto vyžaduje štandardizáciu, ktorá 
umožní získať pre model 2 rovnaký formát výsledkov ako pre model 

                                                           
46 Je zrejmé, že výsledky modelu 1 by bolo ľahko možné prerátať na prie-
merné body, no problém by sa tým nevyriešil. Rovnaký aritmetický priemer 
(napr. 1, 2, 3 alebo 4 body) by totiž pre obe škály znamenal niečo celkom 
iné a, navyše, pri PAS nemôže existovať priemerná hodnota 0, 
kým v modeli 1 zasa priemerné hodnoty 5, 6 a 7. 
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1. Do porovnateľného formátu možno oba modely transformovať na 
základe jednoduchého, bežného postupu. 

V modeli 2 sa predpokladá, že: 
a) pôvodná škála PAS môže nadobúdať hodnoty  j ϵ {1, … 7}, 
b) je to škála likertovského typu a 
c) je to intervalová škála (premenná), lebo pre ňu možno 

vyrátať aritmetický priemer.47 

                                                           
47 Autori modelu 2 sa v tomto ohľade nevyjadrujú celkom jasne. Uvádzajú 
totiž len to, že škála má krajné hodnoty 1 („silne súhlasím“) a 7 („silne 
nesúhlasím“) [Teymoori et al. 2016: 5]. Nevedno teda, či pracovali, alebo 
nepracovali s verbálne definovanými variantmi aj v prípade ostávajúcich 
hodnôt škály (t. j. 2, 3 až 6). Ak by tomu tak bolo, škála by už evidentne ne-
bola intervalová, ale len poradová a výpočet aritmetického priemeru by 
strácal akýkoľvek zmysel. Prijatý predpoklad intervalového charakteru 
škály sa opiera tak o tvrdenie autorov, že ide o škálu „likertovského typu“  
(a nie o Likertovu škálu), ako aj o určenie a interpretáciu aritmetických 
priemerov. 
V tejto súvislosti je potrebné pripojiťvšeobecnejšiu poznámku, ktorá síce 
prekračuje daný kontext, no je sama osebe mimoriadne dôležitá najmä pre 
výskumnícku prax, lebo jej dôsledky výrazne znižujú jej vedeckú úroveň: Je 
priam neuveriteľné, ako často a bezostyšne sa v bežnej výskumníckej praxi 
hreší proti elementárnej zásade, že v prípade poradových znakov nie je prí-
pustné rátať aritmetický priemer, ale len medián. Postupy tohto druhu sú 
natoľko rutinizované, že nik si už vôbec nekladie základnú otázku, čo by – 
v meritórnom zmysle – mal byť priemer napr. medzi variantom „súhlasím“ 
a variantom „rovnako súhlasím ako nesúhlasím“, v ktorých sa bežne vyme-
dzujú varianty poradových škál. Je jasné, že aritmetický priemer tu nemá 
zmysel ani vtedy, ak sú varianty poradovej škály kvantifikované, t. j. ak sú 
im arbitrárne pripísané dajaké číselné hodnoty (napr. 1 – rozhodne nesúhla-
sím, 2 – skôr nesúhlasím, 3 – rovnako súhlasím ako nesúhlasím, 4 – skôr 
súhlasím a 5 – rozhodne súhlasím alebo iným bežným spôsobom): vecný 
význam tu majú verbálne vyjadrené varianty, nie arbitrárne pripísané 
číselné hodnoty. Rovnako to v plnej miere platí aj vtedy, keď sa – väčšinou 
vo výskumoch verejnej mienky – známkujú osobnosti, resp. inštitúcie 
a pod. Nikomu ani nenapadne, že známkovacia škála je len a len poradová 
a takáto priemerná známka je sensu stricto vecný nezmysel [porov. Schenk 
2015; Schenk – Hrabovská 2010]. To, že sa v škole ráta priemerný pros-
pech, má pragmatické dôvody a vôbec to neznamená, že by to bol správny 
postup vo vede. Mnohí sociológovia sa potom cítia urazení, keď sa tvrdí, že 
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Za týchto okolností je možné urobiť korektnú transformáciu 
pôvodnej škály s využitím aditívnej konštanty. Pre intervalové znaky 
(premenné) totiž platí, že jednou z prípustných transformácií je 
prirátanie vhodnej konštanty ku každému variantu škály, t. j.: 

j* = j + c. 
Vhodnou konštantou tu evidentne je c = -1, čím sa rozpätie hodnôt 
škály PAS mení na rozpätie hodnôt transformovanej škály j* ϵ {0, … 
6}a táto škála už má (arbitrárny) nulový bod; logickým dôsledkom 
potom je, že aritmetický priemer zo škály j* je o jeden stupeň nižší 
než aritmetický priemer zo škály j. Za tejto podmienky už možno 
škálu PAS štandardizovať do podoby (jednoduchého intenzitného 
indexu), ktorá je označená ako PAS* a ktorá je plne kompatibilná 
s formátom indexu ISA: 
                                                      _   _                                                     

PAS* =  (xi: xmax) × 100 %, 
       _                                                                                                      _ 
kde xi je empiricky zistená hodnota aritmetického priemeru a xmax je 
maximálne možná hodnota aritmetického priemeru, ktorá tu môže 
nastať. Pre škálu, ktorá môže nadobúdať hodnoty j* ϵ {0, … 6}, sa 
maximálne možný aritmetický priemer evidentne musí rovnať 6. 
Takto transformované hodnoty (PAS*) – rovnako ako hodnoty ISA – 
už tiež variujú v intervale <0; 100> a možno ich vyjadrovať v % a te-
da aj priamo porovnávať.48 

Empirické výsledky skúmania percepcie anómie v 28 krajinách sú tu 
uvádzané v takto transformovaných hodnotách (PAS*). Kompletné 
výsledky modelu 2 sú uvedené v prílohe I. V tab. č. 18 a 19 sú 
uvedené hodnoty PAS* tak pre skúmané európske krajiny, ako aj pre 
skúmané členské štáty OECD. Do oboch tabliek sú vložené hodnoty 
ISA pre Slovensko v roku 2016.  

  
                                                                                                                           
sociologické údaje majú „anekdotický charakter“. Je to síce prehnané tvrde-
nie, no v uvedených prípadoch je, žiaľ, nepochybne pravdivé. 
48 Ak napríklad: 
_                _                                                         _    _                
xi = 4,5 pri xmax = 6, výsledná hodnota PAS* = ( xi : xmax ) × 100 % = 75 %. 
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Tab. č. 18: Percepcia anómie (PAS*) v skúmaných európskych krajinách 
E u r ó p a PAS* (%) BSF (%) BL (%) N 
Poľsko 64,2 55,3 72,8 180 
Maďarsko 63,8 62,3 65,3 160 
Taliansko 63,3 59,0 67,7 156 
Španielsko 62,3 50,7 74,2 277 
Francúzsko 61,3 62,3 60,2 150 
Lotyšsko 60,5 57,0 64,0 149 
Portugalsko 60,5 51,7 69,7 160 
Slovensko (ISA) 58,7   3597 
Belgicko 55,7 54,0 57,3 242 
Nemecko – Východ 49,5 50,0 49,2 147 
Nemecko – Západ 48,8 49,0 48,8 175 
Veľká Británia 47,8 44,8 51,3 74 
Holandsko 45,5 46,2 44,8 208 
Fínsko 44,8 44,2 45,5 113 
Dánsko 43,2 41,3 44,8 164 
Švajčiarsko 42,8 44,7 41,0 448 

 
Tab. č. 19: Percepcia anómie (PAS*) v skúmaných členských štátoch OECD 

Krajiny OECD PAS* (%) BSF (%) BL (%) N 
Poľsko 64,2 55,3 72,8 180 
Maďarsko 63,8 62,3 65,3 160 
Taliansko 63,3 59,0 67,7 156 
Španielsko 62,3 50,7 74,2 277 
Francúzsko 61,3 62,3 60,2 150 
Lotyšsko 60,5 57,0 64,0 149 
Portugalsko 60,5 51,7 69,7 160 
Chile 58,8 57,8 60,0 151 
Slovensko (ISA) 58,7   3597 
Japonsko 56,8 49,3 64,3 382 
USA – Kalifornia 56,7 54,0 59,5 141 
Belgicko 55,7 54,0 57,3 242 
USA – Tennessee 54,5 51,7 56,5 178 
Nemecko – Východ 49,5 50,0 49,2 147 
Austrália 49,0 43,2 54,7 149 
Nemecko – Západ 48,8 49,0 48,8 175 



Societálna anómia na Slovensku začiatkom 21. storočia 

103 

Veľká Británia 47,8 44,8 51,3 74 
Kanada 45,5 40,7 50,5 233 
Holandsko 45,5 46,2 44,8 208 
Fínsko 44,8 44,2 45,5 113 
Dánsko 43,2 41,3 44,8 164 
Švajčiarsko 42,8 44,7 41,0 448 
Krajiny OECD PAS* (%) BSF (%) BL (%) N 

BSF: Breakdown of Social Fabric 
BL: Breakdown of Leadership 

Toto porovnanie, aj keď je len limitované, je užitočné najmä preto, 
lebo poskytuje aspoň istý referenčný rámec pre posúdenie stupňa 
celkovej anómie na Slovensku. Keďže zatiaľ neexistuje definovaná 
kritická, prahová hodnota ISA, toto porovnanie je jedinou možnos-
ťou ako predbežne odhadnúť pozíciu Slovenska v širšom, medziná-
rodnom kontexte. 

Vzhľadom na to, že nie sú k dispozícii všetky potrebné údaje, nie je 
možné testovať významnosť rozdielov medzi jednotlivými krajinami. 
S istou dávkou intuície a výskumníckej skúsenosti však možno na 
základe uvedených údajov vytvoriť tri kategórie krajín. Kategorizá-
cia sa zakladá na odchýlke ± 5 p.b. od hodnoty pre Slovensko, ktorá 
tu má mediánovú pozíciu. Skúsenosť ukazuje, že pri parametroch 
tohto druhu odchýlky od strednej hodnoty, ktoré presahujú 5 p.b., by 
už mohli byť signifikantné. 

Ako vidno, Slovensko sa nachádza v jednej kategórii spolu s Talians-
kom, Španielskom, Francúzskom, Lotyšskom, Portugalskom, Chile, 
Belgickom, Japonskom a USA. Druhú kategóriu tvoria susedia Slo-
venska – Poľsko a Maďarsko, kde je anómia výrazne vyššia. Najlep-
šie sú na tom krajiny v tretej kategórii, t. j. Nemecko, Austrália, Veľ-
ká Británia, Kanada, Holandsko, Fínsko, Dánsko a Švajčiarsko, kde 
je anómia nižšia ako 50 %. Z tohto hľadiska možno konštatovať, že 
obraz, ktorý vyplýva z tejto predbežnej komparácie, je vcelku rea-
listický a naznačuje, že Slovensko na tom nie je až tak zle, ako by to 
na prvý pohľad mohlo vyplývať z nameranej hodnoty ISA ≈ 58 % 
z možného maxima. 
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7 Validizácia škály societálnej anómie 

Validizácia škály je významná metodologická operácia, ktorá má 
podstatné dôsledky (vrátane vecných): interpretácia nevalidizovanej 
škály je prinajmenšom otázna a získavanie údajov na jej základe je 
spravidla aj prakticky neefektívne. Takúto operáciu, resp. sériu ope-
rácií nikdy nemožno uskutočniť intuitívne. Preto vždy vyžaduje 
osobitné kritériá a preskúmanie podmienok, resp. stupňa ich naplnenia.  

Pri tom je podstatná okolnosť, že škála societálnej anómie sa – aj 
napriek sekundárnym modifikáciám (použitie výrokov ako stimu-
lov), ktoré z nej vo výslednej podobe robia hybridnú škálu – zakladá 
na charakteristických princípoch posudzovacích škál. Pri validizácii 
tejto škály preto treba, pochopiteľne, využiť kritériá, ktoré sú špeci-
fické a dôležité pre posudzovaciu škálu [Schenk – Hrabovská 2010].  

V danom prípade je možné na tento účel využiť tri osobitné kritériá, 
ktorými sú: 
 schopnosť a ochota expertov posúdiť stimuly, 
 diskriminačná schopnosť stimulov a 
 podiel chýb expertov pri lokalizácii stimulov na kontinuu.  

 

Analýza sa opiera o údaje, ktoré sú uvedené v prílohách B, C a D. 

a) schopnosť a ochota expertov posúdiť stimuly 

Na posúdenie prvého kritéria, t. j. schopnosti a ochoty expertov posúdiť 
stimuly, možno využiť podiely absencií pri hodnotení výrokov (variant 
v tabuľkách označený symbolom „?“). Ako vidno, podiel absencií vo 
výskume z r. 2001 sa pohyboval v rozpätí od 1,26 % (najnižší podiel) po 
15,94 % (najvyšší podiel). Pritom len pri 6 stimuloch dosiahol úroveň 
vyššiu ako   9 % a pri 15 stimuloch bol dokonca nižší než 5 %. Vo výs-
kume z r. 2008 je tento podiel celkovo ešte nižší: pohybuje sa v rozpätí 
od 1,00 % po 11,90 %. Pritom len pri 7 stimuloch presiahol hodnotu  
5 %. Vo výskume z r. 2016 podiel absencií dosiahol iba 1,2 % až 4,4 % 
a len u 6 stimulov sa pohybuje nad úrovňou 3,5 %. 

Je zrejmé, že vo všetkých troch prípadoch respondenti boli vo vysokej 
miere schopní a ochotní posúdiť predkladané stimuly. Podiel absencií 
v takýchto situáciách spravidla býva významne vyšší. Preto možno 
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konštatovať, že z tohto hľadiska je škála societálnej anómie vhodná na 
empirický výskum. Súčasne to dokazuje, že kognitívne odhady ako 
hlavný princíp posudzovania úrovne stavov sociálneho systému boli 
správne zvolené. 

b) diskriminačná schopnosť stimulov 

Druhé kritérium primerane zohľadňuje hybridný charakter tejto škály 
(posudzovacia škála s výrokmi o stave spoločnosti ako stimulmi). 
Treba ho interpretovať ako diskriminačnú schopnosť stimulov (v 
zmysle výrokov), resp. ich objektívnu nerovnosť (v zmysle stavov 
spoločnosti). Na posúdenie sa tu ponúka najmä rozdiel medzi najvyš-
šou a najnižšou empiricky zaznamenanou hodnotou stimulov, ktorá 
je vyjadrená indexom anómie ISA (tab. č. 20).  

Tab. č. 20: Diskriminačná schopnosť škály 

výskum Smax Smin ∆ max 
2001 79,31 % 43,04 % 36,3 p.b. 
2008 74,14 % 38,24 % 35,9 p.b. 
2016 68,88 % 38,09 % 30,8 p.b. 

Je zrejmé, že tento rozdiel je v prvých dvoch prípadoch prekva-
pujúco blízky, so zreteľom na náhodné chyby pri meraní prakticky 
totožný (36 p.b.). Aj výsledky výskumu z r. 2016 ukazujú, že rozdiel 
medzi najvyššou a najnižšou zaznamenanou hodnotou ISA na úrovni 
stimulov je takisto veľmi blízky (31 p.b.). Takýto stupeň zhody treba 
rozhodne považovať za veľmi pozitívny znak (každej) posudzovacej 
škály. Dokazuje, že hodnotené stavy spoločnosti sú objektívne 
nerovnaké, škála má dostatočnú diskriminačnú schopnosť pre 
rozlíšenie týchto objektívne nerovnakých stavov a experti sú schopní 
primerane ich lokalizovať (diferencovať) na skúmanom kontinuu. 
Škála societálnej anómie tak poskytuje spoľahlivú reprodukciu 
objektívnych nerovností. 

c) podiel chýb expertov pri lokalizácii stimulov na kontinuu 

Ako v poradí tretie kritérium treba využiť podiel chýb (t. j. rozptyl 
diskriminačných procesov), ktorých sa dopúšťajú experti pri lokali-
zácii stimulov na skúmané kontinuum. Na daný účel je vhodná ana-
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lýza štandardných odchýlok (a prípadne aj od nich odvodených 
variačných koeficientov) škálových hodnôt stimulov, ktoré sú vyjad-
rené v hodnotách ISA.  

Zo získaných empirických údajov vyplýva, že vo výskume z r. 2001 
sa štandardné odchýlky ISA pohybujú v rozpätí od 21,59 % po 32,64 
%, pričom len u 4 stimulov prekračujú hodnotu nad 30 %. Pre výs-
kum z r. 2008 je toto rozpätie pre 23 stimulov od 21,70 % po 28,46 
% a len u jedného stimulu štandardná odchýlka dosahuje 44,5 %. Vo 
výskume z r. 2016 sa štandardná odchýlka pohybuje v rozpätí 25,55 
% až 31,47 % a len u 5 stimulov je vyššia než 30%. Z tohto hľadiska 
sú výsledky veľmi podobné a rovnakú tendenciu signalizuje aj 
analýza variačných koeficientov.49  

Za veľmi uspokojivé možno z tohto hľadiska považovať nielen 
výsledky na úrovni jednotlivých stimulov, ale aj na úrovni celej 
škály societálnej anómie (tab. č. 21): 

Tab. č. 21: Štandardné odchýlky a variačné koeficienty škály 

výskum štandardná odchýlka 
(v %) 

variačný koeficient 
(v %) 

2001 12,70 18,59 
2008 9,04 15,36 
2016 13,19 22,5 

Dôležitejšie však je to, že hodnoty štandardných odchýlok sú v drvi-
vej väčšine relatívne nízke a odhady expertov pri drvivej väčšine 
stimulov teda len pomerne málo variujú. Inými slovami, diskri-
minačné procesy pre všetky stimuly sa vyznačujú pomerne malými 
diskriminačnými rozptylmi. To dokazuje, že experti lokalizovali 
jednotlivé stimuly na skúmané kontinuum s pomerne vysokým stup-
ňom zhody a dopúšťali sa pritom len malých chýb. Na neočakávane 
vysoký stupeň homogenity posúdení stimulov expertmi (vrátane 

                                                           
49 Vo výskume z r. 2001 je len pri 4 stimuloch variačný koeficient vyšší ako 
50 %. Vo výskume z r. 2008 variačný koeficient presahuje hodnotu 50 % 
tiež len pri 5 stimuloch. Výskum z r. 2016 ukázal, že variačný koeficient sa 
pohyboval v rozpätí 37,1 % až 77,6 %, pričom len u 12 stimulov dosahoval 
hodnotu nad 50 % (z toho u 2 stimulov nad 60 %). 
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rozličných kategórií expertov) poukazujú aj iné výskumné zistenia 
[porov. Schenk 2004; Schenk 2005; Schenk 2010a; Schenk 2018].   

Malá variabilita pri odhade pozície stimulu na kontinuu je výrazom 
relatívne presného odhadu (merania) a všeobecne sa preto považuje 
za jednu z podmienok spoľahlivosti posudzovacej škály [porov. 
Schenk – Hrabovská 2010]. V každom prípade, vysoký stupeň zhody 
expertov v otázke pozície stimulov na skúmanom kontinuu, t. j. malý 
diskriminačný rozptyl, je jedným  z najvýznamnejších kvalitatívnych 
parametrov (každej) posudzovacej škály. 

Validizačnú analýzu možno ešte doplniť. K dispozícii sú aj ďalšie 
postupy, no pri tejto príležitosti je vhodné použiť dva spomedzi nich. 

Prvý postup je bežný, obligatórny. Keďže škála societálnej anómie 
obsahuje 24 stimulov, možno ju považovať za dostatočne robustnú. 
S tým súvisí aj skutočnosť, že táto škála sa vyznačuje zodpove-
dajúcou úrovňou internej spoľahlivosti: pre výskum z r. 2016 sa 
Cronbachovo α = 0,83. Primerané požiadavkám posudzovacej škály 
sú aj korelácie medzi štruktúrnymi komponentami societálnej anó-
mie (r12 = 0,603, r13 = 0,552, r23 = 0,610). To však je v danom prípa-
de len sekundárny parameter, lebo sa merajú kognitívne odhady (nie 
postoje). Dôležité je, že obdobné hodnoty oboch druhov parametrov 
sa dosiahli aj v predošlých výskumoch. 

Ako druhý postup sa ponúka path analýza modelu societálnej 
anómie, resp. poznávacieho nástroja, ktorým je škála societálnej 
anómie a od nej odvodený index societálnej anómie (ISA). Ako je 
známe, path analýza, resp. iné metódy štruktúrneho modelovania sa 
ukázali ako efektívny nástroj riešenia komplexu otázok, ktoré súvisia 
s meraním [porov. Schenk 2013]. 

Model societálnej anómie je jednoduchý rekurzívny systém, pri 
ktorom sa predpokladá, že chyby pri meraní majú náhodný charakter. 
Tým sú splnené základné podmienky pre aplikáciu path analýzy. 
Path analýzu tu možno uskutočniť na dvoch rozlišovacích úrovniach. 
Jednou je úroveň stimulov a druhou úroveň štruktúrnych komponen-
tov. Keďže model obsahuje 24 stimulov, postup na úrovni stimulov 
by bol príliš komplikovaný a nepriniesol by významnejšie informá-
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cie. Preto sa volí úroveň štruktúrnych komponentov, ktorá je z dané-
ho hľadiska efektívnejšia a dostatočná. 

Model obsahuje tri exogénne veličiny, ktoré zodpovedajú jednotlivým 
štruktúrnym komponentom (X1 je absencia noriem, X2 nefunkčnosť 
inštitúcií a X3 zlyhanie sankčnej exekutívy), a jednu endogénnu 
premennú X4, ktorá meria societálnu anómiu ako celok. Treba len pri-
pomenúť, že všetky štyri premenné sú merané v podobe indexu socie-
tálnej anómie (ISA) – primerane úrovni komponentu a javu ako celku. 

Všetky naznačené okolnosti názorne vyjadruje zodpovedajúca kau-
zálna schéma: 

 
Obr. č. 4: Kauzálna schéma 

ISA bol konštruovaný ako agregovaná veličina. Z tohto dôvodu 
endogénnu premennú X4 treba rozumieť ako lineárnu kombináciu exo-
génnych premenných X1, X2 a X3 (samozrejme, aj s ďalšími úpravami, 
ktoré si vyžiadala konštrukcia indexu). V path analýze sa predpokladá, 
že exogénne premenné môžu vzájomne korelovať a spolu s tzv. zvyško-
vým činiteľom (u4), ktorý určuje priamo nemerané pôsobenia faktorov 
mimo modelu, plne určujú endogénnu premennú X4. 

Path analýza sa opiera o empirické údaje, ktoré majú podobu Pearso-
nových korelačných koeficientov rij a ktoré sú zhrnuté vo vstupnej 
matici údajov: 

vstupná matica údajov (rij): 
 X1 X2 X3 X4 

X1 1,0    
X2 0,603 1,0   
X3 0,552 0,610 1,0  
X4 0,811 0,888 0,853 1,0 



Societálna anómia na Slovensku začiatkom 21. storočia 

109 

Riešenie modelu sa zakladá na sústave modelových rovníc path analýzy: 

modelové rovnice: 
r14 = p41 + p42r12 + p43r13   (1.1) 
r24 = p42 + p41r12 + p43r23   (1.2) 
r34 = p43 + p41r13 + p42r23   (1.3) 
r44 = p41r14 + p42r24 + p43r34 + pu4

2 = 1      (1.4)  
 
Z modelových rovníc možno získať odhadované hodnoty neznámych 
parametrov50: 

odhad parametrov: 
p41 = 0,316   
p42 = 0,451 
p43 = 0,403 
pu4 = 0,032                 [pu4

2  = 1 – 0,999 = 0,001] 
 
Dosadením odhadovaných hodnôt parametrov do modelových rovníc 
sa získavajú tzv. regenerované (teoreticky vygenerované) hodnoty 
korelačných koeficientov rij

*, ktoré v tomto prípade umožňujú test 
primeranosti modelu vstupným údajom51 (zhoda je evidentná): 

regenerované korelácie: 
r14

* = 0,811 
r24

* = 0,888 
r34

* = 0,852 

V poslednom kroku je treba určiť, aké percento variancie X4 je 
vysvetlené exogénnymi premennými a zvyškovým činiteľom. V da-
nom prípade je to azda najdôležitejšie zistenie: 

vysvetlená variancia SA (X4): 
X1 = 25,6 %  
X2 = 40,0 %  
X3 = 34,3 %  
u4 =    0,1 % 

                                                           
50 Použitý bol program Linear Solver. 
51 Keďže model nemá nijaký nulový parameter, možno použiť len test kon-
zistentnosti.  
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Závery, ktoré vyplývajú z uvedenej path analýzy, sú síce pomerne 
jednoduché, ale významné: 

1. model merania societálnej anómie zodpovedá empirickým 
údajom, lebo je schopný teoreticky vygenerovať korelácie, ktoré sú 
konzistentné s empiricky zistenými vstupnými údajmi. Je zrejmé, že 
takýto záver podporuje výsledky vyššie uvedených validizačných 
analýz. 

2. vzhľadom na to, že tento model slúži predovšetkým metodo-
logickým účelom, kľúčový význam má percento variancie endogénnej 
premennej X4, ktoré je v modeli vysvetlené jednotlivými štruktúrnymi 
komponentmi societálnej anómie. V danom prípade platí, že 
vysvetlená variancia je v modeli predovšetkým funkciou rôzneho 
počtu stimulov, ktoré indikujú jednotlivé štruktúrne komponenty 
societálnej anómie. Z toho vyplýva, že predpokladaný a aplikovaný 
agregovaný model merania je v plnom súlade s empirickými údajmi. 

Je zrejmé, že v tomto prípade proces validizácie má priebežný 
charakter. Prvé, predbežné validizačné kroky boli uskutočnené už 
v etape konštrukcie modelu societálnej anómie a jeho testovania 
v rámci štandardného predvýskumu. Ďalšie kroky bolo možné pod-
niknúť až s využitím údajov zo všetkých troch vĺn výskumu socie-
tálnej anómie na Slovensku. 

Iná dôležitá možnosť validizácie priamo súvisí s kognitívnymi 
odhadmi, na ktorých sa zakladá samo meranie societálnej anómie. 
Ak totiž kognitívny odhad vyjadruje istú (prípadnú) odchýlku medzi 
skutočným a žiaducim stavom, malo by byť principiálne možné taký-
to odhad porovnávať s faktickým stavom, resp. s údajmi, ktoré boli 
získané iným spôsobom alebo pochádzajú z iných zdrojov. Pocho-
piteľne, zmyslom takejto operácie je zistenie (miery) konzistencie 
medzi týmito dvoma druhmi údajov. 

Validizácia tohto druhu v prípade modelu societálnej anómie naráža 
na niekoľko prirodzených prekážok. Je zrejmé, že model ako celok 
vôbec nemožno podrobiť podobnej operácii. Ak by totiž komplexná 
sústava takýchto objektívnych údajov existovala, sociologický výs-
kum societálnej anómie by bol (skoro) zbytočný. Komparácia sa 
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môže uskutočniť len na úrovni tých anomických prejavov (stimulov 
škály), pre ktoré existujú aj údaje iného druhu. Na tento účel 
v danom prípade možno zmysluplne využiť len štyri anomické 
prejavy, ktoré sa týkajú fungovania hospodárstva, bezpečnosti vo 
verejnom priestore, nesankcionovaného porušenia zákona a korupcie 
na úradoch. Kým prvý anomický prejav možno porovnávať s údajmi 
o HDP na hlavu obyvateľa, o inflácii a priemernej mesačnej mzde, 
ktorých dôsledky sú – čo je tu osobitne dôležité – registrovateľné na 
individuálnej úrovni, druhý je porovnateľný s údajmi o zistenej 
kriminalite, tretí s údajmi o objasnenej kriminalite a štvrtý tak s údaj-
mi o zistenej korupcii, ako aj s Indexom vnímania korupcie (CPI). 
No vo všetkých týchto prípadoch je porovnanie v istom zmysle 
limitované. 

Porovnateľnosť má rôzne obmedzenia. Prinajmenšom dve z nich sú 
v danom kontexte relevantné.  

Vo vecnom zmysle údaje o zvolených anomických prejavoch nie 
vždy plne korešpondujú s „externými“ údajmi. Azda najlepšia – 
i keď tiež zjednodušená – zhoda je medzi kognitívnym odhadom 
anomického prejavu „fungovanie hospodárstva“ a zvolenými ekono-
mickými parametrami, akými sú HDP per capita, inflácia a prie-
merná mesačná mzda.52 No kognitívny odhad anomického prejavu 
„bezpečnosť vo verejnom priestore“ už vyvoláva otázku, či a aký 
druh kriminality treba brať do úvahy a rovnako ani „nesankcio-
nované porušenie zákona“ nie je vecne totožné s údajmi o objasnenej 
kriminalite, ani „korupcia na úradoch“ sa celkom nekryje tak so 
zistenou korupciou, ako aj s Indexom vnímania korupcie, ktorý by 
mal vyjadrovať vnímanie korupcie vo verejnom sektore.   

Druhé obmedzenie súvisí s tým, že údaje o anomických prejavoch sú 
v miere, ktorú nemožno presne určiť, modifikované citlivosťou 
kognitívnych odhadov expertov. Údaje o HDP na hlavu obyvateľa, 
inflácii, priemernej mesačnej mzde a zistenej i objasnenej kriminalite 
sú tzv. tvrdé údaje a hoci tiež majú svoje možné nedostatky, takéto 
modifikácie nemajú. Tie sa môžu vyskytovať a pravdepodobne sa aj 

                                                           
52 Bolo by možné pridať aj nezamestnanosť (porov. tab. č. 14), ale to už je 
redundantné, lebo neprináša novú informáciu. 
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vyskytujú v hodnoteniach expertov, od ktorých sa odvodzuje Index 
vnímania korupcie, no vnímanie korupcie nie je totožné s jej 
kognitívnym odhadom. Navyše, Index vnímania korupcie sa odvo-
dzuje od expertných hodnotení kompetentných odborníkov z me-
dzinárodných inštitúcií (World Bank a pod.), zatiaľ čo kognitívne 
odhady pochádzajú od „radových“ občanov. 

Vzhľadom na tieto okolnosti je zrejmé, že nemožno očakávať 
„dokonalú“ zhodu medzi zmenami hodnôt ISA na úrovni zvolených 
anomických prejavov na jednej strane a údajmi o zmenách HDP per 
capita, inflácie, priemernej mesačnej mzdy, korupcie (CPI) i krimi-
nality na strane druhej. Podstatná tu teda je celková tendencia 
a každý úsudok môže byť len nepriamy. Navyše, aj sem sa prenášajú 
všeobecné obmedzenia pre porovnávanie, ktoré platia v rámci tohto 
prístupu (porov. kap. č. 4).  

Aj v tomto prípade by sa teda dalo namietať, že takáto operácia 
vôbec nemá zmysel. Vzhľadom na to, že nič iné nie je k dispozícii, 
ani takúto príležitosť – i keď je len vynútená –  by nebolo správne 
opomenúť. Pravda, aj tu treba stále mať na pamäti, že ani porovnanie 
z núdze nie je celkom zbytočné. Minimum, čo môže priniesť, je 
v tom, že otvorí nové otázky pre ďalšiu analýzu. 

Tab. č. 22: Ekonomické parametre a fungovanie hospodárstva 

Rok HDP                                
per capita 

inflácia priemerná 
mesačná 

mzda 

„fungovanie 
hospodárstva“ 

(ISA) 
2001 6,29 tis. € 7,2 % 410,44 € 66,84 
2008 12,45 tis. € 4,6 % 723,07 € 45,17 
2016 14,91 tis. € -0,5 % 912,00 € 56,25 

Ako ukazujú údaje o zvolených ekonomických parametroch (tab. č. 
22), HDP na hlavu obyvateľa i priemerná mesačná mzda systema-
ticky a pomerne výrazne stúpali, kým inflácia takto klesala. V prvých 
dvoch vlnách výskumu tomu plne zodpovedal aj významný pokles 
ISA pre tento anomický prejav cca o 20 p.b. V prvých dvoch vlnách 
tak možno zaznamenať zreteľnú zhodu v tendencii. Hoci sa ekono-
mické podmienky stále zlepšovali, v r. 2016 nastáva významné 
zvýšenie ISA o cca 10 p.b. nad príslušnú hodnotu pre rok 2008. 
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Úroveň toho anomického prejavu pre rok 2008 pravdepodobne 
mohla byť precenená. No aj vo zvyšných rokoch je tento anomický 
prejav mierne nižší než príslušná celková priemerná hodnota ISA. 

Ekonómovia by nepochybne boli schopní ukázať, akými mecha-
nizmami sa v danom období „prenášali“ makrobenefity na mikro-
benefity, aké pri tom bolo prípadné časové oneskorenie, aké bariéry sa 
tu vyskytovali a pod. Možné sociologické vysvetlenie zaznamenaného 
nárastu ISA, ktoré predstavuje odchýlku od celkovej tendencie, možno 
pravdepodobne hľadať len v tom, že v danom období výrazne vzrástla 
citlivosť kognitívnych odhadov. Sociológovia takto argumentujú dosť 
často, i keď aj trochu metaforicky: rastom neúmerných očakávaní. 
Alebo inak, ak rastie ekonomika, aj ostatné oblasti života by – podľa 
ľudí – mali byť oveľa lepšie alebo by sa mali zlepšovať oveľa 
rýchlejšie. Najväčší problém spočíva v tom, že nie je známe, či a ako 
bol tento predpoklad aj dôsledne testovaný. 

Veľmi podobná situácia je aj pri zistenej kriminalite (tab. č. 23). I tu 
počet zistených trestných činov systematicky a výrazne (najmä od r. 
2008 po r. 2016) klesá, no ISA pre rok 2016 veľmi mierne stúpa (cca 
o 2 p.b.). Pri tom hodnota ISA pre tento anomický prejav je vždy 
vyššia než celková úroveň ISA: v r. 2001 len o slabé cca 2 p.b., no 
v r. 2008 už o cca 9 p.b. a v r. 2016 o 10 p.b. 

Tab. č. 23: Zistená všeobecná kriminalita a bezpečnosť vo verejnom 
priestore 

Rok 
zistená všeobecná 
kriminalita v SR  

(abs. počet) 

„ulice sú plné 
zločinov a násilia“ 

(ISA) 
2001 93 053 70,57 
2008 104 759 66,80 
2016 69 635 68,75 

I v tomto prípade je najpravdepodobnejším kandidátom na vysvet-
lenie zmena citlivosti kognitívnych odhadov. Nasvedčuje tomu aj 
skutočnosť, že vo všetkých týchto troch obdobiach možno zaz-
namenať pravidelný a významný pokles počtu vrážd, lúpeží, 
ublížení, vlámaní i krádeží áut a v bytoch. Počty iných foriem 
kriminality (iné krádeže, výtržníctvo, drogy a podvody) kulminovali 



Juraj SCHENK 

114 

v r. 2008 a následne zasa poklesli (porov. prílohu J). Už sa ukázalo, 
že zložitú dynamiku spoločnosti neraz sprevádzajú aj (zdanlivé) 
paradoxy. Ďalším z nich je to, že pri celkovom poklese zistenej 
kriminality sa zvýšil význam (a spolu s  ním i citlivosť hodnotenia) 
bezpečnosti vo verejnom priestore, a to najmä v r. 2008 a 2016, keď 
úroveň tohto kognitívneho odhadu výrazne prekočila priemernú 
hranicu pre celkovú hodnotu ISA. 

Ďalším použitým oficiálnym údajom je podiel objasnenej 
kriminality, ktorý je možné porovnať s hodnotami ISA pre anomický 
prejav nesankcionované porušenie zákona (tab. č. 24). Pritom podiel 
objasnenej kriminality je určený ako percentuálny podiel na zistenej 
kriminalite. 

Tab. č. 24: Podiel objasnenej kriminality a nesankcionované porušenie 
zákona 

Rok podiel objasnenej 
kriminality v SR ( % 

) 

„nedodržiavať zákony 
sa oplatí ...“ (ISA) 

2001 54,6 52,80 
2008 43,6 38,24 
2016 56,7 38,09 

Zmeny podielu objasnenej kriminality sú významne podmienené 
prudkým nárastom počtu zistených trestných činov v r. 2008, ktorý 
stúpol na cca 105 000 prípadov. Odhliadnuc od tejto fluktuácie podiel 
objasnenej kriminality celkovo mierne rastie. Hodnota ISA pre tento 
anomický prvok patrí vždy medzi najnižšie a po výraznom poklese v r. 
2008 sa stabilizovala (rovnako ‒ i keď na nižšej úrovni ‒ ako hodnota 
celkovej úrovne societálnej anómie na Slovensku).  

Najkomplikovanejší je „test“ kognitívnych odhadov, ktoré sa týkajú 
korupcie. Je to preto, lebo tu sa porovnávajú externé, oficiálne údaje 
o korupcii, ktoré majú svoje známe a zjavné obmedzenia, s dvoma 
rozlične vybudovanými indexami a s ich vecnými, obsahovými 
rozdielmi.  
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Vládne všeobecné presvedčenie, že na Slovensku je oveľa viac 
korupcie, než sa podarí aspoň zaznamenať, nieto objasniť.53 S naj-
väčšou pravdepodobnosťou a zo známych príčin je to tak. Oficiálne 
údaje o zistených prípadoch korupcie (tab. č. 25) tak treba pokladať 
za pomerne nespoľahlivé – nedá sa asi ani dobre odhadnúť, aký je 
podiel zistených prípadov na všetkých skutočných prípadoch 
korupcie a navyše, tento podiel ešte môže v jednotlivých rokoch roz-
lične kolísať. 

Tab. č. 25: Zistená korupcia, index vnímania korupcie a korupcia na 
úradoch 

 
Rok 

Zistená                   
korupcia              

(abs. počet) 

Index vnímania         
korupcie                         

(CPI) 

„na úradoch sa nedá 
nič vybaviť bez 
úplatkov alebo 

známostí“ (ISA) 
2001 83 70 71,16 
2008 260 80 58,71 
2016 106 51 58,58 

Ak sa nemožno spoľahnúť na absolútne údaje, možno prijať len 
zjednodušujúci predpoklad, podľa ktorého sa treba oprieť o ten-
denciu zmien. Tak či onak, v r. 2008 je zaznamenaný štvornásobný 
nárast počtu prípadov korupcie oproti r. 2001 a následne (v r. 2016) 
nastáva opätovný pokles na cca 40 % z počtu zistených prípadov v r. 
2008. 

Oba indexy, t. j. CPI i ISA, indikujú rovnakú hodnotu pre rok 2001. 
No vo dvoch ďalších časových momentoch už vykazujú isté para-
doxy. CPI vykazuje nárast zo 70 na 80 bodov pri uvedenom 
štvornásobnom náraste počtu zaznamenaných prípadov, no pokles 
len o 30 bodov pri znížení počtu týchto prípadov o 60 % v r. 2016. 
ISA zasa vykazuje v r. 2008 oproti r. 2001 významný pokles 
a následnú stabilizáciu na tejto úrovni. Inými slovami, ISA neko-
rešponduje s vývinom počtu zistených prípadov korupcie v r. 2008 
                                                           
53 So zisťovaním korupcie je to na Slovensku asi predsa len lepšie než 
s manželkou poručíka Columba. O manželke poručíka Columba každý po-
čul, no nikto ju nikdy nevidel. O korupcii na Slovensku tiež každý počul, no 
sem-tam niekto oficiálne potvrdí, že ju aj videl. 
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a 2016. No, to, samozrejme, neznamená, že „objem“ korupcie na 
úradoch nemohol ostať približne rovnaký. Navyše, ISA pre tento 
anomický prejav vo všetkých troch časových momentoch dobre 
korešponduje s celkovou úrovňou societálnej anómie na Slovensku.  

Je zrejmé, že v danom prípade intervenuje nielen príliš veľa vecných 
i metodických rozdielov  v konštrukcii použitých údajov, ale aj ďal-
ších faktorov rôzneho druhu. Z vyššie uvedených porovnaní práve tu 
a práve preto nemožno robiť zdôvodnené a už vôbec nie konečné 
závery. Tento problém i naďalej ostáva otvorený. 

Výsledky uvedených porovnaní nie sú jednoznačné a nedá sa určiť, 
akou mierou sú zaznamenané odchýlky od tendencie vyvolané 
vecnými a metodickými rozdielmi alebo ich kombináciami. Istými 
nedostatkami trpia aj oficiálne údaje. Možno teda konštatovať, že 
model societálnej anómie – vzhľadom na možnosti sociologického 
výskumu a náhodnú chybu pri meraní – vykazuje primeraný stupeň 
konzistencie s disponibilnými externými údajmi. Inými slovami, 
celkovo niet presvedčivých dôkazov o tom, že ISA nie je dobrá miera. 

Záverom teda možno konštatovať, že v procese validizácie a štandar-
dizácie škály na meranie societálnej anómie už boli úspešne vykona-
né prvé pozitívne kroky. 
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8 Záverom 

Táto monografia referuje o výsledkoch a problémoch dlhodobého 
skúmania societálnej anómie na Slovensku. Opiera sa o tri sociolo-
gické výskumy societálnej anómie, ktoré sa na Slovensku uskutočnili 
v rokoch 2001, 2008 a 2016. Tieto výskumy priniesli nielen 
množstvo zaujímavých a dôležitých informácií o stave i zmenách 
slovenskej spoločnosti, ale otvorili aj komplex zásadných teoretic-
kých i metodologických otázok, ktoré sa spájajú so sociologickým 
skúmaním societálnej anómie. Preto treba konštatovať, že problém 
skúmania societálnej anómie ešte ani zďaleka nemožno považovať 
za doriešený. Skúsenosť tak potvrdila východiskový predpoklad, 
podľa ktorého uskutočnené výskumy môžu byť len akýmsi prvým 
krokom pri systematickom skúmaní takého zložitého problému, 
akým societálna anómia nepochybne je. 

Na tomto mieste je potrebné predovšetkým zhrnúť základné zistenia. 
Ako ukázali výskumy societálnej anómie na Slovensku v rokoch 
2001, 2008 a 2016: 

• Stupeň societálnej anómie na Slovensku v roku 2001 
dosiahol hodnotu (ISA) 68,3 %, čo je takmer 70 % z mož-
ného maxima. Rok 2008 ukázal vecne i štatisticky významný 
pokles stupňa societálnej anómie na 58,6 %, t. j. o 10 p.b. Pre 
rok 2016 tento parameter vykazuje prekvapujúco rovnakú 
hodnotu 58,7 %. Index ISA nevykazoval stabilnú hodnotu 
a menil sa osobitným spôsobom. Typ zaznamenanej fluktu-
ácie zatiaľ dosť ťažko určiť alebo aspoň predpokladať. 
 

• Vzhľadom na to, že zatiaľ nie je známa kritická, prahová 
hodnota indexu ISA, je posúdenie uvedených hodnôt v znač-
nej miere problematické. No i tak možno konštatovať, že 
slovenská spoločnosť bola najmä v prvom časovom momen-
te pomerne vysoko anomická a v ďalších obdobiach tiež 
vykazovala nezanedbateľnú úroveň societálnej anómie. 
 

• Predbežné medzinárodné porovnanie úrovne societálnej anó-
mie vo vybraných krajinách, ktoré je k dispozícii za r. 2016, 
poskytuje aspoň širší kontext pre bližšie posúdenie tejto 
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otázky. Predstupeň takéhoto porovnávania ukázal, že Slo-
vensko vykazuje taký stupeň societálnej anómie, ktorý má 
mediánovú pozíciu v sústave skúmaných európskych krajín 
i členských štátov OECD. V tomto zmysle sa Slovensko na-
chádza v jednej kategórii spolu s Talianskom, Španielskom, 
Francúzskom, Lotyšskom, Portugalskom, Chile, Belgickom, 
Japonskom a USA. Úroveň societálnej anómie bola významne 
vyššia napr. v Maďarsku a Poľsku (cca 65 %), no významne 
nižšia v Nemecku, Austrálii, Veľkej Británii, Kanade, Ho-
landsku, Fínsku, Dánsku a Švajčiarsku, kde sa pohybovala už 
pod hodnotou 50 %. Vzhľadom na celý rad komplikácií, ktoré 
sa spájajú s týmto porovnaním (porov. kap. 6), treba uvedené 
zistenia registrovať len s veľkou rezervou.  
 

• Zmeny societálnej anómie sa prejavili aj na úrovni jej štruk-
túrnych komponentov. V porovnaní s rokom 2001 bolo v ro-
koch 2008 a 2016 zaznamenané významné zníženie ISA pri 
všetkých troch štruktúrnych komponentoch: najvýraznejší 
pokles vykázal komponent zlyhanie sankčnej exekutívy 
(∆max ≈ 13 p.b.). Napriek tomu, že celkový stupeň societálnej 
anómie je v r. 2008 a 2016 totožný, ISA poukazuje na štruk-
túrne zmeny, ktoré majú podobu kompenzácie na úrovni 
komponentov nefunkčnosť inštitúcií (cca +5 p.b.) a zlyhanie 
sankčnej exekutívy (cca -5 p.b.). Relatívne najvyšší stupeň 
anómie v r. 2016 už vykazuje absencia noriem. Zdá sa tiež, 
že by sa mohla postupne presadzovať aj tendencia k vy-
rovnávaniu stupňa anómie na úrovni všetkých troch štruk-
túrnych komponentov.  
 

• Dynamika zmien na úrovni každého zo štruktúrnych kompo-
nentov je veľmi špecifická; každý komponent má svoj 
vlastný „vzorec“: 
 absencia noriem vykazuje v roku 2008 oproti r. 2001 

prudký pokles a následne (v rokoch 2008 až 2016) sa 
stabilizuje na rovnakej úrovni. Dynamika zmien tu 
akoby kopírovala „vzorec“ zmien na úrovni socie-
tálnej anómie ako takej, 
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 nefunkčnosť inštitúcií má osobitný „vzorec“: najprv 
prudký pokles a následne opätovný rast,  

 zlyhanie sankčnej exekutívy má tiež osobitný, no 
celkom iný „vzorec“, ktorým je permanentný pokles, 

 ani na tejto štruktúrnej úrovni modelu societálnej 
anómie ešte nemožno určiť, resp. predpokladať sku-
točnú povahu fluktuácií.  
 

• Dynamika zmien v úrovni societálnej anómie má s vysokým 
stupňom pravdepodobnosti nelineárny charakter. Z toho 
vyplýva, že len na základe disponibilných údajov vôbec nie 
je možné usudzovať na následné stavy societálnej anómie 
v budúcich obdobiach. Nemožno zatiaľ ani zdôvodnene 
predpokladať, či táto dynamika je aj neperiodická, alebo 
dokonca chaotická. V každom prípade tento problém treba 
považovať za zásadný. 
 

• Kognitívne odhady, ktoré boli základom merania stavu 
slovenskej spoločnosti, sa vyznačovali vysokým stupňom 
homogenity a takýto vysoký stupeň ich homogenity sa 
stabilne udržiaval vo všetkých troch vlnách výskumu. 
Súčasne je to jeden z dôležitých argumentov v prospech 
presnosti a spoľahlivosti použitého modelu merania 
societálnej anómie. Vysoký stupeň homogentity kognitív-
nych odhadov signalizuje aj to, že ich predmetom je naozaj 
makroúroveň spoločnosti. Slovensko je pomerne malá kra-
jina, a to umožňuje takú spoločnú „konštrukciu“ stavu 
societálnej úrovne, ktorá je konzistentná a kde len minimálne 
a nevýznamne intervenujú lokálne a regionálne rozdiely. 
V slovenskej spoločnosti sa rozlišuje medzi societálnou 
úrovňou na jednej strane a lokálnou i regionálnou úrovňou 
na strane druhej. Úroveň societálnej anómie sa teda merala 
ako systémový parameter a index ISA je makroparameter. 

Problematika societálnej anómie je nepochybne spoločensky 
závažná, no i vedecky mimoriadne náročná. Sociologické skúmanie 
tohto citlivého problému sa spája s rizikami rôzneho druhu – oso-
bitne vtedy, ak sa opiera o inovačný prístup. Nevyhnutnou súčasťou 
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tohto procesu preto musí byť jeho dôsledná a explicitná kritická 
sebareflexia, ktorá je vždy jednou z podmienok optimalizácie ďalších 
výskumov.   

Dôsledné kritické preskúmanie reálnych možností prezentovaného 
prístupu je nielen stimulom k ďalšiemu vedeckému bádaniu, 
v ktorom bude nevyhnutné postupne riešiť všetky doteraz otvorené 
alebo nie definitívne zodpovedané otázky. No súčasne je aj istou 
bariérou, ktorá by pomohla čeliť klamným nádejám alebo 
nezdôvodneným očakávaniam od súčasného sociologického skúma-
nia, resp. – a čo by bolo horšie – rozlične motivovaným pokusom 
o dezinterpretácie výsledkov uskutočnených výskumov na akési 
podenkové účely ... Tomuto aspektu sa preto v texte celkom vedome 
venovala veľká pozornosť. Ak by niekto nadobudol dojem, že táto 
pozornosť je až neprimeraná, je to klamné zdanie. 

Sebareflexiu treba uskutočniť v troch základných krokoch. Prvým je 
celkové zhodnotenie modelu. V druhom sa pozornosť orientuje na 
najdôležitejšie limitácie zvoleného prístupu a v treťom na ďalšie 
úlohy, ktoré by bolo potrebné riešiť v danej oblasti. 

Celkové zhodnotenie 

Vybudovaný model societálnej anómie sa osvedčil, dáva prijateľné 
a primerane realistické výsledky a reflektuje zmeny, ktoré prebehli 
v slovenskej spoločnosti. Priebežná validizácia modelu potvrdila 
nielen správnosť výberu parciálnych indikátorov (výrokov, položiek 
škály) a primeranosť zvolenej rozlišovacej úrovne, ale aj zodpove-
dajúcu spoľahlivosť primárneho merania. Hybridná škála societálnej 
anómie, ktorá má posudzovací základ, sa na všetkých analytických 
úrovniach modelu vyznačuje nielen malým diskriminačným roz-
ptylom (t. j. vysokým stupňom presnosti odhadu skutočnej pozície 
stimulu na kontinuu), ale aj dostatočnou diskriminačnou schop-
nosťou (t. j. odlíšením pozície jednotlivých stimulov na kontinuu). 
Model tak realisticky a štruktúrovane odráža zmeny, ktoré sa 
v spoločnosti udiali: ukazuje nielen to, ako sa menila úroveň socie-
tálnej anómie, ale aj to, ako sa menili jednotlivé anomické prejavy či 
štruktúrne komponety – metaforicky povedané: „raz sa menilo to, 
inokedy ono, raz k lepšiemu, inokedy k horšiemu“ – a umožňuje 
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odhadnúť aj stupeň ich prípadnej zmeny. Model primerane reflektuje 
zložitú cestu, ktorou prechádzala slovenská spoločnosť a ktorá bola 
(aj) v tomto období plná protikladov. Robustnosť modelu a jeho 
agregátový charakter tu demonštrovali svoju vhodnosť a efektívnosť. 

Možno uviesť, že model societálnej anómie sa ukázal ako dostatočne 
robustný aj vo vecnom zmysle. V slovenskej spoločnosti v rozpätí 
rokov 2001 až 2016 nepochybne prebehli aj isté kvalitatívne zmeny, 
no nijaká z nich si nevynútila potrebu modifikovať vybudovaný 
model. Je, samozrejme, možné, že s takouto modifikáciou (napr. 
rozšírením modelu alebo úpravou niektorých formulácií pre zisťo-
vanie kognitívnych odhadov a pod.) bude treba rátať v budúcnosti. 
No to už je osobitný problém. 

Významnú úlohu tu nepochybne zohrala sama idea kognitívnych 
odhadov. Ukázala sa ako  veľmi vhodná pre daný účel. Experti boli 
schopní a ochotní posúdiť predkladané stimuly (podiel absencií bol 
neočakávane veľmi nízky) a index ISA sa stal užitočným nástrojom 
na odhad úrovne societálnej anómie na každej analytickej úrovni 
modelu. Inými slovami, aj aplikácia koncepcie kognitívnych 
odhadov bola nielen správna, ale aj efektívna, a to tak pri zbere 
primárnych údajov, ako aj pre účely ich spracovania. 

Nepochybne pozitívne treba hodnotiť aj okolnosť, že sa podarilo 
uskutočniť tri vlny výskumu societálnej anómie na Slovensku. Nebo-
lo to v pôvodnom pláne a podpísalo sa pod to niekoľko neočakávane 
výhodných situácií i náhodných, no priaznivých faktorov. 

Takýto dlhodobý sociologický výskum sa v našich podmienkach 
zrejme podarilo uskutočniť po prvý raz. Opakované medzinárodné 
komparatívne výskumy (napr. ISSP, výskum európskych hodnôt 
a pod.), ktorých sme už dlhšie súčasťou, majú zjavne iný charakter 
i účel, no okrem nepopierateľných (najmä pragmatických) výhod so 
sebou prinášajú i vážne (najmä metodologické) nedostatky.  

V tejto súvislosti sa celkom logicky vynárajú dve azda priveľmi 
odvážne idey. Prvá idea spočíva v tom, že možno by stálo za úvahu 
permanentné mapovanie úrovne societálnej anómie na Slovensku 
v pravidelných, no rozumných (napr. ročných) intervaloch. O reál-
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nom stave spoločnosti nie je k dispozícii dostatok spoľahlivých 
sociologických údajov a výskumy verejnej mienky na tento účel 
svojím charakterom zjavne nestačia. Druhá idea je ešte ambicióz-
nejšia, lebo predpokladá možnosť skúmania societálnej anómie, 
ktoré by sa zakladalo na jednotnom modeli, v širšom medzinárodnom 
kontexte. Z evidentných dôvodov by to ideálne bolo v rámci krajín 
V4; práve to by nesporne a pre všetkých zúčastnených mohlo byť 
veľmi užitočné. Ostáva len dúfať, že sa týmito podnetmi bude niekto 
seriózne zaoberať a že sa toho azda aj ujme. To je úloha, ktorá prav-
depodobne čaká až na nasledujúce generácie sociológov. 

Limitácie modelu 

Zvolený výskumnícky prístup i model, na ktorom sa zakladá, má – 
ako každý iný – svoje prirodzené limitácie. Model i prístup je teda 
principiálne možné nielen kritizovať54, no najmä optimalizovať 
z rozličných hľadísk.   

V tomto zmysle treba pripomenúť, že model societálnej anómie i ap-
likovaný prístup k jej skúmaniu boli celkom vedome budované len 
z hľadiska sociológie. Otvoreným problémom ostáva otázka, ako pre 
túto komplexnú problematiku koncipovať interdisciplinárne skú-
manie, a tým súčasne i zlepšovať prínos sociológie k jej efektívnemu 
poznávaniu. 

Teoretický model societálnej anómie i zvolený výskumnícky prístup 
boli vybudované v kontexte paradigmy klasickej vedy a jej 
prostriedkami. Aj v tomto prípade sa jasne ukázalo, že sú tým 
prirodzene limitované najmä pri skúmaní sociálnej dynamiky. 
Žiaducim východiskom z tejto situácie je koncipovanie skúmania 
societálnej anómie v súlade s princípmi a teoretickými i metodolo-
gickými prostriedkami vedy neklasickej. Okolnosť, že model socie-
tálnej anómie i jej štandardný výskum narazili na bariéry klasickej 
vedy, vôbec neznamená, že toto skúmanie bolo zbytočné. Prinieslo 

                                                           
54 Zdá sa, že i tu by mala platiť všeobecná téza, ktorá ešte v r. 1971 zaznela 
v oponentskom posudku na projekt výskumu sociálnej kontroly: „jedinou 
konštruktívnou cestou, akou možno kritizovať daný model, je postaviť lepší 
model“! 
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nielen mnohoraké a neraz veľmi dôležité skúsenosti z takto konci-
povaného výskumu, no najmä zistenia o slovenskej spoločnosti, 
ktoré tu dovtedy neboli k dispozícii. 

Prirodzené limitácie klasickej vedy pri sociologickom skúmaní 
sociálnej dynamiky spočívajú najmä v nedostatočnej rozpracovanosti 
teoretických koncepcií samoregulácie a samoorganizácie globálnej 
spoločnosti, resp. sociálnych systémov. To spôsobuje, že zatiaľ nie je 
možné identifikovať ani príslušné sociálne mechanizmy, ani pri 
skúmaní sociálnej dynamiky využiť najnovšie metódy sledovania 
dynamiky, ktoré sú už dnes k dispozícii a plne preukázali svoje 
možnosti i efektívnosť. 

Konštrukcia modelu societálnej anómie i voľba výskumníckeho 
prístupu mali nielen uvedené zásadné dôvody, ale aj dôvody 
pragmatické. Prvý výskum societálnej anómie na Slovensku v r. 
2001 bol vtedy zamýšľaný len ako výskum jednorazový. Nikto vtedy 
nemohol ani len tušiť, že by mohol mať čo len jedno pokračovanie. 
Napokon to dopadlo celkom inak ... 

Tri výskumy societálnej anomie na Slovensku, ktoré sa uskutočnili 
s odstupom cca 8 rokov, umožnili obrátiť pozornosť nielen na stav, 
ale aj na zmeny societálnej anómie. No na zmeny úrovne societálnej 
anómie tak bolo možné usudzovať len na základe porovnávania jej 
stavov v týchto troch časových momentoch. Je zrejmé, že ide 
o priveľmi krátky časový rad. Spolu s absenciou údajov o stave 
societálnej anómie v medzidobiach to vyvoláva celý komplex vec-
ných i metodologických problémov, ktoré predstavujú ďalšie limi-
tácie tohto prístupu. Keďže nie sú k dispozícii ani údaje o úrovni 
societálnej anómie v spomínaných a pomerne dlhých medzidobiach, 
vzniká vážne riziko unáhlených záverov o povahe a podobe trajek-
tórie, ktorá charakterizuje dynamiku societálnej anómie na Slo-
vensku. Závery tohto typu teda môžu byť len predbežné.  

Tretí výskum societálnej anómie prebehol v r. 2016. Nebolo tak už 
možné výskumne zachytiť ďalší, veľmi dynamický a rozporuplný 
vývoj slovenskej spoločnosti v r. 2017 a 2018. Ťažko preto odha-
dovať, ako by sa tento vývoj odrazil na úrovni societálnej anómie. 
Navyše, nie je známe ani to, aká bola úroveň societálnej anómie 
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slovenskej spoločnosti napr. v 90. rokoch a už vôbec nie pred rokom 
1989. Limitácie tohto druhu tiež majú zásadný význam pre celkové 
posúdenie dynamiky societálnej anómie. 

Z uvedených dôvodov bolo vo výskumoch societálnej anómie možné 
ašpirovať len (resp. predovšetkým) na deskripciu získaných údajov. 
Deskripcia je v takejto situácii korektná operácia, ktorá sa pritom 
vyznačuje primeraným stupňom náročnosti. Táto voľba sa ukázala ako 
správna najmä preto, lebo interpretácie zaznamenaných zmien 
v úrovni societálnej anómie na Slovensku sú buď nepresvedčivé, alebo 
dokonca až pochybné a ich explanácia zatiaľ vôbec nie je možná. 

Na celý rad vynútených a ťažko prekonateľných prekážok narazil aj 
pokus o medzinárodné porovnanie úrovne societálnej anómie na 
Slovensku a v iných krajinách. Podrobná analýza týchto prekážok, 
ktorá je uvedená priamo v texte (kap. č. 6), viedla k záveru, že je to 
zatiaľ len predstupeň medzinárodného porovnania.  

V rámci uskutočnených výskumov nebolo možné uspokojivo 
doriešiť ani niekoľko ďalších závažných teoreticko-metodologických 
problémov. Otvorená tak i naďalej ostáva nielen otázka určenia 
kritickej, prahovej hodnoty indexu ISA, ale aj otázka ISA ako 
vlastnej hodnoty (eigen value) a vzťahu medzi societálnou anómiou 
a entropiou.  

Osobitnú poznámku si žiada problematika rozlišovaciej úrovne, na 
ktorej bol vybudovaný model societálnej anómie. Je zrejmé, že 
jednotlivé anomické prejavy neboli vymedzené na príliš „jemnej“ 
rozlišovacej úrovni. Týka sa to najmä inštitúcií a sankcií. Príkladov 
je takmer nekonečný počet. Isto by bolo zaujímavé, keby bolo možné 
sledovať nielen fungovanie hospodárstva, ale aj fungovanie jeho 
sektorov (priemysel, poľnohospodárstvo a služby), malých, 
stredných a veľkých firiem, firiem domácich a zahraničných, 
súkromných a štátnych a pod., obdobne i fungovanie rozlíšených 
inštitúcií, ktoré sú súčasťou zákonodárnej, výkonnej i súdnej moci na 
centrálnej, regionálnej či lokálnej úrovni, samosprávy a jej zložiek na 
všekých úrovniach, ako aj exekúcie rozličných pozitívnych i nega-
tívnych sankcií, korupciu v jednotlivých sférach atď., atď. Ale to je 
principiálne možné doplniť len osobitne orientovanými výskumami, 
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nie v tomto modeli. Model už i tak má 24 parciálnych indikátorov 
a vzhľadom na výskumný zámer je dostatočne robustný a nebolo by 
účelné ďalej ho rozširovať. Nebolo to účelné predovšetkým 
z praktických dôvodov: obsahoval by totiž príliš vysoký počet 
kognitívnych odhadov a v mnohých prípadoch by sa s tým spájala aj 
klesajúca kompetencia občana ako experta. Zvolená stratégia tak 
zodpovedá prierezovému modelu i možnostiam sociologického 
výskumu. 

Perspektívne úlohy 

V súvislosti s ďalším rozvojom skúmania na danom úseku je 
potrebné postupne riešiť celý komplex úloh, ktoré sa vynorili v dote-
rajšom výskumnom procese. Tieto úlohy možno pracovne zoskupiť 
do dvoch hlavných kategórií. Sú to úlohy, ktoré možno považovať za 
štandardné, a úlohy, ktoré sú perspektívne. 

Štandardné úlohy boli priebežne vymedzené vyššie. Súhrnne ich 
možno začleniť pod „spoločnú strechu“, ktorou je pokračovanie 
v kritickej analýze samého modelu a v jeho validizácii. 

Ukazuje sa, že na úseku sociologického skúmania societálnej anómie 
je nevyhnutné efektívne riešiť niekoľko dlhodobých, no naliehavých 
úloh. Sem nepochybne patrí: 
 dopracovanie teórie samoregulácie a samoorganizácie 

sociálnych systémov so zreteľom na výzvy a nové metodolo-
gické prístupy, ktoré prináša koncepcia neklasickej vedy, 

 explicitná formulácia a postupné riešenie komplexu teore-
tických otázok, ktoré sa týkajú mechanizmu, resp. sústavy 
mechanizmov samoregulačných procesov, 

 hľadanie mechanizmu produkcie a reprodukcie societálnej 
anómie s jeho determinantami (ekonomickými, právnymi, 
politickými, demografickými a pod.) rôzneho druhu, 

 pokrok v úsilí nielen pri hľadaní kritickej, prahovej hodnoty 
úrovne societálnej anómie, ale aj pri bližšom určovaní typu 
trajektórie (fluktuácií) tohto makroparametra. 

Celkom na záver asi možno pripomenúť myšlienku známeho 
nemeckého teoretika sociológie Niklasa Luhmanna. Luhmann 
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modernú spoločnosť charakterizuje ako sieť funkcionálne vydiferen-
covaných subsystémov, ktoré sami sú sebareferenčnými komunikač-
nými subsystémami a ktorých autopoietickou funkciou je komuniko-
vať so spoločnosťou na danú tému (napr. ekonomika, veda a pod.). 
Takým subsystémom je aj sociológia, ktorá je tiež časťou spoloč-
nosti: jej zmyslom je poskytnúť modernej spoločnosti spôsob, 
ktorým môže komunikovať sama so sebou – keď hovorí sociológia, 
spoločnosť hovorí (komunikuje) sama so sebou. Bez takejto 
primeranej komunikácie je sociológia neužitočná a sama spoločnosť 
je nemá (silent) [porov. Castellani – Hafferty 2009: 178, 175; 
Luhmann 2007]. S Niklasom Luhmannom, pravda, nemožno súhlasiť 
vo všetkom [Schenk 2011], no faktom je, že sociológia musí urobiť 
všetko pre to, aby ani naša spoločnosť neostala nemá. ... a sociológia 
toho ešte musí urobiť naozaj veľa. 
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Prílohy 

A 

Stimuly škály societálnej anómie (výroky) 
Pôvodné formulácie pre zber údajov Reverzné („otočené“) formulácie 
Ulice sú plné zločinov a násilia  
Nedodržiavať zákony sa neoplatí: za 
zlým skutkom nasleduje trest 

Nedodržiavať zákony sa oplatí: za 
zlým skutkom nenasleduje trest 

Ľudia dnes nikomu a ničomu neveria  
Ak niekto potrebuje pomoc, vždy ju 
dostane 

Ak niekto potrebuje pomoc, nikdy 
ju nedostane 

Na úradoch sa nedá nič vybaviť bez 
úplatkov alebo známostí 

 

Človek sa vždy dovolá spravodlivosti Človek sa nikdy nedovolá 
spravodlivosti 

Nik nemá istotu, že dostane, čo mu 
patrí – výplatu, dôchodok, lieky 
a podobne 

 

Slušný a pracovitý človek má zaistenú 
budúcnosť 

Slušný a pracovitý človek nemá 
zaistenú budúcnosť 

Hospodárstvo vôbec nefunguje  
V tejto spoločnosti platia jasné 
a presné pravidlá 

V tejto spoločnosti neplatia jasné 
a presné pravidlá 

Základné hodnoty, ako slušnosť 
a poctivosť, si dnes takmer nikto 
neváži 

 

O deti, slabých a chorých je dobre 
postarané 

O deti, slabých a chorých nie je 
dobre postarané 

Úspešný je len ten, kto klame a kradne  
Väčšina ľudí koná v zhode so svojím 
náboženským presvedčením 

Väčšina ľudí nekoná v zhode so 
svojím náboženským 
presvedčením 

Väčšina ľudí sa len bezohľadne ženie 
za majetkom 
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Politici konajú tak, že rozvracajú štát  
Na Slovensku sa uprednostňujú 
domáce záujmy pred zahraničnými 

Na Slovensku sa uprednostňujú 
zahraničné záujmy pred domácimi 

Vláda nie je schopná riešiť ani tie 
najnaliehavejšie problémy 

 

Na Slovensku už niet nikoho, kto by 
dokázal dať tento chaos do poriadku 

 

Slováci na Slovensku nie sú utláčaní Slováci na Slovensku sú utláčaní 
Keď je zle, človek má právo urobiť 
čokoľvek, aby sa postaral o seba 
a svoju rodinu 

 

Národnostné menšiny zneužívajú svoje 
postavenie 

 

Naša spoločnosť má dobré vyhliadky 
do budúcnosti 

Naša spoločnosť nemá dobré 
vyhliadky do budúcnosti 

Na škandály, podvody, násilie, 
nefungujúce inštitúcie a podobne sme 
si už tak zvykli, že sa nad tým nik ani 
nepohoršuje. 

 

Pôvodné formulácie pre zber údajov Reverzné („otočené“) formulácie 
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B 

Index societálnej anómie 2001 

Prejavy anómie                                 
(výroky) 

ISA                                                          
(%) 

Štandardná             
odchýlka 

(%) 

Variačný 
koeficient  

(%) 

?                  
(%) 

Poradie 

človek sa nikdy nedovolá 
spravodlivosti 

79,31 21,59 27,22 2,32 1. 

v tejto spoločnosti neplatia 
jasné a presné pravidlá 

77,91 22,73 29,18 4,21 2. 

väčšina ľudí sa len bezohľad-
ne ženie za majetkom 

76,52 21,90 28,62 2,67 3. 

ak niekto potrebuje pomoc, 
nikdy ju nedostane 

76,06 22,15 29,12 2,60 4. 

ľudia dnes nikomu a ničomu 
neveria 

75,71 23,85 31,50 1,26 5. 

o deti, slabých a chorých nie 
je dobre postarané 

74,04 23,70 32,00 4,92 6. 

slušný a pracovitý človek 
nemá zaistenú budúcnosť 

73,70 27,06 36,72 1,33 7. 

politici konajú tak, že 
rozvracajú štát 

73,69 25,06 34,00 6,11 8. 

vláda nie je schopná riešiť ani 
tie najnaliehavejšie problémy 

73,61 25,92 35,13 4,99 9. 

základné hodnoty, ako 
slušnosť a poctivosť, si dnes 
takmer nikto neváži 

73,29 26,09 35,60 1,19 10. 

nik nemá istotu, že dostane, 
čo mu patrí – výplatu, 
dôchodok, lieky a podobne 

73,24 26,27 35,87 2,18 11. 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov alebo 
známostí 

71,16 26,38 37,07 4,92 12. 

úspešný je len ten, kto klame  
a kradne 

70,87 26,01 36,70 2,67 13. 

ulice sú plné zločinov  
a násilia 

70,57 25,54 36,19 2,04 14. 

naša spoločnosť nemá dobré 
vyhliadky do budúcnosti 

69,18 25,46 36,08 10,46 15. 

hospodárstvo vôbec nefunguje 66,84 26,97 40,35 7,09 16. 



Societálna anómia na Slovensku začiatkom 21. storočia 

137 

Prejavy anómie                                 
(výroky) 

ISA                                                          
(%) 

Štandardná             
odchýlka 

(%) 

Variačný 
koeficient  

(%) 

?                  
(%) 

Poradie 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje postavenie 

64,86 32,44 50,02 9,48 17. 

nad škandálmi, podvodmi, 
násilím, nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik ani 
nepohoršuje 

64,55 29,27 45,35 4,76 18. 

na Slovensku sa uprednost-
ňujú zahraničné záujmy pred 
domácimi 

61,22 29,06 47,47 15,94 19. 

na Slovensku už niet nikoho, 
kto by dokázal dať tento 
chaos do poriadku 

60,49 29,76 49,20 10,60 20. 

väčšina ľudí nekoná v zhode 
so svojím náboženským 
presvedčením 

60,38 25,31 41,97 13,55 21. 

keď je zle, človek má právo 
urobiť čokoľvek, aby sa 
postaral o seba a svoju rodinu 

53,71 30,20 56,23 5,76 22. 
 

nedodržiavať zákony sa 
oplatí: za zlým skutkom 
nenasleduje trest 

52,80 32,07 60,74 2,04 23. 

Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

43,04 32,64 75,84 9,41 24. 

celkom 68,3 12,70 18,59 - - 

Poznámka:  
Symbol „?“ označuje podiel respondentov, ktorí nevedeli, nemohli, nechceli 
alebo odmietli odpovedať (t. j. podiel všetkých chýbajúcich odpovedí spo-
lu, t. j. podiel absencií na hodnotení). 
Farebne vyznačené políčka v poslednom stĺpci označujú anomické prejavy, 
ktoré vykazujú nadpriemerné a podpriemerné hodnoty ISA. 
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C 

Index societálnej anómie 2008 
Prejavy anómie                                 

(výroky) 
ISA                                             
(%) 

Štandardná             
odchýlka 

(%) 

Variačný 
koeficient  

(%) 

?                
(%) 

Poradie 

väčšina ľudí sa len bezohľad-
ne ženie za majetkom 

74,14 21,7 29,9 1,8 1. 

človek sa nikdy nedovolá 
spravodlivosti 

69,11 44,5 64,5 2,6 2. 

ľudia dnes nikomu a ničomu 
neveria 

68,98 22,7 32,87 1,6 3. 

ulice sú plné zločinov  
a násilia 

66,80 26,18 39,33 1,0 4. 

základné hodnoty, ako 
slušnosť a poctivosť, si dnes 
takmer nikto neváži 

66,47 26,6 38,9 1,0 5. 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje postavenie 

65,64 27,64 42,05 4,4 6. 

o deti, slabých a chorých nie 
je dobre postarané 

65,57 24,2 36,93 3,7 7. 

nad škandálmi, podvodmi, 
násilím, nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik ani 
nepohoršuje 

 
65,43 

 
25,56 

 
39,01 

 
3,1 

 
8. 

ak niekto potrebuje pomoc, 
nikdy ju nedostane 

63,03 23,5 37,3 1,6 9. 

v tejto spoločnosti neplatia 
jasné a presné pravidlá 

61,83 22,18 35,9 3,3 10. 

slušný a pracovitý človek 
nemá zaistenú budúcnosť 

60,87 26,8 44,03 2,9 11. 

úspešný je len ten, kto klame  
a kradne 

60,62 28,46 46,92 3,3 12. 

nik nemá istotu, že dostane, 
čo mu patrí – výplatu, 
dôchodok, lieky a podobne 

59,82 26,1 43,8 2,3 13. 

politici konajú tak, že 
rozvracajú štát 

59,11 25,48 43,18 8,3 14. 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov alebo 
známostí 

58,71 25,0 41,7 4,6 15. 
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Prejavy anómie                                 
(výroky) 

ISA                                             
(%) 

Štandardná             
odchýlka 

(%) 

Variačný 
koeficient  

(%) 

?                
(%) 

Poradie 

väčšina ľudí nekoná v zhode 
so svojím náboženským 
presvedčením 

57,17 24,21 42,27 7,4 16. 

vláda nie je schopná riešiť ani 
tie najnaliehavejšie problémy 

53,82 26,5 49,3 7,0 17. 

keď je zle, človek má právo 
urobiť čokoľvek, aby sa 
postaral o seba a svoju rodinu 

 
53,01 

 
27,54 

 
51,98 

 
4,2 

 
18. 

na Slovensku už niet nikoho, 
kto by dokázal dať tento 
chaos do poriadku 

52,68 27,86 58,96 7,9 19. 

naša spoločnosť nemá dobré 
vyhliadky do budúcnosti 

48,52 24,21 49,95 6,7 20. 

na Slovensku sa 
uprednostňujú zahraničné 
záujmy pred domácimi 

46,62 22,53 48,24 11,9 21. 

hospodárstvo vôbec nefunguje 45,17 23,27 51,44 6,9 22. 
Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

42,98 28,36 65,93 4,9 23. 

nedodržiavať zákony sa 
oplatí: za zlým skutkom 
nenasleduje trest 

38,24 28,39 74,25 2,3 24. 

celkom 58,6 9,04 15,36 - - 

Poznámka:  
Symbol „?“ označuje podiel respondentov, ktorí nevedeli, nemohli, nechceli 
alebo odmietli odpovedať (t. j. podiel všetkých chýbajúcich odpovedí spolu, 
t. j. podiel absencií na hodnotení). 
Farebne vyznačené políčka v poslednom stĺpci označujú anomické prejavy, 
ktoré vykazujú nadpriemerné a podpriemerné hodnoty ISA. 
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D 

Index societálnej anómie 2016 
 

Prejavy anómie                                 
(výroky) 

ISA              
(%) 

Štandardná             
odchýlka 

(%) 

Variačný 
koeficient  

(%) 

?                  
(%) 

Poradie 

ľudia dnes nikomu a ničomu 
neveria 

68,88 25,55 37,1 1,5 1. 

ulice sú plné zločinov  
a násilia 

68,75 28,35 41,2 1,3 2. 

väčšina ľudí sa len bezohľad-
ne ženie za majetkom 

67,47 28,20 41,8 2,6 3. 

základné hodnoty, ako 
slušnosť a poctivosť, si dnes 
takmer nikto neváži 

64,97 29,18 44,9 2,5 4. 

politici konajú tak, že 
rozvracajú štát 

63,75 29,45 49,2 3,6 5. 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje postavenie 

63,49 30,08 47,4 3,0 6. 

vláda nie je schopná riešiť ani 
tie najnaliehavejšie problémy 

63,25 28,73 45,4 2,5 7. 

nik nemá istotu, že dostane, 
čo mu patrí – výplatu, 
dôchodok, lieky a podobne 

62,53 30,73 49,2 2,8 8. 

nad škandálmi, podvodmi, 
násilím, nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik ani 
nepohoršuje 

 
62,39 

 
28,25 

 
45,2 

 
2,3 

 
9. 

keď je zle, človek má právo 
urobiť čokoľvek, aby sa 
postaral o seba a svoju rodinu 

 
61,75 

 
29,80 

 
48,3 

 
3,8 

 
10. 

úspešný je len ten, kto klame  
a kradne 

61,25 29,43 48,0 2,9 11. 

o deti, slabých a chorých nie 
je dobre postarané 

60,56 30,80 50,9 2,3 12. 

na Slovensku už niet nikoho, 
kto by dokázal dať tento 
chaos do poriadku 

60,48 29,55 48,8 3,3 13. 

človek sa nikdy nedovolá 
spravodlivosti 

59,94 30,70 51,2 3,0 14. 
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Prejavy anómie                                 
(výroky) 

ISA              
(%) 

Štandardná             
odchýlka 

(%) 

Variačný 
koeficient  

(%) 

?                  
(%) 

Poradie 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov alebo 
známostí 

58,58 29,73 50,8 2,1 15. 

hospodárstvo vôbec nefunguje 56,25 29,83 53,1 3,9 16. 
ak niekto potrebuje pomoc, 
nikdy ju nedostane 

56,16 30,23 53,8 1,9 17. 

v tejto spoločnosti neplatia 
jasné a presné pravidlá 

54,96 31,03 56,5 3,0 18. 

slušný a pracovitý človek 
nemá zaistenú budúcnosť 

54,70 31,47 57,5 3,1 19. 

naša spoločnosť nemá dobré 
vyhliadky do budúcnosti 

52,42 29,46 56,2 3,0 20. 

na Slovensku sa 
uprednostňujú zahraničné 
záujmy pred domácimi 

51,73 29,93 57,9 4,1 21. 

väčšina ľudí nekoná v zhode 
so svojím náboženským 
presvedčením 

49,08 28,22 57,5 4,4 22. 

Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

48,55 29,39 60,5 3,9 23. 

nedodržiavať zákony sa 
oplatí: za zlým skutkom 
nenasleduje trest 

38,09 29,57 77,6 1,5 24. 

celkom 58,7 13,19 22,5 16,6 - 

Poznámka:  
Symbol „?“ označuje podiel respondentov, ktorí nevedeli, nemohli, nechceli 
alebo odmietli odpovedať (t. j. podiel všetkých chýbajúcich odpovedí spolu, 
t. j. podiel absencií na hodnotení). 
Farebne vyznačené políčka v poslednom stĺpci označujú anomické prejavy, 
ktoré vykazujú nadpriemerné a podpriemerné hodnoty ISA. 
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E 

Index societálnej anómie 2001 vs. 2008  
 

Prejavy anómie                                 
(výroky) 

ISA 2001 
(%) 

Poradie ISA 2008  
(%) 

Poradie ∆ ISA         
01 vs. 08 

človek sa nikdy nedovolá 
spravodlivosti 

79,31 1. 69,11 2. - 10,2 

v tejto spoločnosti neplatia 
jasné a presné pravidlá 

77,91 2. 61,83 10. - 16,08 

väčšina ľudí sa len bezohľad-
ne ženie za majetkom 

76,52 3. 74,14 1. - 2,38 

ak niekto potrebuje pomoc, 
nikdy ju nedostane 

76,06 4. 63,03 9. - 13,03 

ľudia dnes nikomu a ničomu 
neveria 

75,71 5. 68,98 3. - 6,73 

o deti, slabých a chorých nie 
je dobre postarané 

74,04 6. 65,57 7. - 8,47 

slušný a pracovitý človek 
nemá zaistenú budúcnosť 

73,70 7. 60,87 11. - 12,83 

politici konajú tak, že 
rozvracajú štát 

73,69 8. 59,11 14. - 14,58 

vláda nie je schopná riešiť ani 
tie najnaliehavejšie problémy 

73,61 9. 53,82 17. - 19,79 

základné hodnoty, ako 
slušnosť a poctivosť, si dnes 
takmer nikto neváži 

73,29 10. 66,47 5. - 6,82 

nik nemá istotu, že dostane, 
čo mu patrí – výplatu, 
dôchodok, lieky a podobne 

73,24 11. 59,82 13. - 13,42 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov alebo 
známostí 

71,16 12. 58,71 15. - 12,45 

úspešný je len ten, kto klame  
a kradne 

70,87 13. 60,62 12. - 10,25 

ulice sú plné zločinov  
a násilia 

70,57 14. 66,80 4. - 3,77 

naša spoločnosť nemá dobré 
vyhliadky do budúcnosti 

69,18 15. 48,52 20. - 20,66 

hospodárstvo vôbec nefunguje 66,84 16. 45,17 22. - 21,67 
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Prejavy anómie                                 
(výroky) 

ISA 2001 
(%) 

Poradie ISA 2008  
(%) 

Poradie ∆ ISA         
01 vs. 08 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje postavenie 

64,86 17. 65,64 6. + 0,78 

nad škandálmi, podvodmi, 
násilím, nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik ani 
nepohoršuje 

 
64,55 

 
18. 

 
65,43 

 
8. 

 
+ 0,88 

na Slovensku sa 
uprednostňujú zahraničné 
záujmy pred domácimi 

61,22 19. 46,62 21. - 14,6 

na Slovensku už niet nikoho, 
kto by dokázal dať tento 
chaos do poriadku 

60,49 20. 52,68 19. - 7,81 

väčšina ľudí nekoná v zhode 
so svojím náboženským 
presvedčením 

60,38 21. 57,17 16. - 3,21 

keď je zle, človek má právo 
urobiť čokoľvek, aby sa 
postaral o seba a svoju rodinu 

 
53,71 

 
22. 

 
53,01 

 
18. 

 
- 0,70 

nedodržiavať zákony sa 
oplatí: za zlým skutkom 
nenasleduje trest 

52,80 23. 38,24 24. - 14,56 

Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

43,04 24. 42,98 23. - 0,06 

celkom 68,3 - 58,6 - -9,7 

Poznámka: 
Rozdiely hodnôt ISA (∆ ISA) sú vyjadrené v percentuálnych bodoch. 
Všetky farebne vyznačené rozdiely ∆ ISA sú štatisticky významné 
(Studentov t-test). 
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Index societálnej anómie 2008 vs. 2016 
Prejavy anómie                                 

(výroky) 
ISA 
2008         
(%) 

Poradie ISA 
2016      
(%) 

Poradie ∆ ISA          
08 vs. 16 

väčšina ľudí sa len bezohľad-
ne ženie za majetkom 

74,14 1. 67,47 3. -6,67 

človek sa nikdy nedovolá 
spravodlivosti 

69,11 2. 59,94 14. -9,17 

ľudia dnes nikomu a ničomu 
neveria 

68,98 3. 68,88 1. -0,1 

ulice sú plné zločinov  
a násilia 

66,80 4. 68,75 2. 1,95 

základné hodnoty, ako 
slušnosť a poctivosť, si dnes 
takmer nikto neváži 

66,47 5. 64,97 4. -1,5 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje postavenie 

65,64 6. 63,49 6. -2,15 

o deti, slabých a chorých nie 
je dobre postarané 

65,57 7. 60,56 12. -5,01 

nad škandálmi, podvodmi, 
násilím, nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik ani 
nepohoršuje 

 
65,43 

 
8. 

 
62,39 

 
9. 

 
-3,04 

ak niekto potrebuje pomoc, 
nikdy ju nedostane 

63,03 9. 56,16 17. -6,87 

v tejto spoločnosti neplatia 
jasné a presné pravidlá 

61,83 10.. 54,96 18. -6.87 

slušný a pracovitý človek 
nemá zaistenú budúcnosť 

60,87 11. 54,70 19. -6,17 

úspešný je len ten, kto klame  
a kradne 

60,62 12. 61,25 11. 0,63 

nik nemá istotu, že dostane, 
čo mu patrí – výplatu, 
dôchodok, lieky a podobne 

59,82 13. 62,53 8. 2,71 

politici konajú tak, že 
rozvracajú štát 

59,11 14. 63,75 5. 4,64 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov alebo 
známostí 

58,71 15. 58,58 15. -0,13 
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Prejavy anómie                                 
(výroky) 

ISA 
2008         
(%) 

Poradie ISA 
2016      
(%) 

Poradie ∆ ISA          
08 vs. 16 

väčšina ľudí nekoná v zhode 
so svojím náboženským 
presvedčením 

57,17 16. 49,08 22. -8,09 

vláda nie je schopná riešiť ani 
tie najnaliehavejšie problémy 

53,82 17. a 
 

63,25 7. 9,43 

keď je zle, človek má právo 
urobiť čokoľvek, aby sa 
postaral o seba a svoju rodinu 

 
53,01 

 
18. 

 
61,75 

 
10. 

 
8,74 

na Slovensku už niet nikoho, 
kto by dokázal dať tento 
chaos do poriadku 

52,68 19. 60,48 13. 7,8 

naša spoločnosť nemá dobré 
vyhliadky do budúcnosti 

48,52 20. 52,42 20. 3,9 

na Slovensku sa 
uprednostňujú zahraničné 
záujmy pred domácimi 

46,62 21. 51,73 21. 5,11 

hospodárstvo vôbec nefunguje 45,17 22. 56,25 16. 11,08 
Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

42,98 23. 48,55 23. 5,57 

nedodržiavať zákony sa 
oplatí: za zlým skutkom 
nenasleduje trest 

38,24 24. 38,09 24. -0,15 

celkom 58,6  - 58,7 - 0,1 

Poznámka: 
Rozdiely hodnôt ISA (∆ ISA) sú vyjadrené v percentuálnych bodoch. 
Všetky farebne vyznačené rozdiely ∆ ISA sú štatisticky významné 
(Studentov t-test). 
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Index societálnej anómie 2001 vs. 2016 

Prejavy anómie                                                
(výroky) 

ISA 
2001      
(%)                                       

Poradie ISA 
2016    
(%) 

Poradie ∆ ISA      
01 vs. 16 

človek sa nikdy nedovolá 
spravodlivosti 

79,31 1. 59,94 14. -19,37 

v tejto spoločnosti neplatia 
jasné a presné pravidlá 

77,91 2. 54,96 18. -22,95 

väčšina ľudí sa len bezohľad-
ne ženie za majetkom 

76,52 3. 67,47 3. -9,05 

ak niekto potrebuje pomoc, 
nikdy ju nedostane 

76,06 4. 56,16 17. -19,9 

ľudia dnes nikomu a ničomu 
neveria 

75,71 5. 68,88 1. -6,83 

o deti, slabých a chorých nie 
je dobre postarané 

74,04 6. 60,56 12. -13,48 

slušný a pracovitý človek 
nemá zaistenú budúcnosť 

73,70 7. 54,70 19. -19,0 

politici konajú tak, že 
rozvracajú štát 

73,69 8. 63,75 5. -9,94 

vláda nie je schopná riešiť ani 
tie najnaliehavejšie problémy 

73,61 9. 63,25 7. -10,36 

základné hodnoty, ako 
slušnosť a poctivosť, si dnes 
takmer nikto neváži 

73,29 10. 64,97 4. -8,32 

nik nemá istotu, že dostane, 
čo mu patrí – výplatu, 
dôchodok, lieky a podobne 

73,24 11. 62,53 8. -10,71 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov alebo 
známostí 

71,16 12. 58,58 15. -12,58 

úspešný je len ten, kto klame  
a kradne 

70,87 13. 61,25 11. -9,62 

ulice sú plné zločinov  
a násilia 

70,57 14. 68,75 2. -1,82 

naša spoločnosť nemá dobré 
vyhliadky do budúcnosti 

69,18 15. 52,42 20. -16,76 

hospodárstvo vôbec nefunguje 66,84 16. 56,25 16. -10,59 
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Prejavy anómie                                                
(výroky) 

ISA 
2001      
(%)                                       

Poradie ISA 
2016    
(%) 

Poradie ∆ ISA      
01 vs. 16 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje postavenie 

64,86 17. 63,49 6. -1,37 

nad škandálmi, podvodmi, 
násilím, nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik ani 
nepohoršuje 

 
64,55 

 
18. 

 
62,39  

 
9. 

 
-2,16 

na Slovensku sa 
uprednostňujú zahraničné 
záujmy pred domácimi 

61,22 19. 51,73 21. -9,49 

na Slovensku už niet nikoho, 
kto by dokázal dať tento 
chaos do poriadku 

60,49 20. 60,48  13. -0,01 

väčšina ľudí nekoná v zhode 
so svojím náboženským 
presvedčením 

60,38 21. 49,08 22. -11,3 

keď je zle, človek má právo 
urobiť čokoľvek, aby sa 
postaral o seba a svoju rodinu 

53,71 22. 61,75 10. 8,04 

nedodržiavať zákony sa 
oplatí: za zlým skutkom 
nenasleduje trest 

52,80 23. 38,09 24. -14,71 

Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

43,04 24. 48,55 23. 5,51 

celkom 68,3 - 58,7 - -9,6 

Poznámka: 
Rozdiely hodnôt ISA (∆ ISA) sú vyjadrené v percentuálnych bodoch. 
Všetky farebne vyznačené rozdiely ∆ ISA sú štatisticky významné 
(Studentov t-test). 
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Index societálnej anómie 2001 vs. 2008 vs. 2016 

Prejavy anómie                                 
(výroky) 

ISA 
2001 
(%)                                       

Poradie ISA 
2008 
(%) 

Poradie ISA 
2016 
(%) 

Poradie 

človek sa nikdy nedovolá 
spravodlivosti 

79,31 1. 69,11 2. 59,94 14. 

v tejto spoločnosti neplatia 
jasné a presné pravidlá 

77,91 2. 61,83 10. 54,96 18. 

väčšina ľudí sa len bezohľad-
ne ženie za majetkom 

76,52 3. 74,14 1. 67,47 3. 

ak niekto potrebuje pomoc, 
nikdy ju nedostane 

76,06 4. 63,03 9. 56,16 17. 

ľudia dnes nikomu a ničomu 
neveria 

75,71 5. 68,98 3. 68,88 1. 

o deti, slabých a chorých nie 
je dobre postarané 

74,04 6. 65,57 7. 60,56 12. 

slušný a pracovitý človek 
nemá zaistenú budúcnosť 

73,70 7. 60,87 11. 54,7 19. 

politici konajú tak, že 
rozvracajú štát 

73,69 8. 59,11 14. 63,75 5. 

vláda nie je schopná riešiť ani 
tie najnaliehavejšie problémy 

73,61 9. 53,82 17. 63,25  7. 

základné hodnoty, ako 
slušnosť a poctivosť, si dnes 
takmer nikto neváži 

73,29 10. 66,47 5. 64,97 4. 

nik nemá istotu, že dostane, 
čo mu patrí – výplatu, 
dôchodok, lieky a podobne 

73,24 11. 59,82 13. 62,53 8. 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov alebo 
známostí 

71,16 12. 58,71 15. 58,58 15. 

úspešný je len ten, kto klame  
a kradne 

70,87 13. 60,62 12. 61,25 11. 

ulice sú plné zločinov  
a násilia 

70,57 14. 66,80 4. 68,75 2. 

naša spoločnosť nemá dobré 
vyhliadky do budúcnosti 

69,18 15. 48,52 20. 52,42 20. 

hospodárstvo vôbec nefunguje 66,84 16. 45,17 22. 56,25 16. 
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Prejavy anómie                                 
(výroky) 

ISA 
2001 
(%)                                       

Poradie ISA 
2008 
(%) 

Poradie ISA 
2016 
(%) 

Poradie 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje postavenie 

64,86 17. 65,64 6. 63,49 6. 

nad škandálmi, podvodmi, 
násilím, nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik ani 
nepohoršuje 

 
64,55 

 
18. 

 
65,43 

 
8. 

 
62,39 

 
9. 

na Slovensku sa 
uprednostňujú zahraničné 
záujmy pred domácimi 

61,22 19. 46,62 21. 51,73 21. 

na Slovensku už niet nikoho, 
kto by dokázal dať tento 
chaos do poriadku 

60,49 20. 52,68 19. 60,48 13. 

väčšina ľudí nekoná v zhode 
so svojím náboženským 
presvedčením 

60,38 21. 57,17 16. 49,08 22. 

keď je zle, človek má právo 
urobiť čokoľvek, aby sa 
postaral o seba a svoju rodinu 

 
53,71 

 
22. 

 
53,01 

 
18. 

 
61,75 

 
10. 

nedodržiavať zákony sa 
oplatí: za zlým skutkom 
nenasleduje trest 

52,80 23. 38,24 24. 38,09 24. 

Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

43,04 24. 42,98 23. 48,55 23. 

celkom 68,3 - 58,6  - 58,7 - 
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Model 2: PAS* v 28 krajinách [Teymoori et al. 2016: 15] 

 PAS* (%) BSF (%) BL (%) N 
Pakistan 69,2 67,2 71,3 150 
Južná Afrika 64,5 61,5 67,3 451 
Poľsko 64,2 55,3 72,8 180 
Maďarsko 63,8 62,3 65,3 160 
Taliansko 63,3 59,0 67,7 156 
Brazília 63,0 57,8 68,2 146 
Španielsko 62,3 50,7 74,2 277 
Francúzsko 61,3 62,3 60,2 150 
Irán 60,7 62,8 58,5 170 
Lotyšsko 60,5 57,0 64,0 149 
Portugalsko 60,5 51,7 69,7 160 
India 59,8 63,2 56,8 145 
Chile 58,8 57,8 60,0 151 
Japonsko 56,8 49,3 64,3 382 
USA – Kalifornia 56,7 54,0 59,5 141 
Indonézia 56,2 52,0 60,2 557 
Malajzia 55,8 57,2 54,8 112 
Belgicko 55,7 54,0 57,3 242 
USA – Tennessee 54,5 51,7 56,5 178 
Čína 52,3 53,5 51,0 151 
Nemecko – Východ 49,5 50,0 49,2 147 
Austrália 49,0 43,2 54,7 149 
Nemecko – Západ 48,8 49,0 48,8 175 
Veľká Británia 47,8 44,8 51,3 74 
Singapúr 46,7 52,7 40,7 193 
Kanada 45,5 40,7 50,5 233 
Holandsko 45,5 46,2 44,8 208 
Fínsko 44,8 44,2 45,5 113 
Dánsko 43,2 41,3 44,8 164 
Švajčiarsko 42,8 44,7 41,0 448 

Poznámka: 
BSF je Breakdown of Social Fabric 
BL je Breakdown of Leadership 
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Druhy kriminality (abs. počet) 

Rok násilná mravnostná majetková ostatná 
2001 14 450 756 54 022 6 366 
2008 9 030 840 54 755 10 126 
2016 6 382 950 27 440 7 112 

        

Vybrané formy kriminality v rokoch 2001, 2008 a 2016 (abs. počty) 

Vybrané formy kriminality 2001 2008 2016 
vraždy 129 94 60 
lúpeže 1 366 1 371 526 

ublíženia na zdraví 3 713 2 702 1 632 
znásilnenia a zneužitia 662 539 596 

vlámania 23 537 15 159 6 260 
krádeže áut 5 344 4 135 1 671 

krádeže v bytoch 1 991 1 562 975 
iné krádeže 2 456 5 853 4 111 
výtržníctvo 849 1 478 968 

drogy 1 041 2 285 1 493 
podvody 3 166 3 795 2 312 

 

 



 

 

 

 

 

 

SOCIETÁLNA ANÓMIA NA SLOVENSKU 
začiatkom 21. storočia 

 
 
 
Autor:   prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD. 
   [Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave] 

 

 
Recenzenti: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. 

Mgr. Daniel Gerbery, PhD. 
 

Vydavateľ: STIMUL 
Bratislava 2019 

 

Rozsah: 151 strán [7,5 AH] 

 

 

ISBN 978-80-8127-235-6 
EAN 9788081272356 


	ISA                                                          (%)
	ISA                                             (%)
	ISA              (%)
	ISA 2001(%)
	ISA 2016      (%)
	ISA 2001      (%)                                      
	ISA 2001 (%)                                      

