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Úvodné slovo editoriek

Úvodné slovo editoriek

Rokovanie v poradí už siedmych slovensko-českých sociologických 
dní, ktoré sú platformou stretávania a výmeny poznatkov a skúseností 
slovenských a českých sociológov po rozdelení spoločného štátu, zastre-
šovala téma Dvadsaťpäť rokov sociologickej rozmanitosti. Hosťu-
júcou stranou v periodickej rotácii českých, moravských a slovenských 
akademických inštitúcií bola tentoraz Bratislava. Jednodňové zasadnutie 
poskytlo priestor na zvýraznenie tak spoločnej či analogickej tematizá-
cie jednotlivých vystúpení, ako aj diferenciácií sociologických prístupov 
účastníkov konferencie a autorov printových príspevkov. Úvod rokovania 
bol venovaný retrospektívnemu pohľadu Hynka Jeřábka na problematiku 
štvrťstoročia vývinu sociologickej metodológie. Jeho náčrt myšlienkovej 
schémy ako nazerať na vývoj sociologického skúmania, ako ho klasifi-
kovať a podľa akých kritérií posudzovať prínos jednotlivých autorov, ich 
metodologických stratégií a výskumných techník predstavuje fundovaný 
impulz pre metateoretickú analýzu vo všeobecnejšom zmysle. 

Pôvodne prihlásené príspevky boli rozdelené do dvoch tematic-
kých blokov: 
• Spoločenská štruktúra, modernizácia a transformácia ako témy  

sociologického výskumu predstavovali vymedzenie pre obsahovo di- 
ferencované prezentácie slovenských a českých autorov, orientova-
ných prevažne na teoreticko-metodologické problémy spoločenských 
procesov, súvisiacich s premenami skúmaných spoločností v priebe-
hu ostatných dvoch desaťročí. Svedčia o tom príspevky zaoberajúce 
sa problematickosťou modernizačného procesu, analýzy sociálnych 
sietí, dynamiky mimovládneho sektora alebo bezpečnostnej proble-
matiky súčasnosti. Texty uvedeného bloku vhodne rámcuje tematika 
politickej kultúry v kontexte demokratizačného procesu stredoeu-
rópskeho priestoru, ako aj teoretické vymedzenia vzťahu indivídua  
a spoločnosti, ktoré v pôvodnom v programe zahrnuté neboli.

• Kolektívna pamäť a identita reprezentujúce užšie vymedzenú 
problematiku rámcujú príspevky, ktorým dominovali najmä otázky  
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náboženskej pamäte, odlišností teoretických prístupov k jej skú-
maniu, reprodukcie a možností poznávania. Tematické zameranie 
bloku vo finálnej podobe dopĺňa práca, akcentujúca sociálnu prob-
lematiku z oblasti sociológie vidieka.
Záverom treba zdôrazniť, že nie všetci autori/autorky svoje prís-

pevky poskytli aj v printovej podobe na publikovanie. Predložený 
text je tak na jednej strane ochudobnený o zaujímavé prezentované 
poznatky niektorých hostí, no na druhej strane ho obohacujú state, 
ktorých autori z časových a kapacitných dôvodov nemohli vystúpiť 
priamo na rokovaní. Zostáva na čitateľovi, aké podnety a myšlienky 
ho v ponúkanej podobe zaujmú a inšpirujú...

Eva Laiferová – Ľudmila Mistríková (editorky)
 Katedra sociológie FiF UK
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Skúmanie európskych politických 
kultúr v rámci komparatívnej 

sociológie
Research on European political cultures in comparative 

sociology

Silvia MIHÁLIKOVÁ

Abstakt 
Kultúrne faktory života spoločnosti, najmä politická kultúra sa v súčas-
nosti považuje za jeden z najvýznamnejších aspektov demokratizácie 
Strednej a Východnej Európy v kontexte procesov rozšírenia Európskej 
únie po páde komunistických režimov. Popri zmenách v ekonomických, 
právnych a inštitucionálnych oblastiach života spoločnosti spätých so 
zásadnou zmenou politického systému predchádzajúceho režimu, sa 
historicky vzniknuté a postupom času modifikované postoje, hodnote-
nie a fungovanie politiky začali považovať za hlavné indikátory trans-
formácie k demokracii. Hlavným cieľom bola rekonštrukcia tých kul-
túrnych a hodnotových vzorcov, ktoré umožňovali redefiníciu Európy 
ako komunity v období organizačnej zmeny v dôsledku integračných 
procesov v období rozširovania o nové členské štáty. Štúdia sa venuje 
komparatívnemu výskumu politickej kultúry v nových demokraciách 
Strednej a Východnej Európy, analyzuje hlavné kritériá porovnávania, 
základy kritických výhrad voči súčasným praktikám porovnávacieho 
výskumu a poskytuje empirické dáta potvrdzujúce vzájomný vzťah me-
dzi politickou kultúrou a demokratickým vedomím. 

Abstract
The impact of cultural factors, particularly political culture is seen 
as one of the most important aspects of East Central European 
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democratization and the process of the enlargement of the European 
Union after the end of communist regimes. Along with changes in 
economic, legal or institutional frameworks and political systems in 
general, the historically formed and historically variable attitudes, 
evaluations and practices of politics became understood as major 
indicators of transformation to democracy. It is a major objective 
to reconstruct those cultural patterns that frame the redefinition of 
Europe as an imagined community in times of ongoing realignments 
due to EU integration and enlargement. The study focuses on the 
comparative research on political culture in the new democracies 
of East Central Europe analysing main criteria of comparison, the 
background of criticism of current practices in comparative political 
culture research providing empirical evidence of mutual relationship 
between political culture and democratic consciousness. 

1. Vnímanie Európy

Rôzne charakteristiky dnešného vnímania Európy a Európskej únie 
neraz zdôrazňujú vzájomnú previazanosť členských štátov EÚ, ich poli-
tiky, ekonomiky a kultúry, čo vyvoláva dojem prehlbovania uniformity 
a kultúrnej homogenizácie európskych krajín. Hoci Európu nemožno 
stotožňovať s EÚ, práve v dôsledku procesov rozširovania európskej 
integrácie sa objavujú predpovede o „konci dejín“ a definitívnom víťaz-
stve demokracie a kapitalizmu na európskom kontinente. Súbežne s tým 
sa objavujú názory o ničím neobmedzenom rozšírení „coca-colovej kul-
túry“, vzniku „globálnej dediny“ a „macdonaldizácie“ životného štýlu. 
Hoci v Európe možno nájsť nadostač príkladov takéhoto trendu, netreba 
ich preceňovať a spúšťať zo zreteľa aj opačné procesy. Európa je totiž aj 
kolískou moderných národov a nedávny vývoj v jej východnej i západ-
nej časti potvrdzuje, že sily nacionalizmu, ako aj rasizmu majú neustále 
svojich stúpencov a nezanedbateľnú spoločenskú odozvu. 

Možno však konštatovať, že prevažná väčšina Európanov dnes 
žije v spoločnostiach, ktorých základ tvorí európska kultúrna tradícia, 
resp. ich každodenný život ovplyvňujú normy a hodnoty tejto tradí-
cie. Často spomínaná „svetová kultúra“, o ktorej hovoril americký 
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politológ Lucian Pye (1965), je vo svojich základoch nepochybne 
európskou kultúrou, hoci dnes sa zdá, že najaktívnejšie ju presadzujú 
a exportujú Spojené štáty americké (ktoré sú v konečnom dôsledku 
takisto produktom európskej kultúry). 

Ľahko a neraz rutinérsky hovoríme o „Európe“ a o „európskych tra-
díciách“, vieme, kde sa Európa nachádza na mape, ale máme problémy 
určiť jej fyzické a kultúrne hranice a s istotou povedať, čím sa odlišuje 
od iných častí sveta. Európania majú veľa toho, čo ich spája, ale ešte 
viac toho, čo ich rozdeľuje. Nemajú jednotnú históriu, hovoria rozlič-
nými jazykmi, vyznávajú rozmanité sociálne hodnoty, ich názory na 
vlastné miesto vo svete sa často líšia, s tragickou pravidelnosťou viedli 
medzi sebou vojny, neraz menili svoju príslušnosť, identitu a často aj 
vnútorné hranice v súvislosti so zmenami ich politickej príslušnosti.

Napriek tomu vidíme, že od roku 1945 rozdiely postupne nahra-
dzovali spoločné záujmy, ciele a hodnoty, čo do istej miery spôsobila 
zmena európskej pozície vo svete. Vonkajší pozorovatelia dnes musia 
prehodnotiť aj koncept Európy, ktorá prestáva byť súhrnom jednotli-
vých samostatných štátov a v podobe EÚ sa stáva skôr mocným su-
perštátom, hoci v ostatných rokoch sa čoraz viac hovorí o možnom 
rozpade tohto integračného zoskupenia najmä v súvislosti s krízou  
v Grécku, migračnou vlnou, možným odchodom Británie z EÚ. Ok-
rem toho, Severná Amerika a Japonsko vidia v EÚ nového konkuren-
ta v procese získania ekonomickej moci a politického vplyvu, zatiaľ 
čo väčšina obyvateľov Východnej a Strednej Európy považuje EÚ za 
novú silu, ktorá je zárukou pozitívnych ekonomických a politických 
zmien a ich politické reprezentácie vyvinuli maximálne úsilie, aby sa 
stali členmi tohto prestížneho klubu. 

Určiť, čo je „Európa“ a čo znamená „európsky“ bol odjakživa prob-
lém. Nevieme sa totiž zjednotiť nielen v mienke o vonkajších hrani-
ciach regiónu, ale jednota nepanuje ani v oblasti preferovaných hodnôt 
a noriem v povedomí jeho obyvateľov. Hoci dnešní obyvatelia Európy 
prechádzajú významnými politickými a ekonomickými zmenami, kto-
ré im umožňujú považovať samých seba niekedy skôr za „Európanov“ 
než za Nemcov, Grékov alebo Fínov, tento trend so sebou prináša nie-
koľko otázok. Čo je to Európa a čo vlastne znamená byť Európanom? 
Existuje akási konzistentná európska identita, európska politická kultú-
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ra spolu so súborom základných európskych hodnôt, ktoré obyvatelia 
Európy prijímajú za svoje? Kde začína a kde sa končí Európa? Európa 
totiž nebola nikdy zjednotená a jej dejiny sú plné fragmentácie, konflik-
tov, zmien hraníc a prelínajúcich sa identít. Prvý raz vo vlastných deji-
nách je dnes značná časť európskych štátov zaangažovaná do procesov 
dobrovoľnej integrácie, ktorá napomáha svojim občanom, aby mysleli 
a konali skôr ako Európania, než ako príslušníci menších kultúrnych 
skupín, ktorí sú iba náhodou obyvateľmi toho istého územia. 

Definovanie Európy ostáva z rôznych príčin nejasné aj napriek 
tomu, že Európania združení v EÚ sa postupne približujú k ekonomic-
kej, sociálnej a politickej integrácii. Prvým dôvodom je skutočnosť, 
že iba málo členských štátov EÚ je kultúrne homogénnych a neexis-
tuje nič, čo by sme mohli považovať za európsku rasu. Ako sa raz 
vyjadril historik H. A. L. Fisher „...Európa je kontinentom ´vydare-
ných bastardov´“ (McCormick, 1999). V dôsledku sústavných posu-
nov územných hraníc počas storočí sa takmer vo všetkých európskych 
štátoch nachádzajú národnostné menšiny a niektoré z nich sú štátnymi 
hranicami aj rozdelené. Mnoho krajín sa stalo cieľom masovej imig-
rácie v predchádzajúcich štyridsiatich rokoch. Príkladom sú Alžírča-
nia vo Francúzsku, Turci v Nemecku a Indovia v Británii. Dnešný 
prúd utečencov a migrantov z krajín Blízkeho Východu a Severnej 
Afriky ešte viac zvýrazňuje rozmanitosť a neraz konfliktný proces pri-
jímania mimoeurópskych hodnôt a vzorcov správania v jednotlivých 
európskych krajinách. Zároveň neexistuje dominantná kultúra a väč-
šina Európanov si ani nechce pripustiť myšlienku, že ich identity by 
sa mohli podriadiť homogenizovanej eurokultúre.

Po druhé, iba v samotnej EÚ sa používa takmer 50 jazykov, ktoré 
sú starostlivo chránené ako symboly národných identít a reprezentujú 
prvok, ktorý sústavne pripomína rozdiely medzi európskymi národmi. 
Existencia viacerých jazykov zároveň znamená, že všetky oficiálne do-
kumenty EÚ sa prekladajú do 24 oficiálnych jazykov členských štátov, 
hoci čoraz častejšie sa v inštitúciách EÚ používa angličtina a francúz-
ština. Význam angličtiny rastie aj vzhľadom na to, že sa presadila ako 
komunikačný jazyk v globálnom obchode a diplomacii a môže sa stať 
jazykom Európy. Toho sa však obávajú predovšetkým Francúzi, no do 
istej miery to znepokojuje aj ostatných Európanov, hoci sa tomu pravde-
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podobne nebude dať vyhnúť. Na prvý pohľad sa tak vytvára pre Európa-
nov šanca všeobecného dorozumenia a vzbudzuje to nádeje na reduko-
vanie kultúrnych rozdielov, ktoré ich doposiaľ rozdeľujú. Rovnako má 
však táto idea celý rad odporcov, ktorí nepripúšťajú podobnú možnosť.

Po tretie, dejiny európskych štátov sa po stáročia navzájom pre-
krývali podľa toho, ako sa kolonizovali jednotlivé územia, ako kraji-
ny vstupovali do vojen a vytvárali rôzne spojenectvá. Napriek tomu 
toto vzájomné prekrývanie a splývanie slúži skôr na zdôrazňovanie 
rozdielov ako na zdieľanie pocitu zo spoločnej minulosti. Európska 
integrácia teda čiastočne vznikla ako reakcia na sústavné konflikty 
vyplývajúce zo vzájomných rozdielov, a ako pokus o ich ukončenie. 
Historické rozdiely sa ďalej prehlbovali v súvislosti s rozličnými záuj-
mami určitých európskych štátov vo sfére koloniálnej politiky. Priori-
ty vo vonkajších vzťahoch dlho prevažovali nad záujmom kultivovať 
vzťahy s bezprostrednými susedmi – dokonca aj dnes pozorujeme, že 
Británia, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko naďalej udržujú úzke 
vzťahy so svojimi bývalými kolóniami, zatiaľ čo Nemecko má z iných 
príčin záujem o vzťahy s východnou Európou. Vzájomné vzťahy me-
dzi európskymi krajinami sa však sústavne menia podľa momentál-
neho celosvetového vývoja, ale aj v rámci samotnej EÚ a jej rôznych 
vnútorných zoskupení – napríklad úvahy o možnosti „dvojrýchlostnej“ 
Európy alebo postoje krajín Visegradskej štvorky týkajúce sa prijatia 
kvót na prerozdelenie počtu utečencov v rokoch 2015/16. 

Konečnou a najzávažnejšou príčinou nejednoznačného chápania 
Európy je neistota týkajúca sa jej politických a geografických hraníc. 
Každý iný kontinent určuje pobrežie, a aj keď západné, severné a južné 
hranice Európy lemuje Atlantický oceán, Baltické a Stredozemné more, 
neexistuje jasná východná hranica. V striktnom ponímaní Európa ani 
nie je kontinent (obyčajne definovaný ako veľké spojené územie), ale 
tvorí časť ázijského kontinentu. Vymedzenie východnej hranice Euró-
py obyčajne prebieha cez pohorie Ural, Kaspické more, pozdĺž Kau-
kazu, ale to sú predovšetkým geografické špecifiká, ktoré pomáhajú 
určiť územie, kde sa stretáva Európa a Ázia, pričom nejde o politickú 
realitu. Ak aj dnes prijmeme Ural ako hranicu, potom šesť bývalých 
Sovietskych republík – Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko a tri baltské 
štáty – tvoria súčasť Európy. Tri baltické republiky boli historicky späté  
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s Európou a po páde ZSSR sa hneď vydali smerom na Západ. Otvore-
nou ostáva otázka o orientácii Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska.

 Najväčším problémom Uralského pohoria je to, že nepredstavuje 
iba hranicu medzi dvoma štátmi, ale leží hlboko v srdci Ruska. Rusov 
kedysi považovali (a sami sa tak cítia dodnes) za Európanov, pričom 
Rusko na západ od Uralu sa dlho pokladalo za Euroáziu vzhľadom na 
odlišnosti, ktorú tomuto regiónu pripisovali Európania. Dnešné poli-
tické a ekonomické záujmy Ruska sa tiež značne odlišujú od záujmov 
Európy. Najčastejším problémom pri akceptovaní Ruska ako časti 
Európy je fakt, že tri štvrtiny jeho územia ležia na východ od Uralu, 
kde žije viac ako štyridsať etnických menšín, z ktorých značnú časť je 
veľmi ťažko považovať za Európanov.

Meniaca sa mocenská rovnováha v strednej Európe znamenala, že 
Poliaci, Česi a Slováci sa ocitli na križovatke veľmocenského súpe-
renia, čo znamenalo, že tento región bol známy ako tzv. pomedzie 
(lands between). Ďalšie rozlišovanie Slovanov sa odvodzovalo od 
vyznávaného náboženstva: katolicizmu, gréckej ortodoxnej cirkvi  
a islamu, ktoré vyústili do kultúrnej heterogenity. Západ považoval 
toto územie za nárazníkovú zónu vo vzťahu k Rusku aj preto, že 
príslušníci spomenutých národov neboli schopní vytvoriť dlhotrva-
júcejšie štátne útvary určované dominantnými etnickými skupinami. 
Ideologické rozdelenie medzi Východom a Západom počas studenej 
vojny iba zvýraznilo odlišnosť východnej Európy, hoci z historického 
hľadiska malo Poľsko vždy bližšie k Európe ako Rusko. 

Balkán odjakživa predstavoval čosi neurčité medzi Európou  
a Áziou; geograficky síce tvoril časť Európy, ale historicky patril  
k Ázii. Dlho sa považoval za pokračovanie Malej Ázie a donedáv-
na ho Európania pokladali za Blízky Východ. Balkánske krajiny sa 
dlho pokladali za prechodnú zónu, kde sa stretávajú dve civilizácie. 
Raz sa pod tým chápalo náboženstvo (hranice medzi islamom, ka-
tolicizmom a východným pravoslávím), inokedy politické komunity 
(hranice medzi Východo a Západorímskou ríšou, medzi Habsburskou  
a Otomanskou ríšou a neskôr medzi Slovanmi a Rusmi, či západný- 
mi a východnými vplyvmi). 

Na záver je tu otázka týkajúca sa Turecka, ktoré Európania dlho 
považovali za súčasť islamskej sféry vplyvu a teritoriálne za časť 
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Malej Ázie. Za územie, kde sa stretáva Ázia a Európa, sa obyčajne 
považuje Bospor, čo znamená, že asi 4 % Turecka ležia v Európe. Ne-
máme preto považovať Turecko za európsky štát? Turecko požiadalo 
o členstvo v EÚ, ale až na summite EÚ v Helsinkách v decembri 1999 
získalo status kandidátskej krajiny a v roku 2005 sa otvorili prístupo-
vé rozhovory s Tureckom, hoci neustále pretrvávajú obavy týkajúce 
sa chudoby Turecka, veľkosti jeho populácie a úrovne rešpektovania 
ľudských práv. Vývoj vzťahov EÚ s Tureckom je v súčasnosti pozna-
čený migračnou krízou, ktorá spôsobila ochladenie vzájomných vzťa-
hov a hoci v pozície EÚ sa uskutočňujú kroky ako finančne pomôcť 
Turecku so zvládnutím veľkého migračného tlaku zo Sýrie, situácia 
ostáva napätá. V akademickej sfére je napríklad dôkazom neistoty  
a obáv o zabezpečenie bezpečnosti účastníkov nedávne rozhodnutie  
o presunutí svetového kongresu International Political Science Asso-
ciation v roku 2016 z Istanbulu do inej európskej krajiny.

Nie je to tak dávno, čo sa skončila studená vojna a doposiaľ pre-
trvávajú ťažkosti s prekonaním vnímania politických, ekonomických  
a sociálnych rozdielov, ktorými sa líšili krajiny na oboch stranách želez-
nej opony. Väčšina najmä starších Európanov hľadí na Maďarsko a Poľ-
sko trochu inými očami ako na Belgicko a Francúzsko. Ďalšie rozdiely 
vznikli medzi európskymi štátmi od roku 1970, keď sa niektoré stali 
členmi EÚ a iné ostali mimo. Európanov ešte všeličo rozdeľuje a každý, 
kto cestuje naprieč Európou, tieto rozdiely okamžite rozpozná: rozličné 
jazyky, kultúrne tradície, odlišný systém zákonov, vzdelávania a zdra-
votnej starostlivosti, rozdielne sociálne priority, kuchyňu, zábavu, vzory 
správania, štýl odievania, spôsob plánovania a výstavby miest, trávenia 
voľného času, vzťahov k vidieku, ba aj pravidlá cestnej premávky. Eu-
rópania sa líšia i spôsobom, ako vládnu sami sebe a tým, čo dosiahli  
v ekonomike a sociálnom zabezpečení. 

Treba však priznať, že zároveň je viac toho, čo majú Európania 
spoločné. Ekonomická a sociálna integrácia, ktorá sa uskutočňuje pod 
hlavičkou EÚ a jej predchodcov od začiatku päťdesiatych rokov spô-
sobila, že potreby a priority Európanov sa značne zblížili. To vedie 
k tomu, že zvyšok sveta je čoraz viac náchylný považovať občanov 
štátov združených v EÚ za občanov toho istého ekonomického, ak už 
nie politického bloku, než za občanov samostatných štátov. 
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Tento stručný úvod o vnímaní toho, čo považujeme za Európu  
a „európske“ naznačuje ťažkosti späté s konštruovaním charakteris-
tík či už „európskej politickej kultúry“, alebo „politickej kultúry EÚ“, 
pokiaľ by sme používali jej označenie v singulári. Za vhodnejšie po-
važujem uvažovať zásadne v množnom čísle, hovoriť o politických 
kultúrach, resp. subkultúrach. To nevylučuje možnosti ich vzájomné-
ho zbližovania, prelínania či splývania, ale zároveň nevyvoláva dojem 
akéhosi umelého zjednocovania a vytvárania nových „eurokonceptov“, 
ktoré sú neraz príliš vzdialené od reality. Na druhej strane však aj celá 
koncepcia integrácie Európy pôsobila vo svojich začiatkoch ako utópia 
a len postupom času sa ideály a vízie stali každodennou realitou. 

1.1 Predmet analýzy: politická kultúra

Jean Monnet, jeden z tých, ktorí stáli pri ideovom, politickom 
i ekonomickom zrode európskej integrácie, povedal na sklonku 
života, že keby mal začínať ešte raz, začal by s integráciou v ob-
lasti kultúry. Potvrdilo sa totiž, že otázkam spätým s vytváraním 
európskej identity nevenovali vznikajúce euroštruktúry dostatok 
pozornosti, nepovažovali ich za seriózny problém, čo má dnes ďa-
lekosiahle dôsledky. Technokratické vnímanie integračných pro-
cesov našlo totiž pozitívnu odozvu predovšetkým v byrokratic-
kých štruktúrach, ale ťažšie prenikalo do vedomia, hodnôt, noriem  
a vzorov správania jednotlivcov. Preto aj občania členských štátov 
EÚ (ak už neberieme do úvahy populáciu tých európskych štátov, 
ktoré nie sú členmi EÚ) majú neraz rozporuplný vzťah k hodno-
teniu integračných procesov, nevedia sa orientovať vo vnútor-
nej štruktúre Únie, nemajú jasno v otázke preferovaných hodnôt  
a nevedia ani posúdiť pozíciu vlastnej krajiny a jej občanov v zjed-
nocujúcej sa Európe. Verejná mienka je v mnohých krajinách roz-
delená medzi stúpencov, ba až nadšencov ďalšej integrácie a „euro- 
skeptikov“, ktorí zdôrazňujú súčasné, ako aj očakávané budúce 
negatívne dôsledky integrácie. Práve z tohto dôvodu má skúmanie 
ako stabilných, tak aj meniacich sa aspektov a procesov utvára-
nia politických kultúr mimoriadny význam. Prispieva totiž nielen  
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k pochopeniu toho, čoho sme dnes svedkami na európskom konti-
nente, ale umožňuje nám aj poodhrnúť záves nad tým, čo nás v tejto 
oblasti pravdepodobne čaká v najbližšej budúcnosti.

Otvorené otázky späté s rozličným vymedzením európskej identi-
ty sa teda odrážajú aj v rámci štúdia európskych politických kultúr na 
pôde viacerých sociálnych vied – napr. sociológie, politológie, kul-
turológie, moderných dejín, antropológie, ale i politickej ekonómie, 
komunikačných štúdií atď. Z metodologického hľadiska sa analýza 
politickej kultúry uskutočňuje prostredníctvom veľmi heterogén-
nych postupov. Tak ako sa na jednej strane môžeme stretnúť s tým, 
že jednotliví autori považujú politickú kultúru za akýsi „konceptuál-
ny dáždnik“, pod ktorý sa dá zaradiť všetko, čo v spoločnosti súvisí  
s politikou, tak sa na druhej strane nájdu názory, ktoré považujú ten-
to koncept za príliš neurčitý a predstavuje iba okrajovú kategóriu pri 
skúmaní politiky. Za štyridsať rokov odkedy sa na pôde sociálnych 
vied udomácnil tento smer komparatívneho štúdia politiky (Almond, 
1956) sa možno stretnúť s nespočetným množstvom štúdií, monografií,  
kritických, ale i súhlasných reakcií na samotný teoretický koncept 
štúdia politickej kultúry, ako i na možnosti jeho empirickej verifiká-
cie. Preto sa neraz hovorí, že koncept politickej kultúry predstavu-
je v politickej sociológii a politológii síce jeden z najpopulárnejších  
a najzvodnejších, ale pritom aj najviac kontroverzných a neujasne-
ných smerov štúdia. Dôkazom je skutočnosť, že sociálni vedci pova-
žujú politickú kultúru za synonymum celého radu aspektov a neraz 
ťažko porovnateľných dimenzií skúmania politiky. Môže vyjadrovať 
vnímanie, hodnotenie a vnútorné prijatie či odmietnutie politického 
režimu; zvláštnosti odlišujúce jednotlivé krajiny; niekedy sa politic-
ká kultúra spája výlučne s politickými hodnotami, ale môže byť aj 
definíciou spravodlivosti; inokedy je to „ideológia“ alebo politická 
psychológia; ale takisto môže vyjadrovať „národný charakter“, alebo 
„občianske náboženstvo“, či nacionalizmus, ale rovnako aj politickú 
indoktrináciu, či práve naopak, odpor voči indoktrinácii. 

Hoci táto šírka prístupov môže mať pozitívny vplyv na ďalší roz-
voj samotnej teórie, najmä vzhľadom na otvorenosť a flexibilitu dané-
ho konceptu vedúcu k ďalším kreatívnym postupom, každý vedec po-
važuje za potrebné vybrať si určitý rámec interpretácie a usporiadania 
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výskumných krokov. V nasledujúcom texte sa budem zaoberať kla-
sickým modelom a typológiou politických kultúr v dielach Gabriela 
Almonda a Sidneyho Verbu, osobitnú pozornosť budem venovať kon-
ceptu občianskej politickej kultúry, stručne zhrniem kritické výhrady 
voči tejto koncepcii a pokúsim sa vymedziť základné metodologické 
a empirické postupy pri štúdiu politickej kultúry v postkomunistic-
kých krajinách, najmä v stredovýchodnej Európe.

Ešte predým však pár slov o tom, ako sa stretávame s pojmom poli-
tickej kultúry v každodennom živote, v médiách, v politickej publicis-
tike. Atraktívne slovné spojenie politiky a kultúry v magickom pojme 
politická kultúra sa skloňuje vo všetkých pádoch v našej i zahraničnej 
sociálnovednej produkcii, v politickej publicistike, v politických pre-
javoch a dokumentoch, ale dostalo sa i do bežného jazyka a do kaž-
dodenných diskusií o situácii, v ktorej sa nachádza naša spoločnosť.  
V súčasnosti zažívame priam boom pri označovaní niektorých javov po-
litického života ako politicky kultúrnych, resp. politicky nekultúrnych. 
Politická kultúra sa stáva neraz barličkou, ktorá pomáha autorom viac 
alebo menej úspešne preklenúť nedostatočnú verbálnu vybavenosť a do-
dať zdanie akademickosti ich textom, ba zavše sa použitie tohto pojmu 
mení na pláštik, pod ktorý sa dá skryť skutočne hocičo. Výstižné zma-
povanie skúmania politickej kultúry v minulosti i súčasnosti poskytuje 
práca českého sociológa Mareka Skovajsu: Politická kultura. Přístupy, 
kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky (Skovajsa, 2006).

Jedným z najfrekventovanejších prístupov k chápaniu politickej 
kultúry je už spomínané označovanie niektorých javov za politicky kul-
túrne, iných za nedostatočne politicky kultúrne, či úplne nekultúrne. 
Stretávame sa aj s názormi, že až keď sa demokracia v spoločnosti plne 
presadí a bude v konsolidovanom štádiu, vytvorí sa i demokratická po-
litická kultúra, ktorá doposiaľ absentuje v politickom živote. Smer ta-
kýchto a podobných úvah vychádza z normatívneho prístupu k politic-
kej kultúre, z presvedčenia, že existuje jej ideálna, všeobecne želateľná 
podoba, ku ktorej môže dospieť rodiaca sa demokratická spoločnosť iba 
postupne, dlhodobým vplyvom demokratických inštitúcií, vytvorením 
nového vzťahu medzi politikmi a občanmi, a pravdaže, zmenou hod-
notových orientácií a vzorov politického správania. Tak sa teda stalo, že 
politická kultúra predstavuje neraz zaklínaciu formulku, ktorou sa raz  
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v podmienkach Slovenska vysvetľujú prednosti našej „holubičej povahy“ 
v politike, inokedy sa jej pomocou ospravedlňuje nedostatok základných 
prvkov slušného správania a tolerancie medzi politikmi, či prívržencami 
rozdielnych politických názorov. Väčšinou sa tento prístup kombinuje  
a dopĺňa analýzou fungovania existujúcich politických inštitúcií. 

V konkrétnej situácii postkomunistických spoločností je veľmi 
problematické vychádzať z prijatia jednoznačných kritérií na ozna-
čenie pozitív či negatív politickej kultúry a určovať jej nízku či vy-
sokú úroveň. Normatívy, ktoré sú plne akceptovateľné v jednej kra-
jine alebo skupine krajín (napr. v súlade s hodnotami prevažujúceho 
vierovyznania) môžu pôsobiť úplne dysfunkčne v rámci očakávaní 
populácie inej krajiny či regiónu. Označenie vysokej úrovne politickej 
kultúry platí vari len v prípade, ak v najvšeobecnejšej rovine vyjadruje 
rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd, hodnôt humaniz-
mu a demokracie, prípadne ak je synonymom dosiahnutia takmer ne-
dosiahnuteľného, totiž fair-play v politike.

Kurt Sontheimer, ktorý sa dlhé roky venoval konceptualizácii ako 
i empirickým aspektom štúdia politickej kultúry, tvrdí, že: „ patetic-
ké zneužívanie politickej kultúry charakterizuje dnešnú publicistiku  
a politický slovník takmer všade na svete. Argumenty politickej kul-
túry sa pritom používajú ako nástroj riešenia politických sporov, pros-
tredníctvom ktorého možno protivníka zasiahnuť na citlivom mieste.“ 
(Sontheimer, 1990, 13) Ťažko totiž vyvrátiť verejné obvinenie z ne-
dostatku politickej kultúry, ak obsahuje účelovo skĺbené argumenty 
racionálneho a emociálneho charakteru a pritom nikto nevie, čo si 
má pod politickou kultúrou predstavovať. Otvorenou ostáva i otáz-
ka, koľko demagógie, neúplnej pravdy či nepravdy znesie označenie 
určitého javu alebo správania za politicky kultúrne, resp. politicky ne-
kultúrne. Určiť prijateľné hranice a merateľné kritériá je veľmi ťažké, 
neustále sa k nim treba vracať a ustavične ostávajú predmetom sporu.

1.2 Klasický model a typológia politickej kultúry

Východiskom klasického prístupu ku skúmaniu politickej kultúry 
je stať Gabriela Almonda, v ktorej uvádza, že „...koncept politickej 
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kultúry umožňuje systematickú komparáciu rozličných politických 
systémov dnešného sveta“, pričom vychádza z toho, že „...v každom 
politickom systéme existujú odlišné orientácie vo vzťahu k politike.“ 
(Almond, 1956, s. 29, 35) Východiskom skúmania politických kultúr 
bolo presvedčenie, že stabilná demokracia si vyžaduje špecifický sú-
hrn postojov jednotlivcov a skupín, ktoré im pomáhajú sa orientovať 
v politike, ale zároveň ich aj pripravujú na aktívnu účasť v politickom 
živote. Charakteristickými znakmi takýchto postojov je vysoký stu-
peň občianskej podpory existujúcich systémov a dôvera voči inštitú-
ciám vyplývajúca z príslušnosti k rozmanitým skupinovým subjek-
tom v rámci daného systému. 

Medzi príčiny vzniku koncepcie politickej kultúry patrila okrem 
iného iracionalita prvej svetovej vojny, nástup fašizmu, osobitne na-
cizmu a katastrofálne dôsledky druhej svetovej vojny, ktoré viedli  
k snahe nájsť intelektuálne riešenie tejto tragickej historickej „skla-
dačky“. Úmyslom bolo pokúsiť sa vysvetliť kolaps európskych kon-
tinentálnych demokracií (Nemecko, Taliansko, Francúzsko) a poro-
vanať ich s vývojom v krajinách, ktoré vyznávali rovnaké hodnoty 
demokracie (Veľká Británia, USA) a v ktorých neprišlo k podobným 
posunom smerom k totalitarizmu. Vývoj po druhej svetovej vojne, 
nové rozdelenie sveta si vyžadovalo hľadať odpovede na otázky o pod-
mienkach stability demokratických režimov. Almond prijíma väčšinu 
argumentov teoretikov masovej spoločnosti (H. Arendt, E. Fromm, 
E. Lederer), ktorej charakter viedol k náchylnosti populácie podria-
diť sa demagogickému vedeniu a autoritárskym praktikám. Dôraz,  
ktorý kládli pluralistické teórie na formovanie silných záujmových 
skupín, rolu profesionálnych elít a možnosti redukcie intenzity záuj-
mov prostredníctvom ich rozptýlenia do rôznych sociálnych skupín, 
vychádzal najmä z analýzy fungovania demokracie vo Veľkej Britá-
nie a v USA, kde sa, na rozdiel od kontinetálnej Európy, demokratický 
režim zachoval.

Hoci samotná teória ako i metódy skúmania politickej kultúry 
pochádzajú z prostredia americkej politickej vedy, neslobodno za-
budnúť, že to boli najmä tradície nemeckej a talianskej vedy, ktoré 
so sebou pri úteku priniesli európski intelektuáli a ktorými prispeli  
k formovaniu konceptu politickej kultúry.
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Pri koncipovaní empirického výskumu politickej kultúry zohral 
významnú úlohu rozvoj sociologických metód a techník skúmania. 
Teórie sa totiž zdali byť príliš špekulatívne, ak neexistovali vedecky 
vymedzené metódy overenia ich správnosti. Preto sa v rámci presa-
denia behaviorálneho prístupu na pôde sociálnych vied a najmä pri 
výskumoch verejnej mienky pristúpilo k precizácii výberu výskumnej 
vzorky v záujme dosiahnuť čo najvyššiu mieru reprezentatívnosti pri 
skúmaní veľkých skupín populácie; zvýšila sa zložitosť metód ve-
denia a zaznamenávania interview v záujme dosiahnuť čo najvyššiu 
mieru spoľahlivosti získaných dát; prišlo k detailnému rozpracovaniu 
skórovacích a škálovacích techník, ktoré umožnili triedenie a zorade-
nie odpovedí do homogénnych skupín; a prehĺbila sa zložitosť metód 
štatistickej analýzy, ktorá umožnila posun od deskriptívnej štatistiky 
k bivariantnej, multivariantnej, regresnej a kauzálnej analýze (pozri 
Almond, 1990, 140-143).

Štúdium politickej kultúry predstavovalo aj snahu kriticky sa 
vysporiadať s inštitucionalizmom a konštitucionalizmom v rámci 
tradičnej štátovedy, pretože tieto prístupy nezohľadňovali mimoin-
štitucionálne elementy pri analýzach politických systémov (posun po-
zornosti od „veľkej politiky“ k zdôrazňovaniu významu „sociálnych 
dejín“ a „oral history“ predstavoval paralelnú reakciu na pôde histo-
rických vied). Základné nedostatky inštitucionalizmu sa totiž nepo-
darilo prekonať požičaním si niektorých téz a záverov z psychológie. 
Tieto pokusy vyústili do dobových koncepcií politických ideológií 
či národného charakteru, ktoré mali a majú svoje opodstatnenie,  
avšak niektorí stúpenci psychologizácie politickej vedy deformovali 
ich obsah. Tak sa výlučne prostredníctvom národného charakteru za-
čali vysvetľovať zvláštnosti vzniku a fungovania jednotlivých politic-
kých systémov, politických tradícií a politického správania občanov. 
Národný charakter sa konštruoval umelo ako zovšeobecnenie naj-
rozšírenejšieho individuálneho charakteru v danom spoločenstve na 
základe relatívnej častosti výskytu určitého typu osobnosti dospelých 
príslušníkov národa (koncepcie tzv. „modálnej osobnosti“). Určenie 
rysov individuálneho charakteru bolo založené na predstavách bež-
ného vedomia, ktoré vychádzali z aktuálnych, často iba čiastkových 
pozorovaní, ale aj z trvalých, historicky vzniknutých mýtov. Na zákla-
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de zovšeobecnenia týchto predstáv o prevažujúcom type individuál-
nych charakterov sa potom vytvárala typológia politických systémov 
a politických kultúr redukovaná na známe rozdielne predstavy, podľa 
ktorých sú napr. Anglosasi zdržanliví, vecní a racionálni; románske 
národy impulzívne, emociálne, so sklonom k anarchizmu; Nemci so 
zmyslom pre organizovanosť, prejavujúci zvláštnu úctu k moci atď. 
Táto extrémna forma psychokultúrneho determinizmu sa však relatív-
ne rýchlo zdiskreditovala a v podstate bola odmietnutá. Avšak dôraz, 
ktorý kládol tento prístup na subjektívne faktory pri výklade politic-
kých javov, má pokračujúci vplyv v štúdiu vodcovstva a v niektorých 
analýzach politických kultúr.

Šírka chápania politickej kultúry pritiahla pozornosť celého radu te-
oretikov, ktorí sa viac menej zhodujú iba v zásadných kontúrach toho, 
čo tvorí tento fenomén, ináč každý vkladá do obsahu politickej kultúry 
vlastné charakteristiky a premenné. Určitá zhoda panuje v názore, že 
pri vysvetlení politického správania na mikro, mezo, či na makroúrovni 
zohrávajú významnú úlohu politické hodnoty, normy činnosti, emócie 
a očakávania v oblasti politiky. Tieto hodnoty, normy a city nie sú jed-
noduchým odrazom sociálnej a politickej štruktúry, nemožno ich ani re-
dukovať na individualizmus v podobe racionálnej voľby, pretože obsah 
politického vedomia radových občanov i politickej elity je zložitejším, 
stabilnejšín a nezávislejším fenoménom, než ako ho vysvetľujú rôzne 
varianty marxizmu, liberalizmu či teórie racionálnej voľby. V tomto 
zmysle išlo pri formulovaní koncepcie politickej kultúry o inovovanú 
interpretáciu niektorých myšlienok klasikov politického myslenia (napr. 
Ch. Montesquieu a A. deTocqueville) najmä v oblasti vzájomných vzťa-
hov politiky a celkovej kultúry spoločnosti, politiky a morálky, noriem  
a hodnôt v každodennom živote a praxi politických inštitúcií. Koncepcia 
politickej kultúry mala pomôcť vysvetliť politické správanie nielen na 
mikroúrovni, ale aj na makroúrovni analýzy politiky, na úrovni spoloč-
nosti a jej štruktúrnych prvkov, kolektívneho správania, celkovej politic-
kej klímy. Formovanie koncepcie politickej kultúry výrazne ovplyvnili 
tézy Maxa Webera o sociálnom správaní, jeho konštrukcia ideálnych ty-
pov, ale i úloha, ktorú pripisoval ideám a hodnotám v živote spoločnosti.

Historicky prvú typológiu politických kultúr ponúkol G. Almond 
v spomínanej štúdii z r. 1956 (Almond, 1956, 391-409). Vo svojej 
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klasifikácii vyčlenil štyri základné typy politických kultúr a politic-
kých systémov: doindustriálny nezápadný, totalitárny, kontinentálno-
európsky a angloamerický typ.

Doindustriálnu nezápadnú politickú kultúru a politický systém 
pripisuje autor krajinám, ktoré iba nedávno vstúpili na cestu samos-
tatného vývoja alebo v ktorých sa ešte nelikvidovala koloniálna nad-
vláda. Charakterizuje ich často vedúca úloha armády a byrokracie; 
politické záujmy sa presadzujú väčšinou prostredníctvom násilných, 
spontánnych akcií; sociálna štruktúra je málo diferencovaná a existu-
je v nich celý rad polofeudálnych a kmeňových prežitkov. Politický 
systém týchto krajín sa vyznačuje nízkou mierou stability politických 
strán, nezreteľnou diferenciáciou kompetencie politických inštitúcií  
a udržiavaním tradičných štruktúr vlády.

Totalitárne politické kultúry sa vyznačujú na prvý pohľad rovno-
rodosťou, avšak ide o jej umelú podobu. Keďže v nich neexistujú ani 
mimovládne organizácie, ani dobrovoľnícke združenia, a politická ko-
munikácia je kontrolovaná z centra, nie je možné odhadnúť do akej 
miery občania pozitívne prijímajú totalitnú štruktúru. Nemožno však 
povedať, že je to režim absolútne nekonsenzuálny. Na rozdiel od iných 
systémov, v ktorých ide o tradičnú, racionálnu alebo charizmatickú 
legitimitu politického systému, v totalitárnych systémoch je vzťah  
k autorite založený na kombinácii konformity a apatie. Vznik tohto typu 
politických systémov je spätý s modernou dobou, pretože do značnej 
miery závisí od moderných prostriedkov komunikácie, organizácie, ale 
i modernej technológie násilia. Minulí tyrani by určite prijali túto formu 
dominancie, ale ich moc bola obmedzená účinnosťou prostriedkov moci. 
„Totalitarizmus je tyrania vyznačujúca sa racionálnou byrokraciou, 
je to monopol modernej komunikačnej technológie a monopol modernej 
technológie násilia“ (Almond, 1956, 401). Almond sa odvoláva na te-
oretikov totalitarizmu a cituje najmä Hannah Arendtovú a jej analýzu 
sovietskeho typu totalitarizmu ako najvýstižnejšiu charakteristiku „ab-
solútneho mocenského monopolu“ (Arendt, 1996, s. 592). V Almon-
dovom chápaní totalitárnych politických kultúr možno rozoznať dve 
základné charakteristiky: 
1. mocenskú prevahu donucovacích rolí, ktorá preniká do všetkých 

spoločenských štruktúr; 
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2. funkčnú nestabilitu mocenských rolí v rámci byrokracie, strany, armády  
a tajnej polície, zámerom ktorej je prevencia voči stabilnému delegova- 
niu moci a jej možnému rozdeleniu, resp. kreovaniu nových centier moci.
Kontinentálno-európsky typ politickej kultúry prisudzuje Almond 

najmä Francúzsku, Nemecku a Taliansku, pričom škandinávske krajiny 
a krajiny Beneluxu sa nachádzajú medzi kontinentálnym a anglo-ame-
rickým typom. Vyznačujú sa značným stupňom fragmentácie, avšak 
všetky majú spoločné korene a zdieľajú spoločnú históriu na rozdiel 
od fragmentovaných politických kultúr doindustriálneho typu. Existuje  
v nich celý rad politických subkultúr rozličných religióznych a politic-
kých združení „konzervatívneho a radikálneho krídla“ (príkladmi môžu 
byť katolícke regióny Francúzska a juh Talianska). Almond zdôrazňuje, 
že v politickej kultúre týchto krajín dominuje odcudzenie voči politike, 
neprejavuje sa individualizácia politických rolí, čo znamená, že rozhodu-
júcim prvkom politických systémov nie sú formálne zákonné štruktúry, 
ale práve rôzne druhy politických subkultúr. Almond nazýva túto cha-
rakteristiku európskych politických systémov strnulosťou formálnych 
inštitúcií. S určitou nadsádzkou hovorí o rozdielnom stupni vplyvu záuj-
mových a nátlakových skupín v Európe a v USA. Almond tvrdí, že mož-
nosť priameho vplyvu napr. katolíckej cirkvi alebo odborov je neporov-
nateľne vyššia v rámci kontinentálno-európskych politických kultúr, než 
v Amerike. Dôsledkom tejto strnulosti politického systému ako celku je 
sústavne prítomná hrozba tzv. cézarovského výbuchu, ktorým môže byť 
napr. hnutie charizmatického nacionalizmu prekračujúce hranice jednot-
livých štátov. Nebezpečenstvom pri prekonávaní strnulosti formálnych 
inštitúcií môže byť rast vplyvu nátlakových skupín a organizácií. Inými 
slovami, fragmentované kontinentálno-európske politické kultúry majú 
v sebe zabudovaný potenciál totalitarizmu a môžu sa ľahko zmeniť na 
umelo homogénne, pričom zdanlivú strnulosť ich politických systémov 
môže nahradiť nátlakom vyvolaný posun k umelej jednote.

1.3	 Občianska	politická	kultúra

Ďalšie rozpracovanie typológie politickej kultúry a pokus o jej ope-
racionalizáciu obsahuje spoločná práca G. Almonda a S. Verbu The  
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Civic Culture z r. 1963 (Almond, Verba, 1989). Východiskom ich po-
stupu je interpretácia empirického výskumu politickej kultúry vo Veľ-
kej Británii, USA, Nemecku, Taliansku a Mexiku. Kvantitatívne dáta 
doplnili viac ako 5000 rozhovormi, ktoré sa uskutočnili v daných kra-
jinách a možno konštatovať, že práca The Civic Culture je jedna z najci-
tovanejších štúdií 60. rokov. Jej autori argumentujú, že politická kultúra  
„...je psychologickou orientáciou indivíduí vo vzťahu k objektom poli-
tiky. Ide vlastne o „pretavenie“ politického systému do poznatkov, citov 
a hodnotenia občanov.“ (Almond, Verba, 1990, 13) Ide pritom o vedo-
mosti, citové a hodnotové orientácie voči systému ako celku, voči sebe 
ako účastníkom politických procesov, o postoje voči spoluobčanom, 
postoje a očakávania vo vzťahu k výstupom vládnej politiky, poznatky  
o spôsoboch prijímania politických rozhodnutí a ich hodnotenie.

Tieto psychologické orientácie obsahujú kognitívny aspekt, ktoré-
ho základom sú znalosti a mienka o vlastnom politickom systéme, 
jeho úlohách, politických vstupoch a výstupoch; emociálny aspekt, 
ktorý je odrazom citov vyjadrujúcich pozitívny či negatívny vzťah 
k politického systému, k jeho funkciám, jeho personálnym predsta-
viteľom a ich činnosti; a napokon aspekt hodnotový, ktorý obsahuje 
súdy a mienku o politických objektoch, ktoré sú obyčajne kombiná-
ciou štandardných hodnôt a kritérií s informáciami o politike a citmi 
voči nej.

Almond s Verbom sa potom pokúsili určiť rolu politickej kultúry  
v politickom procese. Tu sa analýza stáva menej presvedčivá a táto 
časť ich práce bolo podrobená najzdrvujúcejšej kritike. Tvrdili totiž, 
že súčasťou politického systému každej krajiny je jeho politická kul-
túra a existencia či zmena systému je závislá od jej charakteru. Tak 
napr. podmienkou rozvoja britskej demokracie je podľa ich teórie 
kombinácia „rozmanitosti a konsenzu, racionalizmu a tradicionaliz-
mu“ (Almond, Verba, 1989, 6), ktoré sú vlastné britskej politickej 
kultúre. Politická kultúra teda vytvára na jednej strane podmienky pre 
zmenu systému, ale zároveň podporuje udržanie jeho stability. Inými 
slovami, tvorí kontext alebo prostredie, v ktorom funguje politický 
systém. S takouto pasívnou úlohou politickej kultúry však jej autori 
neboli spokojní a pokúsili sa vyčleniť politickú kultúru zo štruktú-
ry politického systému. Súviselo to s hľadaním odpovede na otázku, 

Skúmanie európskych  
politických kultúr v rámci komparatívnej sociológie



24

ako môže politická kultúra pôsobiť raz v záujme udržania systému, 
teda funkcionálne a inokedy sa stáva disfunkčnou, teda pôsobí v zá-
ujme zmeny systému. Ktoré politické postoje indivíduí majú dopad 
na zmeny či stabilitu politiky? Odpoveď Almonda a Verbu spočíva-
la v presvedčení, že vzhľadom na to, že politická kultúra je mostom 
medzi makro a mikropolitikou a teda spája „správanie indivíduí so 
správaním systému“, treba „odhaliť vzájomný vzťah medzi postojmi 
a motiváciou jednotlivcov tvoriacich politický systém a charakterom 
a prejavmi samotného politického systému“ (Almond, Verba, 1989, 
33). Na prvý pohľad je zrejmé, že ide o dosť vágne kategórie, ktoré 
sa spomínaní autori síce snažili postihnúť vo svojom komparatívnom 
skúmaní vybratých piatich krajín, ale podstata väčšiny použitých ar-
gumentov je skôr v rovine dojmov ako v podobe systematickej analý-
zy. Okrem toho celý rad použitých empirických dát o politických po-
stojoch nedokazuje, že medzi nimi a fungovaním politického systému 
existoval či existuje priamy vzťah.

Na základe analýzy spomínaných empirických materiálov vypra-
covali autori tri čisté prototypy politickej kultúry liberálnych demok-
racií, ktoré sa v reálnych variantoch politických kultúr jednotlivých 
krajín navzájom prelínajú, dopĺňajú a spájajú. Prvým je parochiálny 
typ politickej kultúry, v ktorej nemožno hovoriť o špecializovaných 
politických roliach a očakávaniach alebo snahách o zmenu politické-
ho systému. Politické orientácie občanov sa nelíšia od religióznych  
a sociálnych očakávaní, pričom tento typ politickej kultúry sa vysky-
tuje v spoločnostiach s minimálnou politickou diferenciáciou s preva-
žujúcim normatívnym a príbuzenským modelom politických vzťahov. 

Druhým typom je poddanský  politickej kultúry, ktorú charakte-
rizuje prevažne pasívny vzťah k politickému systému, nepripravnosť 
k aktívnej účasti na jeho fungovaní, čo sa spája s uznaním osobitnej 
autority vlády. Hodnotenie vlády a politických autorít sa môže pohy-
bovať od absolútneho súhlasu a podriadenia sa ich rozhodnutiam až 
k ich zápornému hodnoteniu a odmietnutiu, čo však neústi do snahy 
aktívne sa podieľať na odstránení daného stavu, resp. konkrétnych 
mechanizmov politického systému. 

Tretím typom je aktivistická alebo participatívna politická kultúra 
ako výraz záujmu sociálnych subjektov o aktívnu účasť v politickom 
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systéme, ktorá je spätá s pozitívnymi či negatívnymi vzťahmi jednak 
voči systému ako celku, jednak voči jeho jednotlivým prvkom.

Kombináciou týchto troch čistých prototypov vznikla občianska 
kultúra, koncept, ktorý v období svojho vzniku vyvolal a dodnes vy-
voláva množstvo podporných i kritických reakcií a hoci zaznamenáva 
medzi politickými vedcami periodické odmietanie a opätovné ocene-
nie, patrí dodnes k základným stavebným kameňom modernej poli-
tickej teórie. Základom občianskej kultúry je podľa Almonda a Verbu 
aktivistická politická kultúra, ktorá však obsahuje prvky parochiálnej 
a poddanskej kultúry a jej prejavom je racionálna aktivita jednotlivcov.

Pri určení jednotlivých typov politických kultúr zohrával významnú 
úlohu ich vzťah k politickému režimu, k politickej štruktúre spoloč-
nosti. Almond s Verbom vychádzali z hypotézy, že politická kultúra 
môže, ale aj nemusí byť v súlade s existujúcou politickou štruktúrou. 
O kongruentný vzťah medzi nimi ide vtedy, ak „...úroveň poznatkov  
o politickom systéme zodpovedá prevažne realite a hodnotiace a emo-
ciálne postoje voči systému sú viac menej pozitívne“. (Almond, Verba, 
1963, 21-25) Skutočný súlad (alebo kongruenciu) potom charakterizuje 
prevaha dôvery, oddanosti a lojality voči systému; čiastočný nesúlad 
sa vyznačuje prevahou ľahostajnosti, apatie; a nesúlad znamená vlast-
ne odcudzenie voči systému. Všetky tieto aspekty vzájomného vzťahu  
politickej kultúry a politickej štruktúry spoločnosti sú vlastne v pohybe, 
ich jednotlivé zložky podliehajú sústavným zmenám, väčšina politic-
kých systémov sa vyvíja a teda sa mení aj stupeň súladu, resp. nesúladu 
politického systému a politickej kultúry.

Zásadným prínosom konceptu štúdia politickej kultúry a osobitne 
občianskej kultúry bol posun v chápaní politickej demokracie. Dovtedy 
prevažoval medzi vedcami názor, že politická demokracia spočíva pre-
dovšetkým na existencii formálnych demokratických inštitúcií a ústavy, 
pozornosť sa prípadne sústredila na formovanie politických strán, ktoré 
potenciálne stimulovali účasť občanov v politike. Išlo o rôzne podoby 
pozitivistického, resp. neopozitivistického prístupu k výkladu demokra-
cie a jej inštitúcií, ku ktorému sa aj dnes hlási mnoho autorov. V rámci 
štúdia politickej kultúry sa však postupne dostal do popredia široko ak-
ceptovaný názor, že rozvoj stabilnej a efektívnej demokracie závisí viac 
od orientácií občanov k politickému procesu, teda od politickej kultúry 

Skúmanie európskych  
politických kultúr v rámci komparatívnej sociológie



26

než od štruktúry vlády a politiky. V prípade, že existujúca politická kul-
túra nie je schopná podporovať demokratický systém, jeho šance na ús-
pech sú minimálne. Práve občiansku kultúru považovali Almond s Ver-
bom za jedinú, ktorá je adekvátna udržaniu a rozvoju demokratických 
politických systémov. Spätosť politických postojov a politického sprá-
vania, teda participatívneho charakteru občianskej kultúry mal dokázať 
a) vzájomný vzťah schopnosti porozumieť politike, byť schopný po-

litiku ovplyvniť s praktickými skúsenosťami účasti na politickom 
rozhodovaní; 

b) vzájomný vzťah pocitu politickej kompetencie a politickej partici-
pácie s pozitívnou podporou politického systému; 

c) vzájomný vzťah medzi všeobecnou dôverou k občanom a ich vô-
ľou a schopnosťami pracovať v politike.
Otvorenou otázkou však ostával spôsob prenosu občianskej kultúry 

z generácie na generáciu, tzv. medzigeneračnej transmisie. V záuj- 
me ozrejmenia tohto procesu autori venovali značnú pozornosť prob-
lémom politickej socializácie, jej formám a jednotlivým etapám. The 
Civic Culture bola jedna z pionierskych prác, ktorá zdôrazňovala vý-
znam politickej socializácie a skúseností nadobudnutých v období 
dospelosti. Do značnej miery tým prispela k prehodnoteniu dovtedy 
jednoznačne uznávanej koncepcie, ktorá považovala za rozhodujúci 
obsah a formy politickej socializácie v detstve a v období dospievania. 

1.4	 Kritické	výhrady	voči	teórii	politickej	kultúry

Hoci koncepcia politickej kultúry vyvolala od čias svojho vzniku 
množstvo protikladných a kritických reakcií, v súčasnosti predsta-
vuje jeden z legitímnych prístupov skúmania politiky. Časť autorov 
je dokonca presvedčená, že politická kultúra patrí medzi málo kon-
ceptuálnych rámcov politickej vedy, o obsahu a funkciách ktorých 
panuje v podstate zhoda. Takmer všetky neskoršie práce o politickej 
kultúre reagujú a nejakým spôsobom sa vyrovnávajú s pôvodnou, či 
revidovanou koncepciou Almonda a Verbu, aktualizujú miesto a úlo-
hy fenoménu politickej kultúry v rozličných sociálnych, politických, 
regionálnych či filozofických alebo metateoretických kontextoch.
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Nespočetné množstvo odborných monografií a štúdií o politickej 
kultúre obsahuje celé spektrum kritických výhrad. Pluralita prístupov 
chápania politickej kultúry ústi do protikladných a nekomparabilných 
paradigiem výkladu jej postaty. Jednou z centrálnych kategórií pri vý-
klade politickej kultúry sú politické hodnoty a normy. V súlade s durk-
heimovskou a parsonsovkou tradíciou sú hodnoty a normy špecifické 
sociálne fakty, ktoré sú akýmsi cementom spoločnosti, udržiavajúcim 
jej stabilitu. Neschopnosť spoločnosti utvoriť a udržať či už pluralitnú 
alebo konsenzuálnu kultúru, ktorej základom sú všeobecne prijímané 
hodnoty a normy, vedie k funkcionálnym a štruktúrnym zmenám, kto-
ré môžu ohroziť sociálny systém. V intenciách G. Almonda, S. Verbu, 
ale aj ďalších autorov je potrebné odhaliť súbor noriem a hodnôt, kto-
ré vyjadrujú kultúrne predpoklady stabilnej a efektívnej vlády. Ostáva 
však otvorenou otázkou, čo so spoločnosťami, kde neexistuje súlad 
hodnôt a predsa sú stabilné. V rámci koncepcie občianskej kultúry 
funguje nadôvažok zakorenená predstava o morálnej nadradenosti de-
mokratického systému a v rámci rôznych podôb „transformačných“ 
či „konvergenčných“ teórií presvedčenie, že všetky cesty kultúrneho 
rozvoja vedú k demokracii.

Systémová teória, ktorá sa naplno presadila v 60. rokoch, sa usilo-
vala odmietnuť predchádzajúce ponímanie politickej kultúry založené 
na zdieľaní spoločných hodnôt a noriem. Politika predstavovala sys-
tém, ktorý treba analyzovať predovšetkým z hľadiska vstupov a výstu-
pov, pričom politická kultúra sa dostala na okraj pozornosti. Tvorila 
širšie prostredie fungovania systému a nezohrávala významnú úlohu 
pri skúmaní politického správania. Nezodpovedanou ostávala otázka, 
či bola náhrada centrálneho postavenia politickej kultúry sociologizu-
júcimi a biologizujúcimi predpokladmi vstupov a výstupov prínosom, 
alebo iba zámenou takisto neurčito operacionalizovateľných veličín. 
Nejasná bola aj vzájomná väzba medzi hodnotami vstupujúcimi do 
systémového prostredia, výstupmi systému a ich spätným vplyvom 
na prostredie systému.

Marxistická paradigma výkladu politiky prisúdila atribútom poli-
tickej kultúry sekundárnu úlohu. Samozrejme, medzi autormi hlásia-
cimi sa otvorene či latentne k marxizmu, existovali dva značne odliš-
né prístupy ku koncepcii politickej kultúry.
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Prvý prúd predstavovali ortodoxní, časom „perestrojkoví“ marxisti 
v bývalých socialistických krajinách a druhý prúd reprezentovali stú-
penci marxizmu na Západe. Prorežimní marxisti v krajinách bývalého 
sovietskeho bloku dlho vzdorovali zobrať na vedomie samotnú kon-
cepciu politickej kultúry a zaradiť ju medzi relevantné rámce výkladu 
politiky. Argumentovali dostatočnou šírkou záberu, ktorú poskytoval 
pri štúdiu politiky historický materializmus a nevideli dôvod rozšíriť 
jeho konceptuálny rámec o politickú kultúru. Okrem toho sa im zda-
lo, že ide o koncepciu, ktorá je svojou komparatívnou podstatou jed-
noznačne namierená proti „prednostiam a výdobytkom socializmu“  
a ktorej autori „nedoceňujú sociálnu a triednu podmienenosť rôznych 
foriem politickej orientácie“.

Druhý prúd tvorili západní marxisti, ktorí sa zhodovali so svojimi sú-
putníkmi zo socialistických krajín v tom, že politická kultúra síce môže 
tvoriť časť spoločenskej „nadstavby,“ môže byť odrazom ekonomických 
vzťahov, ale kultúrne normy a hodnoty sú jednoznačne determinované 
ekonomickou a sociálnou „základňou“. Išlo o skutočne redukcionistic-
ký prístup so zjednodušujúcim pohľadom na rozmanitý charakter kultúr  
v jednotlivých spoločnostiach, pričom sa podceňoval význam a rola kul-
túry pri nastolení a udržaní určitého politického režimu. Z metodologic-
kého hľadiska mali oba prístupy spoločnú snahu nájsť možnosti „vytvo-
renia, formovania, či budovania“ akejsi dominantnej, hegemónnej, novej 
či inovovanej politickej kultúry, ktorá by verne odrážala záujmy pretvo-
renia spoločnosti v súlade s ľavicovými ideálmi marxizmu.

Ďalšia línia konceptuálnej kritiky politickej kultúry vyplýva z po-
zície „metodologického individualizmu“, či teórií racionálnej voľby. 
Ich stúpenci argumentujú, že politická štruktúra a politické správa-
nie sa dá vysvetliť krátkodobými prevažne materiálnymi záujmami 
a kalkuláciou politických aktérov. V niektorých verziách tohto teore-
tického prístupu neostáva miesto pre hodnoty, normy, city a ani kom-
plexnejšiu podobu kognitívnej zložky vedomia. História, pamäť alebo 
kultúrny kontext nemajú veľký význam pri štúdiu politiky a teda ani 
koncept politickej kultúry nemá pre pochopenie politického života 
spoločnosti veľký význam.

Odlišný spôsob argumentácie pri kritike koncepcie politickej kul-
túry použil L. Dittmer (Dittmer, 1977, 581-583). Sumarizujúc prá-
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ce zaoberajúce sa vlastným rozpracovaním ako aj kritickou reflexi-
ou konceptu politickej kultúry tvrdil, že nebrali do úvahy pôsobenie 
symbolickej politiky. Symboly totiž existujú nezávisle od človeka  
a majú schopnosť prenosu významov medzi ľuďmi nezávisle na 
vzdialenosti a čase. Jednoznačne však závisia od zmyslu, ktorý im 
dáva rozmer ľudskej interpretácie. Dittmer považoval symboly za 
centrálnu premennú pri štúdiu politickej kultúry, pričom každú ana-
lýzu treba podľa neho začať s identifikáciou kľúčových politických 
symbolov. Pri identifikácii symbolov navrhuje použiť techniky rozp-
racované v sociálnej antropológii, medzi ktoré patria metódy analýzy 
politického systému z hľadiska preferovaných hodnotových orientá-
cií, hierarchického usporiadania, postojov voči autoritám ako aj vy-
typovanie významných osobností či udalostí, ktoré čo najvernejšie 
vyjadrujú vyznávané hodnoty. Ak sú raz kľúčové politické symboly 
identifikované, možno ich analyzovať v rámci semiológie z hľadiska 
ich lingvistických a komunikačných vzťahov s politickou kultúrou. 

2.	 Súčasný	stav	štúdia	 
európskych politických kultúr

Stručný prehľad rozmanitých pohľadov na obsah a úlohy politic-
kej kultúry v moderných spoločnostiach svedčí o tom, že ide o mno-
hostranný fenomén, ktorého interpretácia je v sústavnom pohybe a nie 
je nezvyčajné stretnúť sa aj s úplne protikladnými prístupmi k jeho 
analýze. Pri pokuse zachytiť špecifiky európskych politických kul-
túr treba brať do úvahy na jednej strane možnosť relatívne rýchlych 
zmien určitých aspektov tvoriacich rámec analýzy politickej kultúry 
– napr. inštitucionálne zmeny v postupne sa integrujúcej Európe alebo 
vznik nových demokratických inštitúcií na troskách totalitných reži-
mov Východnej Európy a na druhej strane relatívne pevne zafixovanú 
kontinuitu a stabilitu politických hodnôt, noriem a očakávaní občanov 
vo vzťahu k politike.

Empirické dáta z posledných desaťročí umožňujú konštatovať, že 
výraznejšej zmene podliehajú politické nálady, ktoré vyjadruje stu-
peň dôvery v politické a sociálne inštitúcie, čo závisí od prejavov 
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a efektívnosti politických vodcov, ich administratívy a praktických 
dopadov politiky na každodenný život. Základné politické hodnoty,  
názory na politiku a očakávania ľudí sú stabilnejšie. V Británii 
napr. v priebehu 60. a 70. rokov síce výrazne klesla dôvera v po- 
litické, ekonomické a sociálne elity, ale napriek tomu nemož-
no hovoriť o úpadku či vyčerpanosti demokratických hodnôt. 
Iba 3 % talianskej populácie považuje vlastný politický sys-
tém za dobrý, ale to neznamená, že požadujú celkovú zmenu de-
mokratického politického režimu. Špecifickým prípadom je ne-
mecká populácia, ktorej politické postoje sa vytvárali v druhej 
polovici dvadsiateho storočia pod vplyvom veľmi závažných histo- 
rických skúseností. Jeho obyvatelia pocítili na vlastnej koži a zažili  
od vojenskej porážky, okupácie, rozdelenia, nútenej migrácie, me-
dzinárodného poníženia cez premyslené „konštitučné inžinierstvo“ 
späté s tvorbou kombinovaného volebného systému a federaliz-
mom aj pozoruhodný hospodársky „zázrak“ a zjednotenie krajiny. 
Zmena politických hodnôt sa uskutočňovala priebežne a nemožno 
jednoznačne oddeliť vplyvy rodinných štruktúr, socializácie v det- 
stve a mladosti od resocializácie v dospelosti. Faktom je, že v Ne-
mecku sa vytvorila zmenená politická kultúra, ktorú charakterizuje 
 legitimita režimu a relatívne vysoká účasť občanov v politike.

 Hodnoty, názory, a identita spätá s etnicitou, národnosťou a ná-
boženstvom patria medzi najstabilnejšie štruktúrne komponenty po-
litickej kultúry. Zdá sa, že takmer nepodliehajú zmenám a vyznačujú 
sa vysokým stupňom stálosti aj v priebehu medzigeneračných trans-
misií. V prostredí stredovýchodnej Európy nejde iba o hodnoty a po-
stoje späté s etnolingvistickými či náboženskými identitami. Tesne po 
novembri 1989 bol rozšírený názor, že v bývalom Československu 
liberálne hodnoty politickej kultúry pretrvali aj počas komunizmu  
a po jeho kolapse sa vynorili vo výraznejšej podobe ako v predkomu-
nistickom období. V Poľsku sa prejavujú liberálne politické postoje  
v štruktúrach kde nikdy predtým neexistovali a kde by sme ich vôbec 
nečakali, napr. na ľavom krídle politického spektra. Gabriel Almond 
napríklad tvrdí, že štúdium komunizmu potvrdilo, že „...politické kul-
túry nie sú ľahko transformovateľné. Akokoľvek sa komunisti usi-
lovali o premyslené politické manipulovanie, indoktrináciu a nátlak, 
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ktorému vystavili celé generácie, dosiahli viac menej iba to, že oni 
sami sa stali predmetom transformácie a nie transformujúcou silou.“ 
(Almond, 1990, s. 168) 

Prostriedky a formy politickej socializácie sa v priebehu posled-
ných desaťročí výrazne zmenili. Rodinná autorita prestala byť roz-
hodujúcim prvkom pri tvorbe politických orientácií, vznikol celý rad 
nových socializačných kanálov, ktorých pôsobenie neraz prekonalo 
tradičné prostriedky, akými bola rodina a škola. Rozvoj elektronic-
kých médií, najmä televízie, rýchle rozšírenie sociálnych sietí, zapô-
sobili neočakávanou silou na volebné správanie, mienkotvorné médiá 
zasiahli štruktúru politických orientácií a hodnôt prostredníctvom 
šírenia názorov „dôveryhodných osobností“, ktorými sa stali „nové 
autority“, už to nie sú prevažne učitelia, duchovní, otcovia ctihod-
ných rodín a podobne. To malo vyvolať dojem, že obyčajní ľudia sú 
chránení pred masovou manipuláciou práve komunikáciou s týmito 
„ctihodnými“ mienkotvorcami.

Pokusy zachytiť ako teoretické trendy tak praktické prejavy sú-
časnej politickej kultúry sa vyznačujú hľadaním spoločných rysov  
a špecifík civilizácie na konci dvadsiateho storočia. Možno ich čiastoč-
ne zhrnúť do nasledujúcich téz: 
1. európske politické kultúry spolu s hodnotami a normami, ktoré 

tvoria ich základ prechádzajú celým radom zásadných zmien, sú 
v sústavnom pohybe odrážajúcom na jednej strane multikulturalitu 
a pluralitu európskej civilizácie, na druhej strane akoby sa vracali 
späť k národným hodnotám a tradíciám;

2.  fragmentácia tradičných kultúr a rastúce množstvo nových hodnôt, 
postojov a vzorov správania tvoria spoločné prvky či podobu dneš-
ných zmien, ak sa vôbec dá hovoriť o niečom spoločnom; 

3. vynárajúci sa charakter európskych politických kultúr je vo väčšine 
prípadov označovaný ako „pluralistický, anarchický, dezorganizo-
vaný, rétorický, štylizovaný, ironický, cynický a skrátka ťažko po-
chopiteľný“; 

4. ak chcú sociálni vedci aspoň čiastočne zachytiť charakter súčas-
ných politických kultúr neostáva im nič iné, ako zohľadniť rozma-
nité teórie modernizácie, neskorej moderny, postmoderny či post- 
materializmu.

Skúmanie európskych  
politických kultúr v rámci komparatívnej sociológie



32

Napriek všetkým spomínaným zmenám a posunom v chápaní eu-
rópskych politických kultúr je potrebné si uvedomiť platnosť toho, že 
bez demokratickej politickej kultúry sa môže stať „...politika a aj de-
mokracia otvoreným bojom o moc, bez akýchkoľvek škrupulí, keď je 
všetko dovolené. Nestačí, aby sa jej hodnoty iba abstraktne uznávali, 
ale treba ich uviesť do života.“ (Sontheimer, 1990, 170) 

2.1 Štúdium politickej kultúry  
v postkomunistických krajinách 

Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, štúdium politickej kultúry 
sa dostáva do popredia pozornosti vždy v zlomových okamihoch spo-
ločenského vývoja. Politickí vedci sa ku konceptu politickej kultúry 
utiekajú o pomoc najmä vtedy, keď chcú vysvetliť procesy vzniku 
nových a zániku starých politických inštitúcií, ktoré majú byť garan-
tom presadenia nových hodnôt a noriem, novej politickej kultúry, kto-
rá by bola v súlade a podporovala nastupujúci politický systém. Tak 
sa v priebehu posledných štyridsiatich rokov venoval zvýšený dôraz 
obsahu a charakteru politických kultúr v súvislosti s prechodom od 
autoritárskych či totalitárnych systémov k demokracii, ale aj vtedy, 
keď prišlo k opačným pohybom, teda ku kolapsu demokracie. Dnes 
možno konštatovať, že v súvislosti s pádom komunizmu a otvorením 
železnej opony nastala nielen v oblasti politológie, ale takmer všet-
kých sociálnych vied skutočná renesancia výskumu rozmanitých as-
pektov, ako aj teoretickej koncepcie politickej kultúry.

Neraz sa pritom možno stretnúť s tvrdením, že krajiny stredový-
chodnej Európy sa aj viac ako dvadsať rokov po kolapse komunizmu 
nachádzajú v paradoxnej situácii. Napriek tomu, že prechod k trhovej 
ekonomike zaznamenal relatívne pozitívny posun, nemožno s istotou 
tvrdiť to isté pri hodnotení politických a inštitucionálnych súvislostí 
transformačného procesu. Euforické nádeje týkajúce sa bezproblémo-
vého postupného zaradenia postkomunistických krajín do západoeu-
rópskych štruktúr sa ukázali byť iba naivnou vierou. V každodennej 
politickej realite sa začali prejavovať neočakávané problémy, s ne-
obyčajnou intenzitou sa objavili rezíduá minulosti, vývoj poznačila 
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rastúca nestabilita a nové napätia vo vnútri jednotlivých krajín ako 
aj v ich vzájomných vzťahoch. Na rozdiel napríklad od krajín južnej 
Európy, ktoré sa vydali na cestu k liberálnej demokracii v nedávnych 
desaťročiach, sa zdá, že v postkomunistických krajinách bude oveľa 
ťažšie identifikovať rozdielne modely demokratických, polodemokra-
tických alebo poloautoritárskych režimov. 

Diskusie o politických podmienkach, ktoré mali splniť krajiny uchá-
dzajúce sa o členstvo v Európskej únii sa v predvstupovom období sú-
stredili do oblasti, ktorá by sa dala pracovne nazvať duch demokracie. To 
znamenalo, že nešlo iba o formálne, ale skutočné rešpektovanie demok-
ratických princípov v politickom živote daných krajín. Nestačilo vytvoriť 
základnú štruktúru demokratických inštitúcií, prijať demokraticky znejú-
ce ústavy a zákony, ale rozhodujúcu úlohu nadobudli procesy uplatňova-
nia deklarovaných noriem a demokratických pravidiel v praxi. Postupom 
času sa ukázalo, že hoci zásadné zmeny a progres v ekonomickej oblasti 
spolu s vytvorením pluralitného politického prostredia sú mimoriadne dô-
ležité, nezaručujú prehlbovanie demokratických princípov a nestačia na 
elimináciu návratu autoritárskych tendencií. Táto skutočnosť sa týka pre-
dovšetkým krajín, ktoré sa iba nedávno zbavili autoritárskych režimov, 
najmä krajín bývalého sovietskeho bloku. Avšak ani v spoločnostiach  
s dlhodobými demokratickými tradíciami neustáva diskusia o súčasnom 
stave a vývojových tendenciách liberálnej demokracie. Rozporuplné 
predstavy o reprezentatívnej či priamej demokracii, o občianskych mož-
nostiach a limitoch spätých s nadnárodnými integračnými procesmi ako  
i s fungovaním inštitútov demokracie pri rozhodovaní o kardinálnych 
otázkach budúcej podoby Európy takmer vždy ústia do presvedčenia, že je 
to kvalita demokratickej politickej kultúry jednotlivých krajín, ale aj Euró-
py ako celku, ktorá v konečnom dôsledku určí súradnice ďalšieho vývoja.

V analýzach postkomunistických spoločností v období prechodu 
od autoritárskych režimov sa možno stretnúť s nasledujúcimi kritéria-
mi porovnávania:

Ekonomický prístup – za dôležitý faktor demokratizačných proce-
sov považuje úspechy v oblasti ekonomickej transformácie a niekedy 
sa sem zaraďujú aj požiadavky ekonomickej rovnosti a sociálnej spra-
vodlivosti. V rámci tohto prístupu však môžeme rozoznať rozdielne po-
hľady na mieru významnosti progresívnych ekonomických výsledkov. 
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Existuje rozšírený názor, že efektívnosť ekonomiky a postupné 
zlepšovanie materiálnych podmienok spoločnosti zvyšuje mieru le-
gitímnosti demokratického systému, zatiaľ čo nenaplnenie ekono-
mických očakávaní môže byť príčinou výrazného úpadku legitimity 
nového systému. Je však otázne, do akej miery možno v dnešných 
podmienkach prijať ekonomické kritérium politickej demokratizá-
cie v takom rozsahu ako to bolo možné v období po druhej sveto-
vej vojne. Preferovanie ekonomického prístupu vlastne neumožňuje 
identifikovať podstatné, hoci neúplné kroky smerom k demokratizácii  
vo sfére politiky. 

Aj keď sa aj dnes často opakuje téza o tom, že trhová ekonomika 
má lepšie podmienky rozvoja v demokratickom prostredí, nemožno  
s istotou povedať, že výlučne demokracia podporuje ekonomický roz-
voj a autoritatívny režim pôsobí proti nemu. Skúsenosti potvrdzujú, 
že demokratizácia nemusí významne zlepšiť ekonomické podmienky, 
ale nemusí ich ani výrazne poškodiť (Inglehart, 1997). Nemožno jed-
noznačne verifikovať určujúci vzťah medzi typom politického systé-
mu a ekonomickým rozvojom a pozitívne alebo negatívne ekonomic-
ké výsledky iba v malej miere závisia od politických zmien. Politické 
a občianske slobody hrajú zanedbateľnú úlohu pri tvorbe optimálneho 
trhového prostredia a hodnota demokratizácie je v nej samotnej a nie 
v tom, že by predstavovala nástroj progresívneho ekonomického roz-
voja. Novšie empirické výskumy potvrdzujú, že vplyv ekonomických 
faktorov je v období tranzície sekundárny a ekonomická neistota nie 
je príčinou volania po návrate autoritárskych politických foriem (po-
zri napr. výsledky New Democracies Barometer In: Rose, 1996, 44). 

Napriek tomu je však významný vzťah medzi hodnotením ekono-
mických a politických dimenzií života v nových režimoch stredový-
chodnej Európy. Podľa dát získaných v uplynulých rokoch vo všet-
kých krajinách Višegrádskej štvorky, tie skupiny populácie, ktoré boli 
nespokojné s daným stavom ekonomiky a obávali sa budúcich ne-
gatív ekonomického vývoja, vyjadrovali vyšší stupeň nespokojnosti  
s celkovým politickým vývojom. A naopak, tie skupiny respondentov, 
ktoré sa pozerali na vývoj ekonomiky optimisticky, resp. neočakávali 
ani v budúcnosti zmeny smerom k horšiemu, vyjadrovali väčšiu mie-
ru spokojnosti s politickým systémom.
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Hoci dosiahnuté ekonomické výsledky sú hodnotené značne kri-
ticky a veľmi ťažko možno porovnávať priemernú životnú úroveň 
obyvateľov postkomunistických krajín so životnou úrovňou občanov 
v západných demokraciách, a hoci sa možno stretnúť aj s určitým stup-
ňom nostalgie za „starými dobrými časmi“ relatívne stabilizovaných 
sociálnych istôt, nevedie to k požiadavkám návratu k plánovanej eko-
nomike. Na druhej strane však väčšina populácie ani nie je stúpencom 
plne trhovej ekonomiky, uprednostňuje skôr systém, v ktorom si štát 
zachováva kľúčovú úlohu pri ekonomických rozhodnutiach v súčin-
nosti s veľkými záujmovými skupinami (odbormi, zamestnávateľský-
mi asociáciami), teda je to určitý typ partnerstva či neokorporatizmu.

Záverom možno konštatovať, že komparácia transformujúcich 
sa postkomunistických krajín a ich politických kultúr sa neobí-
de bez zohľadnenia ekonomických aspektov prechodného obdobia  
a i keď z hľadiska teoretickej konceptualizácie demokratických posu-
nov v politickej oblasti nie sú vždy rozhodujúce, významnou mierou 
ovplyvňujú vzťah občanov k novému politickému režimu, hodnotenie 
politických elít ako i očakávania týkajúce sa formovania občianskej 
politickej kultúry.

Inštitucionalizácia konsenzuálneho správania elít – vychádza z pred- 
pokladu, že pri konsolidácii demokratických režimov zohráva veľmi 
významnú úlohu atmosféra, ktorá vzniká ako výsledok vzájomného 
kontaktu politických elít – či ide o fragmentované, znepriatelené elity, 
ktoré nie sú schopné nájsť spôsob vzájomnej komunikácie vedúcej ku 
konsenzu, alebo ide o elity, ktorých pôsobenie obsahuje reálny potenciál 
vyjednávania, vzájomných kompromisov a prijímania dohôd. Súvisí  
s tým samozrejme aj efektívnosť prijatých rozhodnutí a spoločenská 
zodpovednosť elít. V komparatívnom štúdiu politických kultúr sa pre-
mieta tento prístup ako miera dôvery občanov voči centrálnym politic-
kým inštitúciám a predstaviteľom politického systému.

Populácia stredovýchodnej Európy sa vyznačuje na rozdiel od zá-
padoeurópanov oveľa vyšším stupňom kriticizmu a nedôvery voči po-
litickým inštitúciám a ich predstaviteľom. Celý rad výskumov potvr-
dzuje, že inštitúcie sa v tomto regióne nechápu ako stabilizujúci prvok 
spoločnosti, ktorý má pomôcť redukovať svojvôľu a chrániť občanov 
pred akumuláciou moci v rukách menšinových skupín. Hypoteticky 
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možno predpokladať, že takýto pohľad na politické inštitúcie je pozos-
tatok vzťahu ku komunistickým inštitúciám, ktoré boli považované iba 
za nástroj elity na manipuláciu ľudí. Podľa niektorých autorov to ústi do 
presvedčenia väčšiny občanov, že dôležitejšie a autentickejšie sú osobné 
než inštitucionálne vzťahy. Teda aj v mocenskej oblasti a v rámci poli-
tických vzťahov má pre nich rozhodujúci význam personálna lojalita, 
ktorou však nemožno vysvetliť celkový spoločenský vývoj a preto sa 
mnohí ľudia uchyľujú ku „konšpiračným teóriám“ a nacionalizmu. 

S nedôverou voči politickým inštitúciám súvisí aj odpor voči stra-
níckej identifikácii, ktorý je v postkomunistických spoločnostiach 
veľmi zrejmý. Väčšina populácie sa pozerá na politické strany značne 
skepticky a stabilná stranícka orientácia a lojalita je zriedkavá. „Ty-
pický“ volič v tomto regióne je nestraník, ktorý volí stranu, ku ktorej 
programu a osobnostiam má najmenej výhrad, pretože nenachádza 
stranu ani politika/ov, ktorých program by mu úplne vyhovoval. Zá-
roveň „obracanie politických kabátov“ patrí k bežnej praxi postkomu-
nistickej politickej elity a nemožno sa čudovať, že to vyvoláva nedô-
veru v radoch voličov. 

Identifikácia organizovaných záujmov – vzhľadom na nestabilitu 
straníckych systémov a nezakotvenosť politických strán v sociálnej 
štruktúre, čo je príčinou ich neschopnosti viesť zmysluplný sociálny 
dialóg, sa pozornosť presúva na úroveň integrácie a spôsobov pre-
sadzovania organizovaných záujmov – tieto sú reprezentované pre-
dovšetkým odbormi, združeniami zamestnávateľov, profesionálnymi 
organizáciami atď. Ak v spoločnosti chýbajú prvky týchto sprostred-
kujúcich štruktúr, otvára sa pole pre pôsobenie populistov a naciona-
listov s ich priamočiarymi výzvami k protestom. Ich reprezentanti 
dokážu veľmi účinne a flexibilne využiť existujúce „intermediačné 
vákuum“ pre vlastné zámery.

Komparatívny výskum politickej kultúry – v rámci tohto prístupu 
sa medzinárodné výskumné tímy snažia o získanie čo najnovších dát 
z empirických výskumov, čoraz viac sa skracuje rozpätie medzi zbe-
rom dát a publikovaním ich analýz. Vzhľadom na dynamiku zmien 
vo vývoji postkomunistických krajín sa stupňuje konkurencia medzi 
jednotlivými výskumnými skupinami o čo najrýchlešie zachytenie 
najnovších trendov.
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Často pritom ide o interpretáciu povrchných, či nepodstatných 
údajov, čo súvisí s nedostatočným rozpracovaním konceptuálneho 
rámca horúcou ihlou šitých prieskumov a nedocenením metodických 
základov výskumu. Výsledkom sú neraz vzájomne si protirečiace 
hodnotenia a precenenie síce sugestívnych, no iba krátkodobo valid-
ných údajov.

Najčastejšia a často opodstatnená kritika sa týka koncipovania 
výskumu so zámerom analyzovať dáta z čo najväčšieho počtu po-
stkomunistických spoločností (F. Plasser a P. Ulram nazývajú tento 
druh výskumu safari prístup). Dochádza v ňom k problematickému 
zvyšovaniu dištancu medzi výskumníkom a objektom výskumu. Ne-
dostatočná jazyková vybavenosť, odlišnosť kultúr, iba približné poro-
zumenie toho, o čo v skutočnosti v jednotlivých krajinách ide, zvyšu-
jú nebezpečenstvo mechanického zovšeobecňovania. Kľúčový zámer 
štúdia politickej kultúry – teda ako zabezpečiť, aby sa premietli indi-
viduálne postoje a hodnotenia z mikroúrovne na parametre politic-
kej kultúry na makroúrovni – sa potom deje jednoduchým spôsobom 
vyrátania frekvencií rôznych druhov poznatkov, postojov, noriem  
a hodnotení politického systému, jeho vstupov a výstupov ako aj jed-
notlivcov ako politických aktérov. 

Veľmi vážnou a podstaty výskumu sa týkajúcou výhradou je nedos-
tatočné zváženie adekvátnosti použitia dát z výskumov verejnej mienky 
pri analýze politickej kultúry. Kritici ich použitia argumentujú, že tieto 
dáta spolu so štandardizovanými dotazníkmi môžu vypovedať o mo-
mentálnych názoroch na jednotlivé problémy alebo udalosti, o prechod-
ných náladách a mienke populácie voči meniacemu sa výseku reality. 
Nedokážu však zabezpečiť prenikavejšiu analýzu vnútornej dynamiky 
politickej kultúry, ku ktorej možno dospieť iba kvalitatívnymi metóda-
mi skúmania, ktoré sú citlivejšie k problémom politickej kultúry ako 
štandardizované metódy výskumu verejnej mienky.  Aj keď tieto argu-
menty nie sú neopodstatnené, komparatívny výskum politických kultúr 
sa nezaobíde bez dát z výskumov verejnej mienky už len preto, že po-
rovnávanie určitých trendov a posunov v politickej kultúre si vyžaduje 
medzinárodne štandardizované dotazníky a otázky. Samozrejme, že pro-
fesionalizácia a zvyšovanie kvality medzinárodných komparatívnych 
výskumov politickej kultúry, zosúladenie metód zberu dát a použitých 
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techník ich analýzy, sa stretáva s množstvom problémov teoretického  
i metodologického charakteru.

Predovšetkým k nim patrí už vyššie spomínaná pochybnosť týka-
júca sa použitých techník výskumu. Ak totiž chceme napríklad zachy-
tiť procesy konsolidácie demokracie, ktoré chápeme ako „...takú hĺb-
ku občianskej legitímnosti princípov demokracie, že už nie je ľahké 
ich zrušiť“ (Przeworski, 1999, 26) potom dáta, ktoré sú k dispozícii 
z výskumov verejnej mienky nám umožňujú urobiť iba špekulatívne 
závery. Veľmi ťažko je totiž na ich základe odvetiť na otázku, či sa 
už prekročila magická hranica nestability smerom k stabilnej demok-
racii - jediné, čo možno z týchto dát usúdiť, je miera akceptovania 
a distribúcie demokratických orientácií a hodnôt v radoch skúmanej 
populácie. Akou intenzitou sú demokratické princípy ako „jedine zá-
väzné pravidlá hry“ zakotvené v spoločnosti, do akej miery bude ich 
rešpektovanie v spoločnosti záväzné v prípade krízových momentov 
a populistických výziev k autoritárskym riešeniam možných problé-
mov, ostáva z dnešného uhla pohľadu nezodpovedanou otázkou.

Rovnako problematickým ostáva aj spôsob stanovenia kompa-
ratívnych kritérií merania stupňa a intenzity demokratických posto-
jov v rámci danej populácie. Možno porovnávať napr. súčasné dáta 
z výskumov postkomunistických spoločností s dátami získanými  
v obdobiach redemokratizácie a postautoritárskeho vývoja v krajinách 
ako je Rakúsko, Nemecko alebo Taliansko? Odhliadnuc od toho, že 
existujúce dáta nevyhovujú požiadavkám komparácie, celý kontext 
demokratizačnej vlny v 50. rokoch sa tak principiálne odlišuje od si-
tuácie, v ktorej sa dnes nachádzajú postkomunistické krajiny, takéto 
porovnanie je viac ako nemožné. Rovnako je veľmi problematické  
a komplikované porovnávať procesy demokratizácie južnej Európy 
zo 70. rokov s dnešným prechodom od autoritárskych režimov v post- 
komunistických krajinách. Historická jedinečnosť paralelnej transfor-
mácie v oblasti politiky, ekonomiky a v niektorých prípadoch doplne-
ná aj národnou emancipáciou vylučuje akýkoľvek pokus o lineárne 
porovnávanie trendov vývoja politickej kultúry v rozdielnom čase  
a za neporovnateľných vonkajších a vnútorných okolností.

Komparatívny výskum politickej kultúry v našom regióne zápasí 
aj s nedostatkom spoľahlivých dát vypovedajúcich o situácii v býva-
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lých socialistických krajinách v období pred kolapsom komunizmu. 
Dáta, ktoré máme k dispozícii sú poznačené ideologickým zameraním 
vtedajších výskumov verejnej mienky a možno ich iba v obmedze-
nom rozsahu použiť na poznanie vplyvu minulého režimu na formo-
vanie dnešných politických názorov a postojov. 

2.2 Modely postkomunistickej politickej kultúry 

V literatúre z posledných rokov sa môžeme stretnúť s pokusmi  
o komplexné zachytenie charakteru politickej kultúry a identity postko-
munistických krajín. Niektoré analýzy vychádzajú z interpretácie em-
pirických dát, iné by bolo veľmi problematické empiricky verifikovať, 
ale možno sa stretnúť aj s celým radom autorov, ktorí sa snažia o kom-
bináciu rôznych metód a prístupov. Na ilustráciu stručne uvediem dva 
rozdielne modely typológie postkomunistických politických kultúr.

Jedna z nich (autori Plasser a Ulram, 1998) sa opiera o systematic-
kú analýzu empirických dát z vlastných výskumov, ale zohľadňuje aj 
celý rad štúdií, ktoré sa uskutočnili v jednotlivých krajinách. Uvedení 
autori tvrdia, že v politickej kultúre stredovýchodoeurópskych krajín 
možno rozlíšiť tri základné osi štiepenia, ktoré sa zhodujú so špecific-
kými postojmi a očakávaniami občanov k politike. Patrí k nim:
a) napätie medzi potenciálnymi víťazmi a potenciálnymi porazenými 

v transformačnom procese;
b) napätie medzi stúpencami liberalizmu a voľnej súťaže trhových síl 

na jednej strane a stúpencami paternalistických postojov na druhej 
strane;

c) napätie medzi občianskymi hodnotami dôvery vo vlastné sily  
a schopnosti na jednej strane a orientáciami na potrebu vlastného 
vedenia a podriadenia sa autorite na druhej strane.
Z uvedeného potom vyplýva, že pozitívne individuálne skúsenosti 

v rámci transformačných procesov vedú k uprednostňovaniu aktivis-
tických a občianskych hodnôt a orientácií a existenčné problémy ako 
aj obavy o udržanie, či úpadok sociálneho statusu posilňujú pater-
nalistické očakávania ako aj volanie po vedení a ochrane zo strany 
štátu. Na rozdiel od homogénnejších západných spoločností sa zdá 
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byť skúmaná politická kultúra postkomunistických krajín viac frag-
mentovaná. Empirické dáta umožňujú konštatovať, že v nej existuje 
diametrálny rozdiel medzi tzv. „novou podnikateľskou triedou“ mla-
dých, budúcnosti dôverujúcich a mobilných skupín populácie a pa-
ternalisticky orientovanou ekonomicky a sociálne sklamanou vrstvou 
občanov. 

G. Schöpflin si zvolil rozdielny prístup typológie politických kul-
túr, ktorým charakterizuje vertikálne rozdelenú populáciu postkomu-
nistických krajín. Jeho postupy sa neopierajú o empirický materiál, 
ktorý by umožnil odhadnúť zastúpenie jednotlivých segmentov popu-
lácie v politickej kultúre skúmaných krajín, ale v jeho štúdiu vplyvu 
komunizmu na masu ľudí možno nájsť vysvetlenie vzniku niektorých 
postojov, ktoré sú pozorovateľné aj v súčasnosti. Týka sa to naprík-
lad postojov k inštitúciám, postojov netrpezlivosti a radikalizmu voči 
ekonomickému progresu, konšpiračného vedomia a nacionalizmu. 
Schöpflin rozoznáva tri segmenty, z ktorých sa skladajú politické kul-
túry postkomunistických spoločností:
1. Tradičný segment, ktorý je spätý s predkomunistickou rurálnou 

spoločnosťou a prevažujú v ňom komunitaristické hodnoty, hie-
rarchické usporiadanie a antiintelektuálne postoje. V tejto časti 
spoločnosti je zakorenená nedôvera voči politike, ale napriek tomu 
je prístupná politickej manipulácii a populistickej demagógii. Po-
litická gramotnosť je na veľmi nízkom stupni, čo vedie k uctie-
vaniu štátu a závislosti na ňom. Keďže jedinou známou formou 
industrializácie je jej komunistická podoba, vzbudzuje akákoľvek 
zmienka o modernizácii a industrializácii nedôveru a aj odcudze-
nie voči mestu.

2. Komunistický segment, teda časť spoločnosti formovaná komu-
nistickým režimom, ktorej najvýraznejším rysom je závislosť od 
štátu. Štát je považovaný za garanta sociálnych a ekonomických 
istôt jednotlivcov, ale aj spoločnosti ako celku a má nezastupiteľnú 
úlohu v procesoch industrializácie a modernizácie. Na ochrannú 
ruku štátu sa spoliehajú aj tie vrstvy populácie, ktorých kvalifikač-
né predpoklady nezodpovedajú konkurenčnému prostrediu. Inte-
lektuáli patriaci do tohto spoločenského segmentu síce získali svoj 
sociálny status v bývalom režime, ale sú stúpencami prozápadnej 
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orientácie. Majú skúsenosti a sebadôveru, čo im umožňuje udržať 
získané postavenie v spoločnosti. Veľká časť nomenklatúry kon-
vertovala svoj mocenský politický kapitál do oblasti ekonomiky, 
resp. vymenila komunistickú sebaidentifikáciu za národnú.

3. Občiansky segment, teda liberálna časť spoločnosti, ktorá v našom 
regióne nebola nikdy veľmi silná, sa vyznačuje prijatím hodnôt 
trhového mechanizmu a politickej súťaže. Uznáva hodnoty otvo-
renej spoločnosti a je prístupná zmenám, risku, iniciatíve. 
Pokiaľ ide o konsolidáciu demokracie, považuje Schöpflin za roz-

hodujúcu veľkosť druhého a tretieho spoločenského segmentu, kto-
rých spojením sa môže vytvoriť základ občianskej spoločnosti.

Namiesto záveru

Kolaps komunistickej ideológie spolu so zrútením sa sovietskeho 
impéria v strednej a východnej Európe koncom 80. rokov je faktom, 
ktorého príčiny, priebeh a dôsledky sú a ostanú aj v budúcnosti pred-
metom rôznych úvah a výkladov. Rozmanitosť ciest jednotlivých 
krajín k zásadnej premene spoločnosti vedie k hľadaniu súvislos-
tí, spoločných čŕt, ale aj toho, čím bola táto odlišnosť podmienená. 
Ako to, že v Poľsku trval tento proces približne desať rokov, v Ma-
ďarsku desať mesiacov, v bývalej NDR desať týždňov a v bývalom 
Československu desať dní? Čo spôsobilo, že v Rumunsku prišlo ku 
krvavému kúpeľu, a u nás sa bezmála nerozbil ani jediný výklad. 
Čo je v pozadí postupného rozpadu rozhodujúcich politických hnutí 
podieľajúcich sa na páde predchádzajúcich režimov? Ako si možno 
vysvetliť vzájomnú nevraživosť ich členov, prívržencov, či sympa-
tizujúcich, ktorí dokázali spoločne vzdorovať totalitnému režimu  
a v podmienkach rodiacej sa demokracie sa nevedia ani pozdraviť 
pri náhodnom stretnutí? 

Hľadanie odpovedí, možných smerov uvažovania o týchto prob-
lémoch a ich interpretácia nás privádza k úlohe politickej kultúry, 
jej obsahu a charakteristík. Vychádzam z predpokladu, že politic-
kú kultúru tvorí odlišný vzťah ľudí k politike a jej predstaviteľom,  
ich postoje a hodnotenia politických javov, politicky orientované  
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očakávania a vzory správania. Politická kultúra tvorí čiernu skrin-
ku spoločnosti, ktorá obsahuje informácie o tom, čo občania ve-
dia o svojom štáte a jeho politických inštitúciách, čo si o nich  
myslia, aký k nim majú citový vzťah a akou mierou ich prijímajú  
či odmietajú.

Politická kultúra teda nie je suchou teóriou, slovnou konštrukciou 
vzdialenou od života človeka. Naopak, môžeme ju skúmať len cez 
konkrétnych ľudí, cez ich vedomie, cítenie, záujmy a konanie. Pood-
halením príčin, motívov a záujmov jednotlivcov a skupín, ktoré nie 
sú vždy v politickom živote otvorene formulované, sa možno pokúsiť 
objasniť stav politickej kultúry spoločnosti. Názorným príkladom je 
vývoj spoločnosti v bývalom Československu počas rokov tzv. nor-
malizácie po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Konform-
ný postoj časti populácie k vládnucej ideológii a moci bol neraz iba 
pláštikom skutočných motívov politickej činnosti, presvedčenia a zá-
ujmov, ktoré sa mohli otvorene prejaviť len v úzkom priateľskom či 
rodinnom kruhu.

Krátku eufóriu po páde autoritárskych režimov vystriedali dnes 
oveľa triezvejšie pohľady nielen na to, čo sa stalo počas búrlivej je-
sene´89, ale i na samotný charakter a cieľ sociálnej, politickej a eko-
nomickej transformácie. Nadšenie z nečakane rýchleho a akoby bez-
problémového pádu komunizmu prerástlo do postupného odhaľovania 
hlboko zakorenenej dlhoročnej morálnej, duchovnej, ekonomickej  
a kultúrnej devastácie spoločnosti. Predstavy o tom, že pád komu-
nizmu všetko vyrieši a automaticky bude nahradený demokratickou 
spoločnosťou, sa ukázali mylné.

Doterajšie výsledky výskumov politickej kultúry v postkomunis-
tických krajinách poskytujú rad všeobecných tvrdení typu: prevažná 
väčšina populácie súhlasila a viac menej aktívne podporovala pád 
autoritárskeho režimu, hlási sa k hodnotám demokracie, k názorovej 
pluralite v politickom živote, k fungujúcemu trhovému hospodárstvu. 
Tieto tvrdenia odvodené z výskumov verejnej mienky však nič neho-
voria o vnútorných súvislostiach prijatia súčasných a budúcich zmien, 
o pretrvávajúcich či zanikajúcich kultúrnych a politických tradíciách, 
o obrovskom zmätku v hodnotení a očakávaniach celkovej spolo-
čenskej zmeny. V súčasnosti rastie význam štúdia politických kultúr  
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a subkultúr v rámci celého európskeho kontinentu. Súvisí to nielen 
s mnohými zásadnými zmenami v rámci integračných procesov, ale 
aj so snahou o zachovanie odlišných identít a kultúrnych rozdielov 
medzi jednotlivými krajinami, regiónmi a spoločenstvami. Možno 
teda konštatovať, že hoci na jednej strane existuje potenciál pre vznik 
„európskej politickej kultúry“, na druhej strane pôsobia sily, ktoré 
presadzujú izolacionizmus spolu s nacionalistickými požiadavkami. 
Táto dichotómia charakterizuje súčasný diskurz o podobe Európy  
v najbližšej budúcnosti a núti nás uvažovať skôr v intenciách pluraliz-
mu politických kultúr, než charakteristík akejsi umelo konštruovanej 
politickej ´eurokultúry´. 
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Dynamika vývoja mimovládneho 
sektora na Slovensku

Dynamics of the development of nongovernmental 
sector in Slovakia

Eva LAIFEROVÁ

Abstrakt
Predložený článok predstavuje pokus charakterizovať dynamiku vý-
voja mimovládneho sektora na Slovensku, tak v retrospektíve, ako 
aj z pohľadu súčasnosti. Zvlášť sa sústreďuje na obdobie 90-tych 
rokov 20. storočia, keď došlo k oživeniu občianskej participácie  
a činnosti mimovládnych organizácií, čo súviselo so zmenou poli-
tickej paradigmy. Autorka zvýrazňuje typy občianskeho aktivizmu, 
ale aj ambivalencie v činnosti mimovládneho sektora. Poukazuje na 
zdroje a problémy financovania tzv. tretieho sektora. Poníma pôsobe-
nie mimovládnych organizácií ako súčasť kultúrnej zmeny. V závere 
sa venuje novej sociologickej subdisciplíne – sociológii tretieho sek-
tora, ktorej zmyslom je optimalizovať pripravenosť pôsobenia absol-
ventov sociologického štúdia na prácu v mimovládnom sektore.

Abstract
This article represents an attempt to characterize the dynamics 
of the development of nongovernmental sector in Slovakia, so 
retrospectively, as from the actual perspective. It is especially 
focused on the period of 90th in 20th century, when the revival of civil 
participation and nongovernmental organizations´ activities started to 
work, what has been connected with the change of politic paradigm. 
The author underlines types of civil activism, but also ambivalences 
in the activity of nongovernmental sector. She refers to resources 
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and problems of financing so called third sector. She understands 
the engaging of nongovernmental organizations as a part of cultural 
change. A new sociological subdiscipline – sociology of the third 
sector – is presented at the end of article, which sense is to make 
better the preparedness of absolvents of sociological studies for the 
work in nongovernmental sector.

Úvod

Verejné politiky demokratických krajín spája v ostatných desaťro-
čiach potreba a pochopenie významu činnosti mimovládnych nezis-
kových organizácií, ktoré, hoci v rôznych ekonomických a sociálnych 
podmienkach, participujú na poskytovaní verejných služieb, statkov, 
rozvíjajú pomoc najrozličnejším sociálnym skupinám, dobročinnosť 
a svojpomoc ako hodnoty spoločenskej solidarity (An Introduction 
to the Voluntary Sector, 1995). Prinášajú často originálne koncepty 
pomoci, stratégie spolupráce a vytvárania sietí vzájomnej podpory  
a najrôznejších iniciatív. V našich podmienkach došlo k dynamické-
mu rozvoju celého mimovládneho sektora od začiatku 90-tych rokov 
20. storočia. Zámerom tohto príspevku je preto poukázať na podne-
ty, hnacie sily, možnosti a bariéry v jeho činnosti, ako aj na úspechy  
i problémy, s ktorými zápasí.

1. Mimovládny sektor  
a	občianska	spoločnosť

Mimovládne organizácie, obvykle definované ako organizácie ob-
čianskej spoločnosti (Skovajsa, 2010) predstavujú dôležitý segment 
sociálneho priestoru, reprezentujúci občianske iniciatívy, samoorga-
nizačné a svojpomocné aktivity, ktoré sa podieľajú na tvorbe sociálne-
ho kapitálu v jeho individuálnej alebo kolektívnej forme. Ako uvádza 
Putnam, sociálny kapitál prispieva k prosperite malých spoločenstiev, 
ale aj regiónov a celých štátov, pričom zlepšuje kvalitu fungovania 
politických inštitúcií (Putnam, 2000). Všeobecné konštatovania pros-
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pešnosti mimovládneho neziskového sektora samozrejme nepokrýva-
jú celú škálu možných vzťahov a prepojení vládneho, súkromného 
a mimovládneho sektora v konkrétnych spoločenských podmienkach 
jednotlivých krajín, kde sa trajektórie vývoja občianskej spoločnosti 
prípad od prípadu líšia. Ostatne, to je aj prípad Slovenska, kde sa celý 
občiansky sektor postupne prebúdzal v konfrontácii s meniacou sa 
politickou a ekonomickou realitou a formoval svoje podoby aj cestou 
činnosti dobročinných, neziskových združení a občianskych inicia-
tív. Historicky tak od 90-tych rokov prechod od monolitnej politickej 
kultúry, centralizovanej ekonomiky a nerozvinutej občianskej spoloč-
nosti smeroval k politickej a ekonomickej pluralite a s istým fázovým 
posunom aj k budovaniu občianskej spoločnosti, kde sa akcentuje 
pluralita názorov, hľadanie alternatívnych riešení, šíria sa kultúrne 
vzorce solidárnosti a vzájomnej pomoci. Na dynamiku rastu množ-
stva organizácií neziskového typu upozornili autori jednej z prvých 
príručiek pre aktivistov mimovládneho sektora, poukazujúc na fakt,  
že v priebehu siedmich rokov vzniklo u nás vyše 16 000 registro-
vaných organizácií (Čítanka pre neziskové organizácie, 1998). Iste-
že kvantita nemusí byť nutne analogická s kvalitou práce samotných 
neziskových združení a organizácií, ostatne postupným budovaním  
a uplatňovaním príslušných právnych a ekonomických nástrojov 
došlo k etablovaniu ukotvených, činorodých a dlhodobo fungujúcich 
mimovládnych subjektov, ktoré v priebehu času preukázali života-
schopnosť v meniacich sa politických pomeroch a dokázali odolávať 
rôznorodým tlakom. 

Retrospektívny pohľad na Slovensko v ostatnom štvrťstoročí po-
ukazuje na tri významné procesy, ktoré ovplyvňovali a zároveň prob-
lematizovali vývin mimovládneho sektora a upevňovania občianskej 
spoločnosti:
• Zaostávanie ako jedna z kľúčových tendencií, ktorá sa prejavila 

v politickom, národnom, ekonomickom, sociálnom a celkovo kul-
túrno-civilizačnom rozvoji (Bútora, Bútorová, Strečanský, 2012). 
Jej dopady sa premietli do tempa budovania občianskej spoloč-
nosti, jej demokratizácie a modernizácie, čo významne ovplyv-
nil vznik Československa a následné budovanie demokratických 
inštitúcií aj na pôde Slovenska. V slovenskom vedomí, v politic-
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kom diskurze i v praxi sa presadzoval koncept dobiehania (tamže,  
s. 12).

• Dobiehanie vyspelejšieho sveta, úspešnejších krajín, ako druhá  
z kľúčových tendencií, vystavilo Slovensko výzve mobilizovať ob-
čianske sily na znižovanie deficitov prakticky vo všetkých oblastiach 
spoločenského života, osobitne v premene občianskeho vedomia. 
(tamže, s. 13), čo je považované za historický dôsledok opakovanej 
deštrukcie občianskej spoločnosti v kontraste s nacionalistickými 
tendenciami ako neblahého dedičstva minulosti. Po množstve skúse-
ností z novodobej histórie sa ukazuje, že občiansky a národný prin-
cíp treba skôr vyvažovať, než ich stavať do protikladu.

• Prežitie v zmysle prispôsobovania sa dobovým pomerom, hľadania 
existenčných stratégií každodenného života, vznikali pod diktátom 
autoritatívnych vlád, akými boli v dávnej minulosti Uhorsko, ne-
skôr Slovenský štát, napokon komunistické Česko-Slovensko. Tieto 
stratégie sa opierali o každodenný oportunizmus a morálny relati-
vizmus, no zároveň popri politickej objednávke sa nikdy celkom 
neutlmila občianska aktivita, či už to bolo napr. rozvojom združo-
vania v 19. storočí, v svojpomocnej alebo spolkovej činnosti me-
dzivojnovej éry v 20. storočí, alebo v rôznych podobách protestov  
a kritiky autoritatívnych a totalitných praktík neskorších období.
Osobitne dynamickou fázou bol v uvedenom období začiatok 

deväťdesiatych rokov 20. storočia, kedy nastala doslova explózia 
združovania a bolo potrebné koordinovať a usmerniť toky informá-
cií, podnetov, školiť aktivistov, poskytovať know-how od tvorby  
a fungovania politík, cez zakladanie združení, ich financovanie, ma-
nažovanie až po komunikačné stratégie, public relation a vedenie 
verejného diskurzu. V týchto procesoch zohralo kľúčovú úlohu tzv. 
Grémium 3. sektora, ktoré sformovali aktivistickí lídri občianske-
ho sektora, s cieľom vytvoriť partnerský subjekt vo vzťahu k vláde, 
ktorého úlohou bolo komunikovať s vládnymi predstaviteľmi na báze 
rovnocennosti námety, požiadavky a problémy, s ktorými aktuálne 
občianske združenia zápasili a ktorých riešenia často boli predmetom 
vládnych či rezortných rozhodnutí. Nakoľko zmienené obdobie bolo 
charakteristické prevažne autoritatívnymi spôsobmi uplatňovania po-
litickej moci, možno konštatovať, že vo vzťahu vládneho a mimo-
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vládneho sektora fungovala paradigma konfliktu, ktorej základom 
bolo existujúce napätie vo vzájomných vzťahoch, presadzovanie 
centralizácie a etatizmu zo strany štátnych orgánov proti princípom 
samosprávnosti a nezávislosti, ktoré boli charakteristické, resp. pre-
važovali v pôsobení mimovládneho občianskeho sektora. Konkrét-
ne sa to prejavovalo napríklad v rokovaniach o zákone o nadáciách  
a zachovaní autonómie mimovládnych organizácií. Zmienený zákon 
bol napokon prijatý až po výmene vládnej garnitúry r. 1998 a pod-
statným spôsobom svojou účinnosťou ovplyvnil ďalšie smerovanie 
mimovládneho sektora ako celku1. Významné funkcie v prospech 
mimovládneho sektora zohrávala v rozmedzí rokov 1994 – 2002 Slo-
venská akademická informačná agentúra (SAIA), ktorá poskyto-
vala servis pre Grémium 3. sektora, vydávala časopis NONPROFIT, 
čo napomohlo rozvinutiu horizontálnych sietí v činnosti mimovlád-
nych združení. Neskôr sa pretransformoval do podoby internetového 
občianskeho denníka ChangeNet. SAIA sprostredkovala množstvo 
informácií a kontaktov pre aktivistov mimovládneho sektora, po-
skytovala právne služby, organizovala workshopy, tréningy lídrov  
a aktivistov, umožnila nadväzovať kontakty so zahraničnými organi-
záciami. Na uvedené aktivity nadviazal časopis EFEKT2, čo taktiež 
prispelo k hlbšej informovanosti o činnosti a prínosoch práce mimo-
vládnych občianskych združení. EFEKT vychádza od r. 2003 ako 
odborný dvojmesačník pre manažérske a ekonomicko-právne otáz-
ky organizácií nezaložených a nezriadených za účelom podnikania. 
Jeho hlavným cieľom je ponúkať profesionálne informácie pre správu  
a riadenie pre občianske združenia (napr. aj športové kluby a rodičov-
ské združenia), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne pros-
pešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, ale aj cirkevné a nábožen-
ské organizácie a politické strany a hnutia.

Možno hovoriť o vzostupnej fáze rozvoja mimovládnych aktivít, 
ktorá priniesla vznik nových platforiem a asociácií: mládežnícke  
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organizácie sa združili v Rade mládeže Slovenska (založená r. 1990), 
ktorá vznikla ako občianske združenie. Od začiatku svojho pôsobe-
nia funguje na celoštátnej úrovni a detské a mládežnícke organizá-
cie zastrešuje bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženské 
vyznanie, národnostnú či etnickú príslušnosť. Zastupuje a koordinuje 
záujmy svojich členov najmä v komunikácii so štátnou a verejnou 
správou. Snaží sa podieľať na vytváraní takého prostredia, ktoré 
umožňuje detským a mládežníckym organizáciám efektívne a bez 
prekážok vykonávať ich činnosť. Venuje sa sieťovaniu organizácií  
a združení pôsobiacich v mládežníckom sektore, podporuje medzi 
nimi výmenu informácií a skúseností, organizuje školenia, semináre  
a konferencie na odborné témy, často so zahraničnou účasťou. Plní 
úlohu slovenského reprezentanta v medzinárodných organizáciách,  
akými sú napríklad Európske mládežnícke fórum. V súčinnosti s tým- 
to združením sa zrodili aj sociologické výskumy, zamerané na si-
tuáciu v angažovanosti mladých ľudí na európskom procese, ktoré  
organizoval L. Macháček3.

SocioFórum (založené r. 2001) vzniklo ako odpoveď na ukonče-
nie činnosti Grémia 3. sektora. Ako prezentuje na svojej internetovej 
stránke, jedným z jej hlavných cieľov bolo a stále zostáva sieťova-
nie mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v sociálnej 
oblasti a presadzovanie ich záujmov voči národným orgánom štátnej 
správy, samospráve a parlamentu. Organizačnú podporu platforme  
v zmysle zriadenia a prevádzky internetovej stránky, organizácie stret-
nutí výboru, prípravy výročných konferencií, regionálnych seminá-
rov a cielených nátlakových akcií zabezpečovala nadácia SOCIA. Od 
roku 2011 pôsobí SocioFórum ako občianske združenie, ktoré spája 
mimovládne neziskové organizácie v sociálnej oblasti: jeho snahou je 
motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke a profesionálne 
mimovládne neziskové organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom v sociál-
nej núdzi, chudobe a sociálnym skupinám ohrozeným vylúčením.
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Ekofórum (založené r. 2006) funguje ako sieť environmentálnych 
mimovládnych organizácií, ktorá umožňuje distribuovať informácie a ko-
ordinovať aktivity medzi 23 organizáciami, zdieľajúcimi spoločný hod-
notový a komunikačný priestor v prospech ochrany životného prostredia.

Vyššie zmienené mimovládne neziskové subjekty sú charakteris-
tické tým, že plnia funkciu strešných organizácií, ktorých úlohou je 
nielen koordinovať činnosť v rámci vlastnej siete, ale aj cielene infor-
movať médiá, mobilizovať širokú verejnosť a komunikovať potreby  
a požiadavky smerom k vládnym inštitúciám.

Mimovládni aktéri predstavujú významnú sociálnu silu v snahe  
o presadzovanie demokratických hodnôt, v boji o demokratický charakter 
štátu, ich prínos k demokratickej modernizácii spoločnosti je nezanedba-
teľný. Na tomto mieste je potrebné poukázať na výrazne odlišnú funkciu 
demokratickej modernizácie v protiklade k invariantu nedemokratickej 
modernizácie, ktorou Slovensko prešlo v ére socialistickej industrializá-
cie v 2. polovici 20. storočia ešte ako súčasť spoločného česko-slovenské-
ho štátu. V demokratickom variante modernizácie sa formovali pozície 
občianskych iniciatív a združení, ktoré  v uvedenom procese artikulovali 
najmä hodnoty ľudských práv, európskeho partnerstva, transatlantickej 
spolupráce, čo neskôr prispelo k začleneniu Slovenska do nadnárodných 
združení a organizácií politického, ekonomického a vojenského charak-
teru. Z tohto zorného uhla sa javí mimovládny sektor ako inovatívna 
forma rozvoja občianskej spoločnosti, ktorá disponuje významným mo-
bilizačným potenciálom, čo predstavuje participatívny rozmer kolek-
tívnej činnosti4. Zároveň sa vyznačuje transakčným potenciálom, ktorý 
umožňuje zosieťovanie aktérov a organizácií, ako aj verejných inštitúcií5. 
Na význam ekonomického potenciálu občianskej spoločnosti upo-
zorňuje zas G. Lubelcová, keď vyzdvihuje rolu sociálnej ekonomiky, 
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4 Na dôležitosť mobilizačného potenciálu tretieho sektora upozorňuje napr. D. Ma-
lová v štúdii Občianska spoločnosť, sociálne hnutia, mobilizácia a protesty na 
Slovensku (2008)

5 Príkladom je transakčný model vzťahov medzi mimovládnymi neziskovými or-
ganizáciami a štátom, ktorého podstatou je sociálna výmena vrátane uzatvárania 
formálnych zmlúv a partnerstiev. Vzniká tzv. third-party government, ktorá obsa-
huje škálu mechanizmov štátnych grantov a zmlúv s MNO (Skovajsa, 2010).
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charakteristickej ekonomickými aktivitami, zakotvenými v združova-
com potenciáli sociálnej organizácie spoločnosti6.

V neposlednom rade je to už spomínaný sociálny kapitál, ktoré-
ho rola vzrastá v procesoch vyjednávaní, resp. verejnom zvažovaní7 
alternatív riešení a vyjasňovaní názorových rozdielov, čo vyžaduje od 
mimovládneho sektora fundovanú komunikáciu a rešpekt voči rele-
vantným a korektným argumentom.

Mimovládny sektor možno ponímať ako barometer politickej 
kultúry. V tomto zmysle reflektuje modality politického správania, 
ktoré môžu byť buď viac konfrontačné, alebo konsenzuálne. Nakoľko 
už existuje dostatočne dlhá skúsenosť mimovládneho sektora s koor-
dináciou, resp. konfrontáciou s viacerými politickými reprezentácia-
mi, toto poznanie sa odráža aj na činnosti MNO a celého občianskeho 
sektora. Možno poukázať na niektoré ambivalencie, ktoré vnáša me-
niaca sa politická kultúra do priestoru občianskeho aktivizmu:
• Možnosti participácie vs. apatia 

Účasť verejnosti na rozhodovaní sa môže odohrávať rozličnými 
spôsobmi, čo závisí najmä od autority, ktorá má kompetenciu  
v daných otázkach rozhodnúť (Miková, Paulíniová, 2002). Sa-
mozrejme, ideálnu situáciu predstavuje možnosť spolupodieľať sa 
na rozhodovaní v otázkach, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú 
ľudí, či už v ich každodennom živote, alebo smerovaní spoločnos-
ti ako celku za podmienok dostatočného prístupu k informáciám  
a rešpektovaní demokratických praktík účasti na politickom sprá-
vaní a verejnom diskurze. No skúsenosť ukazuje, že riadiaci aktéri 
sa často uchyľujú k spôsobu, ktorý možno označiť ako pseudo- 
zapájanie verejnosti, a to buď informovaním verejnosti až po 
rozhodnutí, prípadne získavaním verejnosti (taktiež po rozhodnu-
tí), alebo konzultovaním názoru verejnosti spôsobom poskytnutia 
formálnej spätnej väzby občanom, v časovej tiesni (tamže, s. 9). 
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6 Lubelcová, G.: Ekonomická dimenzia občianskej spoločnosti ako základ novej 
ekonomickej kauzality (2015)

7 Niektorí autori, ako napr. J. Plichtová hovoria o procese deliberácie (Plichtová, 
2010)
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Opačný pól možností predstavuje apatia chápaná ako indikovaný 
pokles občianskeho aktivizmu, ktorý sa tak stáva symptómom po-
klesu úrovne demokracie vždy, keď občianske práva sú nejakým 
spôsobom okliešťované, napríklad obmedzovaním alebo znemož-
nením prístupu ku kľúčovým informáciám.

• Tradičné vzory participácie vs. importované vzory
História dobrovoľníctva, charity, ľudskej solidarity a pomoci u nás 
siaha do dávneho stredoveku, kedy sa formovali rané typy verej-
noprospešnej a podpornej činnosti a kultúrnych vzorov s ňou spä-
tých8. Súbežne so spoločenskými premenami a zmenami najmä  
v sociálnej stratifikácii, ako aj s nástupom modernizačných a indus-
trializačných procesov sa ich podoba zmnožovala, diferencovala  
a pokrývala čoraz širšie spektrum činností. Vojny, zmeny politické-
ho usporiadania, a hlavne nástupy autoritatívnych režimov prinášali 
vždy diskontinuitu do procesov združovania a formovania občian-
skej spoločnosti a spravidla vždy nejakým spôsobom obmedzovali  
alebo priamo zakazovali združovanie určitých typov rasových, etnic- 
kých, sociálnych, či inak ideologicky vymedzených skupín. Nap-
riek dejinným ruptúram, životaschopnosť a mobilizačná sila ne-
ziskových a dobrovoľníckych združení sa prejavila spravidla vždy 
v situáciách, keď záležalo na ľudskej empatii, spolupatričnosti, 
zodpovednosti, alebo morálnej integrite ako jednotlivcov, tak aj 
celých spoločenských skupín. Vo vyhrotenom politickom období, 
keď bolo treba čeliť nenávisti, útlaku, vylúčeniu, alebo len pod-
poriť slabších, mobilizovať váhavých, prebudiť apatických. Kon-
krétna historická situácia tak profilovala tradičné vzory občianskej 
solidarity a svojpomoci najmä v oblasti charity, budovania svojpo-
mocných spolkov a združení, kultúrnych, záujmových, športových, 
neskôr environmentálnych organizácií. Popri tradičných, dejinnou 
skúsenosťou overených vzorov participácie máme do činenia aj 
s takpovediac importovanými vzormi, ktoré sú dôsledkom pô-
sobenia globalizačných tendencií ako masové šírenie informácií, 
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8 Bližšie v práci G. Dudekovej: Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti 
(1998)
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prepojenie a zosieťovanie občianskych organizácií a združení na 
nadnárodnej úrovni, čo prináša so sebou inovácie (napr. vo fun-
draisingu, technikách vyjednávania, tréningu dobrovoľníctva, lí-
derstva a pod.). Na druhej strane, ale zmysel aktivity nemusí vždy 
korešpondovať s prvkami politickej kultúry a tradície, obvyklými 
v danom spoločenskom priestore. Ako príklad možno uviesť akti-
vity ľudskoprávnych mimovládnych organizácií, ktorých činnosť 
v našom prostredí nemá silnú oporu v tradícii, v inštitucionálnom 
zázemí viac-menej len formálne9 a v občianskom vedomí skôr 
rozporuplne. Svedčia o tom poznatky z výskumov mimovládneho 
sektora alebo verejnej mienky ohľadom pôsobenia rôznych typov 
mimovládnych organizácií10.

• Závislosť vs. nezávislosť od donorov a mocenských štruktúr
Oba typy vzťahov sú ambivalentné sami osebe: závislosť mimo-
vládnych neziskových organizácií od finančných donorov, resp. od 
vládnucich mocenských garnitúr je sčasti prirodzená: náklady na 
manažovanie organizácií, propagáciu, organizovanie konkrétnych 
podujatí predstavujú takú finančnú záťaž, že len máloktorá mimo-
vládna organizácia má dostatok zdrojov na ich pokrytie, a tak sú 
odkázané na hľadanie podpory buď u jednotlivcov, častejšie však  
u firiem, alebo rezortných štátnych organizácií. Táto závislosť môže 
zároveň byť „danajským darom“, stimulujúcim napríklad korupčné 
správanie, alebo aspoň budovanie sietí závislosti od donorov, ktorí 
môžu mať vyhranené záujmové, politické, či ideologické pozadie. Na 
špecifický typ takejto závislosti upozornil napr. T. Profant11 v analýze 
slovenských rozvojových organizácií: poukázal na schopnosť pre-
sadzovať vlastné záujmy pomocou štruktúry politických príležitostí  
a prístupu ku zdrojom. Ide o to, že vládne granty hrajú kľúčovú rolu 
v zabezpečení činnosti v komunite organizácií slovenskej občianskej 
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9 Svetlou výnimkou bolo zriadenie postu vládneho splnomocnenca pre rozvoj ob-
čianskej spoločnosti v r. 2011.

10 Príklady nájdeme v publikácii Poznávanie tretieho sektora na Slovensku (2004) alebo 
Bútorová, Gyárfášová: Občianska participácia: trendy, problémy, súvislosti (2010).

11 Slovenské mimovládne „rozvojové“organizácie ako politickí aktéri (2015)
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spoločnosti, zaoberajúcej sa rozvojovou pomocou: pre ilustráciu mož-
no uviesť, že pre 22 % MVRO predstavujú vládne granty 80 – 90 % 
ich rozpočtov, pre ďalších 22 % reprezentujú 50 % rozpočtov a pre  
30 % organizácií je to 30 – 40 % ich rozpočtov12. Ťažko potom ho-
voriť o nezávislosti mimovládnych neziskových organizácií, skôr ide  
o obojstrannú závislosť, lebo pracovníci rezortnej organizácie (MZV) 
nemajú dostatok kapacít, ani konkrétnych poznatkov z praxe, aby 
mohli bez návrhov stratégií od MNO zodpovedne rozhodovať o roz-
sahu a forme pomoci jednotlivým krajinám. Nezávislosť sensu stricto 
– finančná či politická – tak zostáva pre mnohé MNO nedosiahnu-
teľným, hoci želaným, dokonca aj navonok proklamovaným ideálom. 

2.	 Typy	občianskych	aktivít	 
organizácií mimovládneho sektora

Mimovládny sektor a občianska participácia ako jeho imanentná 
súčasť prešli na Slovensku viacerými spoločensky turbulentnými obdo-
biami, ktoré stimulovali a rozširovali paletu foriem organizácií občian-
skej spoločnosti a prejavov občianskeho aktivizmu. Ako upozorňujú 
Gyarfášová a Bútorová (2010), v demokratických režimoch je občian-
ska participácia komplexným fenoménom, ktorý nadobúda rozličné 
formy, z ktorých každá má viaceré dimenzie. Zároveň ju považujú za 
jednu zo základných demokratických hodnôt a kľúčových faktorov de-
mokratickej konsolidácie (tamže, s. 451). Možno len podporiť názor, 
že rast občianskych aktivít však neznamená vždy garanciu demokra-
cie, nakoľko príklady z histórie 20. storočia poukazujú na možnosť 
zneužitia demokratických inštitútov na paradoxný rast neliberálnych  
a autoritárskych organizácií, ktoré napríklad viedli k rozvoju fašizmu13.  
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12 Tamže, citované z: P. Brezáni: On the path towards the better relations. Role of the 
Slovak CSOs in the development assistance adn aid effectivness,RC SFPA, 2013

13 Bútorová, Gyarfášová: Občianska participácia: trendy, problémy, súvislosti, 2010, 
cit. podľa D. Riley: The Civic Foundations of Fascism: Italy, Spain, and Romania, 
1870 – 1945. Baltimore, John Hopkins University Press., 2010
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Spomínané autorky pomocou faktorovej analýzy identifikovali tie 
faktorové dimenzie, ktoré im umožnili zoskupiť aktivity občianskej 
participácie do 4 typov:
• Politické aktivity na báze individuálnej iniciatívy: predstavu-

jú prácu pre politickú stranu, kandidovanie do verejných funkcií, 
účasť na verejných rokovaniach, na diskurze a vyjednávaní.

• Masové občianske aktivity: zapojenie do charitatívnych zbie-
rok, účasť na voľbách, podpisovanie petícií, zapojenie do riešenia 
problémov v obci alebo meste.

• Protestné aktivity: účasť na demonštrácii, proteste, bojkote, poli-
tickom mítingu, aktívna práca v odboroch.

• Zapájanie do verejnej diskusie a riešenia verejných problé-
mov: účasť na internetových diskusiách o verejnom dianí, vy-
jadrovanie sa k verejnému dianiu v médiách, zapojenie do práce  
v mimovládnej organizácii, účasť na pripomienkovaní zákonov  
a nariadení (tamže, s. 455).
Ak sa pozrieme na uvedené typy z hľadiska vyššie zmienených his-

torických procesov a indikovaných problémov mimovládneho sektora 
na Slovensku, viaceré formy občianskeho aktivizmu majú v súčasnej 
dobe vzostupnú tendenciu – ich katalyzátorom sú jednak vnútorné sti- 
muly (napätia a konflikty ekonomického, sociálneho či politického cha-
rakteru), jednak externé faktory (migračná kríza)14. Tento trend sa aktu-
álne odkláňa od zistení autoriek Bútorovej, Gyarfášovej z roku 2010, čo 
naznačuje zmenu spoločenskej situácie a následnú potrebu mobilizácie 
aktérov. V zmienenej štúdii bol konštatovaný pokles participačného po-
tenciálu, s výnimkou petičných aktivít, a to na základe porovnaní dát 
z rokov 1994 a 2008, čo bolo vyhodnotené ako znepokojujúci trend 
(tamže, s. 456). Možno sa domnievať, že súčasný odklon (obrat) v tren-
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14 Vzostup občianskych aktivít možno dokumentovať napr. rastom iniciatív za refor-
mu školstva, mobilizačných iniciatív v prospech aktivity a záujmu o verejné zále-
žitosti (Štrngám za zmenu! A dosť! Slovensko digital), ďalej účasťou na masových 
aktivitách vďaka rozvoju virtuálnej formy politickej komunikácie (napr. v prospech 
ochrany zelene v slovenských mestách), organizovaním občianskych protestov 
(Gorila, Skládka nepatrí do mesta! v Pezinku), účasťou na internetových diskusiách 
(problém migrácií v Európe, stav zdravotníctva, školstva na Slovensku).
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de súvisí s vyššie uvedenými vnútornými resp. vonkajšími faktormi, 
ale aj s možnou výmenou generácií aktérov občianskej participácie, čo 
je však na tomto mieste len hypotéza, ktorú by museli potvrdiť hlbšie 
empirické výskumy. Každopádne prejavy občianskeho aktivizmu sa ja-
via ako dôležitá premenná v štruktúre politického diania na Slovensku  
a zároveň indikátor potenciálnej zmeny politickej kultúry.

3.	 Vývinové	fázy	občianskeho	aktivizmu

Občianske aktivity mimovládnych organizácií za ostatné štvrťstoro-
čie zaznamenali pozoruhodný pohyb tak na časovej osi, ako aj štruk-
turálne. V čase „rozbehu“, začiatkom 90-tych rokov 20. storočia bola 
ich činnosť poznamenaná nedostatkom skúseností, hľadaním vlastných 
stratégií, mobilizáciou a tréningom aktérov v priestore ich vnútorných 
štruktúr, ale zvonka najmä pôsobením paradigmy konfliktu vo vzťahu 
s vládnucou mocou, na čo sme už vyššie upozornili. Očakávaný a po-
trebný paradigmatický obrat nastal až koncom 90-tych rokov po zme-
ne vládnej garnitúry, keď sa etablovali princípy spolupráce, rešpektu  
a výrazne ústretovejšej komunikáci vládneho a mimovládneho sekto-
ra. Možno hovoriť o štandardizácii vývoja mimovládneho sektora, za-
loženej na paradigme partnerstva, kedy bola prijatá nová legislatíva, 
ústretová voči participácii MNO na riešení aktuálnych spoločenských 
problémov, akým bola napríklad príprava verejnosti na vstup do nadná-
rodných spoločenstiev a zoskupení, ale tiež pri hľadaní spoločenského 
konsenzu pre implementáciu spoločenských reforiem, ktoré na prelo-
me milénia čakali slovenskú spoločnosť a s ktorými boli spojené veľké 
očakávania, ako aj potreba akceptovať bolestné reformné kroky. Mimo-
vládne organizácie vytvorili platformy pre spoločenskú diskusiu o kon-
krétnych úlohách a problémoch, aktivizovali viaceré segmenty občian-
skej spoločnosti a podieľali sa na formovaní štandardných podmienok 
občianskej participácie, ktoré garantovali príslušné zákonné normy15. 
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15 Predovšetkým Zákon o nadáciách, infozákon, daňová reforma – §50 Zákona o dani 
z príjmov podľa novely č. 688/2006 Z. z.
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Mimovládne organizácie sa postupne ujali kontrolnej funkcie a účasti 
na demokratickej modernizácii Slovenska, ako bola napríklad decen-
tralizácia, prijatie infozákona, zákona o civilnej službe, referendovej 
kampani o vstupe do EÚ a mnohých ďalších16. Mimovládne organi-
zácie sa stali nositeľmi spoločenskej zmeny a zviditeľnili sa v reform-
nom úsilí kooperatívnymi vzťahmi s inštitúciami štátu. Na druhej 
strane netreba zakrývať, že ani po zmienenej paradigmatickej zmene 
situácia vo vzťahoch medzi vládnymi a mimovládnymi subjektmi nie 
je ideálna. Na viaceré deficity upozornili autori štúdie o súčasnom sta-
ve občianskej spoločnosti na Slovensku17. Výskum autorského tímu 
sprostredkoval sebareflexiu zástupcov tretieho sektora a zástupcov 
štátu, týkajúcu sa ich predstáv o vzájomných vzťahoch a poukázal  
na existujúce problémy a dilemy, medzi ktorými rezonuje predovšet-
kým pocit frustrácie, vyplývajúci z nedostatočnej akceptácie mimo-
vládnych organizácií štátom a jeho inštitúciami. Ako konštatujú sa-
motní autori, mimovládnym organizáciám sa nepodarilo presvedčiť 
štát, že sú nástrojom na skvalitňovanie života občanov (Bútora, M., 
Bútorová, Z., Strečanský, B., Mesežnikov, G., Ondrušek, V. (eds.), 
2011, s. III). 

Nemožno opomenúť význam sociálnej práce v mimovládnom 
sektore, ktorá sa ukazuje byť indikátorom vyspelosti spoločnosti  
v zaobchádzaní so sociálne zraniteľnými a znevýhodnenými spolo-
čenskými skupinami. Jej význam v priestore poskytovateľov sociál-
nych služieb, v sociálnej pomoci – zvlášť v sociálnoprávnej ochrane  
a sociálnej kuratele – už dávno nie je len komplementárny, ale v mno-
hých ohľadoch nezastupiteľný18. Nutnosť riešiť čoraz komplexnejšie 
a spravidla dlhotrvajúce problémy v sociálnej oblasti vyžadujú nielen 
entuziazmus, empatiu a množstvo energie profesionálov a dobrovoľ-
níkov, predovšetkým však vhodné a účinné stratégie. Napriek mno-
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16 Podrobnejšie v: B. Strečanský: „My a oni alebo spolu“? Vplyv mimovládnych ne-
ziskových organizácií na rozhodovacie procesy vo visegrádskych krajinách – Slo-
vensko (2008)

17 Bútora, M., Bútorová, Z., Strečanský, B., Mesežnikov, G., Ondrušek,V. (eds): Štú-
dia súčasného stavu občianskej spoločnosti na Slovensku, 2011

18 Podrobnejšie v: E. Mydlíková: Sociálna práca v neziskovom sektore (2010)
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hým snahám a iniciatívam, v súčasnosti ani vládny, ani mimovládny 
sektor nedokážu pokryť skutočnú potrebu širokej palety sociálnej  
práce v teréne, čo je obrovskou výzvou pre všetkých zainteresova-
ných aktérov. Turbulentný vývoj v posledných dvoch dekádach len 
dokazuje, že nájsť zhodu na systémových riešeniach bude vyžadovať 
ešte mnoho času, zdrojov a kompromisov.

Súčasťou sociálnej práce je aj komunitná práca, ktorá predsta-
vuje významný posun v zameraní činnosti mimovládnych organizácií 
na lokálnu úroveň, čo súviselo so systémovými zmenami v nastave-
ní smerovania Slovenska, ale aj s určitým útlmom strešných organi-
zácií, ako bolo Grémium tretieho sektora a s generačnou výmenou  
v štruktúrnych zložkách mimovládneho sektora (Strečanský, 2008).  
Už v prvej dekáde tohto milénia sa občianske aktivity nastupujúcej 
mladej generácie čoraz viac orientovali do komunitnej práce, do za-
kladania komunitných nadácií, ktoré sa stali priestorom sociálnych 
inovácií. Vzrástol počet menších dobrovoľných iniciatív, prehĺbila sa 
flexibilita ich práce, zakotvenosť v konkrétnej komunite. Organizo-
vanie komunity všeobecne odráža potrebu zvyšovania moci miest-
nych ľudí alebo ľudí so spoločným problémom19. Ich špecifikom je 
konkrétne geografické vymedzenie, v rámci ktorého poskytujú služby 
– individuálnym darcom, rodinám, podnikom, iným nadáciám, verej-
ným osobám, ktoré pomáhajú naplniť ich víziu v prospech danej ko-
munity. Snažia sa zabezpečiť permanentné prostriedky pre komunitu, 
obvykle prostredníctvom zriadenia darovacieho alebo stáleho fondu, 
slúžia ako katalyzátor, organizátor a facilitátor pri spájaní širokého zá-
beru aktivít iniciatív a partnerstiev v komunite. Hoci na Slovensku je 
dlhodobejšie v popredí komunitná práca zameraná predovšetkým na 
marginalizované skupiny obyvateľstva20, treba upozorniť aj na mno-
žiace sa svojpomocné samoorganizačné aktivity skupín obyvateľov 
miest, ktoré súvisia s prejavom osobitného životného štýlu a hodno-
tovej orientácie. Ide napríklad o mestské komunitné nadácie, ktoré 
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19 Bližšie v: Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, 2000
20 Podrobnejšie v C. Korpesio: Komunitné centrá na Slovensku, 2012, Príručka ob-

javovateľa stratených území, 2003
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sú aktérmi rozvoja obce, regiónu, šíria hodnotové vzorce zlepšujúce 
kvalitu života, podnecujúce k záujmu a zainteresovanosti obyvateľov 
miest na prostredí, v ktorom žijú, prinášajú nové inšpirácie a tren-
dy21 v rozvoji susedských a širších spoločenských vzťahov založe-
ných na solidarite, kooperácii, spoluzodpovednosti a v neposlednom 
rade znamenajú aj konkrétny ekonomický prínos pre danú komunitu. 
Ich strešnou organizáciou je Asociácia komunitných nadácií Slo-
venska (AKNS), založená v roku 2003, ktorá združuje organizácie 
jedinečné vo svojej komunite. Ako je uvedené na jej webovej strán-
ke, komunitné nadácie dobre poznajú potreby svojich komunít, vďa-
ka partnerstvám s miestnymi darcami finančne podporujú napĺňanie 
rôznorodých potrieb ľudí a neziskových organizácií a šíria myšlienky 
miestneho darcovstva, dobrovoľníctva a svojpomoci22.

Napriek pretrvávajúcemu nedoceneniu výkonu sociálnej práce 
v mnohých jej formách, individuálni a komunitní poskytovatelia sú 
tvorcami pridanej hodnoty nielen pre vlastný okruh príjemcov, ale pre 
rozvoj občianskej spoločnosti ako celku a vôbec kultúrnej dimenzie 
spoločnosti.

Dôležitým medzníkom vo vývoji mimovládneho sektora a osobit-
ne organizácií občianskej spoločnosti bol vstup Slovenska do EÚ. Ako 
uvádza B. Strečanský23, pre mimovládne organizácie na Slovensku to 
znamenalo potvrdenie trendu „europeizácie“ v zmysle príklonu k ve-
rejným zdrojom a formovaniu vzťahu medzi štátom a mimovládnymi 
organizáciami do podoby známej v Európskej únii. V praxi to pred-
stavovalo najmä posilnenie servisných činností v oblasti sociálnej, 
zdravotnej, vzdelávacej na miestnej a regionálnej úrovni, menej už 
v rozvoji advokačnej činnosti a v priamej účasti na tvorbe verejných 
politík. Na problematické stránky „europeizácie“ upozornili autori 
Bútora, Bútorová, Strečanský24, keď poukázali na odvrátenú stranu 
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21 Napr. alternatívne farmárske zameranie, organizovanie lokálnych kultúrnych akti-
vít, detských podujatí a pod.

22 http://www.asociaciakns.sk/ 
23 B. Strečanský: My a oni alebo spolu?. Vplyv mimovládnych neziskových organizá-

cií na rozhodovacie procesy vo visegrádskych krajinách – Slovensko, 2008
24 Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku. Trendy a perspektívy, 2012
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pomoci z prostriedkov EÚ, a to na nárast byrokracie a administra-
tívnej náročnosti. Problém napokon rezultoval do protestu viacerých 
mimovládnych organizácií proti pravidlám finančného spravovania 
projektov. Inou komplikáciou bola meniaca sa štruktúra dostupných 
zdrojov pre MNO, ktorá negatívne ovplyvnila najmä chod malých 
organizácií a naopak začali sa posilňovať väčšie mimovládne organi-
zácie. Kľúčovým problémom bol totiž odchod zahraničných donorov 
zo Slovenska, ktorý ohrozil hlavne existenciu množstva menších ini-
ciatív, ktorých potreby boli dovtedy saturované z nimi poskytovaných 
grantov. Súčasťou trendu „europeizácie“ tiež bol väčší dôraz na po-
skytovanie služieb, než priama účasť na tvorbe a intervencii do verej-
ných politík. Situáciu v tomto smere zásadne mení fakt, že Slovensko 
aj mimovládne organizácie prestali byť čistými príjemcami pomoci  
a stali sa poskytovateľmi pomoci mimo Slovenska (Strečanský, 2008). 
V tejto fáze sa mimovládne organizácie ocitajú v zmenenom prostre-
dí, ktoré ich tlačí k väčšej súťaživosti o zdroje, núti viac sa profesiona-
lizovať, rozvíjať vzťahy s biznisom, verejným sektorom a štátom, no 
na druhej strane čiastočne vedie ku strate entuziazmu a étosu dobro-
voľníctva. Za pozitívny trend možno označiť rast firemných nadácií, 
rozvoj firemnej filantropie, čo nepochybne súvisí s možnosťou využiť 
daňovú asignáciu25. Ale ani v tomto prípade nemožno celkom vylúčiť 
účelovú racionalizáciu konania firemných subjektov, ak existujú me-
chanizmy, ako prostriedky firemnej nadácie poskytnúť späť vlastným 
zamestnancom alebo podriadeným subjektom26.
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25 Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov, § 50 Použitie podielu zaplatenej dane  
na osobitné účely, upravuje poukazovanie 2 % dane.

26 Asignácia dane motivovala najmä veľké firmy, aby si vytvorili vlastnú firemnú 
nadáciu alebo zriadili v existujúcej nadácii svoj nadačný fond. Firma tak môže 
svoj podiel dane venovať svojej firemnej nadácii či fondu. Aj keď to býva niekedy 
predmetom kritiky, firemná nadácia či nadačný fond obvykle nesú meno firmy, 
ktorá ich zriadila. Renomované firmy si nemôžu dovoliť poškodiť svoju reputá-
ciu prípadnými zlyhaniami pri svojich nadačných aktivitách. Mohlo by to poško-
diť imidž podnikateľského subjektu. Firemné nadácie sú preto pod ďalším tlakom  
a obozretne používajú prijatý podiel dane.
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4.	 Zdroje	financovania	 
mimovládnych organizácií

Mimovládne organizácie na Slovensku prešli dlhú cestu k ovlád-
nutiu stratégií získavania finančných prostriedkov na manažovanie 
svojho chodu, na osvojenie zručností fundraisingu. Táto v mnohých 
ohľadoch kľúčová dimenzia fungovania mimovládneho sektora za-
znamenala v ostatných dvoch dekádach pozoruhodný štrukturálny 
vývoj. Dynamické obdobie masívnej podpory zo strany zahraničných 
donorov v deväťdesiatych rokoch vystriedal ich, už skôr spomínaný 
odchod po vstupe Slovenska do EÚ a ďalších medzinárodných orga-
nizácií. Objavili sa však rôzne nové formy darcovstva a fundraisingu. 
Ako zdôrazňujú Bútora, Bútorová, Strečanský (2012) dôležité miesto 
v oblasti vzdelávania, sieťovania, infraštruktúry a prenosu know-how 
v oblasti fundraisingu zaujíma Slovenské centrum fundraisingu, 
ktoré vzniklo v roku 2009 z iniciatívy expertov viacerých domácich  
a zahraničných organizácií. Jednou z jeho hlavných úloh je prepájať  
a komunikovať s fundraisormi mimovládnych neziskových organi-
zácií prostredníctvom Klubu profesionálnych fundraisorov. Jednako, 
pretrvávajúcim problémom je dlhodobejšia finančná udržateľnosť 
chodu organizácií. Jednorazové aktivity formou zbierok môžu byť 
krátkodobo efektívne, no potreby čoraz rozvinutejšieho mimovlád-
neho sektora si vyžadujú hľadať stále nové formy a možnosti finan-
covania. Vznikli on-line darcovské portály, ktoré vytvárajú priestor 
pre množstvo rôznorodých príjemcov, z ktorých si darcovia môžu vy-
brať a priamo ich podporiť27. Synergický efekt individuálnych darcov 
predstavuje pravdepodobne hodnotovo-racionálne najvýznamnejšiu 
formu podpory mimovládneho sektora verejnosťou. 

Na financovaní mimovládneho sektora sa podieľajú zdroje tak 
domáce, ako zahraničné – existujú samozrejme viaceré klasifikácie, 
odvodené od použitých kritérií diferenciácie. Za hlavné kritériá roz-
delenia zdrojov sa považujú:
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27 Ako príklad možno uviesť portál ďakujeme.sme.sk, ľudia ľuďom.sk, stránka 
dobrákrajina.sk
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• Spôsob nadobudnutia (vlastná činnosť resp. externé zdroje)
• Charakter zdrojov (finančné prostriedky resp. nefinančné zdroje)
• Pôvod zdrojov (domáce resp. zahraničné)
• Darujúci (financujúci) subjekt (verejné zdroje, individuálne zdro-

je, súkromné zdroje)
• Forma príjmu (dar, zbierka, dotácia, grant, objednávka, kontrakt  

a pod.)28 
Na základe kombinácií uvedených kritérií stanovil zmienený autor-

ský tím v publikácii Poznávanie tretieho sektora na Slovensku (2004) 
prehľadnú typológiu, v ktorej diferencujú 7 základných typov financo-
vania, a ktorá nestratila na svojej aktuálnosti ani s odstupom času:
1. Verejné zdroje zahraničné
2. Verejné zdroje domáce
3. Súkromné zdroje nadačné – zahraničné
4. Súkromné zdroje nadačné – domáce
5. Súkromné zdroje – podnikateľský sektor
6. Individuálne zdroje
7. Samofinancovanie (tamže, s. 62-63)

Prevládajúcim trendom, ovplyvňujúcim financovanie mimovlád-
neho sektora je mobilizácia úsilia MNO na získavanie a akumulova-
nie prostriedkov z viacerých zdrojov, spoliehaním sa na vlastné sily 
a kapacity, s dôrazom na rast profesionalizácie. Ukazuje sa potreba 
neustále zlepšovať projektový manažment a posilňovať spoluprácu  
s partnermi z iných sektorov. Princíp medzisektorovej spolupráce, 
akcentovaný často zo strany EÚ vo vzťahu k mimovládnemu sektoru 
je síce administratívne náročný, no poskytuje spojenectvá, ktoré ne-
musia byť len účelové a krátkodobé, ale hlavne v malých spoločen-
stvách a mikroregiónoch majú potenciál výraznejšieho synergického 
efektu v spolupráci verejného, podnikateľského a mimovládneho 
neziskového sektora. Každopádne v súčasnom období je evidentne 
potrebné kumulovať finančné prostriedky najmä od inštitucionál-
nych donorov. Strešnou organizáciou týchto prispievateľov je Fó-
rum donorov – vzniklo ako neformálna platforma už v roku 1996  
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28 Filadelfiová, J., Dluhá, M., Marček, E., Košičiarová, S., 2004
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iniciatívou Nadácie otvorenej spoločnosti, Nadácie pre občiansku 
spoločnosť, Nadácie na podporu občianskych aktivít, Nadácie pre 
deti Slovenska a Sasakawa Peace Foundation. Neskôr, od roku 2000 
bolo oficiálne zaregistrované ako záujmové združenie právnických 
osôb. Pri Fóre donorov sa v roku 2006 vyprofiloval Klub firemných 
darcov, ktorý je prestížnym zoskupením firiem podnikajúcich v Slo-
venskej republike a venujúcich sa firemnej filantropii. Všetky firmy 
združené v Klube majú skúsenosti v oblasti transparentného a sys-
tematického darcovstva. V súčasnom období Fórum donorov fungu-
je ako asociácia popredných organizácií, poskytujúcich granty v SR  
s cieľom zvýšenia transparentnosti a efektívnosti využitia finančných 
prostriedkov prúdiacich do mimovládneho neziskového sektora. 
Existuje šesť základných typov zdrojov, z ktorých poskytujú domáce 
donorské organizácie finančné prostriedky: 
1. zdroje získané z 2 %, t. j. nepriamych verejných zdrojov: možnosť 

asignácie 2 % dane z príjmu právnických osôb na účet ľubovoľ-
nej mimovládnej neziskovej organizácie je nástrojom nepriameho  
financovania a na Slovensku platí od roku 2003

2.  financie získané od donorských organizácií zo zahraničia
3.  dary a granty z firemného prostredia
4.  verejné zdroje, napr. Nórsky finančný mechanizmus
5.  dary od jednotlivcov
6.  výnosy z vlastnej činnosti.

Napriek uvedeným možnostiam nadobúdania prostriedkov od do-
norských organizácií, súčasná situácia v saturovaní rôznorodých pot-
rieb mimovládneho sektora indikuje nevyhnutnosť apelovať na pod- 
poru zo strany verejných poskytovateľov, či už na miestnej alebo 
rezortnej úrovni. Ak by sme chceli klasifikovať aktuálne najdôleži-
tejšie zdroje financovania mimovládnych neziskových organizácií na 
Slovensku, možno vymedziť šesť základných typov zdrojov, ktoré 
priamo alebo nepriamo finančne podporujú ich fungovanie:
• Asignačný mechanizmus 2 % dane z príjmu právnických a fy-

zických osôb: zachovanie mechanizmu napriek jeho nespornej vý-
hodnosti pre MNO nie je pre budúcnosť zaručené a ohľadom jeho 
konkrétnej podoby pretrvávajú spory medzi zástupcami rezortu 
financií a zástupcami mimovládneho sektora. Vývoj distribúcie 
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prostriedkov získaných z 2 %-nej asignácie od roku 2004 doku-
mentuje graf v prílohe.

• Dobrovoľné príspevky (dary) fyzických osôb a firemná filan- 
tropia (môže mať formu priamych darov, grantov, prípadne re-
klamných zmlúv, čiže sponzoringu), verejné zbierky, členské prís-
pevky členov mimovládnych neziskových organizácií, výnosy  
z vlastnej činnosti. Treba zdôrazniť, že dobrovoľné príspevky fy-
zických a právnických osôb a firemná filantropia ako zdroje príj-
mov mimovládneho sektora nemajú dlhú históriu a neustále sa do-
tvárajú. Z tohto dôvodu sú často uvedené zdroje nepredvídateľné 
a do budúcnosti neisté. V prílohe uvádzame pre ilustráciu distribú-
ciu príspevkov firemných nadácií za rok 2012.

• Verejné financie zo zahraničných zdrojov, najmä z nórskych  
a švajčiarskych fondov: prostriedky bilaterálnej finančnej po-
moci tvorili podstatnú a veľmi dôležitú časť pri tvorbe základnej  
infraštruktúry neziskového sektora. Slovensko ako plnohodnot-
ný člen Európskej únie je z pohľadu zahraničných donorov čoraz 
častejšie vnímané ako dostatočne vyspelé a demokratické na to,  
aby tieto zdroje netvorili najpodstatnejšiu časť príjmov, preto tento 
spôsob financovania mimovládnych neziskových organizácií po-
stupne zaniká.

• Verejné finančné prostriedky z európskych štrukturálnych 
fondov: v súčasnosti sú pravdepodobne najkľúčovejšie. Dôležité 
pri nich je zapojiť mimovládne organizácie do celého procesu od 
programovania, cez stanovenie pravidiel uchádzania sa, až po sa-
motné čerpanie, aby sa zabránilo ich vylúčeniu zo zoznamu opráv-
nených žiadateľov, ako sa to dialo v končiacom programovom 
období. Dôležitou podmienkou čerpania finančných prostriedkov  
z európskych fondov je zjednodušenie ich administrácie a zavede-
nie mechanizmu globálnych grantov.

• Financovanie z verejných zdrojov na úrovni dotačných mecha-
nizmov jednotlivých rezortov: ide o najčastejší spôsob finančnej 
podpory sektora, a to priamym vyčlenením prostriedkov z rozpoč-
tov jednotlivých ministerstiev. Sekundárnou formou podpory je 
tiež poskytovanie nefinančných prostriedkov a služieb, terciárne 
ide o dobrovoľnícku prácu samotných zamestnancov. Okrem tých-
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to zdrojov sú ďalším potenciálnym zdrojom príjmov pre mimo-
vládne organizácie dotácie z príjmov z odvodu z hazardných hier.

• Financovanie z verejných zdrojov na úrovni miestnych samos-
práv: finančná podpora sa uskutočňuje rovnako ako na štátnej úrov-
ni, prostredníctvom vyčlenenia financií z rozpočtu, prípadne odpus-
tením niektorých miestnych poplatkov alebo miestnych daní. 
Podnety pre ďalšiu diskusiu vyvolali návrhy Ministerstva financií 

SR, ktoré prišlo v roku 2014 s návrhom vytvorenia charitatívnej lo-
térie, charitatívnej reklamy a ustanovením samostatných zárob-
kovo činných mimovládnych neziskových organizácií29. Za týmto 
úsilím sa skrývala snaha obmedzovať resp. časom úplne zrušiť daňo-
vú asignáciu, čím by pochopiteľne vzrástol výber daní smerujúcich 
priamo do štátneho rozpočtu a na druhej strane, takýmto spôsobom 
„kompenzovať“ mimovládnemu sektoru úbytok zdrojov z asignácie. 
Oficiálnym zdôvodnením bolo predovšetkým skvalitnenie právneho 
režimu a zníženie administratívnej náročnosti. Samotné nové me-
chanizmy však neboli bližšie špecifikované a MF SR ich zatiaľ ne-
predložilo na ďalšiu diskusiu. S vysokou pravdepodobnosťou možno 
očakávať, že ich zavedenie do praxe by výrazne znížilo finančné príj-
my mnohých mimovládnych organizácií a ohrozilo ich fungovanie 
hlavne v oblasti verejnoprospešných služieb. Organizátori kampa-
ne „Ľudia ľuďom“, motivovaní zachovaním 2 % daňovej asignácie  
v roku 2014 poukázali na konkrétne možné dopady na najviac ohro-
zené skupiny ako bezdomovci, sociálne znevýhodnené skupiny,  
ale aj na fungovanie mimoškolských aktivít, čo by všeobecnejšie re-
zultovalo do celkového poklesu kvality života viacerých, nielen so-
ciálne odkázaných skupín.

V súčasnom období stoja štát i mimovládny sektor pred výzvou, 
ako zabezpečiť viaczdrojové financovanie tretieho sektora a ako na-
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29 MF SR pripravilo zákonnú úpravu pre charitatívnu lotériu, ktorá sa však príliš 
nevyužíva. Prevádzkujú ju nadácie, pričom výnos má byť použitý na verejnop-
rospešné účely. Charitatívna reklama je v štádiu rokovaní, má slúžiť na podporu 
verejnoprospešného účelu, pričom konkrétna právna forma zatiaľ nebola zverej-
nená. Inštitút charitatívnej reklamy by mal rozšíriť novelu zákona o reklame.
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staviť pravidlá priameho alebo nepriameho financovania tretieho sek-
tora30. Oblasť verejných poskytovateľov zdrojov pre MNO je veľmi 
citlivá na rozhodnutia rezortných riadiacich organizácií, na celkovú 
stratégiu konkrétnej vládnej reprezentácie vo vzťahu k mimovládne-
mu sektoru, kde skúsenosť nedovoľuje podliehať prílišnému optimiz-
mu. Napokon, svedčí o tom aj vzťah k pozícii vládneho splnomoc-
nenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý vznikol po prieťahoch 
až v časoch vládnutia politickej garnitúry pod vedením I. Radičovej31. 
Zostáva nádej, že vnútri občianskej spoločnosti a mimovládneho ne-
ziskového sektora pretrvá dostatok energie a schopnosti vzdorovať 
najmä etatistickým a centralistickým snahám o prehĺbenie vplyvu, 
prípadne oklieštenie právomocí mimovládneho sektora.

5. Mimovládne organizácie  
ako	súčasť	kultúrnej	zmeny

Organizácie občianskej spoločnosti, mimovládny sektor ako celok 
svojimi aktivitami prispievajú ku kultúrnej zmene spoločnosti, ktorá 
má síce dlhodobý, no ostáva nádejať sa, že aj nezvratný charakter. 
Dobrovoľníctvo, združovanie na neziskovom základe, poskytovanie 
množstva služieb, to všetko súhrnne napomáha zlepšovať kvalitu 
života na Slovensku. Ako uvádzajú Bútora, Bútorová, Strečanský 
(2012), mimovládne neziskové organizácie utvárali, rozširovali a re-
produkovali tri druhy špecifického spoločenského bohatstva – kogni-
tívneho bohatstva, bohatstva praktických skúseností a bohatstva pro-
sociálnych vzorov správania32. Môžeme sa stotožniť s vymedzením 
kľúčových profilácií, ktoré prispievali ku kultúrnej zmene: 
1. Kontrola moci, ktorá tvorí hrádzu proti autoritárskym tenden-

ciám: v danom zmysle ide o mentálny obrat, ktorého oporou je 
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30 Bližšie na: http://www.tretisektor.gov.sk/financovanie-mno-a-os/
31 Vláda I. Radičovej ustanovila post vládneho splnomocnenca pre rozvoj občianskej 

spoločnosti v r. 2011.
32 Bútora, M., Bútorová, Z., Strečanský, B., 2012
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osvojenie kontrolnej funkcie nad výkonom moci, ďalej advokačné 
funkcie a mienkotvorná činnosť občianskych organizácií. Uvede-
né činnosti v ostatnom štvrťstoročí napomohli k rozvoju demok-
ratickej modernizácie Slovenska, v presadzovaní ľudskoprávnej 
agendy, v proreformnom smerovaní, v optimalizácii spravovania 
verejných vecí, v zavádzaní sociálnych inovácií.

2. Zdroj alternatívnych postupov v oblasti verejnej politiky: jed-
ná sa o hľadanie alternatív resp. variantov spôsobov riešení vo sfé-
re verejnej politiky, čo napomáha kvalifikovanejšej spoločenskej 
diskusii, napokon aj informovanejšiemu výberu rozhodnutí.

3. Poskytovateľ služieb: mimovládne neziskové organizácie priniesli 
do verejného sektora služieb súťaž, ktorá v ňom dlho absentovala. 
Konkurenčný prvok prispel k vyvažovaniu tendencií ku korporati-
vizmu a k hľadaniu optimálnej verzie jednotlivých verejných politík.

4. Zdroj sociálnych inovácií: mimovládny neziskový sektor pred-
stavuje skúšobné laboratórium sociálnych inovácií. Iniciatíva spra-
vidla prichádza spontánne, zdola, vďaka bezprostrednému kontak-
tu mimovládnych aktérov so situáciou, za ktorej riešenie spravidla 
zodpovedá inštitúcia verejnej správy. Uskutočňujú pilotné pro-
jekty v reálnych podmienkach, ktorých úspešnosť či neúspešnosť 
môže vyhodnotiť inštitúcia verejnej správy a získať tak potrebnú 
spätnú väzbu pre ich aplikáciu, zdokonalenie alebo odmietnutie. 
Na niektoré úspešné sociálne inovácie upozorňujú Bútora, Bú-
torová, Strečanský v zmienenej práci33. Poukazujú na úspešnosť 
komunitného rozvoja v podobe komunitných nadácií, vzniku ma-
terských centier. V oblasti sociálnej inklúzie sú to nízkoprahové 
centrá, programy pre mládež, alebo sieť dobrovoľníckych centier, 
osobitnou formou sú potom rómske komunitné centrá, kde vzniká 
priestor pre nízkoprahovú sociálnu prácu. Pozoruhodnou formou 
sú aj aktivity ETP Slovensko vo sfére poskytovania mikropôži-
čiek, sporiacich a mentorských programov. Kľúčovým problémom 
v tomto smere zostáva schopnosť ich rozšírenia, keďže obvykle 
vyžadujú dlhodobejšiu podporu.

Dynamika vývoja mimovládneho sektora na Slovensku
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5. Činnosť mimo hraníc SR: mimovládne neziskové a rozvojové orga-
nizácie sa podieľajú na humanitárnych a rozvojových aktivitách v za-
hraničí. Napomáhajú pri demokratizačných premenách v regiónoch, 
kde dlhodobo pretrvávali totalitné alebo autoritárske režimy. Zvýz-
namňujú hodnoty spolupatričnosti, spoluzodpovednosti, solidarity, 
kultivujú zmysel pre pochopenie a riešenie globálnych problémov.

6. Sociológia tretieho sektora  
ako subdisciplína

S ohľadom na značný rozmach mimovládneho sektora a jeho rolu, 
aká mu náleží v demokratickej modernizácii Slovenska, vynorila sa 
potreba sociologickej reflexie celého komplexu problematiky mimo-
vládneho (tretieho) sektora. Katedra sociológie Filozofickej fakulty 
UK ponúka dlhodobo výberový kurz Sociológia tretieho sektora, ktorý 
je určený nielen poslucháčom samotného odboru sociológie, ale aj štu-
dentom príbuzných spoločenskovedných, prípadne ďalších odborov, 
pre ktoré môže priniesť inšpirácie, zaujímavé poznatky, sprostredko-
vať videnie špecifických problémov spoločnosti, s dôrazom na čino-
rodosť, kreativitu, schopnosť mobilizácie, prevzatia zodpovednosti  
a hodnoty spoločenskej solidarity. Kurz zároveň poskytuje možnosť 
pokúsiť sa samostatne vypracovať vlastný projekt v prospech nezis-
kovej mimovládnej organizácie. Tematicky je kurz zameraný na prob-
lematiku spoločenského prostredia rozvoja tretieho sektora, ďalej na 
históriu jeho vývoja, na fenomén dobrovoľníctva a svojpomoci. Oso-
bitne sa venuje vymedzeniu charakteristických čŕt tretieho sektora na 
Slovensku po roku 1990, a to hlavne na štruktúru a funkcie subjektov 
mimovládneho sektora, na vzťahy mimovládnych subjektov a štátu, 
zdroje financovania, právne prostredie, sociálny potenciál tretieho sek-
tora, pôsobenie strešných organizácií, napokon dilemy a problémy tre-
tieho sektora na Slovensku. 

Charakteristika mimovládnych subjektov v optike verejnosti a ich 
vlastná sebareflexia prinášajú pohľad zo špecifickej sociologickej per-
spektívy – prezentujú sa tu poznatky sociologických výskumov o mi-
movládnom sektore, názory a postoje obyvateľov SR k práci dobro-
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voľníkov, problémy dobrovoľníctva a svojpomoci z pohľadu aktérov 
mimovládneho sektora a mnohé ďalšie. Súčasťou kurzu sú diskusie 
k aktuálnym problémom práce v mimovládnom sektore, ako je na- 
príklad praktická činnosť v podmienkach práce nadácií a neziskových 
mimovládnych organizácií, možnosti a bariéry pri aplikácii projektov  
v praxi. Zámerom kurzu je tiež šíriť povedomie o zmysluplnosti akti-
vít v mimovládnej sfére, mobilizovať potenciálnych aktérov pre túto 
sféru činnosti, upevňovať prosociálne hodnoty a zvýrazniť dôležitosť 
sociálnej komunikácie v občianskom vedomí u mladých ľudí.

Záver

Problematika pohybu a vývoja mimovládneho sektora je príliš širo-
ká na komplexné posúdenie jej jednotlivých segmentov a vzťahových 
štruktúr. Autorský zámer sa sústredil do niekoľkých rovín fungovania 
a pohybu mimovládneho neziskového sektora na Slovensku. Upria-
mil pozornosť na vybrané časové obdobia, ktoré možno považovať za 
kľúčové z hľadiska zmien, ktoré ovplyvnili fungovanie a ďalší vývoj 
mimovládneho sektora. Vymedzil vzťah mimovládneho sektora a ob-
čianskej spoločnosti v retrospektíve i z pohľadu súčasnosti. Pokúsil sa 
o diferencovanie vývinových fáz občianskeho aktivizmu v kontexte 
s paradigmatickým obratom vzťahu štátu a mimovládneho (tretieho) 
sektora. Hlbšie sa venoval kľúčovým problémom financovania mimo-
vládnych neziskových organizácií a možným dopadom na budúcnosť 
fungovania MNO. Charakterizoval dynamiku mimovládneho sektora 
v nadväznosti na široký proces kultúrnej zmeny. V záverečnej časti 
príspevku stručne priblížil miesto a význam sociologickej subdisciplí-
ny – sociológie tretieho sektora – ako teoretickú a praktickú prípravu 
študentov pre prácu v mimovládnom sektore, v rozvoji solidarity a ob-
čianskeho aktivizmu.
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Príloha

Dynamika vývoja mimovládneho sektora na Slovensku

Zdroj: MF SR, 2014
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Tři	fáze	vývoje	vztahu	mezi	
společností	a	jednotlivcem	 
v sociologických teoriích

Three Stages of the Development of the Relationship 
between the Society and the Individual as Reflected  

in Sociological Theories

Helena KUBÁTOVÁ

Abstrakt
Příspěvek se zakládá na teoretických předpokladech existence tří 
stadií vztahů mezi společností a individuem ve vývinu sociologické 
teorie. Zatím co v prvním stadiu byla v centru pozornosti instituciona-
lizovaná společnost spolu s individuální adaptací, ve druhém stadiu se 
sociologické teorie zaměřují na rizikovou a neurčitou individualizaci 
jedince. Hlavním problémem bylo, jak se jednotlivec vyrovnává s de-
institucionalizací a individualizací společnosti. Ve třetím, současném 
stadiu se sociologické teorie koncentrují na dialektický vztah mezi 
společností a individuem, kde není v centru pozornosti ani společnost 
(jako v prvním stadiu), ani jednotlivec (jako ve druhém stadiu), nýbrž 
společnost i jedinec současně.

Abstract
The paper is based on the theoretical presupposition of the existence of 
three stages of the relationship between the society and the individual as 
seen in the development of sociological theories. While in the first stage, 
it was the institutionalized society that was in the centre of attention, with 
the individual adapting to it, in the second stage, sociological theories 
focused on risky and uncertain individualization of the individual. The 
main issue was how the individual copes with the deinstitutionalized and 
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individualized society. In the third, contemporary, stage, sociological 
theories concentrate on the dialectic relationship between the society 
and the individual, where in the centre of attention is neither the society 
(like in the first stage), nor the individual (like in the second stage), but 
both the society and the individual.

Úvod

Teorie společnosti nejsou zaměřeny pouze na společnost, ale vždy 
obsahují také teorii jednotlivce, utváření jeho individuální identity  
a průběhu života. Sociologické teorie tak mají vždy dvě roviny: rovi-
nu společnosti a rovinu jednotlivce. 

Vztah mezi těmito rovinami je jednou ze základních (a starých) 
sociologických otázek, která se v sociologických teoriích objevuje 
od počátku v různých souvislostech. Např. jak je možná společnost 
(např. A. Comte, E. Durkheim, M. Weber), jaké jsou důsledky zespo-
lečenštění pro jednotlivce (např. G. Simmel, E. Durkheim, K. Marx,  
G. Mead), co znamená společenská integrace (např. T. Parsons,  
A. Giddens), jak společenské podmínky způsobují individuální de-
viantní chování (např. R. K. Merton, R. Dahrendorf), jak společenské 
podmínky ovlivňují charakter člověka (např. E. Fromm, W. Thomas) 
atd. Jednotlivá sociologická paradigmata řeší tuto otázku odlišně. 

Kromě toho je zřejmé, že teoretická pojetí společnosti a teoretic-
ká pojetí jednotlivce a vztah mezi nimi se v dějinách sociologických 
teorií historicky proměňovaly v závislosti na etapě sociální změny, 
kterou moderní společnost prochází (na fázi modernizace) a na její 
reflexi teoriemi modernizace1. 

Existují tedy různé způsoby, kterými se v sociologických teoriích 
řeší vztah mezi společností a jednotlivcem a existují také různé způ-
soby, kterými lze tato řešení strukturovat. 

Tři	fáze	vývoje	vztahu	 
mezi	společností	a	jednotlivcem	v	sociologických	teoriích

1 V této stati se nebudu zabývat tím, k jakým změnám ve vztahu mezi jednotlivcem 
a společností došlo empiricky, ale zaměřím se na to, jak je vztah mezi jednotlivcem 
a společností pojímán teoreticky.
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Jedno z takových řešení je možné založit na teoretickém předpo-
kladu existence tří vývojových etap vztahu mezi společností a jednot-
livcem v dějinách sociologických teorií: 
1. Institucionalizovaná společnost a socializovaný jednotlivec: v cen-

tru pozornosti sociologických teorií je institucionalizovaná společ-
nost, na kterou se jednotlivec adaptuje. 

2. Individualizovaný jednotlivec a deinstitucionalizovaná společ-
nost: v centru pozornosti sociologických teorií je riziková a nejistá 
individualizace jednotlivce. Hlavní otázkou je, jak se jednotlivec 
vyrovnává s deinstitucionalizovanou a individualizovanou společ-
ností. 

3. Reflexivní identita jednotlivce a reflexivní společnost: v centru 
pozornosti sociologických teorií je dialektické spojení jednotlivce 
a společnosti, v němž v centru pozornosti nestojí buď společnost 
(jako v první fázi), nebo jednotlivec (jako ve druhé fázi), ale spo-
lečnost a jednotlivec. 

1.	 Institucionalizovaná	společnost	 
a socializovaný jednotlivec 

V centru pozornosti sociologických teorií této fáze je instituciona-
lizovaná společnost, na kterou se jednotlivec adaptuje nebo která ho 
determinuje. 

Podle Petera Alheita byl v první fázi v centru pozornosti teoreti-
ků proces socializace. Zkoumal se způsob, jak se jedinec postupně 
začleňuje do společnosti tím, že se učí sociálním rolím. Alheit soudí, 
že ačkoliv je koncept socializace zaměřen jak na to, jak se společnost 
reprodukuje (tedy na reprodukci sociální struktury), tak i na možnost 
jednotlivce (subjektu) rozvíjet svou identitu a kompetence, které mu 
umožňují jednat ve společnosti, přesto se hlavní pozornost sociologů 
soustředila spíše na to, jak se reprodukuje společenská struktura, za-
tímco možnost subjektu rozvíjet svou identitu byla opomíjena. Soci-
ologické výzkumy socializačního procesu byly především zaměřeny 
na pátrání po činitelích socializace a socializačních institucích, jako 
je např. rodina, pracovní skupina, škola, média apod. (Alheit 2002).
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Tento fakt lze dokumentovat již u klasiků sociologie. Přestože je 
možné u nich identifikovat snahu zaměřit v rámci konceptu socializa-
ce pozornost i na vytváření identity jednotlivce, zaměřují se primárně 
na koncept socializace a věnují se spíše tomu, jak se reprodukuje spo-
lečenská struktura. Např. podle Emila Durkheima musí souběžně pro-
bíhat proces socializace a individualizace, v opačném případě dojde 
k anómickému vývoji jak na straně jednotlivce, tak na straně společnosti. 
Jinými slovy, příliš velké připoutání člověka ke společnosti i příliš níz-
ká individualizace člověka vedou k anómickému stavu. Přesto je Dur-
kheimova teorie jednostranná; jeho sociologismus je založen na primátu 
sociálního jevu jako jevu nadindividuálního, který vyvíjí na jednotliv-
ce vnější tlak. Společnost je určujícím faktorem vývoje jednotlivce (viz 
např. Durkheim 1951; Durkheim 1982; Durkheim 2004). 

1.1	Integrace	vzorců	kultury	a	dispozic	osobnosti

Typickým příkladem teorií první fáze vývoje vztahu mezi společ-
ností a jednotlivcem je teorie strukturálního funkcionalismu Talcotta 
Parsonse. Parsons spojuje jednotlivce a společnost skrze kulturní hod-
noty a hodnotové a normativní orientace. Kulturními hodnotami rozu-
mí hodnotové kulturní vzorce, které jsou tvořeny alternativami hodno-
tové orientace. Alternativy hodnotové orientace jsou v rámci procesu 
institucionalizace specifikovány a integrovány, a to ve formě normativ-
ních orientací. Normativní orientace jsou v procesu socializace aktérem 
internalizovány a stávají se součástí systému osobnosti, přičemž empi-
ricky se projevují jako postoje. Postoje jsou kromě normativních orien-
tací tvořeny také motivací. Podle Parsonse je každý člověk motivován  
k tomu, aby maximálně uspokojil svoje potřeby a zmenšil svůj nedosta-
tek a strádání. V ideálním případě člověk uspokojuje své potřeby tak, že 
jedná v souladu se svými normativními orientacemi, které jsou odvo-
zeny od kulturních orientací a hodnotových vzorců. Hodnotová orien-
tace jednotlivce je závazkem vůči hodnotovým vzorcům. Člověk jedná 
tak, že vybírá mezi alternativami hodnotové orientace, přičemž kritéri-
em tohoto výběru je hodnotový vzorec jako základ symbolického systé-
mu, na základě kterého člověk přiděluje význam očekávanému jednání. 
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Dále člověk vybírá mezi postoji, které zaujme k objektu svého jednání. 
Kritériem výběru mezi postoji je normativní orientace člověka. Aktu-
ální postoj, který člověk zaujal k objektu svého jednání, je pak výsled-
kem propojení jeho motivace a normativní orientace, tedy normativní-
ho očekávání druhých (Parsons 1991). 

Problém spojení jednotlivce a společnosti se tedy podle Parsonse 
projevuje jako problém spojení sociálních postojů s hodnotovými kul-
turními vzorci. Systém je integrovaný, pokud se shodují zájmy jed-
notlivce se zájmy společnosti (kolektivu). K tomu může dojít jenom 
tehdy, pokud došlo k integraci společných vzorců hodnot a dispozic 
potřeb osobnosti. Stabilita každého sociálního systému je závislá na 
této integraci (Parsons 1991). 

Zatímco strukturální funkcionalismus je primárně zaměřen na ce-
lek společnosti, a v rámci tohoto celku pak řeší začlenění jednotlivce, 
jiná sociologická perspektiva, interakcionismus2, je spíše zaměře-
na na mechanismy, kterými se jednotlivec stává členem společnosti  
a společenskou bytostí. Je tedy více zaměřen na socializaci hodnot  
a norem v osobnosti člověka. 

Jedná se např. o Meadovu teorii socializace jako proces utváření 
Self a generalizovaného druhého, o Thomasovu teorii sociálního de-
finování a sociální osobnosti, o Goffmanovu teorii socializace jako 
ustalovače atd.

1.2	Definice	situace	a	charakter	osobnosti	

V Parsonsově teorii strukturálního funkcionalismu si lze povšim-
nout, že bodem prolnutí člověka a společnosti je definice situace, kte-
rá je pro Parsonse významným potenciálem a nezbytnou podmínkou 
konkrétního jednání. Dominantní obecný kulturně hodnotový vzorec 
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2 Jedná se o obecný název sociologické perspektivy, která se vnitřně člení na mnoho 
směrů, např. sociální behaviorismus, sociální interakcionismus, teorie racionální 
volby, symbolický interakcionismus atd. V této stati se tomuto podrobnému členění 
nebudu věnovat.
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je rezervoárem významů věcí, lidí a jiných objektů. Z tohoto rezer-
voáru významů člověk vybírá ty, které použije při definování situace, 
ve které se nachází. Interakcionismus je zaměřen na hledání odpovědi 
na otázku, na základě čeho člověk situaci definuje. 

Např. William Thomas na ni odpovídá tak, že je to souhrn kulturních 
hodnot, který má v daném okamžiku vliv na stav vědomí člověka nebo 
skupiny, sociálně psychologických postojů člověka nebo skupiny a akti-
vita vědomí jednotlivce, která se projevuje jako aktualizace těchto hodnot 
a postojů na základě dané situace. Jedná se o hodnoty a postoje vybra-
né (aktualizované) pro řešení konkrétní situace z hodnot a postojů, které 
existovaly již před touto situací. Teprve výběr z těchto podmínek zname-
ná skutečné definování situace. Aktivita vědomí je tedy podle Thomase 
nezbytnou podmínkou definování situace. Život ve společnosti předpo-
kládá, že lidé jednají očekávaně, tedy v podobných situacích podobně. 
Proto společnost od jednotlivců vyžaduje jakýsi stabilní styl života; to 
znamená, že vyžaduje, aby lidé definováním vytvářeli podobné sociální 
situace. Jednotlivec musí být schopen vytvářet definice situací, které jsou 
pojímány jako obecná schémata situací (Thomas, Znaniecki 1927). 

Podle Thomase má každá osobnost určitý charakter, přičemž charak-
ter je utvářen postoji. Na základě povahy postojů rozlišuje Thomas tři 
typy osobnosti, ke kterým lidé směřují při svém vývoji: konformistu, bo-
héma a kreativního člověka. Povaha konformistových postojů vylučuje 
vytvoření nového postoje (jsou to vlastně tradiční postoje). Bohémovy 
postoje jsou vzájemně neslučitelné (bohém se chová nepředvídatelně  
a nestabilně, je ovlivněn náhodným postojem, vzplanutím temperamentu). 
Povaha postojů kreativního člověka umožňuje postoje měnit na základě 
modifikace hodnot. Podle Thomase se postoj může stabilizovat jako sou-
část charakteru jen pod vlivem hodnot a současně – přijetí hodnot vyža-
duje stabilizaci postoje v charakteru (Thomas, Znaniecki 1961: 934-940).

Podle Thomase tedy člověk definuje situaci na základě společenských 
hodnot, sociálně psychologických postojů a jejich aktualizace ve světle 
situace. Parsonsova teorie vychází z týchž premis. Lidé jednají sociálně 
v situaci, kterou definují na základě své hodnotové orientace a hodno-
tových postojů. Struktura osobnosti a sociální struktura jsou propojeny 
definováním situace. V rámci kulturně hodnotového vzorce lidé vybírají 
alternativní způsoby uspokojení potřeb. Thomas poukazuje na to, že vol-

Tři	fáze	vývoje	vztahu	 
mezi	společností	a	jednotlivcem	v	sociologických	teoriích



80

ba alternativ je založena také na typu osobnosti, přičemž typ osobnosti 
vzniká v důsledku prolínání postojů člověka a hodnot společnosti.

1.3	Sociální	prostředí	a	vytváření	osobnosti	

Rolí sociálního prostředí při vytváření osobnosti se zabýval Ge-
orge Herbert Mead, který soudil, že osobnost člověka a jeho vědomí 
jsou převážně produktem sociální interakce, která probíhá v sociální 
skupině. Sociální prostředí působí na člověka různými stimuly, na zá-
kladě kterých člověk jedná. Stimuly pocházející ze sociálního prostře-
dí však nevedou k jednání přímo; mezi stimulem a reakcí je vsunut 
proces, kterým člověk tento stimul interpretuje. Způsoby, kterými je 
možné interpretovat stimuly, však nejsou libovolné, ale naučené v so-
ciální skupině v procesu socializace.

Mead rozeznává dvě stadia socializace, která vysvětluje na hře. 
Prvním stadiem socializace je hra typu play, hraní. Hraní je vždy hra-
ním si na někoho – na konkrétní matku, otce, učitele apod., lze tedy 
říci, že takto si může hrát jen ten, kdo je schopen přebírat role těch, 
na které si hraje. Hraní je definováno pouze rolemi, které nejsou mezi 
sebou nijak závislé. Důležitou roli sehrávají tzv. významní druzí, tedy 
konkrétní lidé, se kterými má dítě konkrétní zkušenost. 

Druhým stadiem socializace je hra typu game, hra s ostatními. Ta 
vyžaduje existenci pravidel a organizace hry. Ve hře typu game už ne-
hrají důležitou roli významní druzí, ale generalizovaný druhý, což je 
souhrn postojů dané skupiny (nebo společnosti) jako celku. Generalizo-
vaný druhý je relativně stálý, což je způsobeno především abstraktností 
pravidel, která reprezentuje. Sociální postoje generalizovaného druhého 
se v průběhu socializace stávají součástí osobnosti (Self). Této součásti 
Self říká Mead Me. Kromě toho se v Self nachází jedinečná individuální 
složka, kterou Mead nazývá I. Tato složka je tvořivým a aktivním čini-
telem, který se podílí na interpretaci a jednání konkrétního Self. Podle 
Meada probíhá uvnitř Self proces, při kterém I tvořivě a aktivně reagu-
je na stimuly pocházející ze sociálního prostředí. I sice reaguje tvořivě 
a aktivně, ovšem nikoliv libovolně; reaguje totiž skrze Me (tedy skrze 
postoje skupiny nebo společnosti). I se vytváří postupně s tím, jak se  
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v procesu socializace a sociálního učení člověk učí nereagovat na situ-
ace instinktivně jako zvíře, ale na základě svých sociálních zkušeností 
a sociálních postojů, které během života získává. Me není mechanickou 
reakcí na stimul. Je to spíše morální závazek pro určitý způsob chování, 
které je komunitou očekáváno. Me je tedy jakousi sociální kontrolou, 
která stanovuje limity chování (Mead 1977: 209-246).

V Meadově teorii lze odhalit styčné body s teorií T. Parsonse. Tam, 
kde se Parsons odvolává na konformitu s morálními hodnotami spo-
lečnosti, Mead mluví o sdílených sociálních postojích skupiny nebo 
společnosti. V tomto ohledu by generalizovaný druhý mohl být zjed-
nodušeně chápán jako obecný hodnotový vzorec. Tam, kde Parsons 
píše o konformitě a morální vázanosti ke společným hodnotám, Mead 
píše o tom, jak sebe-vědomé individuum přebírá sociální postoje so-
ciální skupiny či společnosti. 

1.4 Byrokratizace ducha

Teorie Ervinga Goffmana je zaměřena na otázku, jak mohou lidé 
jednat společně, jak je možná společná činnost. Goffman soudí, že 
lidé mohou jednat společně, protože předkládají definici situace,  
a to tak, že typizují sebe (předvádějí sebe jako socializovanou by-
tost a vyvolávají v druhých představu o sobě), typizují svoje jednání 
(hrají sociální role, to znamená, že hrají představení), typizují situaci 
(tedy představují ji, což znamená, že ji ukazují druhým). Představa  
a představení je klíčovým pojmem Goffmanovy teorie. Goffmanovým 
východiskem je teze, že představa a představení vyrůstají ze sociální 
struktury, jejímž projevem je morální řád. 

Prvotní definice situace předkládaná jednotlivcem poskytuje vodítko 
pro společnou činnost, která následuje, ovšem každá předkládaná defini-
ce nastalé situace má navíc morální rozměr. Ten spočívá v tom, že každý 
jednotlivec, který má vlastnosti typické pro jistou společenskou vrstvu, 
má morální právo očekávat, že jej ostatní budou hodnotit přiměřeným 
způsobem a přiměřeně se k němu chovat. Jednotlivec, který implicit-
ně nebo explicitně naznačuje, že patří k určitému společenskému typu,  
by měl ve skutečnosti být tím, za koho se prohlašuje (Goffman 1999). 
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Během představení jednotlivec předvádí předem stanovený vzorec 
jednání, sociální roli, kterou Goffman chápe jako dramatické ztvárně-
ní práv a povinností vázaných na dané postavení. Divákům sledujícím 
představení slouží k výkladu situace fasáda, tedy standardní, obecné 
a ustálené výrazové vybavení. Fasáda je tvořena scénou (tedy před-
měty v prostoru) a osobní fasádou (tedy vzhledem jednajících, které 
odkazuje na jejich společenské postavení, a způsobem vystupování, 
tedy sociální rolí). Jak se společnost modernizuje, společenská fasáda 
se institucionalizuje do podoby abstraktního stereotypního očekávání. 
Fasáda tak nabývá na významu a stabilitě, stává se „kolektivní repre-
zentací“ a plnoprávnou skutečností. Tak může Goffman říci, že fasády 
jsou spíše vybírány, nikoli vytvářeny (Goffman 1999).

Každé představení každého jednotlivce je do určité míry idealizací. 
To znamená, že zahrnuje abstraktní hodnoty, které jsou oficiálně při-
jímané společností. Idealizace je ta část role, která je „socializovaná“. 
Každé představení, které ztvárňuje všeobecně a oficiálně přijímané 
hodnoty společnosti, je tak obřadem, který potvrzuje morální hodnoty 
společnosti. Idealizace vyjadřují ideální normy. Nutnost vyjadřovat 
tyto ideální normy v každém představení vede k nutnosti utajovat to, 
co není ideální, tedy k nutnosti zkreslovat skutečnost a mystifikovat. 
Tento očekávaný výrazový soulad, vyžadovaný při představeních, po-
ukazuje na zásadní rozpor mezi naším individuálním já a naším ze-
společenštěným já: očekává se od nás určitá byrokratizace ducha, aby 
na nás bylo spolehnutí, že v kterémkoliv okamžiku podáme dokonale 
homogenní výkon. Socializační proces tak nejenže člověka promě-
ňuje, ale také ho ustaluje. Za svými zveřejněnými zásadami musíme 
neúnavně skrývat veškerou proměnlivost svých nálad a chování, a to 
bez pokrytectví, protože náš vědomý charakter je naším pravdivějším 
já (Goffman 1999).

Předváděný charakter (postava) je produktem jednání: je to efekt jed-
nání. Identita člověka se utváří na základě dialektiky mezi psychobiolo-
gickými vlastnostmi člověka a jeho společenskou postavou (Goffman 
1999: 242-244). Goffman soudí, že v průběhu vytváření identity se naše 
představa o vlastní roli nakonec stane druhou podstatou a nedílnou sou-
částí naší povahy. Vstupujeme do světa jako jednotlivci, vytváříme svůj 
charakter a stáváme se osobnostmi (Goffman 1999: 26-27).
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Goffman je také autorem konceptu odstup od role. Odstup od role 
je chování, v němž člověk ukazuje, že je víc než role, že je v určité 
roli angažován jen částí své bytosti. Goffman měl tímto konceptem 
patrně na mysli, že lidská bytost není jenom bytostí socializovanou, 
ale také individuální. Mezi socializovanou a individuální bytostí může 
vznikat tenze nebo dokonce i konflikt, ale jsou zde mechanismy, jak 
obojí uvést alespoň manifestovaně (nikoliv podstatně) v soulad.  
A tím mechanismem jsou instituce, pravidla. Člověk se na jedné stra-
ně podrobuje pravidlům, zatímco na druhé straně se snaží vyjádřit 
svou nezávislost výstavbou vlastního, odstíněného světa, tedy osobní 
identity. Osobní (individuální) identita odkazuje k vnitřní integritě je-
dince a k dobré a důstojné provázanosti rolí (postav) a člověka jako 
účinkujícího (Goffman 1999).

1.5	Životní	dráha

První vývojová fáze teoretického vztahu mezi jednotlivcem  
a společností v sociologických teoriích se projevuje i v sociolo-
gickém konceptu životní dráhy, který je zaměřen na odhalování 
sociálních determinant životních drah, tedy na vliv společnosti na 
průběh a podobu životních drah jednotlivců. Např. podle Nového 
je v rámci určité historické etapy společnosti životní dráha chá-
pána jako univerzální sled změn sociálního postavení a rolí jed-
notlivce. Hlavním zájmem sociologie životní dráhy je ukázat, jak 
poznatky o průběhu a podobě životních drah zpětně vypovídají  
o dynamice a struktuře celé společnosti. Životní dráha je složena 
ze čtyř komponent: 
1. biopsychické vývojové procesy (čas mládí, čas zralosti, čas 

přechodu, čas stárnutí a stáří, čas narození a smrti); 
2. profesní dráha (příprava na profesní roli, sled změn profesních 

rolí, odchod do penze); 
3. rodinný cyklus (začátek rodinného cyklu, narození dětí, odchod 

dětí z rodiny, konec rodinného cyklu); 
4. volnočasové aktivity (závislé na věku, profesní dráze i fázi ro-

dinného cyklu (Nový 1989).
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V hlavní roli tohoto konceptu je socializace a vzorce životních 
drah. Jedná se o obecný model průběhu života, který dává životu smy-
sl, nikoliv o analýzu možností jednotlivce biograficky utvářet svou 
identitu, která je typická pro třetí vývojovou fázi, ve které jsou to pří-
běhy vyprávěné o životě (biografická vyprávění), které dávají životu 
smysl tím, že skrze příběhy vytvářejí kontinuitu života tak, že do sebe 
události zapadají. 

2.  Individualizovaný jednotlivec  
a	deinstitucionalizovaná	společnost	

Zatímco v první vývojové fázi vztahu mezi společností a jednot-
livcem byla v sociologických teoriích v centru pozornosti (institucio-
nalizovaná) společnost a jednotlivec byl pojímán jako sociální bytost, 
která se na ni adaptuje nebo je jí determinována, v centru pozornosti 
sociologických teorií druhé vývojové fáze je riziková a nejistá indivi-
dualizace jednotlivce v kontextu deinstitucionalizované společnosti. 
Hlavní otázkou této fáze je, jak se jednotlivec s takovou společností 
vyrovnává.

Podle Alheita tak byl ve druhé fázi v centru zájmu koncept indivi-
dualizace jednotlivce, který byl reakcí na teorie deinstitucionalizace 
společnosti osmdesátých let 20. století (např. teorie Ulricha Becka, 
viz Beck 2004). Koncept individualizace se zaměřoval na požadav-
ky sebe-reflexivity, sebe-regulace a celoživotního učení, které na člo-
věka klade modernizace společnosti. Objevuje se základní otázka, 
jakým způsobem lidé během svého života tyto požadavky naplňují  
a jak utvářejí a organizují svůj život. Těžiště výzkumů se soustřeďuje 
na analýzu osobních biografií, protože z nich je možné vyčíst, jakým 
způsobem se lidé vyrovnávají s modernizací společnosti a s nároky, 
které na ně klade individualizace (Alheit 2002).

Místo konceptu životní dráhy, který byl typický pro první fázi 
vývoje vztahu mezi jednotlivcem společností, je tedy pozornost 
zaměřena na analýzu osobních biografií. Příčinou byl předpoklad, 
že koncept životní dráhy nelze použít pro pochopení konkrétních 
životů konkrétních lidí ve složité individualizované společnosti. 
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Čtyři komponenty univerzálně pojímané životní dráhy (biopsy-
chické vývojové procesy, profesní dráha, rodinný cyklus a vol-
nočasové aktivity) totiž odkazují k evolučnímu pojetí života jako 
života odehrávajícího se v jednotlivých fázích, které jsou odděleny 
jednoznačnými hranicemi. Pomocí pojmu hranice, která oddělu-
je konec a nový začátek, se pak vysvětluje i diskontinuita životní 
dráhy. Diskontinuita životní dráhy je tedy založena pouze na sledu 
různých biografických situací, ve smyslu sledu změn sociálního 
postavení a rolí člověka, což už vzhledem k fázi modernizace spo-
lečnosti není dostačující. 

Např. podle Alheita analýzy biografií ukázaly, že v individualizované 
moderní společnosti již neexistují univerzální modely (vzory) průběhu 
života. To se projevuje ve značných odchylkách v průběhu konkrétních 
biografií mezi jednotlivci. Je tomu tak proto, že se ztratila základní spo-
lečenská orientace, která biografie vzorcovala jako model tří fází života: 
předproduktivní, produktivní, postproduktivní. Přiměřenější než tento 
model se stal koncept biografizace jako obdoba modernizace na straně 
subjektu. Ovšem tento koncept stále ještě teoreticky jednostranně od-
vozoval sebe-řízení a sebeorganizování v průběhu jednotlivcova života  
z důsledků společenských procesů (Alheit 2002). 

Příkladem sociologické teorie této fáze vztahu mezi jednotlivcem 
a společností je jednak Beckovo pojetí rizikové společnosti, individu-
alizace jednotlivce a jejích důsledků pro biografie, jednak Baumano-
vo pojetí tekuté společnosti a tekuté identity. 

2.1	Riziková	společnost	a	riziková	biografie

Ulrich Beck identifikuje tzv. druhou moderní rizikovou společnost 
v protikladu k první moderní průmyslové společnosti. Zatímco první 
moderní průmyslová společnost byla charakteristická třídní strukturou  
a třídní a rodinnou solidaritou, ve druhé moderní rizikové společnosti do-
šlo jak k rozpadu třídní struktury, tak také třídní a rodinné solidarity. První 
moderní společnost byla společností sice vysoce ekonomicky efektivní, 
ale také společností, která vyprodukovala mnoho nezamýšlených rizi-
kových vedlejších důsledků. Druhá moderní společnost je v důsledku 

Tři	fáze	vývoje	vztahu	 
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toho společností rizikovou a musí se s těmito riziky vyprodukovaný-
mi první moderní společností vyrovnat3. Jedním z klíčových vedlejších 
nezamýšlených důsledků druhé moderní společnosti je proměna třídní 
situace v situaci rizikovou. Riziková situace na rozdíl od třídní situace 
sociální třídy neupevňuje, ale rozbíjí je. Zatímco třídní situace byla dána 
bytím (ekonomicko sociálními podmínkami), situace ohrožení je dána 
vědomím, tedy její definicí. Situaci ohrožení jsme sice vystaveni všichni 
(ať už jsme bohatí nebo chudí), ale jsme diferencováni věděním o ní, 
protože většina rizik je neviditelná a vyjevuje se jedině ve vědění o nich. 
Jedná se např. o rizika plynoucí z pití znečištěné vody, z dýchání znečiš-
těného ovzduší, o rizika plynoucí z požívání potravin obsahujících zdra-
ví škodlivé složky atd. Lidé nemají stejný přístup k informacím o těchto 
neviditelných rizicích, proto je vědění o rizicích sociálně diferencováno. 
Rizika jsou tedy otevřena procesům sociálního definování. Těch, kte-
ří definují situaci ohrožení, je mnoho, ovšem zejména jsou to experti  
z různých věd. Druhá moderní společnost je tak do značné míry založe-
na na tom, že se bojuje o definice reality (Beck 2004: 23-65). 

Na rozdíl od první moderní společnosti, ve které došlo k emancipa-
ci sociálních tříd, ve druhé moderní společnosti dochází podle Becka  
k emancipaci individuí, což vede k rozpadu třídní solidarity a sociál-
ních tříd. Ve druhé moderní společnosti čelí rizikům každý sám. 

Podle Becka je důsledkem rozpadu třídní struktury individualizace so-
ciálních nerovností. Rozpad třídní struktury společnosti vedl k tomu, že se 
rozpadla nejenom třídní, ale také rodinná solidarita. Člověk v nové mo-
derní společnosti se nachází na trhu práce jako individuum a jeho úspěch 
závisí jenom na něm samotném. Tradiční formy překonávání úzkosti  
a nejistoty v rodinách, v manželství, v mužských a ženských rolích selhá-
vají. Riziková společnost nutí své členy k tomu, aby své úzkosti, nejistoty, 
strach a pochybnosti překonávali individuálně (Beck 2004: 253-254). 

Tři	fáze	vývoje	vztahu	 
mezi	společností	a	jednotlivcem	v	sociologických	teoriích

3 Beck argumentuje tím, že současná druhá moderní společnost prožívá přeměnu, 
která je podobná přeměně tradiční společnosti ve společnost moderní. V součas-
nosti byla tato přeměna dovršena a vznikající druhá moderní společnost už nestojí 
před problémem, jak se vyrovnat s tradicí, ale jak se vyrovnat s důsledky první 
moderní společnosti.
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Sociální nerovnosti se v rizikové společnosti nejenom nezmenšily, 
ale ještě se prohloubily v důsledku krizí na trhu práce, které způso-
bují masovou nezaměstnanost. Sociální stát vytvořil prostřednictvím 
trhu práce společnost rozdělenou na ty, kdo mají práci a na ty, kdo ji 
nemají. Ti, co mají práci, se oddávají masovému konzumu, ti, co ji ne-
mají, jsou součástí masy nezaměstnaných a jsou z konzumu vyloučeni 
(Beck 2004: 115-151). 

V této souvislosti Beck píše o institucionalizaci biografických modelů. 
Poukazuje na to, že v pokročilé modernitě se individualizace uskutečňuje 
ve společenských rámcích, že se tedy ve skutečnosti jedná o socializaci, 
která stále znemožňuje individuální formy osamostatnění. Jednotlivec se 
sice na jedné straně vymanil z tlaku tradičních rodinných a jiných vazeb, 
na druhé straně se však ocitnul pod tlakem trhu práce a konzumu. Trh 
práce a konzum samozřejmě obsahují kontrolní a standardizační mecha-
nismy; podle Becka činí z jednotlivců objekt mód, okolností a trhů. Lze 
tedy říci, že skrze tyto sekundární donucovací mechanismy se jednotlivec 
stává (v rozporu se svými individuálními dispozicemi) stále více závis-
lým na okolnostech a podmínkách, které nemá pod kontrolou. Kromě 
toho se jednotlivec často ocitá v rizikových a problematických situacích, 
které nelze řešit individuálně. Podle Becka se tedy jedná o individualiza-
ci, která se děje v rámci společenských podmínek, což se projevuje v in-
stitucionalizovaných biografických modelech, které se týkají např. vstupu 
do vzdělávacího systému a výstupu z něho, zahájení a ukončení pracovní 
kariéry, sociálně politické determinace důchodového věku atd. Jedná se 
tedy o to, že biografie jsou utvářeny institucionálně. Jinými slovy to zna-
mená, že většinu z toho, o čem se člověk v rámci své biografie rozhoduje, 
nemá pod svou individuální kontrolou, neboť se musí podřizovat institu-
cím. Beck soudí, že individualizace je tedy vlastně institucionalizací, tedy 
že biografie je institucionálně formována (Beck 2004, s. 211-219). 

2.2	Tekutá	společnost	a	tekutá	identita

Zygmunt Bauman píše o modernizaci sociálně ekonomické struk-
tury, kterou chápe jako proměnu pevné moderní společnosti ve spo-
lečnost tekutou. Pro pevnou (industriální) moderní společnost byla 

Tři	fáze	vývoje	vztahu	 
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charakteristická vzájemná závislost práce dělníků a kapitálu kapitalis-
tů. Pevný kapitalismus se vyznačoval dlouhodobými časovými hori-
zonty, přičemž zaměstnání bylo považováno za celoživotní. Současná 
moderní společnost už není pevná, ale tekutá, plynoucí, rozptýlená, 
roztříštěná a neregulovaná. Závislost mezi dělníky a kapitalisty se 
vytrácí, dlouhodobé časové horizonty byly nahrazeny krátkodobý-
mi. Zaměstnání již není na celý život ani na celý úvazek. Pracovníci 
a pracovní smlouvy jsou flexibilní, pracovní život je nejistý. Podle 
Baumana je hlavní příčinou změna kapitalismu. Zatímco v pevné in-
dustriální společnosti byly hlavním zdrojem zisků materiální výrob-
ky, v tekutém kapitalismu jsou hlavními zdroji zisků ideje a informa-
ce. V pevném industriálním kapitalismu byl kapitálový zisk závislý 
na pracovnících, v tekutém kapitalismu je závislý na spotřebitelích  
(Bauman 2002). 

Tekutost společnosti se vyznačuje dle Baumana dvěma sociálními 
jevy. Za prvé absencí sociálních struktur, tedy rámců, ve kterých se 
má odehrávat život jednotlivce a které omezují neomezenost možnos-
tí. Chybí dominantní vzorec života (univerzální životní dráha), nao-
pak existuje příliš mnoho vzorců (Bauman 1995). 

Za druhé absencí přesně vymezené identity, protože zmizelo 
kontinuální (lineární) plynutí času; životní epizody už nemusí jít 
jen za sebou, ale také vedle sebe. Znalosti a dovednosti dosažené 
včera už dnes nemusejí nic znamenat, povolání vznikají a zanikají, 
životní zkušenosti ztrácejí hodnotu. Životní úspěch proto už není 
založen na sledování cíle a na rozšiřování specifické kvalifikace, 
ale na pružných zájmech a na rychlosti jejich změn, na pružné 
adaptaci, na připravenosti učit se a současně zapomínat to, co je 
dále již nevyužitelné. Trvalým atributem tekutých životních stylů 
je mnohoznačnost situací, ve kterých se člověk ocitá. Mnohoznač-
nost a neurčitost lidské situace sice dává pocit svobody, volnosti, 
nevázanosti, neomezených možností, má ale i své ponuré, temné  
a zneklidňující stránky, které se projevují v absenci jakéhosi společ-
ného jmenovatele života, v absenci smyslu života obecně i smyslu 
svého konkrétního života (Bauman 1995). 

Lze říci, že podle Baumana se život člověka jako životní projekt, 
založený na univerzálních komponentách a průbězích životních 

Tři	fáze	vývoje	vztahu	 
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drah, změnil v epizodický kaleidoskopický život v kaleidoskopic-
ké společnosti, ve které byly kulturní vzorce nahrazeny krátkodo- 
bými módami.

Tekutost současné moderní společnosti se podle Baumana odráží 
v nejistotě, která vyplývá z trojí lidské zkušenosti. Za prvé se jedná 
o zkušenost s nejistotou ohledně přítomnosti, která se projevuje v ne-
jistotě ohledně pozice, práv a živobytí. Za druhé se jedná o zkušenost 
s nejistotou ohledně budoucnosti, která se projevuje v absenci vědění 
o tom, co se stane zítra se světem i s jednotlivcem, za třetí se jedná  
o nejistotu vyplývající ze strachu o tělo, osobnost, majetek, sousedství 
a komunitu (Bauman 2002).

2.3	Biografická	nejistota

Baumanovo pojetí tekutosti moderní společnosti se odráží v kon-
ceptu biografické nejistoty. Tento koncept zavedl Herwig Reiter, kte-
rý pracuje se třemi pojmy: zkušenost, očekávání a životní projekt, 
přičemž biografická nejistota se týká všech tří pojmů. Na základě 
analýzy biografických rozhovorů4 dospěl k empiricky zakotvenému 
obecnému modelu pro analýzu biografické nejistoty, který se skládá 
ze tří vrstev. První vrstva se týká nejistoty ohledně znalostí, která 
vede k obtížím vytvořit životní projekt spojující minulost, přítom-
nost a budoucnost, týká se tedy analýzy motivační orientace biogra-
fického plánování. Druhá vrstva se týká nejistoty ohledně výsledku, 
která plyne z obav z blízké budoucnosti, z nutnosti nového hod-
nocení přítomnosti a reinterpretace minulosti. Třetí vrstva se týká 
nejistoty ohledně uznání, tedy způsobu, kterým se stanoví a definuje 
vztah k významnému sociálnímu okolí, které jednotlivci dává krité-
ria úspěchu. Tato vrstva je orientována na monitorování sociálního  

Tři	fáze	vývoje	vztahu	 
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4 Autor analyzoval význam práce a nezaměstnanosti mezi mladými lidmi v post-
komunistické Litvě, kterou si vybral proto, že mu poskytovala jednak empirické 
zázemí post-komunistické transformace, jednak empirické zázemí současné eko-
nomické krize.
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prostředí s cílem najít kritéria normativně přijatelného a očekávané-
ho výkonu (Reiter 2010). 

Je zřejmé, že Reiterův empiricky odvozený model může dobře 
posloužit pro analýzu biografické nejistoty individualizovaného jed-
notlivce v deinstitucionalizované a destandardizované společnosti, 
vyznačující se absencí sociálních struktur a přesně vymezených osob-
ních identit. 

3.		Reflexivní	identita	jednotlivce	 
a	reflexivní	společnost	

V centru pozornosti sociologických teorií třetí fáze vývoje vztahu 
mezi jednotlivcem a společností nestojí buď společnost (jako v první 
fázi), nebo jednotlivec (jako ve druhé fázi), ale vyrovnané dialektické 
spojení jednotlivce a společnosti. To se v sociologických teoriích pro-
jevuje několika způsoby, vybrala jsem teorii demokraticko-individua-
lizační dynamiky společnosti Gillese Lipovetského a teorii reflexivní 
společnosti a reflexivní identity Anthonyho Giddense, která je spojena 
s konceptem biografie. 

	3.1	Demokraticko-individualizační	dynamika	
společnosti

Gilles Lipovetsky soudí, že pro současné společnosti je charakteris-
tická demokraticko-individualizační dynamika. Za hlavní mechanismy 
této dynamiky považuje módu, masovou kulturu a masová média. 
Móda má pozitivní vliv na demokratizaci společnosti i na autonomii 
individuí. Lze říci, že podle Lipovetského existuje mezi moderní mó-
dou a moderním individualismem dvousměrný vztah. Móda přispěla 
k individualismu, ale nemohla by vzniknout bez individualistických 
společenských hodnot. Móda symbolizuje proměnu tradiční společnos-
ti ve společnost moderní, nesmí však být chápána jako znak třídních 
ambicí, jak se domníval Pierre Bourdieu, ale musí být chápána jako 
jedno ze zrcadel, v němž lze spatřit popření moci tradice, hledání no-

Tři	fáze	vývoje	vztahu	 
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vého a oslavu přítomnosti. Moderní móda dlouhodobě sleduje určitý 
řád, který překračuje třídní vidění světa. Tímto řádem je právě demo-
kraticko-individualistická dynamika společnosti, kterou charakterizuje 
nástup nových hodnot individuální autonomie, svobody, demokracie, 
mladistvosti a hédonismu V moderní společnosti převládá kult novinek 
a napodobování současníků, nikoliv dědů. Podle Lipovetského lze říci, 
že móda svědčí o nástupu moderní schopnosti člověka nejen vytvářet 
a měnit svůj vzhled, ale také odpoutat se od starodávných norem, hod-
notit individuálněji a nastolit osobnější vkus. V důsledku módy se lidé 
začínají pozorovat a navzájem hodnotit svůj vzhled. To podněcuje kri-
tický pohled, osobní angažovanost a estetické sebepozorování5. Móda 
je paradoxním jevem: vede ke konformitě, ale současně k soukromému 
vkusu, volbě a osobnímu výběru. Zavádí obecnou normu a zároveň po-
nechává prostor pro vyjádření osobního vkusu (Lipovetsky 2002). 

V kontextu demokraticko-individualistické dynamiky společnosti 
byla podle Lipovetského stará průmyslová disciplinovaná společnost, 
založená na socializaci, vystřídána novou moderní nebo postmoderní 
společností, založenou na personalizaci. Význam procesu personali-
zace tkví v zásadním rozchodu s počáteční fází moderních společ-
ností, společností disciplinovaně demokratických, univerzalistických 
a donucovacích. Proces personalizace vede na jedné straně k zániku 
socializace založené na disciplíně. Na druhé straně vede ke vzniku 
pružné společnosti založené na informacích a na stimulování potřeb, 
na sexu a ohledu k lidským faktorům, na kultu přirozenosti, srdeč-
nosti a humoru. Proces personalizace je nový způsob, jak řídit cho-
vání jedinců. Je založen na co nejmenším omezování a na co největší 
možnosti soukromé volby. Lidé mají možnost svobodně volit životní 
styly a individuální identitu. Jedná se o tendenci k vytváření indivi-
dualizovaných forem a podmínek života, člověk však musí počítat  
s riziky, které s sebou tato volba nese: člověk je odloučen od tradičních 
rodinných a příbuzenských sítí podpory (Lipovetsky 1998: 9-20).

Tři	fáze	vývoje	vztahu	 
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5 Podle Lipovetského móda existuje už od 14. století. Jediná změna, která se s mó-
dou od těch dob stala, spočívá v tom, že kdysi bývala okrajovým jevem, zatímco 
dnes je mechanismem, který mění celou společnost.
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Podle Lipovetského tedy móda demokratizuje společnost a indi-
vidualizuje člověka. Kromě módy je dalším zdrojem demokraticko-
-individualistické dynamiky společnosti masová kultura. Masová 
kultura spolu s módou tvoří klíčový faktor soudobého individua-
lismu a způsobuje rozmach subjektivní autonomie a individuality. 
Poskytuje jedinečný prostředek k tomu, aby se lidé mohli vymanit 
ze svého kulturního a rodinného zázemí a vytvořit svou vlastní je-
dinečnou osobnost. Masová kultura je součástí demokratické indi-
vidualistické revoluce, která oprošťuje jedince od obecných a vy-
nucovaných společenských norem. Masová kultura je založena na 
masových médiích, o kterých Lipovetsky soudí, že také individua-
lizují společnost, protože poskytují velké množství dokonce proti-
kladných modelů a hodnot, a tak přispívají k tomu, že se rozpadají 
tradiční rámce. Média vytvářejí příležitost pro srovnávání a tudíž 
pro kritické používání rozumu. Čím více jsou lidé informováni, tím 
více se ujímají zodpovědnosti za svou existenci. Velké ideologic-
ké systémy ztrácejí pod vlivem médií svou autoritu. Tento rozpad 
obecné morálky však neznamená, že by společnosti hrozil rozpad  
a chaos. Lipovetsky soudí, že čím větší je možnost svobodné volby 
a individualizace, tím více roste individuální zodpovědnost a schop-
nost společenské integrace. Lipovetsky tedy rozhodně nesouhlasí 
s rozšířeným názorem, že média s divákem manipulují a berou mu 
jeho identitu. Naopak soudí, že média napomáhají k lidské svo-
bodě tím, že člověku rozšiřují jeho myšlenkový obzor a vedou ho  
k samostatnému rozhodování. Média demokratizují přístup ke 
vzdělání. Poskytují možnost a náměty k rozhovoru, podněcují dis-
kusi a neničí schopnost společenského styku. Vytvářejí tak místo, 
kde se utvářejí názory a veřejná kritika (Lipovetsky 2002: 316-369).

Lipovetsky tedy poukazuje na propojení jednotlivce a společ-
nosti skrze demokraticko-individualistickou dynamiku, která je 
způsobena módou, masovou kulturou a masovými médii. Tato 
dynamika umožňuje lidem vymanit se z tradice, být svobodnými, 
autonomními i kritickými, přičemž společnost se nejenom neroz-
padá, ale posiluje se její integrace: čím více je jednotlivec indivi-
dualizovaný, tím větší pociťuje individuální zodpovědnost a tudíž 
také schopnost integrovat společnost. 
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3.2	Vyprávěná	identita	v	reflexivní	společnosti

Teorie dvojité strukturace Anthonyho Giddense spojuje jednot-
livce a společnost skrze předpoklad, že mezi strukturálními pravidly 
a zdroji jednání a sociálním jednáním je dialektický vztah (blíže  
k tomu viz Giddens 1985; Giddens 1993). 

Klíčovou roli v této teorii hraje reflexivní monitorování jedná-
ní skrze diskurzivní vědomí. Giddens vychází z toho, že současná  
moderní společnost je reflexivní, což znamená, že se dynamicky 
proměňuje 1. v důsledku oddělení a znovunavázání času a prostoru,  
2. vyvázáním sociálních systémů skrze expertní systémy a symbo-
lické znaky a 3. proměnou reflexivního monitorování jednání. Pro-
měna reflexivního monitorování jednání spočívá v tom, že se refle-
xivita neomezuje na reflexi a reprodukci minulosti, tedy tradice, jako 
tomu bylo v předmoderní společnosti, ale týká se reflexe přítomnosti  
a budoucnosti. Reflexivní monitorování tedy produkuje přítomnost  
a budoucnost (Giddens 1998). 

Giddensovo pojetí reflexivní modernizace společnosti poukazuje 
za prvé k reflexivitě zásoby vědění a zdravého rozumu, tudíž umožňu-
je uvažovat o dynamičnosti zásoby vědění a zdravého rozumu; za dru-
hé k reflexivnímu utváření osobní identity, tedy k vyprávěné identitě.

Dynamičnost zásoby vědění a zdravého rozumu je způsobená vli-
vem expertních systémů; výsledky reflexe expertů vstupují do zásoby 
vědění aktérů. Zásoba vědění je základnou pro reflexivní kapacitu ak-
térů. Giddens rozlišuje dvě úrovně této reflexivní kapacity. Na úrovni 
praktického vědomí se reflexivní kapacita týká toho, jak jsou aktéři 
informováni o charakteristikách sociálního systému, který svou pra-
xí produkují a čím je tvořeno praktické vědomí, tedy co vědí a jak 
to aplikují v praktickém jednání. Na úrovni diskurzivního vědomí se 
reflexní kapacita týká velikosti lingvistické dovednosti a schopnosti 
používat a případně měnit pravidla v sociální struktuře (pravidla inter-
pretace, morální pravidla). V tomto ohledu se jedná o transformační 
kapacitu (Giddens 1985). 

Reflexivní utváření osobní identity ve smyslu vyprávěné identity 
je způsobené tím, že člověk musí nalézt svou identitu mezi možnost-
mi, které mu nabízejí abstraktní systémy. Z podstaty Giddensovy teo-

Tři	fáze	vývoje	vztahu	 
mezi	společností	a	jednotlivcem	v	sociologických	teoriích



94

rie duality struktur lze odvodit, že je-li reflexivní společnost, pak musí 
být reflexivní také osobní identita. Člověk utváří sám sebe jako refle-
xivní projekt. Osobní identita v podmínkách reflexivní modernizace 
je reflexivně vytvářená, protože je založena na sebereflexi, pozorování 
sebe sama, na revidování minulosti, na volbách týkajících se budouc-
nosti i na interpretaci přítomnosti. Osobní identita tedy vzniká reflexí 
jednotlivých událostí a životních zkušeností a jejich propojování za 
pomoci životního příběhu, autobiografie. Z důvodu této příběhovosti 
osobní identity píše Giddens o narativní osobní identitě; příběhovost 
osobní identity zakládá její kontinuitu v čase, což však neznamená, 
že se osobní identita nemění, právě naopak, osobní identita je skrze 
reflexivitu vědomí neustále tvořena i udržována (Giddens 1991).

Lze tedy říci, že koncept narativní identity předpokládá, že zkuše-
nost člověka se společností i se sebou samotným je organizována za 
pomoci biografie chápané jako životní příběh. 

Také pro Petera Alheita je třetí fáze vývoje vztahu mezi jednotliv-
cem a společností charakteristická konceptem biografie, který dialek-
ticky spojuje jednotlivce a společnost. Biografie je sice pojímána jako 
konkrétní život konkrétního člověka, ovšem neignoruje se vliv spole-
čenské struktury na život člověka. Na společenskou strukturu se však 
nenahlíží jako na determinantu, ale z perspektivy konkrétního případu 
konkrétního člověka. Takový koncept biografie se přímo zaměřuje na 
proces, kterým subjekt vytváří svou osobní identitu v biografickém 
procesu (Alheit 2002). 

Podle Alheita jsou tedy v konceptu biografie integrovány společ-
nost i jednotlivec. Biografie jako konkrétní život konkrétního člověka 
vždy obsahují sociální strukturu a jedinečnost, historickou neopako-
vatelnost. Kvůli své jedinečnosti obsahují osobní biografie nahodilost 
a právě pro svou nahodilost jsou odkázány na společenské struktury, 
na vzory orientace a na usazené formy a pravidla interakce, které pů-
sobí v pozadí jako struktury a které rámcují konkrétní průběhy života 
jednotlivců a jejich biografie. Biografie však nejsou těmito rámci jed-
nostranně určovány; právě pomocí svých biografií mají lidé možnost 
interpretovat sociální strukturu a rámce svých biografií, a to na základě 
svých vlastních zkušeností. Tímto způsobem mohou vytvářet svou je-
dinečnou individualitu. Lze tedy říci, že individualita je výjimečným 
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životním příběhem nějaké osoby, ale současně je konkrétním doku-
mentem nějaké všeobecné, kolektivně sdílené historie (Alheit 2002). 

Stejně jako Giddens, i Alheit soudí, že biografie se chápe jako vy-
právěný životní příběh, příběh vyprávěný o životě. Pomocí takového 
příběhu dostává život smysl, neboť vyprávěný příběh dodává životu 
kontinuitu, události do sebe zapadají. Vyprávěné životní příběhy jsou 
tedy vhodné pro sledování procesu vytváření identity. Ve vyprávě-
ných příbězích můžeme pozorovat na jedné straně proces zvnitřňo-
vání společnosti v průběhu socializace (tedy vnější utváření identity), 
na druhé straně můžeme pozorovat zařazování nových biografických 
zkušeností do stávajícího vědění (tedy vnitřní výstavbu identity). Na 
biografické sebe-prezentace lze pohlížet jako na nezbytné a neustále 
opakované pokusy sobě samému a ostatním explicitně říci, kdo jsme, 
kým jsme se stali a jak, jaké máme zkušenosti. Identita tedy není žád-
né hotové bytí; v biografickém vyprávění vypravěč nedisponuje žád-
nou jednou provždy pevně danou identitou, ale naopak, stále svou 
identitu vytváří. Proto se dnes objevují pokusy nahradit koncept iden-
tity otevřenějším konceptem biografie ve smyslu narativní identity, 
který umožňuje zachytit proměny identity (Alheit 2002; dále viz např. 
Kraus 2000, Chrz 2002, Fischer-Rosenthal 1997).

Třetí vývojová etapa vztahu mezi jednotlivcem a společností v so-
ciologických teoriích je tedy charakterizována dialektickým spojením 
společnosti a jednotlivce. Jednotlivec není v pozici toho, kdo se pou-
ze podřizuje a kdo je determinován společenskými podmínkami, ani 
není někým, kdo se rizikově a často zoufale vyrovnává s důsledky své 
individualizace v kontextu deinstitucionalizované a destandardizova-
né společnosti. Jednotlivec je pojímán jako autonomní bytost žijící  
a tvořící sebe sama i společnost. Společnost je chápána jako struktu-
ra, která utváření individuální identity a individuálního jednání spíše 
umožňuje, než omezuje a determinuje. 

Shrnutí

V této stati jsem se zabývala třemi etapami teoretického pojímání 
vztahu mezi jednotlivcem a společností. V první etapě byla v centru  
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sociologických teorií institucionalizovaná společnost a socializovaný 
jednotlivec, ve druhé etapě deinstitucionalizovaná společnost a riziková 
a nejistá individualizace jednotlivce, ve třetí etapě je v centru pozornosti 
dialektické spojení jednotlivce a společnosti. Pokusila jsem se každou 
vývojovou etapu dokumentovat na konkrétních sociologických teoriích. 
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1. O niektorých východiskách skúmania  
slovenskej	bezpečnostnej	elity

Téma bezpečnostnej elity je nielen na Slovensku (i v ČR) ale aj  
v medzinárodnom rozmere skúmaná zatiaľ okrajovo, v teoreticky ne-
precizovanom rámci a preto aj naše úvahy sú všeobecné, hypotetic-
ké a len naznačujú spôsoby (modely), ako pri poznávaní fenoménu 
postupovať. Napriek existencii kvantifikovane „nafúknutej“ sumy 
poznatkov (textov – v registroch knižníc i vo „vyhľadávačoch“ na in-
ternete nájdeme už asi nespočítateľné množstvo printových i elektro-
nických zdrojov, ktoré by bolo ťažko asi aj „komplexne bibliografic-
ky“ spracovať) ale rozdielnej kvality, však stav poznania bezpečnosti 
Slovenska nie je v súčasnosti adekvátny, pričom o bezpečnostnej elite 
v nej nieto takmer zmienky. 

Máloktorá oblasť sa po mocenskom prevrate i po rozdelení fede-
rácie mediálno-politicky deformovala tak ako bezpečnosť. V prvom 
rade išlo o medzinárodnú bezpečnosť, kde aj v teórii dominuje po-
svätná úcta k NATO a jeho pôsobeniu. Na druhej strane pôsobia rôz-
ne vlny strašenia s prvkami iracionality – v posledných mesiacoch 
najprv ruskou agresiou, potom migrantmi, neadekvátnou hypertrofiou 
boja proti terorizmu, ktorý už niekoľkokrát – po 11. septembri 2001 
záhadne dostal nové podnety v Európe (ale o boji proti jeho príčinám 
sa neuvažuje, lebo medzi ne patrí žiaľ aj iracionálna a deformovaná 
„bezpečnostná“ politika USA, NATO a ich spojencov predovšetkým 
na Blízkom východe). To, čoho sme sa báli pred 25 a viacerými rok-
mi, sa takmer úplne stratilo a bezpečnostné problémy nadobudli pre-
dovšetkým sociálno-ekonomický charakter. 

Rozdelenie Česko-Slovenska napriek pochybnostiach o jeho práv-
nej legitimite a politickej oprávnenosti problémy bezpečnostného 
charakteru neprinieslo. Pred rozdelením štátu sa sugestívne prezen-
tovali bezpečnostné obavy z ďalšieho vývoja. Po rozdelení však bez-
pečnostnú situáciu podmieňovalo predovšetkým to, ako ďalší aktéri 
medzinárodných vzťahov v užšom i širšom prostredí prijali túto zme-
nu. Novovzniknutí aktéri reálny bezpečnostný problém nepredstavo-
vali, ani nič nebezpečné nevytvárali. Rozdelenie objektívne prinieslo 
určité komplikácie (prevažne formálneho charakteru), ale z bezpeč-
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nostného hľadiska v dlhodobom vývoji prispelo k stabilite regiónu 
najmä v dôsledku nadštandardných vzťahov novovzniknutých medzi-
národných aktérov, ktorí voči okrem určitých ekonomických detailov, 
neuplatňovali voči sebe žiaden nároky.

V súčasnej bezpečnostnej situácii, ktorá sa vytvorila v dôsledku pô-
sobenia iných faktorov a vplyvov, ako bolo rozdelenie štátu, ide však 
aktuálne (i perspektívne) už o „klbko problémov“, ktoré nie je jedno-
duché rozmotať. Východisková otázka je, kde vlastne hľadať „nitku“ 
(tému) ktorou začneme? Budeme preferovať globálnu bezpečnostnú 
situáciu, na zmeny ktorej reagovalo vytváranie nového chápania bez-
pečnosti, ešte pred rozpadom bipolarity v medzinárodných vzťahoch? 
Zameriame sa viac na zmeny, ktoré nastali v našom regióne po rozpade 
bipolarity? Uprednostníme pohľad, vidiaci jadro zmien v prvom rade  
v dôsledkoch rozdelenia štátu, ktorý v zvláštnej kontinuite a diskonti-
nuite existoval od roku 1918 a bol výsledkom vytvorenia nového mo-
delu usporiadania sveta po 1. svetovej vojne, upraveného po 2. svetovej 
vojne? Budeme sa zaoberať predovšetkým situáciou, ktorá nastala po 
vzniku nového štátu a bola podmienená jeho sociálno-ekonomickým  
a politickým stavom, hľadaním zahranično-politickej orientácie a ich 
dopadmi na bezpečnosť? Budeme prioritne sledovať aké mali následky 
pre bezpečnosť procesy „transformácie“ („tranzície“), ktoré obsahovali 
mnoho prvkov riskantného sociálno-ekonomického experimentovania  
s obyvateľstvom v podmienkach zámerného oslabovania pôsobenia štá-
tu? Alebo sa nakoniec sústredíme na protirečivosť integrácie Slovenska? 
V súvislosti s pohľadom na integráciu treba položiť doplňujúcu otázku 
– prečo oficiálne je otázka európskej integrácie predmetom mnohých aj 
ostro kritických diskusií, ale atlantická je „tabuizovaná“. Diskusia o nej 
sa nepodporuje ale vytláča sa nielen mediálno-politicky ale aj odborne 
(a tiež vo vede) na perifériu. 

1.1	 Stručne	o	vývoji	 
sociologického	pohľadu	na	elitu

Vo vývoji sociologickej teórie sa mení aj pohľad na elitu. Bola to 
jej významná téma v prvej polovici 20. storočia, ktorá sa spájala naj-
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mä s dielami V. Pareta a G. Moscu (Hartmann, 2004, s. 19-36; Jodl, 
1994, s. 24-33; Sztumski, 2014, s. 15-16). Časti sa k nim priraďoval  
aj R. Michels, ktorý však tému vnímal viac politologicky. 

Nová vlna sociologického skúmania elity začala po druhej sve-
tovej vojne (začiatkom 50. rokov). V meniacich sa sociálno-eko-
nomických a politických podmienkach sa do popredia dostali naj-
mä nové prvky chápania elít u C. W. Millsa (Jodl, 1994, s. 95-100, 
Sztumski, 2014, s. 32-36). Hartmann k nemu pridáva aj P. Bourdi-
eaua (Hartmann, 2004, s. 76-97). Mills a Bourdieau sa považujú za 
predstaviteľov kritiky súdobého sociologického a politologického  
(i širšieho interdisciplinárneho) chápania elít, spojeného najmä s idea-
mi R. Dahrendorfa, popr. J. Burnhama, R. Putmana a ďalších autorov 
najmä z USA, ktorí začali elity interpretovať širšie – v rámci roz-
víjajúcej sa teórie manažmentu, kde bola sociológia prítomná často  
len implicitne. 

Na jednej strane v podmienkach komplikujúcej sa diferenciácie (stra-
tifikácie) spoločnosti objektívne vyvolali pozornosť témy, ktoré vyža-
dovali fenomén elity skúmať podrobnejšie než v starej dichotómii elity  
a más. Výrazné zmeny do chápania elity po druhej svetovej vojne vniesli 
najmä fenomény strednej triedy a manažmentu (manažérskej revolúcie). 

Od 70. rokov minulého storočia, popr. po rozpadu bipolarity v me-
dzinárodných vzťahoch predpokladáme, že v dôsledku protirečivých 
vplyvov postmodernizmu a rozvoja globalizácie a ich dopadu na spo-
ločenskovednú teóriu – záujem o skúmanie elít klesá. Do spoločen-
skovednej terminológie sa dostali pojmy záujmových skupín, nátla-
kových skupín (vrátane organizovaného zločinu), klík, lobizmu a i., 
ktoré reflektujú meniacu sa sociálnu diferenciáciu ale predovšetkým 
vznik nových foriem a spôsobov ovplyvňovania moci a získavania 
bohatstva v súčasnej spoločnosti. V tejto terminológii sa tradičná te-
ória elít začala akoby rozplývať, „rozpúšťať“.

V závislosti na vývoji sveta (spoločnosti) sa však elita menila aj 
objektívne. Možno hovoriť o jej početnom raste, „rozširovaní“. Do-
chádzalo k tomu najmä v dôsledku procesov demokratizácie politic-
kého života, rastu vzdelanosti, rozvoja medializácie (informatizácie) 
a pod., čo sa premietlo predovšetkým v jej narastajúcej vnútornej di-
ferenciácii. V týchto podmienkach vzniká aj neformálna elita, resp. 
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elita, ktorá nadobúda rôzne postmoderné črty a odlišuje sa (chce sa 
odlíšiť) od tradičnej, formálnej elity. 

Diferenciácia elity pritom prebiehala dvomi smermi – horizontálne 
i vertikálne. Tieto zmeny relativizujú tradičné delenie elity na vládnu-
cu a nevládnucu. Niektorí autori poukazujú aj na pôsobenie skrytých 
(Sztumski, 2014, s. 89), popr. tajných elít (Roth, 2014; Sora, 2003). 

Vertikálne ide o procesy hierarchizácie v elite. V dôsledku koncen-
trácie bohatstva a moci sa poukazuje na vytváranie strategickej elity 
(Keller, 1963/1991), ktorej príslušníci sa vyznačujú v prvom rade tým, 
že disponujú viacerými navzájom prepojenými, prelínajúcimi sa atri-
bútmi moci a bohatstva a neraz sa o nich uvažuje ako o možnom nástup-
covi vládnucich tried v meniacich sa spoločenských podmienkach. Pri 
charakteristike tejto časti elity sa najmä mediálno-politicky používajú 
pojmy „elita elít“, „top elita“, ktoré poukazujú na vznik úzkej špičky 
elity s veľkými možnosťami ovplyvňovania vývoja štátu a spoločnosti. 

Horizontálne ide o procesy rozširovania elity, ktorá sa teoreticky 
reflektuje vo fenoméne rozsiahlej funkčnej elity (Rebenstorf, 1995; 
Schneider, 1994). Táto elita v súčasnosti pôsobí už nielen na mocen-
skom (politickom) základe v rozličných oblastiach riadenia štátu, 
ale čoraz viac aj v neštátnych (mimovládnych) sférach (oblastiach) 
spoločenského života. V chápaní funkčnej elity sa zvýrazňuje najmä 
jej podiel na fungovaní (riadení, organizovaní, kontrole a pod.) štátu  
a spoločnosti. Vyžaduje špecifickú prípravu a vykonávanie špeciali-
zovaných odborných, expertných činností, ktorých početnosť narastá 
v dôsledku pokračujúcej deľby práce ale aj spôsobu života (prvkov, 
ktoré podmieňujú kvalitu života). 

Vzhľadom na to, že nejde len o mocenské činnosti ale aj o činnos-
tí vo verejnej i súkromnej oblasti a aktivity dobrovoľníkov, objavuje 
sa čoraz viac prvkov neformálnej dimenzie pôsobenia elity. V týchto 
podmienkach vzniká aj nový prvok v „kolobehu“ elít. Časť prísluš-
níkov mocenskej (politickej) elity nachádza „druhý život“ v podobe 
špecifického uplatnenia najmä „poradenského“ charakteru v hospo-
dárskej, verejnej i súkromnej sfére.

Veľký význam niektorí autori pripisujú hospodárskej elite (Hart-
mann, 2004, s. 162-174). Prejavuje sa aj rastúci vplyv predstavite-
ľov médií a mimovládneho sektora, ktorý nepatrí k funkčnej elite.  

Protirečivosť	utvárania	a	pôsobenia	bezpečnostnej	elity



104

Protirečivým fenoménom, ktorý patrí k pôsobeniu neformálnej elity, 
sú tzv. celebrity, popr. snaha časti príslušníkov elity za každú cenu sa 
mediálne „zviditeľniť“.

V procesoch rozvoja globalizácie a po rozpade bipolarity v me-
dzinárodných vzťahoch sa vytvárajú transnacionálne a globálne elity 
(Rothkopf, 2009; Schneickert, 2015; Wasner, 2004, s. 217-224). Zna-
mená to aj vznik ďalšieho stupňa v hierarchizácii elít, ktoré sa do-
vtedy skúmali v rámci národných štátov a na tomto základe sa neraz 
rozlične porovnávali (Hartmann, 2007; Wasner, 2004). 

Okrem toho sa poukazuje na vznik elity „superbohatých“ ako aj 
na globálnu mocenskú elitu a na úsilie o ich prepojenie (Maier, 2014). 
V tomto vnímaní elít vznikajú aj diela, ktoré ich pôsobenie, najmä 
na globálnej úrovni, spájajú i s konšpiračnými teóriami (Roth, 2014; 
Wedel, 2014). Treba pritom brať do úvahy, že nejde o nijaké scestné 
alebo úplne vykonštruované úvahy bez spojenia s realitou. Podľa L. 
Moravčíka existuje „vážny dôvod prečo nemožno podceňovať kon-
špiračné teórie. Objavujú sa práve tam, kde je buď nedostatok údajov 
alebo sú starostlivo a bezdôvodne ukrývané v archívoch, a tak pred-
stavujú potenciálny zdroj záhad (Moravčík, 2015, s. 10).“ Dodáva, že 
v poslednom čase sme nielen svedkami vzostupu konšpiračných teórií 
ale aj ťaženia proti nim.

Zároveň v druhej vlne sociologického skúmania elít sa rozvíjali 
aj úvahy o ich úpadku (súmraku) a to nielen v paretovskom duchu. 
Početnosť a kritickosť týchto úvah narastá v podmienkach súčasnej 
krízy, pričom sa často zvýrazňuje kontraproduktívnosť pôsobenia elít 
na Západe, najmä v spojení s neoliberálnou politikou v posledných 
desaťročiach (Hayes, 2013; Mizruchi, 2013, Solimano, 2014).

1.2	 Skúmanie	bezpečnostnej	elity	v	kontexte	
nového	chápania	bezpečnosti

So skúmaním bezpečnostnej elity sa stretávame len ojedinele  
a zatiaľ aj to v inom, ako sociologickom – spravidla v širšom inter-
disciplinárnom (Kauppi – Madsen, 2013) niekedy až publicistickom 
– kontexte (Horton, 2015). Pojem bezpečnostná elita sa podobne ako 
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pri interpretácii vojenskej elity spája so špeciálnymi bezpečnostnými 
zložkami (Haney, 2005; Tomajczyk, 1997), pričom tieto publikácie 
majú síce odborný charakter, ale obsahujú spravidla veľa obrazového 
materiálu, ktorý má pritiahnuť pozornosť čitateľa.

Skúmanie bezpečnostných elít z pohľadu sociológie vyžaduje jeho 
nadväznosť na nové chápania bezpečnosti, ktoré sa vytvorilo v teórii 
medzinárodných vzťahov a spája sa predovšetkým s Kodanskou školou 
(Buzan, 1991; Buzan - Wæver – De Wilde, 1997). Toto chápanie bez-
pečnosti má interdisciplinárny charakter, kde je vhodné a prínosné aj 
uplatnenie sociologického prístupu. Práce, ktoré sa podrobnejšie zaobe-
rajú vybranými sociologickými aspektmi bezpečnosti (Jeľfimova, 2013; 
Kaufman, 2012/1970/), sú stále len ojedinelými. Môžeme poukázať na 
skúmanie bezpečnosti v rámci politickej sociológie (Berling, 2015) ako 
aj úvahy o formovaní sociológie bezpečnosti ako relatívne samostatnej 
sociologickej disciplíny (Škvrnda, 2008, s. 147-164; Kuznecov, 2009), 
ale zatiaľ zostáva tento smer v sociológii bez výraznejšej reflexie. 

Činnosť (mocenskej) elity v oblasti bezpečnosti štátu a spoločnos-
ti je síce frekventovanou mediálno-politickou témou, ale ak chceme 
problém skúmať v určitom teoretickom rámci zistíme, že sa chápe  
a objasňuje široko, ale preto aj nejasne a často i nepresne. Vychádza sa 
pri tom z vojenskej (obrannej) stránky týchto aktivít, čo však spôso-
buje ďalšie teoretické komplikácie, najmä pri voľne interpretovaných 
konjunkturálnych pojmoch civilno-vojenských vzťahov, demokratic-
kej kontroly ozbrojených síl, civilného (politického) riadenia ozbro-
jených síl, „demokratizácie“ ozbrojených síl, bezpečnostného sektora  
a jeho reformy a pod. Tieto sa stali frekventovanými v procese „príp-
ravy“ SR na vstup do NATO (spojenej aj so zjavným úsilím o manipu-
láciu verejnej mienky). V súčasnosti, sa v súvislosti s vytváraním ma-
lých úplne profesionalizovaných ozbrojených síl, pohľad na vojsko  
i vojenskú elitu ďalej mení aj v súvislosti s tým, že v ňom prevažu-
je neoliberálny pohľad spojený s oslabovaním roly štátu v spoločen-
skom živote a uvažuje sa o privatizácii a komercializácii tejto oblasti. 

Zjednodušene uvedieme, že z troch silových prvkov štátu – 
vojska (ozbrojených síl), polície (v zmysle širokej škály rôznych 
bezpečnostných činností) a spravodajských (tajných) služieb, sa  
v sociologickej a politologickej teórii (popr. aj v rozsiahlej činnosti  
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tzv. politických či bezpečnostných analytikov a mimovládnych  
organizácií) venovala najväčšia pozornosť vojsku. Avšak do reálne-
ho stavu a vývoja bezpečnosti najmä v jej novom chápaní oveľa viac 
zasahujú polícia a spravodajské služby, ktoré však v sociológii stoja 
ešte viac na okraji záujmu ako vojenská problematika. Zriedkavé 
sú práce sociologického charakteru o polícii (Frevel, 2015; Lange, 
2003; Manning – Martin, 2015), kde sa však nájdu aj úvahy o poli-
cajnej elite (Heuer, 2003). Úplne absentuje sociologický pohľad na 
aktuálne dianie v oblasti spravodajských služieb. 

1.3	 O	zložení	a	štruktúre	bezpečnostnej	elity

Pracovne a najvšeobecnejšie bezpečnostnú elitu vymedzíme ako 
špecifickú časť funkčnej elity, ktorá pôsobí pri zaisťovaní bezpečnosti 
štátu a spoločnosti. Do bezpečnosti spoločnosti v tomto prípade spo-
jíme aj s koncepciou ľudskej bezpečnosti, ktorá má zaistiť ochranu 
pred nedostatkom (rozvoj) a ochranu pred násilím, bezmocnosťou 
(prevenciu) (Martin – Owen, 2015). 

Formovanie bezpečnostnej elity ako relatívne samostatnej časti 
funkčnej elity možno sledovať od 50. rokov minulého storočia, keď 
sa na Západe začala rozvíjať koncepcia národnej bezpečnosti, ktorá sa 
považuje za jednu z najvýznamnejších súčastí politiky štátu. Napriek 
svojmu názvu je koncept viac spojený so zahraničnou politikou, hoci 
má aj vnútropolitickú dimenziu. Jej jadrom je vojenská sila (Snow, 
2013). Na tomto základe sa vytvorili aj bezpečnostné štúdie ako špe-
cifická oblasť širokého interdisciplinárneho spoločenskovedného vý-
skumu (Williams, 2012), v ktorých sa však otázka elity či bezpečnost-
nej elity nenastoľuje. 

Bezpečnosť štátu (i spoločnosti) je úzko prepojená s vojenskými 
činnosťami (obranou, ochranou), ale bezpečnostná elita sa neformuje 
prioritne ako vojenská, ktorá v nej má však významné miesto. Najvp-
lyvnejšou časťou bezpečnostnej elity sa stáva politická elita a rastie 
aj vplyv hospodárskej elity. Používanie pojmu vojensko-priemyselný 
komplex, umožňuje okrem známych záverov C. W. Millsa o charakte-
re mocenskej elity, uvažovať o tom, že jej súčasťou je aj bezpečnost-
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ná elita (Swanson 2013, s. 3-36). V podmienkach rastu sily a vplyvu 
nadnárodného finančného kapitálu sa vojensko-priemyselný komplex 
mení na vojensko-priemyselno-finančný komplex, ktorý na Západe  
(v rámci členských štátov NATO) nadobúda nadnárodný charakter. 

Poukážeme na niektoré praktické dôsledky a súvislosti nového 
chápania bezpečnosti, ktoré podmieňujú aj vymedzenie bezpečnost-
nej elity, jej funkcií a činností.

Po prvé, základnou podmienkou bezpečnosti sa stal rozvoj. Jeho 
dosiahnutie je zložitejšie a náročnejšie ako zaistenie bezpečnosti eli-
minovaním či odstránením hrozieb, čo bolo jadrom starého chápania 
bezpečnosti. Vzniká však otázka, pokiaľ je bezpečnosť prioritne akti-
vitami, ktorá vyžaduje špecifické odborné činnosti spojené s obranou 
a ochranou osôb a objektov (majetku) a používanie zvláštnych (najmä 
donucujúcich) prostriedkov, obmedzovanie slobody a iné reštrikčné 
opatrenia pri eliminovaní či odstraňovaní hrozieb a odkiaľ je jej zais-
tenie už viac organickou, neoddeliteľnou súčasťou takých činností, 
pri ktorých sa nepovažuje za potrebné používať násilie, donucovanie 
a pod. (napr. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, dopravná bez-
pečnosť, informačná bezpečnosť a i.) a prispieva k rozvoju.

Po druhé vznikajú nové problémy a oblasti bezpečnosti, nazývané 
aj netradičnými, napr. nátlaková diplomacia, zbrane hromadného ni-
čenia, terorizmus, humanitárne intervencie, energetická bezpečnosť, 
zbrojný obchod, zdravie, nadnárodná kriminalita, kybernetická bez-
pečnosť, detskí vojaci a pod. (Collins, 2013, s. 239-392). Oblasti bez-
pečnosti sa dajú vymedziť rôzne a vo veľkom počte, pričom neexistu-
je ucelený názor na to, ako ich klasifikovať a hierarchizovať. Napriek 
poklesu rozsahu i významu vojenskej bezpečnosti (v dôsledku absen-
cie reálnej hrozby vypuknutia svetovej raketovo-jadrovej vojny, pre-
chodu k úplnej profesionalizácii ozbrojených síl vo väčšine členských 
štátov NATO i EÚ a pod.) je však stále ešte nenahraditeľná a musí sa 
jej venovať primeraná pozornosť. 

Po tretie mimoriadne narastá význam ekonomickej (finančno-eko-
nomickej) stránky zaistenia bezpečnosti, ktorá je čoraz náročnejšia 
– drahšia. Nejde len o dôsledok zvyšovania ceny najnovších zbraní 
a vojenskej techniky ale aj o potreby financovať veľmi širokú škálu 
oblastí nevojenskej bezpečnosti. U. Beck píše v súvislosti s rizikovou 
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spoločnosťou (Beck, 1986, s. 65) o „spoločenstve strachu“, kde bu-
deme ochotní za svoju bezpečnosť platiť tak ako za energie, poistenie 
a pod.

Po štvrté rast počtu nových bezpečnostných aktérov. Väčšina  
z nich má neštátny (mimovládny) charakter, pričom môžu pôsobiť 
rôzne – manifestačne aj latentne či eufunkčne (napr. mierové hnutie, 
organizácie podieľajúce sa na rozvojovej spolupráci a pod.) alebo dys-
funkčne (extrémistické hnutia, teroristické organizácia, organizovaný 
zločin a pod.). K protirečivým javom v tejto oblasti patrí o. i. úsilie  
o privatizáciu a komercializáciu v oblastiach, ktoré tradične vykoná-
val štát, popr. pôsobenie súkromných vojenských a bezpečnostných 
spoločností (Carmola, 2010).

Pokiaľ by bezpečnostnú elitu tvorili len príslušníci silových zlo-
žiek v služobnom pomere (vojaci, policajti, príslušníci spravodaj-
ských služieb a iných špecializovaných bezpečnostných zložiek)  
a riadiaci pracovníci – politickí nominanti v príslušných rezortoch, 
išlo by o špecifickú ale organickú súčasť mocenskej elity (subsystém 
jej systému), ktorá by sa dala formálne relatívne jednoducho vyme-
dziť. V rámci jednotlivých aktérov bezpečnosti (aj neštátnych), ktorí 
sa podieľajú „eufunkčne“ na fungovaní bezpečnosti v štáte a spoloč-
nosti na riešení bezpečnostných problémov v nich pôsobia však aj ich 
vedúci predstavitelia (popr. iné významné osoby funkčne pôsobiace 
ako experti, špecialisti a pod.), ktorí nie sú súčasťou mocenského apa-
rátu štátu a nepodieľajú sa na jeho činnosti. 

Pri skúmaní sociálneho zloženia bezpečnostnej elity teda vzniká 
zložitá situácia, koho do nej zaradiť. V nasledujúcom náčrte uvedieme 
typy osôb z hľadiska ich profesionálnej činnosti, popr. ich základné 
skupiny, ktoré by mali tvoriť bezpečnostnú elitu. Prehľad je pracovný. 
Ide o východisko do diskusie na túto tému, ktorá by mala mať kritický 
charakter, vzhľadom na zmeny v samotnej oblasti bezpečnosti ale aj 
v spojení so širšími sociálnymi procesmi, ktoré s ňou súvisia. Bezpeč-
nostnú elitu SR rozdelíme na dve základné časti. 

Prvú nazveme „štátnou“ časťou, v ktorej je mocenská a odborná 
zložka. Zaradenie do tejto časti sa môže uskutočniť podľa zastávaných 
pozícií (funkcií) v štátnej popr. verejnej správe. Druhú časť bezpeč-
nostnej elity tvorí „neštátna“ časť, ktorú nemožno presne vymedziť, 
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pretože okrem formálnych kritérií – pôsobenia v rôznych oblastiach 
bezpečnosti štátu alebo spoločnosti, resp. ľudskej bezpečnosti, sa dá 
uplatniť aj neformálne kritérium autority, vplyvu na tieto činnosti, 
prostredníctvom vedy (teórie, odbornosti), médií, umenia, kultúry, 
verejnej mienky popr. to môžu byť rôzni poradcovia a pod.

V „štátnej“ časti – mocenskej zložke – tvoria najvyššiu skupinu  
v hierarchii členovia Bezpečnostnej rady štátu (ďalej len BR), ktorá je 
v čase mieru poradným orgánom. BR v čase vojny, vojnového stavu 
alebo výnimočného stavu, ak je znemožnená činnosť vlády, vykonáva 
jej ústavné právomoci až do obnovenia činnosti. Predsedom BR je 
predseda vlády, čo je znakom, že v SR je tzv. kancelársky systém, 
ktorý platí aj v bezpečnostnej oblasti. V tomto kontexte, najmä v sú-
vislosti s tým, že BR je v čase mieru poradným orgánom (zákon však 
výslovne neuvádza koho, akej štátnej štruktúry – dá sa predpokladať, 
že ide o vládu), možno uzavrieť, že bezpečnosť je podriadená ústred-
nej moci – vláde – a je riadená politicky (mocenskopoliticky). Špička 
bezpečnostnej elity je teda nominovaná politicky, možnosť podieľať 
sa na rozhodnutiach vyplýva z moci, bez ohľadu na odbornosť. 

K tejto časti bezpečnostnej elity patrí aj prezident SR, ktorý má 
kompetencie vyplývajúce z ústavy, ústavných a ďalších zákonov, o. i. 
je hlavným veliteľom ozbrojených síl. Do tejto hierarchie ale o stupeň  
nižšie doplníme skupinu členov vlády a ústredných orgánov, ktorí 
nie síce členmi BR, ale ich kompetencie v oblasti bezpečnosti štátu 
a spoločnosti sú tiež upravené ústavou, ústavnými a ďalšími zákonmi 
a inými právnymi normami. Spolu na tento stupeň hierarchie bezpeč-
nostnej elity možno zaradiť na Slovensku maximálne do 20 osôb. 

V jednotlivých štátoch sa podoba najvyššej úrovne hierarchie bez-
pečnostnej elity môže odlišovať. Iný výklad ako interpretáciu vzťahu 
vojensko-priemyselného (vojensko-priemyselno-finančného) komple-
xu k bezpečnostnej elite, podáva ruská autorka O. Kryštanovskaja, keď 
uvádza, že počas vlády jeľcinovskej a putinovskej „kohorty“ najvyššie 
vedenie štátu predstavujú členovia Rady bezpečnosti RF. Ako najvyššia 
elita na čele štátu formálne vystriedali členov Politbyra ÚV KSSZ, ktorí 
sa v tejto pozícii nachádzali v posledných desaťročiach existencie ZSSR 
(Kryštanovskaja, 2005). Z početného hľadiska sa počet týchto osôb  
v rôznych časoch (v RF či v ZSSR) pohyboval okolo 20, max. do 30 osôb. 
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Druhú úroveň v hierarchii bezpečnostnej elity – jej profesijné jad-
ro, predstavujú osoby vo funkciách na čele organizácií a inštitúcií, 
ktorí riadia špecializované, odborné nenahraditeľné činnosti v bez-
pečnostnom sektore štátu. Ide v prvom rade o veliteľov (riaditeľov) 
na najvyšších stupňoch silových zložiek v služobnom pomere (vojaci, 
policajti, spravodajské služby a ďalšie bezpečnostné zložky), ale aj 
osoby, ktoré vykonávajú v týchto zložkách, popr. v rezortoch do kto-
rých tieto zložky patria, riadiace funkcie vo vzťahu k ich pôsobeniu  
a nie sú v služobnom pomere. Môžu pri tom vykonávať funkcie, ktoré 
majú systémový a vrcholový charakter v ústredných (špecializova-
ných) ale aj regionálnych zložkách týchto organizácií. Zatiaľ málo 
preskúmanou témou je činnosť záchranárskych zložiek ako novej sú-
časti zaisťovania bezpečnosti – na Slovensku ide najmä o Hasičský 
a záchranný zbor. Vzhľadom na abstraktnosť vymedzenia početnosť 
tejto skupiny je ťažko presne stanoviť – podľa nášho odhadu ide cca 
o 250 – 300 osôb. Formálne ich možno rozdeliť na dva stupne, keď 
na prvom ich menovanie patrí do kompetencie prezidenta alebo vlády 
a na druhom ich menujú ministri alebo vedúci ústredných orgánov 
štátnej správy. Vážnym problémom, ktorí sprevádza liberálnu demok-
raciu, je, že tieto funkcie, či už sú ich nositelia v služobnom pomere 
alebo nie, sa po voľbách často vymieňajú a dosadzujú sa tam, ak nie 
priamo politickí nominanti, tak osoby blízke novým vládnym stra-
nám. Politicky ani právne tento proces nemožno spochybňovať, ale 
spravidla značne oslabuje odbornosť bezpečnostných elít. 

Otázne je, či do tretej úrovne tejto hierarchie zaradiť aj riadia-
cich pracovníkov, ktorí riadia činnosti parciálneho charakteru či už 
v jednotlivých silových zložkách alebo pri zaisťovaní bezpečnosti 
v ďalších ústredných orgánoch štátnej správy, popr. v ich rôznych 
regionálnych prvkoch. Ide o funkcie (činnosti), ktoré majú viac 
technicko-organizačný ako mocenskopolitický charakter. Početnosť 
skupiny možno odhadnúť podobne ako na druhej úrovni. Spolu by 
sa teda v „štátnej“ časti bezpečnostnej elity mohlo nachádzať asi 
500 osôb. 

Oveľa zložitejšie je, koho – najmä z hľadiska odborných, profe-
sijných činností – zaradiť do „neštátnej“ časti bezpečnostnej elity. 
Kritérium postavenia týchto osôb v spoločenskej hierarchii už nie 
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je také významné, ale podmieňuje odbornú stránku bezpečnostných 
činností. Malo by ísť v prvom rade o odborníkov z troch základných 
oblastí, ktoré sa rôzne podieľajú na riešení (vymedzovaní, poznávaní, 
interpretácii a pod.) bezpečnostných problémov. Sú to politické stra-
ny a hnutia, médiá a akademická sféra. Táto časť bezpečnostnej elity 
môže špecificky prispievať k zlepšovaniu poznania bezpečnostných 
problémov, napomáhať diskusii o cestách ich riešenia, vzbudzovať 
záujem verejnosti o angažovanosť v tejto oblasti atď. Podobne môžu  
v „neštátnej“ časti bezpečnostnej elity pôsobiť aj predstavitelia nie-
ktorých mimovládnych organizácií, popr. „thin-thankov“, rôznych 
spoločenských organizácií a hnutí, ako aj záujmových združení od-
borného alebo regionálneho charakteru, ktorí sa venujú úplne alebo 
prevažne činnostiam a aktivitám spojeným s bezpečnostnou oblas-
ťou. Počet osôb, ktoré patria do tejto časti bezpečnostnej elity nie sme 
schopní odhadnúť, ale dovolíme si len všeobecné konštatovanie, že 
zatiaľ je jej pôsobenie na Slovensku okrajové. 

Okrem toho by sa do neštátnej časti bezpečnostnej elity dali za-
radiť aj odborníci z hospodárskej sféry, ktorí sa podieľajú na výrobe, 
obchodovaní, zásobovaní a pod. produktmi bezpečnostného charakte-
ru. Ak existujú veľké (silné) štátne podniky v tejto oblasti, formálne 
by ich manažéri patrili k druhej úrovni hierarchii „štátnej“ časti bez-
pečnostnej elity. V štátoch, kde je veľká produkcia vojenského tova-
ru, najmä nových zbraní vysokej technickej úrovne a ide o neštátne 
podniky, ich manažéri a špičkoví špecialisti sú spravidla neformálne 
silne spojení s druhou (výnimočne aj s prvou) úrovňou štátnej časti 
bezpečnostnej elity.

Dá sa uvažovať aj o skrytých popr. tajných častiach bezpečnost-
nej elity, ktoré patria na druhú úroveň hierarchie bezpečnostnej elity, 
alebo sa pohybujú v jej blízkosti, sú napojení na ňu. Vo veľmi malom 
počte ide o osoby z elity, ktoré svoju odbornú činnosť utajujú a sú zo 
spravodajských služieb, popr. špeciálnych vojenských, policajných či 
iných bezpečnostných jednotiek. Druhá, početnejšia časť, svoje pô-
sobenie skrýva z iných dôvodov, lebo je spravidla spojená s rôznymi 
záujmovými či nátlakovými skupinami, ktoré môžu mať trojaké za-
meranie. V prvom ide o ovplyvňovanie bezpečnostnej elity z hľadiska 
dosiahnutia výhod a ziskov pri štátnych objednávkach – realizáciu 
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ekonomických záujmov. Druhým smerom je snaha ovplyvniť bezpeč-
nostnú elitu politicky, vytvárať si podporu pri dosahovaní určitých po-
litických cieľov, smerovania, pričom v tejto oblasti nie je vylúčené ani 
pôsobenie skupín zo zahraničia. Tretím sú aktivity skupín napojených 
na organizovanú zločinnosť. Všetky tri typy skupín využívajú pri svo-
jom ovplyvňovaní bezpečnostnej elity korupciu a klientelizmus ale aj 
nedostatky v jej odbornosti, koncepčnosti a systémovosti pôsobenia 
a pod. 

Záverom

Diskusia o chápaní bezpečnostných elít a komparácia ich názo-
rov na ich zloženie by podľa nášho názoru mohla poukázať okrem 
teoretického rozmeru aj na to, ako sa chápu bezpečnostné problémy 
a spôsoby ich riešenia. Napriek tomu, že v politickej a bezpečnost-
nej praxi nie sú medzi SR a ČR veľké rozdiely, podrobnejšia analýza 
témy by naznačila špecifickú oblasť i momenty diverzifikácie života 
slovenskej a českej spoločnosti po rozdelení spoločného štátu i ich 
sociologickú reflexiu. 

Nosnými – nielen výskumne ale aj mediálne i z hľadiska každo-
denného života – by sa mohli stať tri okruhy problémov. Prvým je 
vnímanie činnosti rôznych predstaviteľov bezpečnostnej elity (politi-
kov, úradníkov – „štátnych byrokratov“, vojakov, policajtov, „záchra-
nárov“ a pod.) – najmä ich odbornej pripravenosti (dôveryhodnosti) 
a prestíže, ktoré sa z času na čas objavuje vo výskumoch verejnej 
mienky. Druhým je úroveň informovanosti spoločnosti o tejto prob-
lematike, najmä hodnotenie toho, čo ľudia pociťujú ako problémy 
(hrozby) bezpečnosti, ako sú na ich prekonávanie pripravení – malo 
by ísť o pohľad tých, ktorí sú „odberateľmi“ bezpečnosti. Tretím je 
potom ochota občanov (ľudí) angažovať sa v bezpečnostnej oblas-
ti a pripravenosť k nej, ktorá vyžaduje aj určitú mieru pozitívneho 
vzťahu k bezpečnostným elitám, ich vnímania a hodnotenia. A ako 
„prílepok“ možno doplniť, ako občania pociťujú financovanie svojej 
bezpečnosti – teda otázku, aké by mali byť výdavky na bezpečnosť  
a ich využívanie. 
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Náboženská	reprodukcia	medzi	
kolektívnou	pamäťou	

a silou zákonov
Religious reproduction between collective memory and 

power of laws

Miroslav	TÍŽIK	

Abstrakt
V slovenskej a českej sociológii sa, aj pod vplyvom knižnej a ča-
sopiseckej produkcie v okolitých krajinách, približne od roku 2005 
oživuje záujem o využitie konceptu kolektívnej pamäti ako vysvetľu-
júceho rámca dynamiky náboženskej reprodukcie či zmien. Dynami-
ka konfesionálneho vývoja, spojená so sekularizačnými tendeciami 
na Slovensku a v Českej republike naznačuje istú problematickosť 
mechanického využívania konceptu, ktorý v sociológii ako prvý kre-
atívne využil francúzsky sociológ Maurice Halbwachs. Jeho priami 
aj nepriami nasledovníci však rozvinuli koncept do podoby, ktorej 
uplatnenie na podmienkach Slovenska alebo Českej republiky uka-
zuje na viacero zásadných obmedzení týchto novších prístupov. Dva 
prúdy pri skúmaní kolektívnej pamätí spojenej s náboženstvom uka-
zujú aj na rôznu mieru aplikovateľnosti každej z nich. Na jednej stra-
ne sa stále ukazuje sféra, v ktorej je kolektívna pamäť rezervoárom 
významov a istého druhu spolupráce pre jednotlivcov a aj väčšie so-
ciálne skupiny, na strane druhej je vidieť, že vo sfére politiky, ktorá 
je vo vzťahu ku kažodennosti relatívne autonómna, sa môžu prvky 
odkazujúce na náboženstvo ukazovať ako nie prvky zjednocujúce, 
ale naopak diferencujúce a fungujúce na princípe politickej súťaže, 
teda spochybňujúce predklady konceptu kolektívnej pamäti. Zároveň 
nie vždy dochádza k prieniku inštitucionalizovaných prejavov ná-
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boženstva, prípadne oficiálnej symboliky štátu s obsahom predstváv  
a pamäti jednotlivcov a skupín. 

Abstract
Approximately since 2005, the interest for uses of collective memory 
concept has been revived as an explanatory framework of dynamics 
of religious reproduction or changes in Slovak and Czech sociologies, 
under the influences of book and periodical´s production. Dynamics 
of confessional development, connected with secularization tendencies 
in Slovak and Czech Republic indicates a certain problem dealing 
with mechanic utilization of the sociological concept, firstly used 
creatively by a French sociologist Maurice Halbwachs. His direct and 
indirect followers, however, elaborated the concept in form, which 
implementation indicates more substantial limitations of such new 
approaches under conditions of Slovak and Czech Republics. Two 
trends in collective memory studies, connected with religion, refer 
to the different measure of applicability each of them. On one side, 
there is a sphere, where collective memory became to be, in a certain 
way, a storage of importances and cooperation among individuals and 
bigger social groups, on the other side, we can see that in the sphere 
of politics, which is relatively autonomous in relation to everyday life, 
elements, referring to the religion can be seen like not integrating, 
but on contrary, differentiating and working on principle of politic 
competition, it means making dubious presumptions of the concept of 
collective memory. At the same time, we cannot always identify the 
penetration of institutionalized manifestations of religion, alternatively 
of the official symbolism of the state and the content of imaginations 
and memories of individuals and groups.

Úvod

V slovenskej a českej sociológii sa po roku 2000 oživuje záujem 
o využitie konceptu kolektívnej pamäti ako vysvetľujúceho rámca 
spoločenských zmien a to napríklad aj dynamiky náboženskej rep-
rodukcie či zmien1. Hoci odkazy na koncept kolektívnej pamäti sú  
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v slovenskej a českej sociológii prítomné už od polovice 90. ro-
kov 20. storočia, ako fenomén a téma riešenia grantových úloh sa 
stal tento koncept rozvíjaný výraznejšie najmä až po roku 2005. 
Asi najznámejším, prvý zásadnejším a systematickejším pokusom 
o využitie tejto koncepcie na reálnom empirickom výskume nábo-
ženstva, je práca Adely Kvasničkovej Náboženstvo ako kolektívna 
pamäť: prípad Slovenska a Čiech (Kvasničková 2005), ktorá vyšla 
12 rokov po vydaní prelomovej knihy k téme náboženstva a kolek-
tívnej pamäti od francúzskej sociologičky Danièle Hervieu-Léger 
Náboženstvo ako pamäť (Hervieu-Léger 1993)2. Táto prvotina bola 
okrem prezentácie dvoch základných (frankofónnych) východísk 
súčasného bádania o kolektívnej pamäti v sfére náboženstva – kla-
sickej teórie Mauricea Halbwachsa a súčasníčky Danièle Hervieu-
Léger – tiež pokusom o aplikáciu teoretického rámca na konkrétne 
prípady dvoch spoločností – českej a slovenskej. Tento prístup vy-
užila Kvasničková aj vo viacerých parciálnych štúdiách nábožen-
skej zmeny na Slovensku (napríklad Kvasničková 2006, Kvasnič-
ková 2010), no zásadné východiská, prístup k chápaniu náboženstva  
a k predmetu výskumu, rovnako ako aj spôsob práce s dátami, sta-
novila už vo svojej monografii z roku 2005. Ako naznačuje pohľad 
na rok vydania ďalších textov a publikácií venovaných kolektívnej 
pamäti, prípadne pohľad na využitie tohto konceptu pri skúmaní ná-
boženstva, práve rok 2005 bol začiatkom živšieho a aktívnejšieho 
„dobiehania“ záujmu o využitie tohto konceptu v sociológii na Slo-
vensku a v Česku oproti situácii v sociológii v západnej Európe. 
Dalo by sa súhlasiť s tvrdením Kvasničkovej (2005:29), že v so-
ciológii náboženstva šlo o dobiehanie postkomunistických „mánk“ 
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1 Štúdia bola vypracovaná v rámci riešenia projektu APVV-0627-12: Demokratic-
kosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien. 

2 Francúzsky originál La religion pour mémoir prekladá aj Kvasničková do slo-
venčiny ako Náboženstvo ako pamäť. Na niektorých miestach však Kvasničková 
používa aj preklad Náboženstvo a pamäť (s. 62). Anglické preklady boli robené 
popisnejšie a aj preto niektorí autori vychádzajúci z anglických prekladov názov 
knižky Religion as a Chain of Memory prekladajú ako Náboženstvo ako prúd pa-
mäti, prípadne Náboženstvo ako reťaz pamäti.
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teoretického zázemia. Za desať rokov od Kvasničkovej prvotiny  
v téme sa z kolektívnej pamäti stala na Slovensku v Česku legitímna 
a pomerne často citovaná koncepcia, hoci na úroveň novej paradig-
my sa ani tento rastúci záujem nedostal3. 

V sociológii na Slovensku je koncept kolektívnej pamäti, s vý-
nimkou Kvasničkovej práce, využívaný v podstate skôr len okrajovo 
(monotematické číslo Časopisu pre humanitné a sociálne poznanie 
Anthropos 4/2005, Kusá 2009, Kmeť 2015, zmienky v Tížik 2006, 
2011 alebo štúdie českých autorov v časopise Sociológia – Šubrt 2011 
alebo Tomášek, Šubrt 2014), oveľa bohatšia je jeho prítomnosť v čes-
kej sociológii. Či už v rámci teoretických reflexii konceptu (Lužný 
2015, Maslowski, Šubrt a kol. 2014, Šmídová Matoušková 2014, 
Šubrt, Pfeiferová 2010) alebo v rámci tematizovania kolektívnej pa-
mäti v historickom výskume (monotematické čísla časopisu Sociální 
studia Paměť měst 4/13 alebo Vzpomínání a paměť 1/2010, prípad-
ne knihy a štúdie (Kilias 2011, Kubátová a kol. 2015, Mayer 2009, 
Soukupová, Nosková, Bednařík 2013, Šustrová, Hédlová 2014, Šmí-
dová Matoušková, Markvartová 2011, Šubrt, Vinopal a kol. 2013)4.  
V oblasti reflexie sociológie náboženstva okrem Kvasničkovej knihy 
a štúdií je prítomná špecifická reflexia náboženstva ako kolektívnej 
pamäti skôr len zriedkavo (napríklad Spalová 2012, 2013, ale čiastoč-
ne aj Kubátová a kol. 2015)5. 

V čase začiatku rastúceho záujmu o koncept kolektívnej pamäti na 
Slovensku a v Česku vyšiel, tunajšími sociológmi dodnes nedocenený 
a záhadne prehliadaný, kritický a komentovaný preklad kľúčového 

3 Dokonca ani zriadenie samostatného pracoviska na výskum kolektívnej pamäti 
(Centrum pre výskum kolektívnej pamäti pri Univerzite Karlovej v Prahe, ktoré je 
spoločným pracoviskom FSV, FHS a FF UK) nie je dostačujúcou podmienkou na 
to, aby sa dalo hovoriť o vzniku novej paradigmy. Viac o pracovisku na webovej 
stránke pracoviska http://collectivememory.fsv.cuni.cz/CVKP-1.html, naposledy 
navštívené 8. 2. 2016).

4 Nejde o kompletný prehľad všetkých prác, ale ide o naznačenie základného okruhu 
prác a rokov, v ktorých boli štúdie publikované.

5 Veľmi vhodným prehľadom rozvoja a plurality chápania konceptu kolektívnej či 
kultúrnej pamäti v sociálnych vedách vo svete a v Česku, aj s naznačením istej 
trendovosti témy, popisuje vo svojej štúdii Lužný (2014).
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diela Mauricea Halbwachsa Kolektívna pamäť (Halbwachs 2009)6. 
V rovnakom období pribudli preklady tematicky podobných alebo 
inšpirovaných štúdií - preklad štúdie francúzskej sociologičky Ma-
rie-Claire Lavabrovej (2005) a tiež preklad knihy Grace Davieovej 
(autorky ovplyvnenej Hervieu-Légerovou) o podobách viery v súčas-
nom svete, so špecifickým zameraním na Európu Výnimočný prípad 
Európa (Davieová 2009). Táto posledná menovaná kniha je dôležitá 
aj preto, že spolu s prácami A. Kvasničkovej a u nej prezentovanej D. 
Hervieu-Légerovej naznačuje istý špecifický výklad kolektívnej pa-
mäti a istým spôsobom ho aj axiologicky ukotvuje.

Sumárne možno rozdeliť prácu s konceptom kolektívnej pamäti  
v sociológii náboženstva u nás na dva vyhranené prístupy a jeden kon-
ceptuálne nie dôkladnejšie rozvinutý: 
1.  Rozšírenejší (viditeľnejší) prístup je uvažovanie nad nábožen-

stvom ako nad fenoménom zabezpečujúcim kontinuitu a repro-
dukciu spoločnosti a kultúry či tradície. Sekularizácia a úpadok 
náboženstva v moderných spoločnostiach sú zároveň spájané  
s oslabovaním kolektívnej pamäti a prezentované v „krizeolo-
gickej“7, teda istým spôsobom normatívnej perspektíve. V tom-
to prípade uvažovania je kolektivita stotožňovaná najčastejšie 
s národným štátom a náboženstvo je spájané viac alebo menej  
s inštitucionalizovanou cirkvou ako inštitúciou „autorizovanej pa-
mäti“ (Hervieu-Léger). V tomto prúde uvažovania dochádza k sú-
streďovaniu sa na inštitucionálne mechanizmy reprodukcie alebo 
rekonštituovania symbolických systémov moderných spoločností  
a ich dôsledky na sociálne väzby (príkladom môžu byť sociologič-
ky Davieová, Hérvieu –Légerová, Kvasničková). 

2.  Prípadové štúdie, pokúšajúce sa sústreďovať na konkrétne sociálne 
skupiny a ukázať na praktické medziľudské vzťahy, biografie jed-
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6 Vzácnou výnimkou je recenzia knihy od J. Šubrta (2011b), ktorá však prekračuje 
rámec recenzie a ide skôr o reflexiu biografie konceptu kolektívnej pamäti v soci-
ológii.

7 Sociologické myslenie, ktoré je postavené na predpoklade existencie krízy v spo-
ločnosti a jej napojenie na dobové vedecké, ideologické a sociálne podmienky veľ-
mi podrobne popisuje Alijevová (1985:15-27).
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notlivcov a skupín, či na význam rituálov a rozprávaní pri vytváraní 
zmysluplného obrazu minulosti a prítomnosti. Ide o práce skôr viac 
etnograficky zamerané, skúmajúce konkrétne sociálne skupiny. Asi 
najlepším príkladom sú práce Spalovej (2012, 2013) ale aj niektoré 
iné, nie explicitne na náboženstvo zamerané práce, ako to napríklad 
vidieť u „legendárneho“ Halbwachsa (emblematickým prípadom 
môže byť jeho štúdia Kolektívna pamäť u hudobníkov).

3.  Okrem týchto dvoch vyhranených prístupov sa však objavuje, no 
skôr v oblasti politických vied alebo historiografie, prístup ovplyv-
nený najmä teóriou historika Pierra Noru, stotožňujúci kolektív-
nu pamäť s konkrétnou etnickou alebo národnou spoločnosťou, 
čoho dôsledok je zdôrazňovanie konfliktnosti medzi rôznymi sku-
pinami (pamäťami) o výklad minulosti alebo obsah tejto pamäti. 
Príkladom takéhoto prístupu je štúdia Dagmar Kusej (2009), ktorá 
spája koncept kolektívnej pamäti, analyzujúci na príklade sporov  
o umiestňovanie pamätníkov (najmä sv. Cyrila a Metoda) v Ko-
márne po roku 1990. Voľne koncept kolektívnej pamäti stotožňuje 
s historickým povedomím a záležitosťou elít, ktoré vytvárajú ob-
sah kolektívnej pamäte, napríklad zákony (Kusá 2009: 57) a záro-
veň dynamiku kolektívnej pamäte spája s konfliktom a považuje 
ju za „potentný nástroj“, ktorý dokáže strhnúť masy k zdieľaniu 
emócií, mobilizovať ich ku konaniu“ (Kusá 2009: 62). Kolektív-
nu pamäť čiastočne materializuje, keď za jej symbolické prejavy 
považujem napríklad pamätníky, ktorým sa podrobnejšie vo svo-
jej štúdii venuje, hoci sama upozorňuje, že viaceré nemusia mať 
pre ľudí žiaden význam, dokonca môžu byť nečitateľné alebo 
nezrozumiteľné. Podobne aj Kmeť zdôrazňuje, že história alebo 
jej interpretácia je dôležitým mobilizačným faktorom v spoločen-
sko-politickej oblasti, lebo vytvára nie len interpretačný rámec, ale 
popri tom aj aktívne zabúdanie, prípadne zabezpečenie politickej 
stability existujúcich pomerov (Kmeť 2015: 21). Tento tretí prí-
stup je skôr hybridom či kombináciou prvých dvoch prístupov ako 
samostatným prúdom. Tento prúd čiastočne odtrháva kolektívnu 
pamäť od celku spoločenstva a mení ju na vec, ktorá je predmetom 
manipulácie, ovládania jedných druhými, teda vnáša do konceptu 
rozmer moci a ovládania, čím sa výrazne odkláňa od Halbwachs-
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ovho chápania. Prvky takéhoto prístupu sú však prítomné takmer  
v celej súčasnej odbornej spisbe, ktorá využíva koncept kolektív-
nej pamäti pri empirickom výskume. Je prítomný aj u Kvasničko-
vej (2005), ale aj v kolektívnej práci editovanej Kubátovou (2015). 
Koncept kolektívnej pamäti, podobne ako mnohé iné koncepty zo 

spoločenských vied sa postupne stali aj súčasťou bežného jazyka. Tieto 
významy zo sveta každodennosti politickej sféry, vychádzajúce z cha-
rakteru verejného diskurzu a zápasov o výklad histórie tej-ktorej spoloč-
nosti, sú však ideologicky zaťažené a často aj politicky inštrumentali- 
zované8. Hoci ide pôvodne o vedecký termín, v bežnom jazyku a spät- 
ne aj v časti spoločenskovedných prístupov získava pojem kolektívna 
pamäť veľmi voľný význam. Najčastejšie ide o metaforu kolektívnej 
jednoty, jadra nejakého spoločenstva alebo spoločnosti, samozrejmosti  
a spoločne zdieľaného zásobníka významov v istej konkrétnej kolekti-
vite. Špecifická terminológia spoločenskovedných konceptov sa tak oci-
tá na križovatke významov – medzi akademickým prostredím, svetom 
bežného každodenného života jednotlivcov či reálnych skupín a svetom 
inštitúcií (cirkvi alebo štátu). Takto môžeme vidieť aj inštumentalizáciu 
vedeckých pojmov v rámci sveta praktickej politiky alebo praktického 
života cirkvi, ale aj spätne vidíme uvoľňovanie jednoznačnosti vedec-
kej terminológie a jej prepájania s jazykom verejného a náboženského 
života. Inými slovami, pri práci s termínom kolektívna pamäť je treba 
vždy rozlišovať, či s ním pracujeme ako s analytickou kategóriou, ope-
ratívnou definíciou alebo v normatívnom význame. A v oblasti socio- 
logickej reflexie je preto nutné rozlišovať, či s pojmom narábame ako  
s kritickým pojmom, ktorý kriticky relativizuje existujúcu realitu, ale-
bo ako s pojmom afirmatívnym, teda potvrdzujúcim, naturalizujúcim  
alebo objektivizujúcim realitu, ako je všeobecne prezentovaná.
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8 Na rôzne konkrétne spôsoby politizácie histórie, vytvárania historického vedomia  
a zápasy o obsah kolektívnej pamäti v politickom živote na Slovensku od novem-
bra 1989 a príklady výsledkov viacerých výskumov predstáv o histórii na Sloven-
sku upozorňuje vo svojej štúdii Kmeť (2015). Venuje sa tiež otázke nezávislosti 
spoločenskovedného výskumu od spoločenskej a politickej atmosféry a snahám 
vedcov o objektívnosť a nestrannosť, či spochybňovanie možnosti objektivity zo 
strany inej skupiny vedcov.
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1.	 Náboženstvo	a	kolektívna	pamäť

Pri analýze náboženského života na Slovensku a v Česku je možné 
sledovať obe tieto základné línie uvažovania: a) líniu inštitucionálnu  
a aj b) líniu každodennej alebo rituálnej praxe jednotlivcov ako členov 
konkrétnych skupín, vytvárajúcich a udržujúcich isté formy a vzory 
náboženskej samozrejmosti. Pri každej z nich sa však ukazuje aj iný 
obsah a spôsob narábania s konceptom kolektívnej pamäti. Paradoxne 
tretí spôsob výkladu termínu, spojený s konfliktami a zápasmi o obsah 
pamäti je v sociológii náboženstva tematizovaný oveľa menej.

1.1	 Inštitucionálna	línia	

Môžeme ju sledovať prostredníctvom zmien zákonov, sviatkov, 
noriem a fungovania základných celospoločenských inštitúcií. V prí-
pade Slovenska, ale aj Česka, je tu vidieť diskontinuitu (od začiatku 
20. storočia sériu diskontinuít). Napríklad na Slovensku od roku 1993 
dochádza k postupnému posilňovaniu dominancie obrazu Slovenska 
ako katolíckej krajiny a posilňovanie pozícii Katolíckej cirkvi ako no-
siteľa autorizovanej pamäti v spoločnosti. Vidieť zároveň posun od 
sebaobrazu Slovenska ako nábožensky pluralitnej spoločnosti (kato-
lícko-evanjelickej, či katolícko-protestantskej – ak sa k evanjelikom 
priradia aj kalvíni) k obrazu Slovenska ako dominantne katolíckej 
krajiny (o zmene diskurzu podrobnejšie v Tížik 2011). K takýmto 
inštitucionálnym prístupom je možné sa stretnúť aj v prácach Kvas-
ničkovej, no s tým rozdielom, že spôsob, akým pracuje s konceptom 
kolektívnej pamäte, zdôrazňuje v súvislosti s náboženstvom v niekto-
rých prípadoch viac kontinuitu ako diskontinuity a legislatívu, sviatky 
a podobne neanalyzuje v rámci dynamiky ich zmien, ale ich skúma 
len ako prejavy existujúcej podoby inštitucionalizovanej kolektívnej 
pamäte. Na inej rovine zasa zdôrazňuje v súvislosti so situáciou na 
Slovensku a v Česku radikálne diskontinuity (politických režimov). 
V jej prístupe (ako naznačuje aj kniha) je náboženstvo používané  
v singulári, čo navodzuje predstavu náboženstva ako zjednocujúceho 
fenoménu, alebo sociálneho faktu, ak by sme použili Durkheimovu 
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perspektívu. Práve používanie singuláru naznačuje problematickosť 
využitia konceptu kolektívnej pamäte na Slovensku, ale nie len tam. 
Podobne kolektív, spoločnosť (kolektívnu pamäť), stotožňuje s národ-
ným štátom a rozdiely vidí skôr na základe geografických a regionál-
nych rozdielov, ako na úrovni empirických skupín (konfesií).

V prípade Slovenska však nie je primerané používať náboženstvo 
v singulári, hoci je takto používané aj v bežnom jazyku a v jazyku po-
litiky, pretože práve náboženská pluralita a istá miera konfesionálnej 
konfrontácie je v podstate základným princípom náboženského života 
na Slovensku. Aj v Česku je vidieť po roku 1993 podobné tendencie, 
no v slabšej intenzite – reštitúcie cirkevných majetkov, zväčšujúca 
sa prítomnosť cirkvi v symbolickom živote štátu (pohreb V. Havla 
a iné rituálne udalosti) a postupný odklon od sebaobrazu protestant-
skej – husitskej kultúry, smerom k predstave ateistickej či nábožensky 
vlažnej spoločnosti s katolíckymi koreňmi. Pri porovnaní oboch spo-
ločností, ktoré tvorili približne sedemdesiat rokov spoločný štát, je vi-
dieť dynamiku, ktorá oslabuje možnosť využívať koncept kolektívnej 
pamäti ako metaforu náboženstva. Tak ako na Slovensku sa vytratil 
sebaobraz spoločnosti spred roku 1918 ako nábožensky pluralitnej, 
rovnako v českom prostredí v súčasnosti (a to nie len vo vedeckom 
svete) absentuje reflexia toho, že do vzniku Československa bol in-
štitucionalizovaný katolicizmus skutočne integrujúcim a takmer uni-
verzálnym princípom kolektívneho života. Česká spoločnosť bola do 
roku 1918 v podstate monokonfesionálna. Za necelých sto rokov sa 
stala výrazne nábožensky pluralitnou spoločnosťou, s veľmi vysokým 
podielom ľudí, nehlásiacich sa k žiadnemu náboženstvu. 

Kvasničková pri reflexii teoretických koncepcií M. Halbwachsa, 
D. Hervieu-Légerovej a G. Davieovej však ponúka vlastnú, koncepč-
ne odlišnú definíciu kolektívnej pamäti. „Kolektívna pamäť zahrňuje 
nielen spoločnú minulosť, ale aj spoločné spomínanie na ňu, zahrňuje 
reprezentácie minulosti v historickej evidencii a aj v spomienkovej 
symbolike. Kolektívna pamäť môže vytvárať konsenzuálny základ 
integrovanej spoločnosti, ako je však minulosť zložitá, traumatická, 
sporná, potom sa nevyriešené problémy nanovo definujú v stále ob-
novovaných kontextoch.“ (Kvasničková 2005: 30) Touto definíciou, 
podobne ako aj empirickým výskumom a druhom zovšeobecnení sa 
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však vzďaľuje od teoretických inšpirácií, ktoré uvádza v knihe a vý-
raznejšie posúva koncept kolektívnej pamäti do inštitucionálnej línie. 
Svoje komparácie slovenskej a českej spoločnosti, ako dvoch kolek-
tívnych pamätí reprezentovaných len všeobecne definovaným nábo-
ženstvom, robí na základe štatistických zisťovaní. Či už na základe 
prihlásení sa k niektorému vyznaniu v sčítaniach ľudu v rokoch 1991 
a 2001, alebo na základe štatistických údajov o počte krstov, cirkev-
ných sobášov a cirkevných pohrebov, prípadne na základe zoznamu 
štátom uznávaných sviatkov. 

Upozorňuje síce na isté obmedzenia takéhoto prístupu, ale nešpe-
cifikuje ich, pričom na inom mieste prácu s výsledkami zo sčítania po-
važuje za „najpresnejšiu a najkomplexnejšiu rámcovú charakteristiku 
náboženských zmien“ (Kvasničková 2005:10). Zároveň aj pomerne 
odvážne, na základe výsledkov zo sčítaní obyvateľstva (hoci aj vy-
chádzajúcich zo subjektívnej sebadeklarácie prináležitosti k niekto-
rej registrovanej náboženskej skupine), hovorí aj o stupni religiozity 
(Kvasničková 2005: 20). Tým, že k Halbwachsovi a Hervieu-Lége-
rovej ako teoretikom kolektívnej pamäti pridáva aj britskú sociolo-
gičku Davieovú, ktorá z teórii kolektívnej pamäte len voľne vychá-
dza a modifikuje ich, Kvasničková sa posunula rovnakým smerom, 
teda k inštitucionálnej rovine a stotožňovaniu náboženstva s cirkvou. 
Davieová považuje cirkvi za strážcov pamäti, teda akoby odpútavala 
kolektívnu pamäť od konkrétneho spoločenstva k inštitúcii. Rovnako 
aj Kvasničková sa sústreďuje pri komparácii kolektívnych „nábožen-
ských“ pamätí na Slovensku a v Česku na skúmanie cirkevných ritu-
álov (obradov) prechodu. Štatistické údaje o počtoch krstov, cirkev-
ných sobášoch a cirkevných pohreboch využíva na potvrdenie svojich 
predpokladov a voľne to spája s koncepciou Hervieu-Légerovej  
o kolektívnej pamäti ako autorizovanej (teda inštitucionalizovanej) 
tradícii. Toto zdôraznenie autorizácie, teda inštitucionalizácie, však 
aj Hervieu-Légerovú doviedlo až k normatívnym predpokladom  
a o súčasnosti hovorí krizeologicky, keď hovorí o dezintegrácii nábo-
ženských systémov viery, teda v zmysel rozpadu veľkých historických 
náboženských systémov v rámci moderného sveta, predovšetkým  
v Európe. Aj preto môže odlišovať náboženstvo a kolektívnu pamäť 
a považovať náboženstvo len za súčasť kolektívnej pamäti, tú časť, 
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ktorá je jej špecifickou mobilizáciou. Presun dôrazu Kvasničkovej na 
analýzu skôr inštitucionalizovaných prejavov náboženstva môže súvi-
sieť aj s východiskami jej práce. V prípade inšpiráciou Halbwachsom 
sa opiera najmä o jeho skoršie práce, predovšetkým Sociálne rámce 
pamäti z roku 1925. Práve tam naznačuje Halbwachs problém dife-
renciácie v moderných spoločnostiach, čo znamená „rozpájanie“ pa-
mäti, teda to, čo neskôr rozvíja aj Hervieu-Légerová, predovšetkým 
v súvislosti s fragmentarizáciou, prípadne pluralizáciou. Keď Hervi-
eu-Légerová hovorí o strate hĺbky, či o povrchnosti, plochosti alebo 
plytkosti náboženských systémov viery, vstupuje do sféry stotožňo-
vania náboženstva s veľkými historickými náboženskými systémami 
viery a zároveň aj normatívneho posudzovania „kvality“ náboženskej 
pamäti veľkých svetových a historických náboženstiev. Takto sa táto 
definícia kolektívnej pamäti stáva súčasťou zápasu o legitimitu toho-
ktorého náboženstva vo verejnom priestore, kde práve historickosť 
sa stáva dôležitým zdrojom legitimity. V takomto inštitucionálnom 
prístupe sa aj Hervieu-Légerová (2001) pozerá na problém regulácie 
či deregulácie náboženského života v rámci národnej spoločnosti mo-
derného štátu a ukazuje, ako sa deregulácia náboženského života zo 
strany štátu prejavuje v oslabovaní veľkých náboženských inštitúcii 
typu cirkev a ako vedie k vytváraniu vhodnejších podmienok pre me-
nej inštitucionalizované sekty. 

Tendencia k objektivizácii kolektívnej alebo náboženskej pamäti, 
teda sústredenie sa na inštitucionálne prejavy náboženského života, 
sa u Kvasničkovej prejavujú aj v súvislosti s reflexiou sviatkov na 
Slovensku a v Česku. Podľa jej definície náboženské sviatky, podobne 
ako rituály, svojím cyklickým opakovaním zabezpečujú reprodukciu 
náboženskej pamäti a zároveň sa starajú aj o upevňovanie identity 
určitej skupiny (Kvasničková 2005: 84). V tejto súvislosti sa však sú-
streďuje na reflexiu aktuálnych oficiálnych sviatkov (zákonmi vyme-
dzených), medzi ktorými odkazuje na kresťanské sviatky, bez analýzy 
zmien v ich štruktúre a význame pre ľudí. Kladie si síce otázky ako sa 
tieto sviatky slávia a aký môžu mať vplyv na náboženskú pamäť ale-
bo náboženskú identitu, či na identitu národnú, prípadne aké dilemy  
vo vzťahoch národnej a náboženskej identity „podčiarkujú“ (Kvas-
ničková 2005:85), no na tieto otázky neodpovedá. Náboženskú de-
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finíciu sviatkov berie ako predpoklad a z neho aj odvodzuje závery. 
Vôbec sa nevenuje obsahom sviatočnosti alebo ich zmyslu či formám 
prežívania v konkrétnych skupinách či u jednotlivcov. 

V súčasnosti slovenská aj česká spoločnosť, ktorým sa Kvasničo-
vá venuje, aj prostredníctvom sféry občianskej spoločnosti (vo význa-
me mimovládneho sektora), zvýznamňujú úlohu cirkvi ako demokra-
tického aktéra občianskej spoločnosti. Napríklad aj prostredníctvom 
špecializovaných inštitúcií (na Slovensku Ústav pamäti národa  
v Česku Ústav pro studium totalitních režimů) a podobne vytvárajú 
celospoločenskú „pamäť“ v zmysle, že cirkvám a náboženstvu vše-
obecne dodávajú význam historicky demokratického a demokrati-
začného aktéra. V takejto inštitucionálnej rovine uvažovania o ná-
boženstve a kolektívnej pamäti je vidieť v oboch spoločnostiach od 
začiatku 20. storočia, teda v priebehu života viacerých generácií, skôr 
silnejšie diskontinuity a výmeny symbolických obrazov spoločnos-
ti, čo vytvára obraz permanentnej modifikácie „kolektívnej pamäti“. 
V takomto kontexte náboženstvo nefunguje a ani nefungovalo ako 
integrujúci symbolický svet národnej spoločnosti (národného štátu). 
Toto spochybňuje nie len primeranosť spájania inštitucionalizované-
ho náboženstva s kolektívnou pamäťou, ale aj zmysel využívania kon-
ceptu kolektívnej pamäti pri analýze formálnych inštitúcií. Načo pou-
žívať terminológiu a slovník konceptu, ktorý vznikol v inom kontexte  
a s inými ambíciami na fenomény, ktoré už sú konceptuálne a termi-
nologicky a významovo zmapované iným spôsobom? 

1.2	Línia	každodennej	praxe	

Táto je analyzovateľná prostredníctvom etnografických výskumov 
konkrétnych skupín, prípadne života konkrétnych rodín. Nad rámec 
kvalitatívnych a etnografických výskumov sa dá analyzovať aj skú-
maním reálnej praxe a symbolického sveta významov jednotlivcov  
v hromadných zisťovaniach, ak ide o meranie subjektívnych predstáv 
o svete a ich totožnosti v rámci istých skupín alebo konkrétnych po-
pulácií, čo môže byť prejavom reálnosti istých spoločných „kolek-
tívnych predstáv“, prípadne sledovania totožnosti praxe jednotlivcov.  
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V tomto zameraní sa na každodennú prax je však náboženstvo viac 
spájané s výskumom konkrétnych konfesií a náboženských sku-
pín, ktoré sú reálnymi kolektivitami každodennej a rituálnej praxe. 
V podstate ide o líniu výskumu bližšie spätú s koncepciou načrtnu-
tou Mauriceom Halbwachsom. Ide o výskum skupín v ich reálnom 
empirickom čase a s konkrétnejšie aj priestorovo lokalizovateľnými 
a jasnejšími interakčnými hranicami. Zostavovateľ zatiaľ posledné-
ho vydania Halbwachsovej knihy Kolektívna pamäť Gérard Namer 
upozorňuje, že zavedením termínu kolektívna pamäť sa Halbwachs 
posunul aj v jej chápaní oproti skoršej práci Sociálne rámce pamäte. 
Zatiaľčo v skoršej práci pamäť chápal ako celok v pohľade zvonka, 
neskôr presunul svoju pozornosť na pohľad zvnútra, „na princípy inte-
raktivity a reciprocity“ (Namer 2009: 251). Oproti prvému konceptu, 
kde presadzoval predstavu, že pamäť je uložená v reálne existujúcom 
ľudskom spoločenstve, v práci o kolektívnej pamäti zvyšuje význam 
virtuálnych kolektívnych pamätí, ktoré jednotlivcovi umožňujú si  
z nich vybrať spomienku na základe podnetov prichádzajúcich z prí-
tomnosti, čím naznačuje, že ide o akési vzájomné vnútorné prenikanie 
individuálnych a kolektívnych pamätí (Namer 2009: 254). 

V prípade uvažovania o náboženstve a kolektívnej pamäti je mož-
né u Halbwachsa nájsť viacero záchytných bodov. Reflexii nábožen-
stva sa venuje v niekoľkých častiach svojho nedokončeného a po-
smrtne vydaného diela (Halbwachs 2009). V štúdii Kolektívna pamäť 
a priestor durkheimovsky vymedzuje napríklad náboženskú skupinu 
ako takú, ktorá je spájaná spoločnou praxou a rozlišovaním sveta na 
sakrálny a profánny, čo je realizované priamo v priestore. „Je to sku-
pina spájaná spomienkami, ktoré sú vyvolávané pohľadom na určité 
miesta, polohu a rozmiestnenie predmetov. Veriaci vie, že na istých 
miestach – posvätných – zažije ten istý duševný stav, ktorý už veľa-
krát zažil spolu s ostatnými a spolu s ostatnými veriacimi je schopný 
obnoviť nie len viditeľné spoločenstvo, ale aj spoločnú myseľ a spo-
mienky, ktoré v minulosti vznikli a udržujú sa práve na tomto mieste.“ 
(Halbwachs 2009: 218). A pretože sa nejedná o udalosti v pravom 
slova zmysle, ale skôr o spoločný sklon alebo smer cítenia a myslenia, 
je práve toto podstatou a hlavným obsahom kolektívnej náboženskej 
pamäti (Halbwachs 2009: 219). 

Náboženská	reprodukcia	 
medzi	kolektívnou	pamäťou	a	silou	zákonov



130

Empiricky môžeme vidieť niekoľko spôsobov zviditeľnenia tohto 
priestorového aspektu kolektívnej pamäte. Napríklad mnohé pamät-
níky na verejných miestach a budovách, či pri vstupe do mnohých 
evanjelických kostolov možno prostredníctvom rôznych pamätných 
tabúľ alebo obrazov vidieť pripomenutie si martýrov reformácie  
a obete protireformácie, teda vymedzovanie sa voči katolíckej cirkvi. 
Tento aspekt naznačuje problematickosť prežívania spoločnej pamäti 
s katolíkmi v istých oblastiach, situáciách a na istým miestach, a to 
aj napriek propagovanej ekumenickosti hlásanej týmito kresťanský-
mi cirkvami. Podobne je v slovenskej religiozite empiricky spochyb-
ňujúcim prvkom možnej jednoty myslí a duší všetkých obyvateľov 
Slovenska, prípadne aj všetkých tých, čo sa hlásia ku kresťanstvu pri 
spoločnom rituáli, kanonizované formulovanie Kréda, teda Vyznania 
viery. Pri spoločných ekumenických modlitbách sa katolícky veriaci 
v kréde vyznávajú k viere v cirkev katolícku (Verím v Ducha Svätého, 
v svätú Cirkev katolícku...), čím neumožňujú nekatolíckym veriacim 
(Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú... u evanjelikov) byť 
súčasťou spoločného rituálu a symbolického spoločenstva. V mys-
liach nekatolíckych veriacich na Slovensku neznamená cirkev katolíc-
ka cirkev univerzálnu a všeobecnú, na čo odkazuje pôvodný význam 
katolícky, ale znamená generáciami vytvárané poznanie a skúsenosti 
prenášané z rôznych historických období a súvisiace s konkrétnou in-
štitucionalizovanou cirkvou. Ide teda o poznanie odlišné pre katolíkov 
od poznania evanjelikov, či vyznávačov iných vyznaní. Mnohé miesta 
spoločných ekumenických, ale aj konfesionálne špecifických rituálov 
sú na Slovensku pre aktérov takýchto podujatí sú aj vďaka nejednot-
nosti textu vyznania a podobne miestami predovšetkým potvrdzujúci-
mi náboženskú rôznosť, teda pluralitu náboženstiev. 

Halbwachs práve sústredením sa na dôležitosť priestoru – na kos-
tol ako miesto stretávania sa a prežívania spoločnej pamäte, na pútne 
miesta a miesta zázrakov či kaplnky zasvätené rôznym svätým, kde sa 
schádzajú veriaci – práve týmto umožňuje sústrediť sa rozpoznávanie 
konkrétnych náboženských skupín, nie abstraktných a neosobných 
inštitúcií. „Možno povedať, že väčšina skupín a to nie len takých, 
ktorých členovia sa skrátka dlhodobo vyskytujú pohromade v rámci 
jedného mesta, domu alebo bytu, ale aj mnohé ďalšie, akoby mali 
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priestorové obrysy vyznačené čiarou na zemi a do takto vymedzené-
ho priestorového rámca zasadzovali aj svoje kolektívne spomienky. 
Inými slovami, existuje toľko interpretácií priestoru, koľko existuje 
skupín.“ (Halbwachs 2009: 223) 

Druhou podmienkou existencie kolektívnej pamäte je jej časo-
vosť, čomu sa Habwachs venuje vo svojej štúdii Kolektívna pamäť  
a čas. Keď hovorí o čase, stotožňuje ho s trvaním, teda so špecific-
kým prežívaním časovosti. Halbwachsovým predpokladom uvažo-
vania je, že existuje „kolektívna predstava času“, teda zhoda všet-
kých ľudí na časoch a dĺžkach trvania a poznaní pravidiel, podľa 
ktorých sa riadia.“ (Halbwachs 2009: 136) O kolektivite teda mô-
žeme hovoriť vtedy, keď má spoločnú predstavu času, teda sa riadi 
istou „uniformitou“ času, ako to Halbwachs pomenoval. Dosť pre-
hliadaná jeho poznámka ku kolektívnemu charakteru času, ktorého 
druhou stránkou je snaha z tejto uniformity ujsť. Kladie si otázku, či 
rôzne aktivity, ako je nočný život, či zimné cestovanie za teplom na 
juh, nie je druhom protestu proti tomuto spoločnému zákonu (Halb-
wachs 2009: 137). Naznačuje tu niečo, čo identifikovala Alieva aj  
v práci Maxa Webera, teda polaritu každodennosti/nekaždodennos-
ti. Vo svojej reflexii vytvárania každodennosti sa Alieva venuje, aj 
na základe inšpirácie E.T.A. Hoffmanom sviatkom a sviatočnosťou,  
či inak prežívanou nevšednosťou. Podľa nej však Hoffman zdô-
razňuje akoby „fenomenologicky“ individuálny rozmer prežívania 
času. V takto Hoffmanovsky postavenej koncepcii hranice medzi 
každodenným a nekaždodenným nie sú určené „zvonku, prostred-
níctvom kalendára, ktorý presne oddeľuje všedné dni od voľných  
a sviatočných“, ale zdôrazňuje, že ide len o vnútorné prežívanie času 
a takto sa môže aj počas bežného pracovného dňa dostaviť maxi-
málne citové vypätie a spolu s ním aj nečakaný súkromný sviatok 
(Alieva 2012: 516-517). A práve takýto fenomenologický rozmer 
prežívania času, prípadne vykročenia z každodennosti je prítomný 
aj u Halbwachsa. Len s tým zásadným rozdielom, že viac ako na in-
dividuálne vykročenie z oficiálneho kalendára, teda inštitucionalizo-
vaného času ho zaujíma rovnaké, či spoločné prežívanie času a to aj 
každodenného, tak aj sviatočného. Aj v tejto súvislosti využíva kon-
cept simultánnosti, spoločného trvania a reciprocity perspektív, teda 
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schopnosti sa na nejaký predmet v každej chvíli pozerať z hľadiska 
druhého rovnako ako zo svojho (Halbwachs 2009: 146). Ak by sme 
teda chceli na základe prežívania sviatočnosti identifikovať nejakú 
konkrétnu skupinu, východiskom by nebol oficiálne alebo zákonom 
definovaný sviatok, od ktorého by sme posudzovali jednotlivcov 
ako viac alebo menej vtiahnutých do nejakého konkrétneho spolo-
čenstva, ale naopak, na základe pocitov a zážitkov sviatočnosti (či 
už v podobe ritualizovanej a teda akoby uniformnej, alebo vo forme 
prekročenia každodennosti, či jej inverzie do nekaždodenného) v in-
terakčne vymedzenej skupine spoločného prežívania trvania v istom 
priestore, by sme mohli vymedzovať hranice konkrétnych skupín.  
V istom ohľade na základe individuálnych výpovedí v hĺbkových 
rozhovoroch ľudí takto rekonštruuje kolektivitu Helena Kubátová 
vo svojom výskume Hlučínska (Kubátová 2015: 106-284). Síce po-
čas rekonštrukcie špecifického spoločenstva pamäti sa obmedzuje 
len na analýzu v rôznych fázach zozbieraných rozhovorov a od-
hliada od reálnej spoločnej praxe konkrétnych ľudí v konkrétnom 
čase a na spoločnom mieste, ukazuje na spoločné vzory konania  
a spoločné interpretácie situácií obyvateľov Hlučínska, čím z nich 
vytvára reálne existujúce spoločenstvo pamäti. Podobné východisko 
identifikácie spoločenstva pamäti z rozhovorov si zvolila aj Spalo-
vá (2012). Zamerala sa na konkrétne spoločenstvá v severočeskom 
pohraničí, kde došlo po vojne k vysídleniu Nemcov a následnému 
osídleniu územia ľuďmi z vnútrozemia vtedajšieho Československa. 
Na rozdiel od Kubátovej však Spalová spojila analýzy rozhovorov  
aj s pozorovaním praxe a interakcii jednotlivcov v konkrétnych časovo  
a priestorov lokalizovaných situáciách. 

Halbwachs problém simultaneity a kolektívneho prežívania časo-
vosti ilustruje na príklade kolektívneho hľadania utrpenia, keď práve 
v skupine môžeme nájsť zrozumiteľné vysvetlenie utrpenia, teda ta-
kého vysvetlenia, na ktorom sa môžu zhodnúť členovia určitej skupi-
ny. „Utrpenie zbavujeme tajomnosti, keď odhaľujeme jeho ďalšie tvá-
re – tie, ktoré nastavujeme iným vedomiam – a keď si predstavujeme, 
že ho zažívali či môžu zažívať nám podobní ľudia, posúvame ho tým 
do sféry spoločnej mnohým bytostiam a navraciame mu kolektívny 
a dôverný charakter.“ (Halbwachs 2009: 147). Z toho odvodzuje aj 
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svoj metodologický záver, keď naznačuje rozdiel medzi individuál-
nym, že „na základe individuálnych trvaní je možné rekonštruovať 
akési širšie, neosobné trvanie, ktoré ich všetky zahŕňa, práve preto, 
lebo sa tieto trvania samé vydeľujú z kolektívneho času a čerpajú  
z neho svoju podstatu.“ (tamtiež: 148). Inými slovami, predpokladom 
individuálnych zážitkov s predmetmi a priestorom sú kolektívne pred-
stavy o nich, ktoré však môžeme spoznávať práve na základe obsahov 
individuálnych pamätí, kde tieto vonkajšie stimuly zanechávajú svoju 
špecifickú stopu. 

Zdôraznenie priestoru a spoločnej aktivity v prítomnosti dáva 
Halbwachsovej koncepcii väčší potenciál pre empirický výskum, ako 
ho pripúšťajú mnohí skeptickejší komentátori jeho diela9. Až mode-
lovými príkladmi sú „spoločenstvá pamäti“, aké sa reálne vytvárajú 
na viacerých miestach na Slovensku, napríklad v oblastiach admini-
stratívne zaniknutých (vysídlených) obcí. Obzvlášť produktívna sa 
ukazuje Halbwachsova teória v súvislosti s kolektívnym prežívaním 
individuálnych tráum a utrpení. Z mnohých publicistických opisov 
takýchto spoločenstiev pamäti možno uviesť jeden z posledných, od 
redaktorky Viery Juhászovej, ktorá venovala tému jednej reportáže 
práve vysídlencom: „Aj tí, ktorí boli v čase nedobrovoľného odcho-
du ešte deti či mladí ľudia, sa dodnes na miesta, kde žili, vracajú, 
najmä ak sa zachovalo miesto, ktoré im stratený domov pripomína. 
Silným putom býva kostol či iná pamiatka. ....Iní si oživujú spomien-
ky na stratené domovy aspoň virtuálne na sociálnych sieťach. Tak to 
robia napríklad pamätníci starej Petržalky, dediny, na ktorej troskách 
vzniklo rovnomenné anonymné sídlisko s novými ulicami, cestami 
i obyvateľmi.“ (Juhászová 2016) Medzi najznámejšie (aj vďaka po-
merne častej medializácii) patria stretnutie rodákov z Horných Opato-
viec, ktorí boli vysídlení po roku 1969 do neďalekého Žiaru nad Hro-
nom. „Z dediny zostal len chátrajúci kostol, niekoľko polozrúcanín  
a skládka odpadu. Pôvodní obyvatelia sa pravidelne sa vracajú do 
svojho zaniknutého domova. Jeden z nich Štefan Skladan hovorí, že 
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na stretnutí sa obyčajne zíde 200 ľudí. „Keď som mal 19 rokov, išiel 
som na vojnu z domu v Horných Opatovciach, no vrátil som sa už 
do Hliníka nad Hronom,“ spomína. V roku 1995 odhalili pamätník 
tragického konca obce a jej maketu, ukazujúcu ako vyzerala v čase, 
keď v nej prekvital život. Snažia sa zachrániť aj Kostol sv. Vavrinca 
ako dôkaz existencie Horných Opatoviec.“ (Juhászová 2016). To čo 
tieto a podobné príbehy spája je predovšetkým spoločná činnosť na 
zachovaní alebo reprodukovaní istých obrazov alebo artefaktov, ktoré 
sú späté so skupinou a dávajú zmysel jej existencii.

Podobné príbehy o spoločnom aktívnom vytváraní pamäti na kon-
krétene miesta sú aj v iných regiónoch Slovenska, napríklad vo vý- 
chodoslovenských rusínskych obciach vysídlených kvôli výstavbe 
priehrady Starina. V rokoch 1980 – 1986 bolo spod Bukovských vr-
chov presťahovaných sedem rusínskych dedín (Starina, Zvala, Ruské, 
Veľká Poľana, Ostružnica, Smolník, Dara). Podľa oficiálnych údajov 
vtedajšieho ONV vysťahovali 3500 obyvateľov do okolitých miest, 
najmä do Sniny a Humenného. „V lete cez víkendy je vo vysídle-
ných obciach rušno. Ľudia, ktorí nedokážu zabudnúť na svoj domov, 
sa sem stále vracajú. „Za deň prejde cez závoru aj sto áut,“ hovorí 
pracovník bezpečnostnej služby. Ľudia chodia na miesta, kde stáli ich 
domy, ukazujú svojim deťom, kde kto býval, kde bola škola, krčma, 
kostol... V zarastených záhradách sa orientujú len podľa ovocných 
stromov a zvyškov základov... Navštevujú cintoríny, kde majú pocho-
vaných svojich blízkych... Okrem cintorína v obci Starina, ktorá ako 
jediná zmizla pod vodou, ich nemuseli rušiť. Stretávajú sa na svojich 
pozemkoch, ktoré im ostali a kde si dnes postavili drevené prístreš-
ky. „Každoročne sa v každej zaniknutej obci koná stretnutie rodákov, 
obyčajne v deň, keď sa tam kedysi konali odpustové slávnosti. Najprv 
je bohoslužba, potom spoločný obed, športové a kultúrne podujatia,“ 
hovorí František Kirňak, ktorý je predsedom Združenia vysídlencov 
z oblasti vodárenskej nádrže Starina v Snine (Vysídlenci zo Stariny 
sa aj po rokoch vracajú do rodných dedín, 2004). Podobná spoločná 
aktivita vysídlencov, alebo potomkov vysídlencov z oblasti súčasnej 
vodnej nádrže Starina, zameraná na spoločnú prácu na vytváraní ale-
bo oživovaní pamäti, je projekt fotografky Lucie Nimcovej Rusnaci. 
Ide o knižku fotografií siedmich fotografov (Nimcová, Danková, Hu-
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lajová, Lempeľová, Basoš, Fundák, Koco), s priložením CD nosičom 
s nahrávkami ľudových piesní naspievaných vysťahovanými obyva-
teľmi (Nimcová 2006). Práve tento projekt akoby bol zhmotnením 
Halbwachsovej teórie, obzvlášť tým ako spája konkrétnych ľudí pri 
spoločnej práci a spája to s hudbou a spevom. Halbwachs položil zák-
lady konceptu kolektívnej pamäti práve svojou štúdiou z roku 1939 
Kolektívna pamäť hudobníkov. Pri všetkých týchto príkladoch rituali-
zovaného spoločného spomínania už netreba brať kolektívnu pamäť 
ako metaforu, ale pred výskumníka vystupuje ako „živá realita“. 

2.	 Čo	s	kolektívnou	pamäťou	dnes?

Výsledky sčítaní, s ktorými pracuje vo svojich analýzach kolek-
tívnej pamäti aj Kvasničková, ukazujú na reprodukciu a zachováva-
nie línie (len s veľmi miernym poklesom) konfesijnosti na Slovensku  
u katolíkov a čiastočný pokles konfesijnosti v nekatolíckych tradič-
ných cirkvách. Podobne je vidieť pokles identifikácie sa s konfesiou 
(ktoroukoľvek) v Česku. Podobné trendy je vidieť aj v oblasti rituálov 
prechodu, kde na Slovensku je zachovávaná a len pomaly ustupujúca 
tradícia krstov, sobášov a pohrebov, spojených s náboženskými ob-
radmi, zatiaľčo v Česku je viditeľný rýchlejší ústup od tejto praxe.

Kvasničková síce nevenuje výraznejšiu pozornosť náboženskej 
praxi v zmysel návštevy kostolov, no z rôznych výskumov je vidieť, 
že účasť na bohoslužbách ako súčasti rituálnej praxe potvrdzujúcej 
a zachovávajúcej líniu pamäti je na Slovensku oproti podielu prihlá-
sených k náboženstvu nižšia. Rovnako je to aj v Česku, kde je po-
dobný podiel aktívne participujúcich na bohoslužbách z prihlásených 
k náboženstvu ako je tomu na Slovensku. Pre reflexiu konceptu ko-
lektívnej pamäti je toto dôležité preto, lebo tieto tendencie naznačujú 
problematickosť stotožňovania náboženstva ako istého symbolického 
a významového dáždnika pre spoločnosť. Z toho vyplýva aj prob-
lematickosť využívania náboženstva ako základného rámca pre ap-
likovanie konceptu kolektívnej pamäti. Jedným z východísk z tohto 
problému je používanie slova náboženstvo v plurále, rovnako ako aj 
akceptovanie plurality kolektívnych pamätí v rámci národného štátu.
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Problematickosť súčasného využitia staršieho konceptu M. Halb-
wachsa môže vyvolať aj posun v chápaní a definovaní tohto poj-
mu súčasnými autorkami v sociológii náboženstva – G. Davieovou  
aj D. Hervieu-Légerovou, ktoré využili abstraktný koncept opierajúci 
sa o skúmanie pozostatkov tradičných spoločností – vidieckych, far-
nostných, teda žijúcich v konkrétnych pomerne homogénnych sku-
pinách – pri reflexii moderných diferencovaných a skôr urbánnych 
spoločností moderného byrokratického a inštitucionalizovaného štá-
tu, kde kolektív stotožnili s abstraktnou spoločnosťou. Preniesli de-
finície vytvorené na základe analýzy vzťahov modelov fungovania 
v relatívne malých alebo stabilných skupinách na veľké abstraktné  
a inštitucionalizované celky regulované písanými a nie vždy spoločne 
zdieľanými normami. Spolu s častým využívaním nesociologických 
a nie vedeckých definícií kolektívnej pamäti sa týmto výrazne oslabil 
analytický potenciál toho konceptu.

V súčasnosti preto možno identifikovať viaceré obmedzenia a rizi-
ká používania konceptu kolektívnej pamäti v sociologickom výskume:
a)  Naturalizuje cirkevnú podobu náboženstva ako vzor náboženské-

ho života. Oslabovanie významu a moci cirkvi v moderných spo-
ločnostiach (aj sekularizáciu) je normatívne aj analyticky spájané 
s oslabovaním kolektívnej pamäti.

b)  V konfesionálne pluralitných spoločnostiach vytvára fiktívny a ne-
adekvátny obraz náboženstva ako integrátora spoločenského života.

c)  Sústreďovaním sa na kontinuitu a reprodukciu kultúrnych vzorov 
býva odhliadané od reálnych podôb diskontinuít a zmeny pamätí 
konkrétnych skupín. Náboženstvo býva v dôsledku sústredenia sa 
na kontinuitu prezentované ako spôsob viery „v línii“, teda v konti-
nuite života veriacich, pričom odhliada od možných zlomov v línii 
tradície konkrétnych skupín, spôsobených práve vstupom inštitu-
cionalizovaných a organizovaných aktérov cirkví alebo nábožen-
ských skupín, spôsobujúcich zmenu a konflikty. Tohto príkladom 
môžu byť zápasy o autenticitu tradície – napríklad aj vytváraním 
novej tradície vo vnútri cirkví (mládežnícke hnutia obnovy v cir-
kvi, fundamentalistické a turíčne hnutia, politizácia náboženstva).

d)  Koncept dodáva náboženstvu pozitívne konotácie a posilňuje 
„nostalgickú paradigmu“, v rámci ktorej je náboženstvo vo svojej 

Náboženská	reprodukcia	 
medzi	kolektívnou	pamäťou	a	silou	zákonov



137

cirkevnej podobe apriórne považované za nenahraditeľného ga-
ranta zachovávania kultúrneho dedičstva, spoločenskej stability, 
samozrejmosti a súdržnosti, prípadne za nositeľa pozitívnych so-
ciálnych zmien. 

e)  Voľné narábanie s konceptom zamieňa náboženstvo ako kultúrnu 
tradíciu (reprodukovanú v konšteláciách rodinných alebo obec-
ných či farnostných väzieb) za inštitucionalizované a doktrinálne 
vytváranie sebaobrazu či spoločnej pamäti.

f)  Najrozšírenejšie používanie konceptu sa podieľa na prepisovaní 
celospoločenskej pamäti, keď napríklad v prípade Slovenska či 
Česka odhliada od skutočnosti, že nie cirkev a náboženstvo, ale 
istá podoba nadkonfesionálneho nacionalizmu (národnoemanci-
pačné hnutie – slovenskosť, češství/českosť) sú v určitých historic-
kých situáciách silnejším zdrojom kolektívnej identity obyvateľov 
na istom území.

g)  Používanie tohto konceptu neumožňuje vysvetliť v podstate tra-
dičný odstup obyvateľov Slovenska (a aj Česka) – dokonca aj 
tých, ktorí sa hlásia k náboženskej tradícii ako svojej – od inšti-
tucionalizovanej cirkvi a jej reprezentantov. Neumožňuje zodpo-
vedať otázku: „Ako je možné, že sa z nábožensky ľahostajnej, 
stagnujúcej alebo nehorlivej spoločnosti stala za necelých sto 
rokov spoločnosť, ktorá sama seba označuje za tradične kresťan-
skú, prípadne katolícku?“ (Tížik 2011: 16) Ako je možné, že česká 
spoločnosť, navonok od vzniku Československa prezentovaná ako 
antiklerikálna a antikatolícka, či sekularistická, po takmer sto rokoch 
sekularizácie pristúpila k reštitúciám cirkevných majetkov a ras- 
túcej prítomnosti najmä katolíckej cirkvi vo verejnom priestore  
a v symbolickom živote štátu? Príkladom problematickosti využi-
tia konceptu je napríklad pohreb V. Havla, zaradenie Veľkého piat-
ku do zoznamu sviatkov Českej republiky, či verejná prezentácia 
relikvií sv. Václava a podobne).

h)  Používanie tohto konceptu v súčasnej sociológii oslabuje  
možnosť identifikovať náboženstvo, prípadne odlíšiť štátnu 
ideológiu, podporovanú aj inštitucionalizovanými cirkvami  
od náboženstva ako spoločenského tmelu v durkheimovskom 
význame.
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i)  Neumožňuje adekvátne zodpovedať niektoré otázky riešené  
v národných spoločnostiach súčasnej Európy. Napríklad otázku, 
či bolo v histórii Česka či Slovenska obdobie, kedy by sa dala 
stotožniť národná spoločnosť s kolektívnym telom s vlastnou ko-
lektívnou pamäťou? Krivý napríklad na základe výskumu z roku 
2003 konštatuje, že neexistuje žiadne historické obdobie, ktoré 
by konsenzuálne vytváralo pocit „zlatého veku“, teda istú mie-
ru samozrejmosti pri vnímaní minulosti (Krivý 2006). Prakticky 
sa toto prejavuje aj v nesúlade oficiálnej symboliky a verejnej 
mienky. Na príklade Slovenska vidíme pokračujúcu sekularizá-
cia v desekularizujúcom štáte – verejnosť nepodporuje reálne 
zasahovanie cirkvi do politiky, podobne ako nepodporuje snahy 
ovplyvňovať vládu zo strany cirkví (viac o výsledkoch výskumov 
verejnej mienky v Tížik 2011). 

j)  Koncept je problematický aj pri analýze sviatkov. Otázkou totiž 
môže byť, či aj tie najsamozrejmejšie a vo verejnosti najširšie pri-
jímané sviatky možno považovať za prejav náboženskej kolektív-
nej pamäti, alebo ide skôr o prejav kolektívnej pamäti bez nábo-
ženských konotácií? Vianoce ako najširšie akceptovaný sviatok je 
uznávaný naprieč celou spoločnosťou, no s úplne inými význama-
mi medzi neveriacimi a ateistami ako medzi kresťanmi a aj s rôz-
nymi významami medzi rôznymi skupinami kresťanov. Príkladom 
môže byť tiež najdlhšie existujúci štátny sviatok – 1. máj, ktorý sa 
stal oficiálnym už v roku 1919. Ten ani za storočie nenadobudol 
taký homogenizujúci efekt a sviatočnosť, ako napríklad Vianoce, 
prípadne po období silného významu a istej kohéznej sily taký-
to význam stratil, prinajmenšom oslabil. Okrem toho je vidieť, že 
práve sviatky sú súčasťou častých zmien. Napríklad po roku 1993 
boli inštitucionalizované nové štátne sviatky, z ktorých nie všet-
ky mali nejakú historickú oporu vo vedomí obyvateľov Slovenska  
– napríklad 6. 1., 15. 9., 1. 11.. Podľa výsledkov prieskumu  
z roku 2003 (Tížik 2011) boli najvýznamnejšími štátnymi sviatka-
mi 1. január (34 %), 17. november (18,2 %) a 5. júl (16,5 %), teda  
aj na základe relatívne nízkej aj najvýznamnejšieho z nich ani 
jeden z nich nemožno považovať za súčasť reálnej kolektívnej  
pamäte Slovenska.
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Záver

Na záver možno konštatovať, že pojem kolektívna pamäť sa  
v priebehu vyše polstoročia významovo a definične výrazne posunul. 
Miroslav Hroch upozorňuje, ako pojem „pamäť“ nahradil pôvodné 
slovo „tradícia“. (in Šustrová, Hédlová 2014). Na toto však už odka-
zoval aj Halbwachs vo svojej skoršej práci o kolektívnych rámcoch 
pamäte, keď kolektívnu pamäť odlišoval od tradície aj od histórie, 
na čo vo svojej práci upozorňuje Kvasničková (2005: 37). V rámci 
slovenskej a českej reflexie konceptu pri skúmaní náboženstva zatiaľ 
najvýraznejšia Kvasničková si vo svojej analýze síce kladie relevant-
né otázky, no neodpovedá na ne. Dokonca nezostupuje ani len na úro-
veň uznania rôznych druhov kolektívnych pamätí rôznych konfesií 
alebo náboženských skupín, ale analyzuje len modifikácie pamäti  
v súvislosti s regionálnymi odlišnosťami či už v rámci Slovenska 
alebo Česka. Príklad aj iných štúdií, opierajúcich sa o nejakú verziu 
konceptu kolektívnej pamäte však ukazuje na prehliadanie fenome-
nologického rozmeru tohto konceptu, obsiahnutého už v pôvodných 
dielach Mauricea Halbwachsa. V prípade súčasných autorov môže 
byť paralelným a pomerne veľmi kompatibilným, v istých ohľadoch 
dokonca produktívnejším koncept každodennosti, ako ho vo viace-
rých štúdiách rozvíja napríklad Alieva. Či už naznačením rôznych 
spôsobov reflexie sviatočnosti (Alieva 2012) alebo modelom rôznych 
štruktúr a procesov každodennosti (Alieva 2015), ktoré sa dajú odkrý-
vať kombináciou mäkkých a etnografických metód.

Pri uplatnení iných optík ku konceptu kolektívnej pamäti, ako ich 
využila Kvasničková, by sa v prípade Slovenska dalo konštatovať nie-
čo iné. Náboženská stabilita na Slovensku akoby neexistovala vďaka 
pôsobeniu inštitucionalizovanej cirkvi, ale pôsobí to tak, akoby istá 
stabilita čiastočne existovala aj napriek jej fungovaniu a praxi. Ko-
lektívna pamäť sa reprodukuje pravdepodobne oveľa intenzívnejšie 
a efektívnejšie mimo inštitucionalizovanú cirkev, v rámci rodín aj  
s ich špecifikami alebo v rámci konkrétnych náboženských skupín  
či farností. Teda akoby zmeny v reálnych kolektívnych pamätiach 
viac ovplyvňovali sociodemografické faktory, či migrácia, ako poli-
tika cirkví, či zákonná regulácia náboženského alebo symbolického 
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života národnej spoločnosti. Pri snahe oživovať koncept kolektívnej 
pamäti by pravdepodobne ako najproduktívnejším prístupom mohol 
byť istý návrat k svojim koreňom, či výraznejšia „fenomenologizá-
cia“ výskumu, teda zameranie sa práve na empirický výskum foriem 
praxe a konkrétnych praktík re-produkcie kolektívnej pamäti v kon-
krétnych skupinách.
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Možnosti	konceptu	paměti	 
pro sociologické studium 

náboženství	v	české	společnosti1 
The potential of the concept of memory for the 
sociological study of religion in Czech society

Roman VIDO

Abstrakt
Příspěvek pojednává o konceptu paměti, který se v posledních dese-
tiletích rozšířil a je znám v oblasti humanitních a společenských věd. 
V sociologii je historicky spojen s dílem Maurice Halbwachse a jeho 
reflexí kolektivní paměti. Později byl rozpracován do konceptu kul-
turní paměti a komunikativní paměti, který rozpracovali Jan Assmann 
a Aleida Assmanová. Jestliže se zaměříme na roli konceptu v sociolo-
gickém zkoumání náboženství, lze poukázat na dvě klíčové autorky – 
Daniele Hervieu-Léger a Grace Davie, které dodaly analýze nábožen-
ského života novou hybnou sílu v kontextu pozdní modernity mimo 
klasických sekularizačních teorií. Příspěvek přináší několik význam-
ných přístupů a aplikací konceptů v české sociologii náboženství  
a vyzývá k intenzivnějšímu a kreativnějšímu využití konceptů pro 
další sociologický výzkum náboženství.

Abstract
The paper introduces the concept of memory which has become 
popular and widespread in the humanities and social sciences in 

1 Tato studie vznikla v rámci grantového projektu Kontinuita a diskontinuity v nábo-
ženské paměti v České republice (GAČR, č. 14-01948S).
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recent decades. In sociology, it is historically associated with the 
works of Maurice Halbwachs and his reflections on the collective 
memory. Later, the field has been extended with the concepts of 
cultural memory and communicative memory elaborated by Jan 
Assmann and Aleida Assmann. If we focus on the role of the concept 
in the sociological study of religion, we can identify two key authors 
– Daniėle Hervieu-Léger and Grace Davie – that gave a new impetus 
for analysis of the religious life in the context of late modernity 
beyond the classical secularization theories. In the paper, some 
important receptions and applications of the concepts within Czech 
sociology of religion are presented and a call for more intensive and 
creative use of the concepts for the future sociological research into 
religion is formulated.

Úvod

Náboženská situace v České republice je již více než dvacet let 
předmětem pečlivého sociologického studia. Jeho leitmotiv tvoří 
konstatování vysoké míry sekularizace s ohledem na tradiční formy 
religiozity, přičemž otevřenou a hojně debatovanou otázkou zůstává, 
zdali tento stav současně znamená vysokou míru „ateizace“ české 
společnosti, anebo se jedná pouze o výraz preference jiných forem 
religiozity či duchovnosti (alternativní religiozita, „něcismus“ apod.). 
Standardní součást sociologické reflexe představuje také pátrání po 
historických kořenech této sekulární společenské konstelace (Václa-
vík, 2010; Nešpor, 2010). 

Na druhou stranu je nutno konstatovat, že v kontrastu k dobře za-
jištěné empirické stránce zmíněného studia stojí limitovaný rozsah  
a zvláště plodnost využití teoretických a konceptuálních nástrojů, kte-
rými sociologie (náboženství) při analýze stavu a vývoje religiozity 
disponuje. Zapojení konceptů sekularizace, individualizace, detradi-
cionalizace, identity či spirituality se nezřídka pohybuje na povrchní 
a nesystematické úrovni a nedovoluje hlubší a podnětnější uchopení 
zkoumané problematiky. Teorie mnohdy není využívaná jako základ-
na pro formulaci důležitých či originálních otázek, ale pouze jako 
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povinná stafáž pro převážně popisnou analýzu bez výraznějších teo- 
retických dosahů2. Příčiny tohoto trendu by si bezesporu zasloužily 
samostatný rozbor; ten však přesahuje možnosti předloženého textu.

Teorii můžeme chápat jako nástroj, který nám umožňuje vysvětlit 
nebo porozumět určitým jevům. Její volba by měla být vedena po-
vahou otázek, které vůči empirické realitě vznášíme. Jak upozorňuje 
Havelka: „Teorie (...) nejsou jen cílem poznání, ale také jeho před-
pokladem a prostředkem“ (Havelka, 2010, s. 87). Současně se však 
jedná o potenciální zdroj inspirace, který nám dovoluje pokládat nové 
a zajímavé otázky a aplikovat nové úhly pohledu. Klást „teoreticky 
zajímavé otázky“ podle Petruska „znamená klást otázky sociálně re-
levantní, nikoliv pouze módní a už vůbec ne ty, které ‘nás pouze baví’, 
a b) klást je pokud možno tak, aby nebyly redundantní, aby neopa-
kovaly stále tatáž témata a motivy, snad pouze v odlišných pojmo-
vých konstrukcích“ (Petrusek, 2011, s. 1025). Teorie totiž fungují 
jako „komplexní pojmové optiky nebo měřítka“ (Paden, 2002, s. 18).  
Jako příklad nám může posloužit sociologická práce Pierra Bourdieu, 
nabízející nám prostřednictvím konceptů polí, kapitálů a habitu speci-
fickou perspektivu, jež nám dovoluje v sociální realitě vnímat souvis-
losti, které by jinak mohly zůstat bez povšimnutí3. 

1.	 Akademické	studium	paměti

Vrátíme-li se k sociologickým analýzám české religiozity a tématu 
sekularizačního procesu, jehož pokročilost v podmínkách české společ-
nosti bývá standardně konstatována, vynoří se nám z něj jako klíčové 
téma mezigenerační reprodukce. Na oslabování religiozity v určité po-
pulaci (tedy sekularizaci) totiž můžeme nahlížet jako na důsledek nedo-
statečného mezigeneračního přenosu příslušných znaků či projevů so-
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2 Petrusek (2011, s. 1025) v této souvislosti hovoří o „deštníkové sociologii“, kdy se 
k záplavě empirických dat přidává teorie ad hoc.

3 Příkladem interpretačního využití bourdieuovské perspektivy v česko-slovenské 
sociologii náboženství může být práce Miroslava Tížika (2011).
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ciokulturního jevu, který standardně nazýváme náboženstvím (Myers, 
1996; Hervieu-Léger, 1998). Každý sociokulturní jev, pokud jde o jeho 
přetrvávání v čase, je totiž závislý na konkrétních nositelích (živých, ale 
i neživých). Stojíme-li pak před situací, kdy v české společnosti regis-
trujeme oslabenou pozici určitého sociokulturního jevu (resp. instituce), 
který v ní v minulosti zaujímal daleko významnější a vlivnější postave-
ní, jsme nuceni se ptát po zdrojích tohoto oslabení, a tedy po faktorech, 
které limitují jeho možnosti reprodukce a kontinuální existence v čase.

V tomto kontextu se do našeho výzkumného zorného pole dostá-
vá koncept paměti, tematizující sociální zakotvenost individuálních 
praktik i kognitivních obsahů, který zaznamenal v západních huma-
nitních a sociálních vědách od 80. let 20. století velký rozmach (Klein, 
2000; Misztal, 2003; Lavabre, 2005; Brian et al., 2012). Přehledových 
studií, jež vývoj tohoto konceptu i klíčové teoretické příspěvky, které 
jej využívají, mapují, je v současné době dostatek i v českém jazyce, 
proto na ně na tomto místě pouze odkazuji bez jejich detailnějšího 
nástinu (Lavabre, 2005; Švaříčková-Slabáková, 2007; Šubrt, Pfeiffe-
rová, 2010; Lužný, 2014 aj.)4. 

Akademické studium společenského rozměru paměti má své koře-
ny na konci 19. století, avšak jako důležitý teoretický koncept se vy-
nořila až v 1. polovině 20. století prostřednictvím prací francouzského 
sociologa Maurice Halbwachse5. Ty ve své době nezaznamenaly větší 
vliv a pro sociální vědy byly (znovu) objeveny až o několik desítek 
let později ve francouzském intelektuálním prostředí6. Pro daný trend, 
nejprve na poli historických věd a později i v dalších humanitních  
a sociálněvědních oborech, se nabízí řada různých výkladů, v nichž 
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4 Jedním z průvodních jevů a současně důkazů tohoto rozmachu je i etablování in-
terdisciplinárního oboru memory studies (blíže viz např. Olick a Robbins, 1998; 
Švaříčková-Slabáková, 2007; Roediger, Wertsch, 2008; Wawrzyniak, Pakier, 2013; 
Kvasničková, 2015).

5 Švaříčková-Slabáková (2007, s. 233) jako možný počátek rozmachu „paměťových 
studií“ zmiňuje také aktivity Popular Memory Group v birminghamském Centre 
for Contemporary Cultural Studies a anglosaskou historiografii.

6 Podle Olicka a Robbinse (1998, s. 107) však existuje určitý rozdíl mezi nárůstem 
akademického zájmu o problematiku paměti a souvisejícím znovuobjevením Halb-
wachse.
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se jako klíčové faktory objevují na jedné straně tragické (a traumati-
zující) události světových dějin 20. století, na straně druhé teoretické 
impulsy vzešlé z tzv. postmoderního obratu (viz např. Olick, Robbins, 
1998; Klein, 2000; Blight, 2009)7. 

Pokud jde o sociologii, lze jej nahlížet v kontextu posunu od funk-
cionalisticky zakotveného studia sociálních struktur a normativních 
systémů ke studiu kulturních praktik a symbolické dimenze sociál-
ních procesů. „Názor, že všechny významové rámce mají svou historii  
a že významové rámce explicitně orientované na minulost jsou výraz-
nými prostředky legitimizace a explanace vede ke zvýšenému zájmu 
o sociální paměť, protože nastoluje otázky ohledně přenosu, ucho-
vávání a proměny těchto rámců v průběhu času“ (Olick, Robbins, 
1998, s. 108). Wawrzyniak a Pakier (2013, s. 259) přitom podotýkají,  
že zastoupení sociologie a sociologických přístupů na rodícím se poli 
memory studies bylo až dosud relativně slabé, navzdory dlouhé tradici 
zkoumání kolektivní paměti.

Hned v úvodu je na místě poukázat na dvě nesnáze, na které při práci 
s konceptem paměti můžeme narazit. Tu první představuje jeho aktuální 
polysémie, druhá pak spočívá v existenci několika obsahově příbuzných 
konceptů (Roediger, Wertsch, 2008; srv. Kansteiner, 2002; Šubrt, 2011). 
Jelikož předmět tohoto příspěvku tvoří koncept paměti, nebude těmto sou-
visejícím konceptům věnována další pozornost. Stačí pouze poznamenat, 
že jejich reflexe probíhá primárně na poli historických věd, a to zejména 
pokud jde o vztah konceptů historie, resp. dějin a paměti8 (Nora, 1998; 
Le Goff, 2007; Švaříčková-Slabáková, 2007; Vašíček, Mayer, 2008) nebo 
historického vědomí a paměti (Šubrt, 2013; Hroch, 2014).
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7 Polští badatelé (Kilias, 2013; Wawrzyniak, Pakier, 2013) upozorňují na skutečnost, 
že současný boom studia paměti je výrazně poznamenán „západní“, resp. „západo-
evropskou“ perspektivou, což se mimo jiné projevuje i v oblasti identifikace zdrojů 
tohoto boomu. Jak konstatují polští autoři, téma kolektivní paměti bylo v polském 
akademickém prostředí zkoumáno o dekádu dříve než v období 70.-80. let, do kte-
rého bývají počátky tohoto boomu běžně umisťovány. Tradice studia kolektivní pa-
měti v Polsku podle nich sahá až do prvních desetiletí 20. století k postavě polského 
durkheimovského sociologa Stefana Czarnowského. Více k polské tradici studia 
paměti viz Tarkowska (2013).

8 Toto rozlišení má původ u samotného Halbwachse (Halbwachs, 2010).
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Polysémie spjatá s pojmem paměti je zvláště zřetelná v okamži-
ku, kdy se neomezíme na pole humanitních a společenských věd, ale 
vezmeme v potaz celou disciplinární šíři, v níž se tento pojem vysky-
tuje9. Pak se nám ukáže, „že existuje mnoho druhů či podob paměti  
a vzpomínání, že je možné hovořit o mnohočetných významech pa-
měti“ (Kvasničková, 2015, s. 11). Roediger a Wertsch (2008, s. 10) 
připomínají text Endela Tulvinga z roku 2007 s příznačným názvem 
„Are there 256 kinds of memory?“, v němž jeho autor identifikoval 
uvedený počet různých typů „paměti“ pojednávaných ve vědeckých 
publikacích. Roediger s Wertschem tuto pluralitu připisují ústřednímu 
postavení konceptu paměti v řadě vědeckých disciplín a zároveň do-
dávají, že reflektuje různorodost výchozích předpokladů, paradigmat  
a tematických oblastí, v nichž jednotlivé „paměti“ figurují. 

Ovšem i po zúžení našeho zájmu na pole humanitních a společen-
ských věd narazíme na paradigmatickou a konceptuální různorodost. 
Ve francouzském akademickém prostředí lze podle Minka (2008,  
s. 472‒473) rozlišit tři dominantní „paměťová“ paradigmata10 odrá- 
žející tři odlišná disciplinární zakotvení: 
a) filozofický přístup (s psychoanalytickým zabarvením), reprezento-

vaný primárně Paulem Ricoeurem; 
b) historický přístup, mající svou ústřední postavu v Pierru Norovi a 
c) sociologický přístup, inspirovaný Mauricem Halbwachsem a poz-

ději rozvíjený Rogerem Bastidem a Marií-Claude Lavabre. 
Jak připomínají Šubrt, Maslowski a Lehmann (2014, s. 33), vý-

znamné teoretické koncepce paměti se objevují i mimo francouzský 
kontext. K těm dominantním nepochybně patří práce německých auto-
rů Jana Assmanna a Aleidy Assmann nebo okruh autorů zabývajících se 
tématem kulturního traumatu (Bernhard Giesen, Jeffrey Alexander)11.  
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9 S konceptem paměti se můžeme setkat například v neurobiologii, etologii, buněčné 
biologii, kognitivních vědách, klinické a forenzní psychologii nebo informatice.

10 Francouzský historik François Hartog pokládá celou perspektivu paměti za „nové 
paradigma společenských věd“ (Šubrt a Pfeiferová 2010, s. 19). 

11 Další z důležitých sociologických přístupů, které zahrnují problematiku paměti, 
představuje systémová teorie Niklase Luhmanna, kterou v současnosti rozvíjí ital-
ská socioložka Elena Esposito (2008).
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Misztal (2003) identifikuje čtyři hlavní teoretické přístupy k paměti, 
resp. pamatování (remembering): durkheimovskou linii reprezento-
vanou Halbwachsovou teorií kolektivní paměti, prezentistický přístup 
spjatý s motivy „vynalézání tradice“ a „politiky paměti“ (Eric Hobsba-
wn, Terence Ranger), foucaultovsky orientovaný přístup „lidové pamě-
ti“ (popular memory) a perspektivu „dynamiky paměti“ (the dynamics 
of memory), kladoucí důraz na roli procesu vyjednávání paměti (Micha-
el Schudson, Barry Schwartz).

2.	 Koncept	paměti	 
a	studium	náboženství

Účelem této studie je reflexe využití konceptu paměti v sociolo-
gickém studiu náboženství, proto se zastavme u stavu akademické-
ho bádání na tomto poli. Tuula Sakaranaho ve své přehledové studii  
z roku 2011 konstatuje, že přes evidentní zájem o problematiku ná-
boženství v rámci „paměťových studií“ (memory studies) zatím nee-
xistuje žádný systematický či důkladný přehled studií zaobírajících se 
náboženstvím a sociální pamětí. Její vlastní – dílčí – přehled ukazuje, 
že pojítkem rozličných odborných studií náboženství a paměti je vě-
domí skutečnosti, že se „žádné náboženství neobejde bez sociální či 
kulturní paměti“ (Sakaranaho 2011, s. 139). Mezi základní inspirační 
zdroje tohoto studia řadí kromě Maurice Halbwachse také německé 
badatele Jana Assmanna, jenž přes své disciplinární ukotvení v egyp-
tologii nabízí řadů cenných podnětů pro studium paměti v jiných kon-
textech, a Aleidu Assmann, která jeho koncepci dále rozvíjí na poli 
kulturních studií (viz dále). Pokud jde o vlastní sociologické studium 
náboženství z perspektivy paměti, zmiňuje Sakaranaho důležité práce 
francouzské socioložky Danièle Hervieu-Léger a její britské násle-
dovnice Grace Davie, v nichž je rozpracována koncepce náboženství 
jako paměti. Na tuto autorskou sestavu se také zaměří další řádky, 
neboť její příspěvky našly svou odezvu i při sociologickém zkoumání 
náboženství v české společnosti. 

Zásadní postavení Maurice Halbwachse pro sociologické zkoumá-
ní paměti se odvíjí od jeho rozpracování konceptu kolektivní paměti  
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v 1. polovině 20. století12. Určující jsou v tomto ohledu jeho práce 
Sociální rámce paměti (Les cadres sociaux de la mémoire, 1925), 
Legendární topografie evangelií ve Svaté zemi (La topographie lé-
gendaire des Évangiles en Terre sainte, 1941) a Kolektivní paměť 
(La mémoire collective, 1950)13. Žák H. Bergsona a E. Durkheima 
Halbwachs přichází s teorií sociální podmíněnosti paměti, která 
má být polemikou s individualistickými koncepcemi přítomnými 
v dobové filozofii a psychologii. Její jádro lze shrnout následovně: 
„Paměť se konstituuje, funguje a reprodukuje v určitých sociálních 
rámcích, které jsou vytvářeny lidmi žijícími ve společnosti. V nich  
jsou naše vzpomínky zasazeny a zpracovávány, jimi je určena 
relevance toho, nač vzpomínáme“ (Šubrt, Maslowski, Lehmann, 
2014, s. 17). Podobně jako Bergson a Durkheim se i Halbwachs 
stavěl proti moderním objektivizačním tendencím ve vnímání ka-
tegorií času a prostoru. Společně s Bergsonem akcentoval aktivní 
moment vztahu jedince k uchopování minulosti, Durkheim mu pak 
poskytl sociologickou perspektivu pro nahlížení variability pamětí  
(Olick, 2008b).

Mezi nejdůležitější ze sociálních rámců se řadí jazyk, čas  
a prostor. Jak přívlastek „kolektivní“ naznačuje, paměť je vždy 
navázána na určitou kolektivitu, sociální skupinu, která se na její 
(re)konstituci podílí. Současně platí, že sociální rámce nemají po-
vahu neměnné struktury, ale proměňují se v čase. V této souvis-
losti sehrává důležitou úlohu proces zapomínání, který tvoří nedíl-
nou součást fungování paměti. K zapomínání podle Halbwachse  
dochází v situaci, kdy jedinec opustí sociální skupinu, a tím  
i sociální rámec, který mu poskytovala pro sdílení a „udržení si“ 
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12 Pozice Maurice Halbwachse na poli studia paměti však nezřídka mívá spíše „to-
temickou“ povahu, než že by jeho dílo bylo předmětem pečlivého studia a věcné 
inspirace (Olick, 2008a; srv. Wawrzyniak, Pakier, 2013). 

13 Práce Kolektivní paměť představuje nedokončené dílo, které bylo vydáno posmrtně, 
a to hned ve třech verzích (1950, 1968 a 1997). Třetí, kritické vydání připravil Ge-
rard Namer (spolu s Marií Jaisson), který stojí významnou měrou za způsobem, jímž 
se Halbwachs aktuálně čte a interpretuje (Šubrt, Maslowski, Lehmann, 2014, s. 21). 
Jako jediná z uvedených prací vyšla i v českém překladu (viz Halbwachs, 2010).
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vzpomínky. Důležitou oporu skupinové kolektivní paměti tvoří 
její materiální formy, zahrnující organizaci prostoru na straně jed-
né a různé podoby hmotných artefaktů na straně druhé (Marcel, 
Mucchielli, 2008).

Důkladnou pozornost věnuje Halbwachs nejdůležitějším soci-
álním skupinám, které stojí za utvářením kolektivní paměti: rodině, 
třídě a náboženskému společenství. „Náboženská paměť“ propojuje 
věřící vzájemným poutem v rámci specifické „linie věřících“ ztěles-
ňující časovou kontinuitu, svázanost přítomnosti s minulostí. Tuto 
kontinuitu vyjadřuje náboženská skupina prostřednictvím ustálených 
kulturních forem, jakými jsou mýty, rituály a svátky, zpřítomňující 
(posvátnou) minulost a orientující jedince vůči budoucnosti. Nábo-
ženská paměť má přitom vnitřně pluralitní a konfliktní charakter, kte-
rý se nejzřetelněji projevuje v napětí mezi racionálně-dogmatickou 
(teologickou) pamětí a mystickou pamětí (Kvasničková, 2005). Podle 
Hervieu-Léger Halbwachs „používá odkazy na náboženství jako látku 
pro příklad, která umožňuje zkoumat a ilustrovat fungování kolektiv-
ní paměti. A naopak, pozornost věnovaná náboženským fenoménům 
umožňuje pozorovat všeobecné zákony paměti, jako by byly dány 
pod zvětšovací sklo“ (Hervieu-Léger, 2001, s. 228, cit. podle Kvas-
ničková, 2005, s. 39). 

O paměti Halbwachs hovoří i v širším smyslu, který přesahuje 
působnosti konkrétních sociálních skupin a vztahuje se na (národní) 
společnost jako celek. Brian et al. (2012, s. 10) poznamenávají, že 
„Halbwachs obvykle připojuje ke slovu ‘paměť’ adjektivum ‘sociální’ 
tehdy, když pojednává o společnosti obecně, a adjektiva ‘kolektivní’ 
užívá, když se zaobírá specifickou skupinou, takovou, která byla ex-
plicitně identifikována a jejíž sociologický popis je pro analýzu důle-
žitý.“ Tato širší, „sociální“ paměť má ve své podstatě povahu „kultur-
ní“ paměti, což je pojem, který je spjatý s koncepcí Jana Assmanna 
(Szaló, 2013).

Jan Assmann (2001) pracuje s kulturní pamětí jako explicitním 
analytickým konceptem. Chápe ji jako jednu ze čtyř dimenzí (ob-
lastí) lidské paměti: vedle mimetické paměti (napodobování jedná-
ní), paměti věcí (fyzické prostředí) a komunikativní paměti (jazyk  
a schopnost komunikovat s druhými). Důležitý související pojem tvoří 
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kultura vzpomínání, kterou Assmann chápe v opozici k umění pamě-
ti (ars memoriae)14. „Umění paměti je vztaženo k jednotlivci a dává  
mu k dispozici techniky na rozvíjení jeho paměti. (...) V kultuře vzpo-
mínání se naopak jedná o dodržení společenského závazku. Tato kul-
tura se vztahuje ke skupině a její minulosti a jedná se v ní o otázku ‘Co 
nesmíme zapomenout?’“ (Assmann, 2001, s. 31). Platí přitom teze, 
že „minulost jako taková vzniká teprve tím, že se k ní lidé vztahují“ 
(ibid., s. 33). 

Assmann se hlásí k Halbwachsově myšlenkovému odkazu v po-
době teze o sociální podmíněnosti individuální paměti15. Zdůrazňu-
je přitom zejména význam komunikativních procesů: „Paměť žije  
a uchovává se v komunikaci; pokud se komunikace přeruší, resp. po-
kud zmizí nebo se změní referenční rámce komunikované skutečnos-
ti, vede to k zapomnění“ (Assmann, 2001, s. 37). Současně vyhlašuje 
záměr „učinit tuto sociální bázi svým výchozím bodem a poté pod-
niknout další krok a postulovat stejně tak bázi kulturní“ (Assmann, 
2006, s. 1). Halbwachsův koncept (kolektivní) paměti přijímá jako 
nadřazený pojem, jemuž podřazuje „komunikativní paměť“ na straně 
jedné a „kulturní paměť“ na straně druhé jako jeho dvě modality16.  
Ve výsledku tak Assmann pracuje s ideou tří rovin paměti: vnitřní 
(neuro-mentální), sociální a kulturní – jimž odpovídají tři typy pamě-
ti: individuální, komunikativní a kulturní (Assmann, 2008).
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14 Pojmy „kulturní paměť“ a „kultura vzpomínání“ lze u Assmanna do značné míry 
chápat jako synonyma. Zároveň se oba vymezují vůči pojmu „tradice“, který pod-
le Assmanna akcentuje moment navazování a kontinuity vůči minulosti a zastírá 
zlom, který mezi dneškem a včerejškem existuje a zakládá možnost minulost 
vědomě uchopit.

15 Assmann nazývá Halbwachsův přístup „sociálně konstruktivistickým“ ve smyslu, 
v jakém se toto označení uživá pro koncepci Petera L. Bergera a Thomase Luck-
manna. Assmann k tomu dodává: „To, co Peter L. Berger a Thomas Luckmann 
předvedli pro celek skutečnosti, hlásal Halbwachs o čtyřicet let dříve pro minulost“ 
(Assmann, 2001, s. 46). 

16 Assmann uvádí, že jeho rozlišení mezi komunikativní a kulturní pamětí má blízko 
k Halbwachsově distinkci paměti a tradice. Halbwachs podle Assmanna inicioval 
důležitý poznávací krok směrem k sociálním podmínkám paměti, nicméně odmítl 
v nakročeném směru pokračovat až k rovině symbolických a kulturních rámců pa-
měti. Halbwachs paměť chápal jako „žitou“ a „vtělenou“; cokoliv ležící mimo tuto 
sféru řadil pod hlavičku „tradice“ (Assmann, 2006).
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Komunikativní paměť se opírá o biografické vzpomínky naváza-
né na nedávné individuální dějinné zkušenosti, které jsou situová-
ny uvnitř společenské interakce17. „Tato paměť se historicky rozvíjí  
u určité skupiny, vzniká v čase a s časem také zaniká, anebo přesně-
ji – zaniká se svými nositeli“ (Assmann, 2001, s. 48)18. Z hlediska 
časové strukturace je místem komunikativní paměti „všednost“ coby 
protipól „svátečnosti“, jež je doménou paměti kulturní. Rozdíl mezi 
oběma typy paměti se dotýká též diferenciace v přístupu – v případě 
komunikativní paměti lze podíl skupiny na ní vnímat jako difuzní, bez 
existence vybraných osob se speciální kompetencí. 

Kulturní paměť naproti funguje v modalitě fundující vzpomínky, jež 
se vztahuje k mytickým počátkům a pra-dějinám, a představuje záležitost 
institucionalizované mnemotechniky. Jak Assmann objasňuje, „kulturní 
vzpomínka vykazuje rys sakrality. Vzpomínkové figury mají určitý ná-
boženský smysl a jejich zpřítomnění ve vzpomínce má často charakter 
slavnosti. Svátek – vedle mnoha jiných funkcí – slouží také ke zpřítom-
nění fundující minulosti, přičemž vztahem k minulosti se zakládá identita 
vzpomínající minulosti“ (Assmann, 2001, s. 50). Kulturní paměť nepro-
vází difuznost, nýbrž se pojí s činností speciálních nositelů a strážců. 

Práce Aleidy Assmann uvedenou koncepci detailněji rozpracová-
vají, a to zejména s ohledem na procesy zapomínání a pamatování. 
Zapomínání, říká Assmann, je přirozenou součástí fungování paměti 
na individuální i kolektivní úrovni. A „pokud připustíme, že zapo-
mínání je normalitou osobního a kulturního života, pak pamatování 
představuje výjimku, která – zvláště ve sféře kulturní – vyžaduje spe-
ciální a nákladná opatření. Tato opatření nabývají podoby kulturních 
institucí“ (Assmann, 2008, s. 98). 

Oba výše zmiňované procesy mají v souvislosti s kulturní pamětí 
svoji aktivní a pasivní verzi. V případě pamatování hovoří Assmann 
o kánonu coby aktivní paměti, která minulost uchovává jakožto  
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17 Assmann výslovně říká, že pojem komunikativní paměť „popisuje onen sociální 
aspekt individuální paměti identifikovaný Halbwachsem“ (Assmann, 2006, s. 3).

18 Komunikativní paměť je v zásadě generační pamětí a s generační obměnou dochá-
zí i k její transformaci. Její dosah do minulosti nepřekračuje hranici 80‒100 let.
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přítomnost, a archivu coby pasivní paměti, jež minulost udržuje jakož-
to minulost19. Funkcí kánonu (charakterizovaného též jako „funkční 
paměť“) je aktivní podpora kolektivní identity určité sociální skupi-
ny, zatímco archiv (označovaný též jako „referenční paměť“ a ležící 
na půli cesty mezi kánonem a zapomněním) slouží jako „odkladiště“  
a potenciální zásobárna prvků kánonu (tj. aktivní kulturní paměti). 
Přitom lze identifikovat dva typy archivů - politický a historický. „Za-
tímco politické archivy fungují jako důležitý nástroj moci, skladují 
historické archivy informace, které už nemají bezprostřední využití“ 
(Assmann, 2008, s. 103). 

Studie Assmannových tematizují náboženství jako významnou 
součást kulturní paměti, což je fakt, který by nám s ohledem na hal-
bwachsovskou inspiraci neměl nijak překvapit. Pro Aleidu Assmann 
(2008) představuje náboženství – společně s uměním a historií – jed-
nu ze tří klíčových složek aktivní kulturní paměti20. Jan Assmann se 
mu explicitně věnuje v knize Religion and Cultural Memory (2006). 
Hlásí se v ní k vlivnému konceptu „neviditelného náboženství“,  
s nímž počátkem 60. let 20. století vstoupil do sociologie nábožen-
ství Thomas Luckmann. Na Luckmannovo „neviditelné nábožen-
ství“ pohlíží – společně s halbwachsovsky inspirovaným koncep-
tem kulturní paměti – jako na podnětnou alternativu ke klasickému 
konceptu tradice, které podle něj vykazuje vysokou míru netranspa-
rentnosti. „Oba koncepty odkazují k vědění sdílenému skupinou, 
otázce jeho rozsahu, rozpracovanosti a přenosu.“ (Assmann, 2006, 
s. 31). Vztah „neviditelného náboženství“ k tomu „viditelnému“ lze  
podle Assmanna připodobnit vztahu mezi jazykem obecně a kon-
krétními jazyky. Zároveň však mezi oběma kulturními jevy existuje 
podstatný rozdíl: 

„Neviditelné náboženství není pouhou abstraktní funkcí stojící nad 
mnohostí specifických náboženských systémů. V dané kultuře existuje 
také jako vyšší a v konečném důsledku stvrzující významový rámec 
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19 Toto rozlišení je inspirováno kulturním historikem Jakobem Burckhardtem, který 
pozůstatky minulosti rozděloval na „poselství“ a „stopy“.

20 Ostatně z náboženského kontextu také pochází její pojem „kánon“, kterým aktivní 
formu kulturní paměti označuje.
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pro různá pole kulturní praxe, komunikace a reflexe, která se objevila 
jako dílčí formy uvnitř tohoto rámce či obrazu světa a k nimž viditelné 
náboženství patří jako jedno z mnoha přináležejícím k dané kultuře“ 
(Assmann, 2006, s. 32). 

Assmann zmiňuje důsledky této koncepce pro studium nábožen-
ského vývoje. Podle Luckmanna lze hovořit o sekularizaci, ztrátě vě-
rohodnosti či marginalizaci pouze v souvislosti s „viditelným“ nábo-
ženstvím, nikoliv s tím „neviditelným“, které má daleko širší dosah, 
neboť se dotýká obecného vztahu jedince ke společnosti a „světu“21. 

Otázku sekularizace tematizuje také Danièle Hervieu-Léger, kterou mů-
žeme pokládat za nejdůležitější postavu sociologické diskuse o náboženství 
a paměti. Stejně jako Assmannovi i ona navazuje na Halbwachsovo dílo. Ve 
své stěžejní práci La Religion pour Mémoire (1993; anglicky jako Religion 
as a Chain of Memory, 2000) konstatuje, že chceme-li náležitě sociolo-
gicky uchopit aktuální náboženský vývoj v (pozdně) moderních společ-
nostech, musíme revidovat naše chápání ústředního pojmu náboženství22. 
Sociologie si žádá nalezení perspektivy, která dokáže analyticky zachytit 
duální proces dezintegrace tradičního náboženského světa a jeho sociální 
základny a vznikání specificky moderních podob náboženského života. 

Hervieu-Léger volá po emancipaci od zakořeněné racionalistické 
představy o principiální nekompatibilitě modernity a náboženství. Ta 
se nedokáže vyrovnat se zdánlivým paradoxem „náboženských pro-
duktů modernity“, tj. situací, kdy samotná modernita určité formy 
náboženství vytváří. Tento stav přitom nevyjadřuje selhání moderni-
ty, nýbrž vyplývá ze strukturálních rozporů, které šíření modernity 
permanentně vyvolává. Přestože by se mohlo zdát, argumentuje Her-
vieu-Léger, že racionalizující modernita působící „odkouzlení světa“ 
ponechává náboženství jen minimum prostoru, není tomu tak. Ani 
pokročilá úroveň vědy a technologií nedokáže uspokojit bytostnou  
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21 V Luckmannově pojetí je náboženství antropologickou konstantou a proces lidské 
socializace ve smyslu transcendence biologické složky člověka představuje v prin-
cipu „náboženský“ proces (Luckmann, 1967).

22 Nejdůkladnější výklad koncepce této autorky v českém či slovenském jazyce nabí-
zí Kvasničková (2005, s. 40‒65).
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lidskou potřebu jistoty a bezpečí. Modernizace sice destabilizuje  
a rozvrací tradiční „posvátný kosmos“ a s ním svázané instituce, ale 
současně sama vytváří podmínky pro poptávku po smyslu, kterou tra-
dičně uspokojovala právě náboženství. 

Hervieu-Léger otevřeně prohlašuje, že „hlavním problémem, je-
muž sociologové při analýze náboženské modernity čelí, není nale-
zení lepších kritérií pro vymezení sociálního prostoru pro nábožen-
ství“, ale zajištění „konceptuálních nástrojů, které budou, s ohledem 
na nemožnost uspokojivě lokalizovat kontury náboženské ‘sféryʼ, 
schopny vzít v potaz tuto delokalizaci samotnou“ (Hervieu-Léger, 
1999, s. 83-84). Vhodnou cestou ke splnění tohoto úkolu se jí jeví 
být opuštění fixace na změny obsahů náboženství ve prospěch sou-
středěné pozornosti vůči proměňujícím se strukturám „věření“ (be-
lieving), jež se v obsahových proměnách částečně odkrývají. Slovem 
„věření“ Hervieu-Léger odkazuje k souboru individuálních i kolektiv-
ních přesvědčení, která „nejsou přístupná verifikaci, experimentování  
a v širším slova smyslu způsobům uznání a kontroly, které charakte-
rizují vědění, ale čerpají svou platnost ze smyslu a koherence, kterou 
obdařují subjektivní zkušenost těch, kteří se jich drží“ (Hervieu-Lé-
ger, 2000, s. 72)23. 

Novou definici náboženství charakterizuje „radikální desubstancia-
lizace“, neboť opouští standardní vymezování skrze obsahy či funkce 
typické pro náboženskou víru a soustředí se na „určitou modalitu orga-
nizace a funkce aktu věření“ (Hervieu-Léger, 1999, s. 87). Konkrétně 
se jedná o typ legitimizace, která tento akt podepírá – vzývání autori-
ty tradice. V dané perspektivě jsou za náboženské pokládány všechny 
formy věření, které samy sebe ospravedlňují odkazem na přináležitost 
k „řetězci víry“. Souhrnná definice pak zní: „Náboženství je ideologic-
kým, praktickým a symbolickým systémem, jehož prostřednictvím je 
utvářeno, udržováno, rozvíjeno a kontrolováno vědomí (…) přináleži-
tosti k určitému řetězci víry“ (Hervieu-Léger, 2000, s. 82). Náboženské 
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23 Volbu tohoto slova namísto běžnějšího termínu „víra“ autorka s odkazem na M. de 
Certeaua vysvětluje zohledněním momentu pohybu, prožívání toho, co je „věřeno“ 
(tj. víry). 
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společenství sebe sama chápe jako „řetězec paměti, kontinuitu, která 
transcenduje historii“ (Hervieu-Léger, 1999, s. 89). V této perspektivě 
je tak náboženství nerozlučně spjato s mobilizací kolektivní paměti. 

Tento fakt má důležitý důsledek pro náboženskou transmisi. Ta 
totiž nespočívá pouze v přenosu určitého věroučného obsahu v čase,  
z generace na generaci, ale představuje samotnou podstatu, skrze niž 
se náboženství ustavuje jakožto náboženství. Problematičnost mo-
dernity pro náboženství vyplývá ze skutečnosti, že její hnací motor 
tvoří imperativ změny, který je v přímém konfliktu s výše uvedeným 
principem náboženství a způsobuje „krizi přenosu“ (Hervieu-Léger, 
1998). Jádrem procesu sekularizace tak není rostoucí míra raciona-
lizace, nýbrž rozklad kolektivní paměti. Jak shrnuje Davie, Hervieu-
-Léger tvrdí, že „moderní společnosti (a zvláště moderní evropské 
společnosti) nejsou méně náboženské proto, že jsou racionálnější, ale 
proto, že jsou čím dál méně schopné udržovat paměť, jež leží v sa-
motném srdci jejich náboženské existence“ (Davie, 2000, s. 30). To je 
ovšem, jak jsme už mohli vidět, pouze jedna stránka modernizačního 
procesu. Tou druhou je otevírající se prostor pro nové formy nábo-
ženského věření, jejichž potřebu intenzivní působení modernity pod-
něcuje. Rozpad všezahrnující kolektivní paměti nevylučuje genezi 
„malých pamětí“ navázaných na různé druhy náboženských komunit.

Osudům paměti v podmínkách „amnézií“ postižených moderních 
společností věnuje důkladnou pozornost Grace Davie. Ve své knize 
Religion in Modern Europe. A Memory Mutates (2000) se hlásí k teore- 
tickému přístupu Hervieu-Léger, na němž staví svou vlastní analý-
zu současné náboženské situace v Evropě. Základní otázka, kterou 
si ve své práci klade, zní: jaký je osud křesťanské paměti v současné 
Evropě, kterou charakterizuje trend „víry bez přináležení“ (believing 
without belonging), tj. nízké míry náboženské angažovanosti, ale re-
lativně vysoké míry nominální víry?24 Kromě něj je zde ještě druhý 
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24 Přestože Davie hovoří o „Evropě“, je zjevné, že se její postřehy odvíjejí primárně 
od zkušenosti zemí severní a západní Evropy. V jiné své práci (Davie, 2002) sama 
výslovně uvádí, že užití tohoto konceptu v jiných geografických a kulturních kon-
textech není vhodné.
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faktor, který představu „křesťanské Evropy“ problematizuje – ros-
toucí náboženská diverzita v evropských společnostech, která do hry 
vnáší jiné verze náboženské či kulturní paměti. Přesto je podle Davie 
i nadále zřejmé, že z kulturního (na rozdíl od právního) hlediska mezi 
jednotlivými náboženskými tradicemi v Evropě nepanuje rovnost. 
Historické dědictví Evropy je (dominantně) křesťanské.

Pro zodpovězení své základní otázky si Davie vytváří konceptu-
ální aparát postihující různé typy či dimenze paměti. Privilegované 
místo mezi nimi zaujímá zástupná paměť25 (vicarious memory), která 
vyjadřuje situaci, kdy „je relativně malé množství lidí schopno ‘starat 
se’ o paměť (a zvláště křesťanskou paměť) jménem druhých“ (Davie, 
2000, s. 177)26. Tento mechanismus může spolehlivě fungovat pouze 
za předpokladu, že „pasivní“ většina, v jejímž zastoupení „aktivní“ 
menšina náboženskou paměť udržuje, disponuje alespoň základním 
porozuměním této paměti (či tradici) a identifikuje se s ní. Příkladem 
jeho fungování může být zájem většinového (nábožensky pasivního) 
obyvatelstva na existenci křesťanských církví coby strážkyň příslušné 
paměti a zároveň institucí operujících na principu veřejné prospěš-
nosti (public utility). Podle Davie ztělesňuje koncept zástupné pa-
měti inovativní nástroj k analýze sekularizačního procesu, který je 
schopen jemněji uchopit probíhající náboženské změny a reflektovat 
skutečnost, že k přetrvávání určité náboženské paměti ve společnosti  
a jejímu vlivu na ni není nutné, aby byla tato paměť aktivně prosazo-
vána většinou populace. Sociální základnou zástupné paměti přitom 
nemusí být pouze národní společenství, ale také různé typy komunit 
na lokální úrovni.

Pojem nejisté paměti (precarious memory) zohledňuje fakt, že 
každá paměť pro své uchování v čase vyžaduje úspěšný mezige-
nerační přenos. Dostupná data však ukazují, že nejmladší genera-
ce evropských společností ztrácejí povědomí o křesťanské tradici  
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25 Kvasničková (2005) ve své monografii používá překlady „zastupujúca pamät“  
(s. 66) a „pamät v zastúpení“ (s. 71). 

26 Davie v tomto kontextu hovoří také o „zástupném náboženství“ (vicarious religi-
on). Ke kritice tohoto konceptu viz např. Bruce a Voas (2010).
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a nejsou schopny si dostatečně osvojit příslušné náboženské vědění27.  
Zavedené vzdělávací instituce nedokáží tuto funkci efektivně plnit. 
Ještě komplikovanější je v tomto ohledu situace náboženských menšin  
– a jejich náboženských pamětí – které na rozdíl od stoupenců do-
minantní tradice nemohou hledat oporu v klíčových institucích kul-
turní paměti. Zprostředkovaná paměť (mediated memory) odkazuje 
ke zprostředkovanému vztahu mezi náboženským poselstvím a jeho 
adresáty, který je v moderních podmínkách realizován skrze (zejmé-
na elektronická) masmédia. Alternativní paměť (alternative memory) 
klade do centra pozornosti otázky náboženské diverzity a plurality, 
ať už přichází zevnitř dominantní náboženské tradice, zvnějšku nebo 
jsou plodem kulturních inovací. Symbolická paměť (symbolic me-
mory) se pak vztahuje na kulturní rovinu, v níž náboženství nalézá 
prostor ke svému vyjádření (např. liturgie, architektura či pouti).

3.	 Paměť	a	náboženství	v	sociologickém	
studiu	české	společnosti

Zvýšený akademický zájem o problematiku paměti se pochopitelně ne-
vyhnul ani českému prostředí. Přestože témata spjatá s otázkou kolektivní 
paměti či kolektivního vědomí mají v české (československé) sociologii 
delší tradici (srv. Kilias, 2013), lze o explicitním zájmu o paměť – ať už jako 
předmět studia, nebo jako konceptuální nástroj – hovořit až v posledním 
desetiletí28. Klíčové postavy v tomto kontextu představují Jiří Šubrt a čás-
tečně také Miloš Havelka29, kteří sociologický výzkum paměti etablovali  
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27 Tento trend lze vyjádřit termínem náboženský analfabetismus (religious illiteracy). 
S ním se v prostředí české sociologie můžeme setkat například v pracích Zdeňka 
Nešpora (srv. Nešpor, 2010, s. 36).

28 Podobná situace panuje i na poli české historiografie. Švaříčková Slabáková ve své 
přehledové stati z roku 2007 konstatuje, že „(d)nes už (...) pojem paměti v české his-
toriografii zdomácněl“, kdežto v roce 1994 se o paměti „ve studiích a článcích čes-
kých historiků a historiček sotva hovořilo“ (Švaříčková-Slabáková, 2007, s. 232-233).  
Z nejnovějších publikací viz např. Ferencová, Nosková a kol. (2009), Šustrová (2012), 
Kreisslová (2013), Holubec (2015) nebo Šustrová a Hédlová (2015).

29 K Havelkově příspěvku k sociologii paměti viz Havelka (2007). 
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v kontextu rozvíjení historické sociologie. Významným (nejen) symbo-
lickým krokem se stalo ustavení Centra pro výzkum kolektivní paměti 
při Fakultě sociálních věd, Filozofické fakultě a Fakultě humanitních 
studií Univerzity Karlovy v Praze30. Později pak následovaly tematic-
ky úžeji vymezené „paměťové“ projekty jako Kolektivní paměť a pro-
měna městského prostoru (2012 – 2014)31, Paměť romských dělníků  
(2012 – 2015)32 nebo Rodinná paměť a mezigenerační přeměna identit 
(2015 – 2017)33. Z důležitých publikací pak stojí v prvé řadě za zmínku 
dvě kolektivní monografie: Historické vědomí obyvatel České republiky 
perspektivou sociologického výzkumu (2013)34, editovaná Jiřím Šubr-
tem, Jiřím Vinopalem a kol.35 a Kolektivní paměť. K teoretickým otáz-
kám (2014), editovaná Nicolasem Maslowskim, Jiřím Šubrtem a kol. 

V rámci této stati si speciální zmínku zaslouží aktuálně probíhají-
cí projekt s názvem Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti 
v České republice, jenž problematiku paměti tematizuje explicitně ve 
vztahu k náboženství a pro svá empirická zkoumání se snaží využít do-
stupných konceptuálních nástrojů, které paměťová studia v současnosti 
nabízejí36. I před zahájením realizace tohoto projektu však bylo možné 
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30 Webové stránky Centra, které zahájilo svou činnost v roce 2012, jsou dostupné na 
adrese http://collectivememory.fsv.cuni.cz/. 

31 Mezinárodně koncipovaný projekt realizovaný na Fakultě sociálních studií Masa-
rykovy Univerzity v Brně (řešitel Csaba Szaló) a finančně podpořený Grantovou 
agenturou ČR. Z publikací vzešlých z projektu viz např. Rapošová, Sejková a Sza-
ló (2013) nebo Szaló, Hamar (2014). K otázce „paměti měst“ viz též Burzová et al. 
(2013).

32 Projekt podpořený Ministerstvem kultury ČR, jehož hlavní řešitelkou a koordiná-
torkou byla Kateřina Sidiropulu Janků. Více na webových stránkách http://www.
leperiben.cz. Z publikací vzešlých z projektu viz např. Sidiropulu Janků (2013), 
Oláh (2013) nebo Nedbálková a Sidiropulu Janků (2015).

33 Projekt řešený na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod vede-
ním Radmily Švaříčkové Slabákové.

34 Tato publikace vznikla v rámci projektu Sociologický výzkum historického vědo-
mí obyvatel české republiky realizovaného pod vedením Jiřího Šubrta v letech 
2009-2011 s finanční podporou Grantové agentury ČR.

35 Publikace je výsledkem práce v rámci postdoktorského projektu Vejít do kolektiv-
ní paměti: sociální konstrukce uznání v českých a slovenských národních prozo-
pografických publikacích, řešeného v letech 2013-2015 Nicolasem Maslowskim.

36 Projekt probíhá s finanční podporou Grantové agentury ČR od roku 2014 a pod ve-
dením Dušana Lužného se na něm podílí pracoviště z Filozofické fakulty Univer-
zity Palackého v Olomouci a Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
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v českém prostředí narazit na několik sociologických publikací, kte-
ré pro studium náboženství konceptu paměti využívaly. Patří mezi ně 
zejména srovnávací studie slovenské socioložky Adely Kvasničkové 
Náboženstvo ako kolektívna pamäť: prípad Slovenska a Čiech (2005)  
a monografie české sociální antropoložky Barbory Spalové Bůh ví 
proč. Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních 
Čechách (2012). Krátce se u nich zastavme, abychom si povšimli, které 
konkrétní teoretické impulsy z pole paměťových studií recipovaly a ja-
kým způsobem je zužitkovaly při práci s empirickým materiálem.

Cílem srovnávací práce Adely Kvasničkové bylo „poskytnout je-
den z možných přístupů k popisu a vysvětlení náboženských změn na 
Slovensku a v Čechách v období po rozpadu společného státu a záro-
veň přispět k analýze stavu a možností teoretického zázemí zkoumání 
náboženství v posttotalitním období“ (Kvasničková 2005: 5). Autorce 
tak nešlo „pouze“ o získání nových poznatků vzešlých z empirických 
dat, ale také o nabídnutí originálního teoretického příspěvku v oblas-
ti sociologie náboženství, kterou dle jí citovaných maďarského so-
ciologa Miklóse Tomky v postkomunistických zemích charakterizují 
„velmi bídné teoretické základy“ (ibid.). K naplnění svého záměru 
se obrátila k teorii kolektivní paměti v její Halbwachsem ustavené  
a Hervieu-Léger a Davie rozvíjené podobě (viz výše)37. 

Analýza Kvasničkové vychází z empirického pozorování odlišné 
dynamiky náboženského vývoje ve sledovaných zemích po roce 1993 
– zatímco slovenskou společnost provázel nárůst počtu obyvatel hlá-
sících se k náboženskému vyznání (a to i v relativních číslech), došlo 
v české společnosti k jeho výraznému poklesu. Tento rozdíl podle au-
torky problematizuje rozšířené výklady stavu religiozity v postkomu-
nistických zemích coby důsledku řízené sekularizace během období 
komunistického režimu (srv. Tížik, 2011). Je proto potřeba najít jiný 
teoretický přístup, který by byl schopen daný fakt adekvátně vysvětlit. 
Zvolená perspektiva kolektivní paměti jí vede k zaměření pozornosti 
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37 Její studie proto obsahuje také kapitolu, která plní funkci základního uvedení do 
teoretického rámce Maurice Halbwachse a Danièle Hervieu-Léger (Kvasničková, 
2005, s. 29-65).
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na dvě oblasti náboženské situace na Slovensku a v Česku: historické 
formování náboženských tradic v obou zemích a jednotlivé formy ko-
lektivního pamatování s důrazem na roli náboženských rituálů. 

Pokud jde o historické utváření „křesťanské paměti“, spatřuje 
Kvasničková nejvýraznější rozdíly mezi oběma zeměmi v rovině tr-
vání a projevů antireformace a rekatolizace. „Paměť na institucionali-
zované křesťanství se na Slovensku pojí více se vzpomínkou na mož-
nost rozvoje kultury, vzdělání a na naděje na (každodenní i etnické) 
přežití, v Čechách se paměťová schémata spojují více s traumatem  
vazeb ‘mezi trůnem a oltářem’“ (Kvasničková, 2005, s. 70). Pro reflexi 
druhé z oblastí Kvasničková volí konceptuální schéma Grace Davie 
zahrnující různé dimenze náboženské paměti (zástupná, nejistá, zpro-
středkovaná, alternativní a kulturní). Řadu dílčích postřehů shrnuje do 
závěru, že „(n)a Slovensku existuje v porovnání s Čechami nejen jiná 
historie institucionalizované religiozity a jiná její paměťová schémata, 
ale také jiné paměťové mechanismy, které v neposlední řadě souvisejí 
se skutečností, že je paměť v Čechách více než na Slovensku pozna-
menaná písemnou komunikací“ (Kvasničková, 2005, s. 95)38. S tím 
souvisí také důležitější role tzv. lidové zbožnosti ve slovenské společ-
nosti ve srovnání s tou českou, která má intelektuálnější charakter. 

Leitmotiv sledované studie tvoří důraz, který její autorka klade 
na roli regionálních diferencí a lokálního kontextu. Kvasničková je 
zdrženlivá nejen vůči generalizacím o „religiozitě střední a východní 
Evropy“, ale také k přílišným zobecněním ignorujícím často dosti vý-
razné rozdíly uvnitř jednotlivých národních států. V realitě totiž může 
docházet k situacím, kdy k sobě některé přilehlé oblasti z odlišných 
států mohou mít co do svého náboženského profilu blíže než některé 
regiony uvnitř téhož státu (například východní Morava se může po-
dobat více západnímu Slovensku než severním Čechám). Regionální 
perspektiva také odkrývá relativní setrvačnosti náboženské paměti na 
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38 V tomto kontextu se analyticky nabízí Asmannova koncepce kulturní a komu-
nikativní paměti, která úzce souvisí s rozlišením kultur na orální a skripturální. 
Kvasničková s ní ovšem nepracuje, identifikované rozdíly nahlíží prizmatem 
„zprostředkované paměti“ (srv. Kvasničková, 2006). 
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lokální úrovni, která bývá narušena pouze razantními zásahy do sociál-
ní struktury obyvatelstva (jak dokazuje případ severočeských Sudet). 

V závěru své studie Kvasničková shrnuje její hlavní poselství: roz-
dílný náboženský vývoj na Slovensku a Česku po roce 1993 ukazuje, že 
„ani společný stát, ani společné procesy modernizace, ani čtyřicetileté 
společně sdílení totalitního režimu s jednotnou ateistickou politikou ne-
nivelizovalo náboženskou odlišnost jednotlivých zemí“ (Kvasničková, 
2005, s. 93). Tento fakt ubírá na přesvědčivosti klasickým sekularizač-
ním teoriím a otevírá prostor adekvátnějším přístupům, mezi nimiž za-
ujímá významné místo halbwachsovská perspektiva kolektivní paměti 
rozvinutá v pracích Hervieu-Léger a Davie. Jejich síla spočívá ve schop-
nosti sociologicky uchopit krizi tradičních institucionalizovaných forem 
náboženství v podmínkách rozvinuté modernity a současně připustit 
možnost geneze nových, individualizovaných a lokálních forem nábo-
ženské paměti, pro něž může historická náboženská tradice představovat 
jeden z možných symbolických rezervoárů.

Práce Barbory Spalové, sestávající ze dvou relativně samostatných stu-
dií a závěrečné „reflexe z terénu“, se od práce Adely Kvasničkové v řadě 
ohledů liší. Pro účely tohoto textu se omezíme na první ze studií, která 
se soustřeďuje na podoby konstruování paměti období před 2. světovou 
válkou až po současnost v prostředí tří církevních organizací (dvou ka-
tolických a jedné baptistické) v lokalitě bývalých Sudet39. Autorka v je-
jím úvodu deklaruje zájem o to, „jak si aktéři konkrétních církví vytvářejí  
v dosídleném pohraničí místa coby domovy v obývaném prostoru, co (koho) 
a jak sem umisťují, co (koho) naopak vymísťují“ a o popis toho, „v jakých 
aktuálních kontextech se tato místa ocitají, tedy jak tyto paměti prosazované 
církvemi (ne)rezonují s dalšími společenskými pamětmi“ (Spalová, 2012, 
s. 12)40. Z této formulace můžeme postřehnout, že tam kde Kvasničkové 
analýza končila – u tematizace regionálních diferencí religiozity a existen-
ce plurality „náboženských pamětí“, – výzkumná pouť Spalové začíná.
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Olgy Šmídové (2010).
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Přestože se v názvu výše uvedené publikace (stejně jako její zde 
sledované části) objevuje pojem „paměť“, nejedná se o jediný (ani 
klíčový) koncept, o který se ve svém zkoumání Spalová opírá. Kromě 
paměti ji k interpretaci slouží také koncepty globální diaspory a reži-
mů moci/pravdy. Na rozdíl do Kvasničkové užívaný koncept paměti 
předem nevymezuje, ani blíže nepředstavuje myšlenkovou tradici, ze 
které jej přejímá41. Že se fakticky jedná o „eklektickou“ volbu, se čte-
nář dozvídá až průběžně a zčásti nepřímo. 

Pojem „paměť“ se u Spalové vyskytuje v zásadě ve dvou kontex-
tech – jako paměť místa (Mařenice, Jablonné) a paměť určité kolekti-
vity či instituce (křesťanská „Církev“, katolická církev, česká společ-
nost). Při pojednávání problému způsobů „napojení aktuální paměti 
české církve na ‘velkou, svatou’ paměť církve“ (Spalová, 2011, s. 117)  
je explicitně zmíněna definice náboženství Hervieu-Léger, pro niž je 
paměť klíčovým elementem. Spalová také tematizuje Halbwachsem 
identifikovanou konfliktní povahu náboženské paměti, v níž se sváří 
paměť „teologická“ s pamětí „mystickou“. S motivem konfliktu souvisí 
také fungování „alternativních pamětí“ (pojednávaný Grace Davie, na 
kterou však Spalová v tomto případě neodkazuje), které některé nábo-
ženské skupiny udržují v kontrastu s „oficiální“ církevní pamětí o ko-
munistickém období. Jiný z inspiračních podnětů čerpaných u Hervieu-
-Léger se pak dotýká limitů možného působení katolické paměti v širší 
společnosti, které vyplývají z oslabené role (nejen) církevní autority  
(a instituce církve jako takové) v podmínkách modernity.

V kontextu sledovaných křesťanských organizací operuje Spa-
lová s pojmem katolické paměti, kterým rozumí „specifické obrazy  
o minulosti, jež se v české katolické církvi ustanovily a stále ustanovu-
jí různorodými praktikami, které však vždy respektují hierarchickou 
strukturu církve a těží z anamnetické kultury církve vycházející ze sa-
mých základů křesťanství“ (Spalová, 2012, s. 125). Stejně tak hovoří  
i o „baptistické paměti“, která se jí podobá v líčení a hodnocení obrazu 
minulosti, ale v jiných ohledech se od ní liší (omezená hierarchičnost, 

Možnosti	konceptu	paměti	 
pro	sociologické	studium	náboženství	v	české	společnosti

41 To neplatí o zmiňovaných konceptech globální diaspory a (částečně) režimů moci/
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dominance přítomnosti nad minulostí, nižší míra exkluzivismu vůči 
alternativním pamětem). Do hry Spalová dostává také pojem glokální 
paměť, jímž chce „podtrhnout neustálé vzájemné ovlivňování globál-
ních a lokálních obsahů, forem a médií paměti“ (Spalová, 2012, s. 128).  
Klade jej do souvislosti s Assmannovým rozlišením komunikativní 
a kulturní paměti, a to ve smyslu přiřazení lokální paměti k paměti 
komunikativní a globální paměti k paměti kulturní. „Glokální paměť“ 
pak ztělesňuje „průnik komunikativní a kulturní paměti“ a podílí se na 
utváření jednotlivých míst-domovů věřících. 

Podle Spalové její výzkum doložil, že „křesťanským církvím,  
a především církvi římskokatolické, se podařilo v české společnosti 
prosadit svou verzi paměti předválečného i poválečného období, v níž 
církev hraje roli strážkyně hodnot a morálky“. Jejím prostřednictvím 
do prostoru Sudet „znovu umisťuje zbožné německé obyvatelstvo, 
sakrální památky, idealizovaný řád a morálku. Naopak nesmlouvavě 
vymísťuje veškeré připomínky komunistického období, na které se 
smí vzpomínat pouze jako na dobu temna“ (Spalová, 2012, s. 140).  
K tomu autorka dodává, že z pohledu církví však tato skutečnost „čas-
to může být spíše Pyrrhovým vítězstvím“ (ibid.). 

4.	 Možnosti	konceptu	paměti	 
pro	studium	náboženství

Na výše uvedených řádcích jsme mohli vidět, že v současnosti po-
pulární koncept paměti disponuje nesporným potenciálem pro socio-
logické studium náboženství a jeho proměn v kontextu (pozdně) mo-
derních společností. Jak dokládají zejména příspěvky Jana Assmanna, 
Danièle Hervieu-Léger a Grace Davie, nabízí perspektiva paměti 
nový úhel pohledu na problematiku dosud dominantně uchopovanou 
skrze koncept sekularizace a na něj navázané teorie. Umožňuje totiž 
nejen vysvětlení slábnoucího vlivu tradičních forem náboženství, tj. 
zejména jeho institucionalizované/církevní podoby, ale také reflexi 
rozličných nových forem religiozity a náboženského života. V tom-
to smyslu tak navazuje na teoretické podněty Thomase Luckmanna  
z 60. let 20. století, k nimž se ostatně výše jmenovaní autoři hlásí. 
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V rámci sociologie se dají rozlišit v zásadě dvě základní varianty 
propojení konceptu paměti a tématu náboženství. V prvním případě 
nás zajímá, v jaké míře a v jaké podobě jsou v kolektivní paměti 
určité sociální skupiny přítomny obsahy, jež vymezujeme jako „ná-
boženské“. Oslabování náboženství se zde nutně nepřekrývá s osla-
bováním či narušováním kolektivní paměti. Původně „náboženská“ 
paměť může být v průběhu času nahrazována různými podobami 
„sekulární“ paměti. Sekularizace se v této perspektivě bude jevit 
jako proces více či méně intenzivního „zapomínání“ náboženství, 
jehož (ne)vratnost zůstává otevřenou otázkou. Sociologická pozor-
nost se zde bude upírat primárně na mechanismy, které přispívají  
k narušování sociální základny („struktury věrohodnosti“) ukotvují-
cí tradiční náboženskou paměť.

Ve druhém případě je samotné náboženství chápáno jako ztěles-
nění kolektivní paměti. Jak poznamenává Sakaranaho (2011, s. 151), 
„všechny náboženské tradice se tak či onak konstituují v procesu 
vzpomínání, který je ze své podstaty selektivní s ohledem na to, co 
je uchováváno a co zapomínáno.“ Pojímáme-li pak náboženství jako 
výhradní doménu kolektivní paměti (a její synonymum), platí, že 
oslabování náboženství a narušování kolektivní paměti logicky krá-
čejí ruku v ruce. Taková perspektiva vede ke skeptičtějšímu postoji 
k možnostem uchování náboženství v podmínkách (pozdně) moder-
ních společností postižených „amnézií“ a otevírá problém funkčních 
alternativ pro zasazení jedince do širšího sociálního světa a zajištění 
jeho pocitu identity, čímž se vrací k luckmannovské otázce pro osudu 
jedince ve struktuře moderní společnosti (srv. Luckmann, 1967).

Nabízí se zde pochopitelně i další směry zkoumání, zvláště ne-
budeme-li se omezovat na sociálně konstruktivistické pojetí42 pamě-
ti a zahrneme do svých úvah také impulsy přicházející z rozsáhlého 
pole kognitivních věd. Pro české prostředí zformuloval náčrt tako-
vého programu Dušan Lužný (2014). Podle jeho názoru neexistuje 
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mezi sociálně konstruktivistickým a kognitivistickým přístupem  
k paměti nepřekročitelný předěl a lze mezi nimi nalézt zřetelná pojít-
ka. Lužný uvádí, že „(j)edním ze způsobů, který by mohl být zákla-
dem pro analýzu paměti a kulturní paměti a který by umožnil propo-
jení konstruktivistického a kognitivního přístupu, je tzv. zkušenostní 
realismus, jehož autorem je George Lakoff“ (Lužný, 2014, s. 16).  
S jinými inspiračními zdroji přichází Karger (2014), který upozorňuje 
na práce Jamese Wertsche, Edwina Hutchinse nebo Bruno Latoura 
blízké teoriím distribuované kognice. Pro analýzu sekularizace se pak 
přínosným ukazuje být práce Jonathana Lanmana (2012), jež kombi-
nuje poznatky kognitivních přístupů a sociologického studia přenosu 
náboženské víry.

Koncept paměti zajisté nepředstavuje samospasný či všespas-
ný prostředek pro zodpovězení všech důležitých otázek týkajících  
se pozice náboženství v současných (západních) společnostech. Jeho 
případné přijetí či širší zapojení do sociologického instrumentária  
by mělo být rozhodně vedeno jasně artikulovaným výzkumným zá-
jmem a zdravou potřebou klást „nové a zajímavé otázky“. Teorie, 
které s tímto konceptem pracují, by se neměly stát jen další součástí 
Petruskem pranýřované „deštníkové sociologie“ (viz Úvod) a klíčo-
vé postavy „paměťových studií“ jen dalšími objekty „totemického 
uctívání“. Tomu lze zabránit jen důkladným čtením příslušných te-
oretických příspěvků a jejich promyšleným a citlivým využíváním  
v empirické praxi.
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Sociálno-ekonomické faktory  
kvality	života	a	marginalizácie	 

v	poľnohospodárstve	a	na	vidieku
Social-economic factors of the quality of life and 

marginalization in agriculture and on the countryside.

Stanislav BUCHTA

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá analýzou sociálne znevýhodnených osôb z pôdohos-
podárstva. Popisuje fenomén „tzv. agrárnej nezamestnanosti“ a hodnotí 
tlak zo strany poľnohospodárskych zamestnávateľov na flexibilitu pracov-
noprávnych vzťahov. Stále viac sa začína zviditeľňovať kategória sezón-
nych poľnohospodárskych pracovníkov. Identifikuje širšie ekonomické  
a sociálne dôsledky zníženej sociálnej ochrany zamestnancov v poľnohos-
podárstve. Poukazuje na zníženú kvalitu života na vidieku a analyzuje samo-
zásobiteľské aktivity ako ustupujúcu alternatívu vidieckeho obyvateľstva.

Abstract 
This paper deals with analysis of socially disadvantaged people in 
the field of agriculture. It describes the phenomenon of the “so-called  
agrarian unemployment” and assesses the pressure on the part of agriculture 
employers on the flexibility of labour-law relations. The category of 
seasonal agricultural workers becomes more and more visible. It identifies 
broader economic and social consequences of decreased social protection 
of employees in agriculture. It also shows at decreased quality of life in the 
countryside and analyses the self-supplying activities of the population of 
the country as a receding alternative.
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1. Konceptuálny rámec

Podľa Pašiaka (Falťan, Gajdoš, Pašiak, 1995) sa s pojmom sociál-
nej marginality, sociálnej marginalizácie stretávame najmä v súvislos-
tiach so sociálnou stratifikáciou a sociálnou deviáciou. Ide o sociálne 
skupiny, či sociálne procesy, ktoré sa dostávajú na okraj spoločnosti, 
či sociálneho vývoja, stávajú sa menej dôležitými, menej význam-
nými, okrajovými. V tejto súvislosti identifikuje aj sociálno-priesto-
rovú marginalitu, ktorá sa vzťahuje na sociálnu problematiku územ-
nej, regionálnej, sídelnej, lokálnej marginality. Súvisí predovšetkým 
s priestorovým chápaním sociálnej sféry, s priestorovým chápaním 
sociálnej politiky. Táto priestorovo – hodnotiaca stránka, vyjadruje, 
že celé sociálne priestory sa dostali na okraj sociálneho vývoja – sta-
li sa v sociálnom vývoji marginálnymi. Niekedy sa v sociológii na 
označenie niektorých podobných sociálnych javov používa aj pojem 
„periféria“. Ide o blízkosť k pojmu „sociálna marginalita“. Priestoro-
vými aspektmi sociálnej marginalizácie a exklúzie sa zaoberal Michá-
lek (2004). Podľa neho nositeľmi sociálnej exklúzie môžu byť nielen 
obyvatelia istého územia, ale samotné toto územie (zlý stav bytové-
ho fondu, chýbajúca občianska vybavenosť alebo jej zlá kvalita, do-
pravná nedostupnosť a izolovanosť územia, nevýhodný či kolabujúci 
trh práce, nezamestnanosť, nedostatok pracovných príležitostí, nízke 
životné perspektívy obyvateľstva, sociálna izolácia a nízky sociálny 
kapitál, zhoršený zdravotný stav obyvateľstva, stigmatizácia oblasti  
a jej obyvateľstva, apod). Marginalizácia v svojich dôsledkoch zna-
mená, že ľudia majú malý alebo žiadny prístup k prevládajúcim služ-
bám a infraštruktúre a sú odkázaní na neformálne a príležitostné spô-
soby produkcie a smeny, mimo oficiálne vymedzenú pracovnú silu 
a oficiálne vykonávané ekonomické aktivity (Sirovátka 1997, 2004). 

V našom prístupe sa budeme skôr pozerať na marginalizáciu z hľa-
diska postavenia osôb na trhu práce. Marginalizácia na pracovnom 
trhu je preto najčastejšie a najspoľahlivejšie operacionalizovaná ako 
dlhodobá nezamestnanosť, opakovaná nezamestnanosť ale i neisté  
a málo platené zamestnania. Ide o o absenciu alebo obmedzenie par-
ticipácie osôb v trhovej súťaži o pracovné miesta. Proces marginali-
zácie na pracovnom trhu je ponímaný ako zaujatie okrajovej pozície, 
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ktorá je dôsledkom štruktúry príležitostí na pracovnom trhu a jeho 
segmentácie, dôsledkom selektívnych procesov na pracovnom trhu  
a dôsledkom marginalizácie spojenej s určitou diskrimináciou. Pri ne-
dostatku pracovných miest, finančnej nevýhodnosti ponúkaných za-
mestnaní a absencii lepších perspektív, znížená úroveň ašpirácie vedie 
k rezignácii na pracovné aktivity. Na druhej strane však môže zna-
menať i prijatie nízko platených zamestnaní alebo aktivity v tieňovej 
ekonomike. Tieto osoby sa môžu začleňovať do spoločnosti ako lacná 
a ľahko použiteľná pracovná sila. Pri tzv. organizovanej marginalite 
sa vytvára tolerantné kultúrne zázemie, ktoré je charakteristické rezig-
náciou na platené zamestnanie a na vyšší sociálny status. Tieto osoby 
hľadajú životnú rovnováhu výkonom aktivít, ktoré sú charakteristické 
jednoduchou manuálnou prácou. Táto materiálna forma existencie je 
podľa Sirovátku (2004) obmedzená v mestskom prostredí, výraznej-
šie možnosti jej rozšírenia sú na vidieku.

„Dôsledkom marginalizácie je pre postihnuté osoby všeobecne 
neistota, obmedzený prístup k službám a infraštruktúre spoločnosti, 
viazanosť na sekundárny trh práce, na neformálne alebo neštandardné 
či príležitostné, krátkodobé pracovné pomery“ (Mareš P., Vyhlídal J., 
Sirovátka T., 2002). Zmeniť tento stav je pre je pre mnohé z mar-
ginalizovaných osôb s ohľadom na ich nedostatočný ľudský kapitál 
a previs ponuky pracovnej sily analogického charakteru na trhu práce 
obťažné. Obťažné je to aj pre to, že sociálne siete týchto osôb tvoria 
ľudia s podobným osudom a marginalizácia sa rozširuje v ich nukle-
árnych i širších rodinách (Mareš P., Vyhlídal J., Sirovátka T., 2002). 
Marginalizáciou sú najviac ohrozené osoby a sociálne kategórie  
s nízkym ľudským kapitálom (predovšetkým nízkym vzdelaním, ne-
dostatočnou alebo žiadnou kvalifikáciou, ale i s nedostatočnými pra-
covnými návykmi, neschopné požadovanej flexibility, atď.). Takéto 
poňatie splýva do určitej miery s konceptom exklúzie na pracovnom 
trhu, ktorý je tesne previazaný s exklúziou sociálnou. Pojem sociálnej 
exklúzie označuje rozpad či absenciu sociálnych vzťahov a nedosta-
točnou sociálnu participáciu. I keď koncept exklúzie je často ozna-
čovaný ako vágny a je zaťažený početnými ekonomickými, sociál-
nymi, politickými a kultúrnymi konotáciami, pre sociálnu exklúziu 
sú kľúčové dva aspekty“ deprivácia a marginalizácia na pracovnom 
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trhu a deprivácia sociálna (deprivácia, rozpad a absencia sociálnych 
väzieb). Exklúzia je všeobecne protipólom pojmu sociálnej solidarita 
a integrácie. Marginalizácia na pracovnom trhu je hlavnou formou 
procesu ekonomické exklúzie. Ide o sociálnu skupinu systematicky 
znevýhodnenú na trhu práce s vysokou pravdepodobnosťou kultúry 
závislosti na sociálnych dávkach.

Základným rysom termínu sociálna exklúzia je jej interpretačná 
nejednoznačnosť. Room (1991) upozorňuje, že koncept sociálnej ex-
klúzie nie je celkom nový a že v mnohom kopíruje koncept chudoby. 
Existuje úzka spojitosť medzi konceptom chudoby a sociálnej exklúzie. 
Na druhej strane nie je možné tieto dva koncepty zlučovať. Kotýnko-
vá (2000) sociálnu exklúziu od chudoby rozlišuje. Chudobu spojuje  
s vylúčením osôb či skupín obyvateľstva od materiálnych zdrojov  
spoločnosti a sociálnu exklúziu spojuje s vylúčením z účasti na živote 
spoločnosti, s tým, že medzi nimi môže, ale nemusia existovať súvis-
losť. Autor príspevku zastáva názor, že sociálnu exklúziu nie je možné 
redukovať na chudobu, pretože chudoba nemusí byť znakom sociálne-
ho vylúčenia, i keď medzi obidvomi fenoménmi existuje istá súvislosť. 
Sociálnu exklúziu chápeme ako komplexnejší stav. Jednou z charakte-
ristík a podmienok sociálneho vylúčenia môže byť aj chudoba. 

2. Metodický postup

Príspevok je založený:
• na analýze vývoja marginalizovaných sociálnych skupín poľno-

hospodárskej populácie, ktorá vychádzala z kvantifikovaných ana-
lýz regionálne agregovaných údajov z databáz Ústredia práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, rezortných poľnohospodárskych štatistík, 
analytických dokumentov, apod.,

• na analýze štatistických dát, regionálne diferencovaných sociálno 
ekonomických indikátorov a ich interpretácii. Základným zdrojom 
dát boli štatistické údaje zo ŠÚ SR, 

• na využitie niektorých kvalitatívnych metód (riadené rozhovory, 
sekundárna analýza príslušných relevantných vedeckých a odbor-
ných dokumentov, a pod.)
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3. Sociálno-priestorová marginalita  
v	poľnohospodárstve	

V poľnohospodárstve sa objavujú niektoré nové trendy resp. so-
ciálne problémy:
• masívne prepúšťanie nekvalifikovaných a nízkokvalifikovaných  

zamestnancov, vznik tvrdého jadra agrárnej nezamestnanosti
• zvyšuje sa počet sezónnych pracovníkov a rôzne formy skrátených 

pracovných úväzkov. Značná časť týchto osôb tak kombinuje do-
hody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer s rôznymi 
formami sociálnych príjmov. U tejto skupiny pracovníkov dochá-
dza k reálnemu zníženiu ich životnej úrovne,

• na vidieku sa objavuje marginalizovaná sociálna skupina poľ-
nohospodárskej populácie, najmä segment nekvalifikovaných  
resp. nízkokvalifikovaných poľnohospodárskych pracovníkov. 
Táto marginalizácia má i svoje priestorové dimenzie a najmä  
v ekonomicky znevýhodnených a periférnych oblastiach vytvára 
nerovnaké šance a príležitosti vidieckeho obyvateľstva a v niekto-
rých ich segmentoch dochádza k nebezpečiu prepadu do trvalej 
sociálnej odkázanosti s kultúrou závislosti na sociálnych príjmoch. 
Na vidieku dochádza ku koncentrácii nezamestnanosti do urči-
tých sociálnych kategórií (poľnohospodárska populácia je jednou  
z nich), ktoré sú na trhu práce marginalizované alebo sú z neho 
zvýšenou mierou vylučované.

• v súčasnosti na vidieku ustupujú diferencované typy samozásobi-
teľských fariem neregistrovaných fyzických osôb. Tieto aktivity 
vidieckeho obyvateľstva vytvárali istý „substitučný a kompen-
začný efekt“ zníženej kúpnej sily tejto populácie. I keď z týchto 
aktivít neplynuli výrazné peňažné príjmy (zvyšovali skôr naturál-
ne príjmy) pomáhali aspoň parciálne riešiť príjmovú depriváciu 
vidieckeho obyvateľstva. Vytvárali tak do istej miery „sociálne 
tlmiaci efekt“, ktorý zmierňoval sociálne dopady ekonomickej 
transformácie v poľnohospodárstve.
Najmä periférne regióny východného a juhu stredného Sloven-

ska sú charakteristické nedostatočnou ekonomickou infraštruktúrou  
s vysokým podielom nezamestnaného poľnohospodárskeho obyva-
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teľstva, ktoré bolo transformačnými zmenami najviac postihnuté. 
Tieto osoby vzhľadom k svojim štrukturálnym charakteristikám sa  
z hľadiska reintegrácie do trhu práce stávajú značne problémovou  
sociálnou skupinou. 

Poľnohospodárska populácia bola trhovou ekonomikou vytlačená 
na okraj trhu práce. Pre niektoré sociálne skupiny to malo charak-
ter statusového pádu (najmä v sociálnej skupine poľnohospodárskej 
populácie, ktorá už koncom 90. rokov minulého storočia „vyčerpa-
la“ skôr naakumulovaný kapitál z kombinovaného príjmu so svojho 
legálneho zamestnania a z osobného domového hospodárstva). Istá 
časť tejto populácie, ktorá bola už v minulosti vytlačená do dlhodobej 
nezamestnanosti je súčasne charakteristická i prerastaním sociálneho 
a etnického vylúčenia. 

Výskyt sezónnej pracovnej sily sa v pôdohospodárstve rok od roka 
zvyšoval. Ale od roku 2013 sa krátkodobé pracovné pomery, ktoré sa 
realizovali prostredníctvom dohôd o pracovnej činnosti podstatne zní-
žili. Dôvodom tohto poklesu (medziročný pokles činil 6 528 dohôd t.j. 
takmer jednu tretinu) bola skutočnosť, že z týchto dohôd sa začali pla-
tiť odvody do sociálnych fondoch a cena tejto sezónnej práce sa tak 
pre zamestnávateľov podstatne zvýšila. U veľkých zamestnávateľov 
sa objavil trend riešenie sezónnej práce prostredníctvom Agentúr do-
časného zamestnávania. Brigádnikov tak vytlačili Agentúry dočasné-
ho zamestnávania resp. neevidované práce za naturálnu protislužbu. 
Objavujú sa dokonca názory (Sedlák, 2015), že Slovensko sa vydalo 
cestou, ktorou už dávno kráča Holandsko či Španielsko. Ani tu ne-
robia na zeleninárskych farmách manuálne práce domáci, ale cudzia 
nájomná pracovná sila. To potvrdzuje i skutočnosť, že zmluvné práce 
v bežných cenách výrobcov pre poľnohospodárstvo sa od roku 2011 
do roku 2013 zvýšili o 28 % t. j. viac ako štvrtinu (Hrubý obrat – Eko-
nomický účet – vybrané ukazovatele poľnohospodárstva).

4.	 Agrárna	nezamestnanosť

V Stratégii Európa 2020 sa konštatuje, že „Nezamestnanosť zo-
stáva jednou z hlavných výziev pre slovenskú ekonomiku, keďže SR 
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patrí medzi členské štáty EÚ s najvyššou mierou dlhodobej neza-
mestnanosti a mierou nezamestnanosti mladých ľudí.“ V štruktú-
re dlhodobej nezamestnanosti sú už dlhodobo fixovaní pracovníci 
s predchádzajúcim zamestnaním v poľnohospodárstve. 

V období poklesu agrárnej zamestnanosti pochopiteľne rástla 
i nezamestnanosť pracovníkov s predchádzajúcim zamestnaním 
v poľnohospodárstve, ktorú operacionálne definujeme ako agrár-
nu nezamestnanosť (t. j. segment nezamestnanej populácie, ktorý 
mal posledné zamestnanie v poľnohospodárstve). Poľnohospo-
dárstvo, po priemysle a stavebníctve sa dlhodobo stáva jedným 
z hlavných dodávateľov nezamestnaných osôb do evidencie úra-
dov práce.

V tomto type nezamestnanosti je evidentná prítomnosť tvr-
dého jadra dlhodobej nezamestnanosti (nad jeden rok evidencie 
na príslušnom úrade práce) najmä v regiónoch s nízkym počtom 
pracovných príležitostí. Väčšinou ide o poľnohospodárske regió-
ny južného a východného Slovenska, v ktorých poľnohospodár-
stvo zamestnávalo vysoké počty nekvalifikovaného vidieckeho 
obyvateľstva. 

Tento typ nezamestnanosti sa stáva v niektorých vidieckych ob-
lastiach obtiažnym sociálne politickým problémom s multiplikač-
ným efektom dĺžky nezamestnanosti (čím dlhšie sú tieto osoby bez 
zamestnania, tým menšiu majú nádej si prácu opäť nájsť). Uvedenú 
nezamestnanosť prehlbujú trendy, ako:
• dlhodobý útlm poľnohospodárskej výroby 
• postupný proces zmien zamestnaneckého statusu v poľnohospo-

dárstve (fragmentarizácia zamestnaneckej kariéry) a vylúčenie 
menej kvalifikovaných skupín pracovníkov z trhu práce,

• nízka schopnosť poľnohospodárskej populácie k rekvalifikácii 
(nízka rekvalifikačná flexibilita),

• nárast agrárnej nezamestnanosti spojený s poklesom využitia vý-
robných kapacít v poľnohospodárstve, najmä v živočíšnej výro-
be, ktorá na seba viazala vysoký podiel živej práce,

• do istej miery i výhodnosť statusu nezamestnaného na vidieku, 
ktorý je často spojený s domácim hospodárstvom, resp. čiernou 
prácou, atď.
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Pôdohospodárstvo bolo v roku 2014 odvetvím so šiestym najvyš-
ším stavom uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce. 

 
5.	 Agrárna	zamestnanosť

Slovensko bolo ešte v 30. rokoch klasická vidiecka krajina s vyso-
kou mierou agrárnej zamestnanosti. V roku 1930 pracovalo v poľno-
hospodárstve, lesníctve a rybárstve 57 % práceschopného obyvateľ-
stva. Na začiatku kolektivizácie v roku 1949 pracovalo v slovenskom 
agrárnom sektore 917 tis. osôb s miernou prevahou žien. Po roku 
1945 pôvodne rurálne Slovensko bolo šokovým spôsobom industria-
lizované a urbanizované. Toto rýchle tempo industrializácie a urbani-
zácie dynamizovalo vývoj slovenskej spoločnosti. Agrárny sektor na 
Slovensku bol pred rokom 1989 typický vysokou sociálnou zames-
tnanosťou najmä v regiónoch južného a juhovýchodného Slovenska, 
kde bola nedostatočná ekonomická infraštruktúra. Poľnohospodár-
stvo zamestnávalo marginálne sociálne skupiny (rómsku populáciu, 
nekvalifikovaných pracovníkov, vidiecke ženy, dôchodcov, atď.) tzn. 
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Tab. 1 Vývoj nezamestnanosti pracovníkov s posledným zamestnaním v pôdo-
hospodárstve za obdobie 2001 – 2014

Prameň: www.upsvar.sk. Vypracoval: VÚEPP

Ukazovateľ 2001 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet 
uchádzačov 
o zamest-
nanie 
k 31. 12. 41 140 21 462 10 096 11 898 11 497 10 609 8 203 7 654 6 729
Podiel 
z celkového 
počtu 
odvetvovo 
identifiko-
vaných 
uchádzačov 
o zamest-
nanie v % 11,1 10,4 7,9 6,5 6,9 6,1 5,0 5,1 5,0
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tú časť práceschopnej populácie, ktorá nemala žiadne iné možnos-
ti lokálneho pracovného uplatnenia. Poľnohospodárstvo vykonávalo 
akúsi sociálnu charitu v marginálnych oblastiach.

V priebehu transformačného obdobia došlo v poľnohospodárskej 
prvovýrobe k výraznému úbytku pracovníkov v hlavnom zamestnaní 
(v minulosti tzv. trvalo činní pracovníci). Z 351,2 tis. v roku 1989 na 
51,5 tis. v roku 2014, t. j. na necelú jednu sedminu. Tento pokles súvisel 
nielen s obmedzením poľnohospodárskej výroby, ale aj so zánikom ne-
poľnohospodárskych aktivít (tzv. pridružených výrob), ktoré zamest-
návali až jednu pätinu pracovných síl v poľnohospodárstve. V poľno- 
hospodárstve pracovalo v roku 2014 1,8 % z ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva (resp. 2,2 % z celkového počtu pracujúcich). Tieto po-
dielové hodnoty dokumentujú prudký pokles agrárnej zamestnanosti 
(v roku 1990 pracovalo v poľnohospodárstve 11,1 % z ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva a 11,6 z celkového počtu pracujúcich, tzn. že 
každý deviaty pracovník v NH pracoval v poľnohospodárstve).

Primárnym znakom reštrukturalizácie v poľnohospodárstve bol 
proces postupného a extenzívneho rastu produktivity práce, ale s vý- 
razným vytláčaním časti pracovníkov do evidencie v nezamestna-
nosti. V poľnohospodárstve z hľadiska zamestnanosti stále prevláda 
zamestnanecký status s prevahou zamestnanosti v organizáciách nad  
20 zamestnancov. Agrárna zamestnanosť v organizáciách s 20 a viac 
zamestnancami je vytváraná predovšetkým poľnohospodárskymi 
družstvami (v roku 2014 zamestnávali približne 55 % z celkovej ag-
rárnej zamestnanosti). 

Vývoj agrárnej zamestnanosti je charakteristický nielen dlhodo-
bým poklesom zamestnanosti, ale aj podielovou zmenou profesných 
kategórií pracovných síl. Pri všeobecnom poklese manuálnych i ve-
dúcich pracovníkov bola ale dynamika znižovania manuálnych pra-
covníkov vyššia ako dynamika poklesu vedúcich a administratívnych 
pracovníkov. Tento trend odráža prirodzenú korigujúcu reakciu na 
sezónne výkyvy v potrebe práce, mierne narastajúcu diverzifikáciu 
smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, sústavné vytláčanie 
pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov, nároky na rast produk-
tivity práce a efektívnosť výroby, atď. a vytvára tak prirodzený tlak 
na racionalitu v tejto oblasti. Napríklad za roky 2000 až 2010 došlo  
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k zníženiu zamestnanosti o polovicu, ale s trojnásobným zvýšením 
počtu osôb pracujúcich na dohodu vykonávanú mimo pracovný pomer. 
Výrazne progresívny nárast podielu osôb pracujúcich mimo pracovný 
pomer bol typický pre všetky právne formy v poľnohospodárstve.

6.	 Tlak	na	flexibilitu	pracovnoprávnych	
vzťahov	a	nákladovo	úsporný	typ	
zamestnávania 

V regiónoch s vysokou nezamestnanosťou z odvetvia pôdohos-
podárstva sa už do istej miery vyčerpal vysoký potenciál agrárnej 
zamestnanosti (i keď proces znižovanie zamestnanosti tu bude ďalej 
selektívne prebiehať, ale miernejšom tempom) a viac sa tu budú vy-
užívať možnosti krátkodobých pracovných úväzkov na sezónne práce 
resp. v niektorých prípadoch zmena zamestnaneckého štatútu na šta-
tút samostatne zárobkovej činnosti, s ktorou si zamestnávateľ v rámci 
potreby zabezpečuje časovo obmedzené zmluvné výkony. Naopak 
určité rezervy v znižovaní stavov sa prejavujú v poľnohospodárskych 
družstvách, ktoré sa v tomto smere správali značne „sociálne“ a v mi-
nulosti znižovali počty svojich zamestnancov metódou prirodzeného 
odchodu (odchod do dôchodku, dobrovoľné odchody) a nedoplňova-
ním nových, mladých zamestnancov1).
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1 I keď pokles pracovných síl v poľnohospodárstve v SR bol za obdobie 1989-1998 
(OECD 2002, 2004) v krajinách V 4 druhý najvyšší (po Poľsku) existuje tu stále 
značný potenciál na ďalší pokles zamestnanosti. Všeobecne prevažuje názor, že 
na absorpciu prepustených pracovníkov z poľnohospodárstva je potrebná dyna-
mickejšia tvorba pracovných miest v odvetví služieb. Objavuje sa však i kritika 
a odmietanie „zamestnávateľskej záchrany“ odvetvia služieb, poukazujúcich na 
obrovskú heterogenitu profesií v službách a na to, že nové technológie sú skôr 
integrované do súčasných odvetví a len v minimálnej miere ju nahrádzajú. Niektorí 
autori (Loudin 2000) sa domnievajú, že zavádzanie nových technológií a vznik 
nových profesií v službách môže viesť naopak k ďalšiemu znižovaniu kvalifikácie 
pracovníkov (de-skilling) a môže zo strany týchto osôb vytvárať „nový typ nekva-
lifikovanosti“ a dochádzať k určitému spovrchneniu, spohodlneniu a názorovému 
zúženiu pohľadu na komplikované spoločenské problémy.
Kvalifikačná a profesná štruktúra u tejto časti nezamestnaných je vymedzená zá-
kladným vzdelaním a vyučením. Spolu s jazykovým handicapom (charakteristic-
kým pre vekovo staršie poľnohospodárske obyvateľstvo južných a východných 
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Nákladovo úsporný typ zamestnávania pracovníkov v poľnohos-
podárstve (s opakovaným využívaním svojim spôsobom už overeného 
a odskúšaného rezervoáru pracovných síl) sa tak presadzuje prostred-
níctvom rozdrobovania pracovného pomeru cez krátkodobé pracovné 
úväzky (realizované väčšinou dohodami o vykonanie práce). 

Znížená sociálna ochrana má predovšetkým negatívne dôsledky pre 
poľnohospodárskych sezónnych pracovníkov. Tento trend môže nega-
tívne ovplyvňovať i makroekonomické ukazovatele (napr. ekonomické 
a sociálne dopady – zníženie odvodov a daní, zvýšené nároky na sociál-
ne transfery, zvýšenie riziká sociálnej marginalizácie a exklúzie, atď.). 

Mnohé podnikateľské subjekty v poľnohospodárstve si organizujú 
pracovné činnosti tak, aby využívali pracovníkov čoraz viac diverzi-
fikovane a selektívne, vrátane rôznych druhov zmlúv, decentralizácie 
činností na subdodávateľov alebo samostatne zárobkovo činných pra-
covníkov. Značne rozšírenou formou je tlak poľnohospodárskych za-
mestnávateľov u časti svojich trvalo činných zamestnancov na zmenu 
statusu na samostatne zárobkovú osobu. Dochádza k akejsi „konverzii“ 
zo závislej činnosti na samostatne zárobkovú činnosť. Tieto osoby sú 
formálne samostatne zárobkovo činné, ale pritom ekonomicky závisia 
(svojim príjmom) na jednom klientovi. V podstate pracujú pre rovna-
kého zamestnávateľa, s ktorým už ale nemajú pracovný pomer. Povaha 
tohto poskytovania práce alebo služieb sa stáva objektívne nejednoznač-
ná a jeho spoločenská akceptovateľnosť je diskutabilná.

7.	 Kvalita	života	na	vidieku

Charakteristickým rysom slovenskej sídelnej štruktúry je vysoká 
prevaha sídiel do 5 000 obyvateľov a z celkového počtu sídiel naj-

regiónov štátu) je rozhodujúca časť tohto bloku nezamestnaných diskvalifikova-
ná pre uplatnenie na domácom pracovnom trhu vzhľadom k hľadaným profesiám  
a požiadaviek na pracovnú silu. Na druhej strane je ale evidentné, že pracovné 
stimuly pre tento typ marginalizovanej poľnohospodárskej populácie sú slabé a ich 
rekvalifikačná flexibilita nízka a to nielen v službách „náročných na interakcie“, 
ale aj v subdodávateľských pracovných činnostiach náročných na jednoduchú, ale 
presnú prácu pri pásových výrobách (syndróm tvrdých rúk).
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početnejšiu skupinu tvoria malé obce do 500 obyvateľov. V týchto 
najmenších vidieckych obciach dochádza k odchodu mladého oby-
vateľstva za prácou, starnutiu populácie, chátraniu dedinského byto-
vého fondu, a pod. Slovenský vidiek je charakteristický i vysokým 
zastúpením etnických minorít a vekovo staršou generáciou, ktorá 
zakladá vyššie nároky na zdravotnícku starostlivosť. Tieto sociál-
ne skupiny sa v porovnaní s mestskou populáciou správajú odlišne  
a ich sociálna inklúzia je obtiažnejšia. 

Prístup k platenej práci je pre nezanedbateľnú časť vidieckej po-
pulácie uzatvorený a to zvyšuje i riziko legitimizácie iných príjmov. 
Štúdia Európskej komisie2 upozorňuje, že v nových členských kra-
jinách EÚ dosiahnutie len polovice produktivity EÚ – 15 by zname-
nalo stratu štyroch miliónov pracovných miest. Európska komisia 
sama uznáva, že „kľúčovým rizikom v prvých rokoch po vstupe do 
EÚ je predpoklad, že reštrukturalizácia poľnohospodárstva a zavá-
dzania nástrojov spoločenstva bude spojená s rastúcou chudobou  
a nezamestnanosťou na vidieku3“. 

Súčasný trh práce je charakteristický nielen nedostatkom plate-
nej práce, ale i koncentráciou nezamestnanosti do určitých sociál-
nych kategórií. V tejto situácii je celkom logické, že tlak na zvy-
šovanie ceny práce je nižší a prioritou sa stáva skôr tvorba nových 
pracovných miest s nízkymi mzdovými nákladmi.

Dynamika rastu priemerných miezd na vidieku je nižšia ako v ce-
lom národnom hospodárstve a výrazne nižšia ako v mestských oblastiach.  
V roku 2001 predstavovala priemerná mzda zamestnanca na vidieku  
65,6 % priemernej mzdy zamestnanca v mestských regiónoch. V roku 
2013 bol tento pomer 69,5 %, tzn. že sa príliš nezmenil. Zamestnanci na 
vidieku tak v priemere dosahujú dve tretiny priemernej mzdy zamestnan-
ca v mestských oblastiach. Rozdiely v priemerných mzdách medzi „vi-
dieckymi a mestskými zamestnancami“ (mzdová disparita) sa tak udržuje  
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2 Pouliquen A.: Competitiveness and farm incomes in the CEEC agri-food sectors. 
Implications before and after accesssion for EU markets and policies. Study con-
tacted by the European Commission, Brussels. (Pouliquen 2001)

3 Enlargement and Agriculture: Successfuly in tegrating the new Member States into 
the CAP. Issues paper. European Commision, Brussels, 30 January 2002.
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na dvojtretinovej hladine. Na druhej strane relácia priemernej mzdy na vi-
dieku voči priem. mzde v NH SR osciluje na úrovni 90 %, tzn. že priemer-
ná mzda na vidieku dosahuje približne 90 % priemeru v NH. To znamená, 
že väčšie mzdové rozdiely sú medzi mestskými a vidieckymi regiónmi 
ako medzi vidiekom a priemernou mzdou v NH. Pritom je evidentné, že 
uvedené mzdové disparity sa v sledovanom období príliš nemení (tab. 2).
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Tab. 2 Vývoj relácií (v %) priemerných miezd na vidieku k priemerným mzdám 
v mestských regiónoch a priemeru NH (v podnikoch s 20 a viac zamest-
nancami) v rokoch 2001–2011

Obdobie -
roky 2001 – 2011

Relácia priemernej 
mzdy na vidieku voči 
priem. mzde v mest-
ských regiónoch v %

Relácia priemernej 
mzdy na vidieku voči 
priem. mzde v NH SR 

v %
2001 65,6 90,0
2002 65,4 90,0
2003 63,8 89,2
2005 67,9 89,8
2006 66,5 90,5
2007 68,0 90,6
2008 66,7 90,2
2009 64,9 89,2
2010 66,7 89,6
2011 66,0 89,3
2012 67,6 87,2
2013 69,5 88,3

Zdroj: ŠÚ SR, Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy, prepočty VÚEPP

Všeobecne platí, že životné podmienky na vidieku sú horšie ako  
v mestách. Dlhodobejšie sa na vidieku zvyšuje i podiel obyvateľstva  
v poproduktívnom veku a naopak sa znižuje zastúpenie predproduktív-
neho obyvateľstva čo je spojené predovšetkým s výraznou redukciou  
prirodzených prírastkov najmä v najmenších vidieckych obciach do 
1000 obyvateľov.
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8.	 Samozásobiteľské	aktivity	 
‒	ustupujúca	záchranná	alternatíva	
vidieckeho	obyvateľstva

V podmienkach vysokej nezamestnanosti, relatívne vysokého 
počtu ekonomicky neaktívneho obyvateľstva, vysokého počtu ma-
lých vidieckych sídiel, rozptýleného vlastníctva pôdy, zníženej kú-
pyschopnosti vidieckej populácie a zvýšených životných nákladov 
bol rozvoj samozásobiteľských aktivít z pohľadu vidieckej populácie 
zmysluplnou a logickou reakciou tohto obyvateľstva, ktorá prirodze-
ne zapadala do subkultúry vidieckych vzorov správania. Uvedené ak-
tivity vrcholili v 70. až 90. rokoch minulého storočia. Na najvyššiu 
koncentráciu týchto aktivít vplývali nasledujúce skutočnosti:
• kontinuálny vývoj založený na generačne odovzdávanej tradícii, 

ktorá sa dlhodobo udržuje v oblastiach, kde tieto aktivity preží-
vali ešte za socializmu a prispievali k zvyšovaniu životnej úrovne 
vidieckeho obyvateľstva. Tento typ samozásobiteľských aktivít 
bol charakteristický predovšetkým pre niektoré horské a podhor-
ské oblasti Slovenska (Orava, Kysuce, tzv. rozptýlené osídlenie) 
a ďalej pre produkčné oblasti južného Slovenska, v ktorých ale  
v posledných rokoch dochádza k strate zvýšeného potenciálu 
týchto aktivít z 80. a prvej polovice 90. rokov minulého storočia.  
V tomto type domácností ide o generačne zmiešané domácnosti,  
v ktorých je vysoko zastúpená postekonomická generácia 

• v regiónoch, v ktorých bola zamestnanosť založená na dominant-
nom zamestnávateľovi (išlo väčšinou o veľké priemyselné pod-
niky postihnuté priemyselnou konverziou) sa po úpadku tohto 
regionálne strategického zamestnávateľského subjektu začínal 
prejavovať zvýšený nástup týchto samozásobiteľských fariem. 
Išlo o istú formu „záchrannej verzie“, ktorá reagovala na nedosta-
tok platenej práce resp. stigmu nezamestnanosti a bola trvalo zvia-
zaná i s obyvateľstvom v ekonomicky aktívnom veku, 

• tretí typ samozásobiteľských domácností nie je jednoznačne regi-
onálne vymedzitelný a bol v rôznej miere zastúpený vo viacerých 
vidieckych regiónoch. Je ho možné charakterizovať skôr indivi-
duálnymi osobnostnými charakteristikami hospodáriacich fyzic-
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kých osôb (napr. samozásobiteľské farmy vidieckej populácie  
v postekonomickom veku, osamelých dôchodcov s výpomocou 
rodinných príslušníkov, rôzne typy kombinácie relatívne stabilné-
ho zamestnávateľského statusu jedného člena domácnosti spojené-
ho so samozásobiteľskými aktivitami, atď.)

• špecifický typ samozásobiteľstva je spojený i s tzv. druhým býva-
ním. Vývoj najmä po druhej svetovej vojne viedol k tomu, že na 
Slovensku značná časť mestskej populácie vlastní chatu nebo cha-
lupu na vidieku. Istá časť mestskej populácie tu nachádza životnú 
realizáciu a čiastočne i možnosti samozásobenia (predovšetkým 
rastlinnými komoditami).
Fenomén samozásobiteľských domácností vytváral na vidieku:
a) sociálny nárazník resp. tlmiaci systém najmä v domácnostiach 

ohrozených príjmovou nedostatočnosťou často i znásobený ri-
zikom nezamestnanosti resp. zvýšeného sociálno-ekonomické-
ho ohrozenia populácie v ekonomicky aktívnom veku, 

b) prirodzene reagoval na zníženú životnú úroveň vidieckej popu-
lácie najmä postekonomickej skupiny obyvateľstva, poprípade 
iných sociálne ohrozených skupín, 

c) podieľal sa na istej záchrannej verzii hľadania alternatívnych 
prostriedkov na živobytie nielen priamo ohrozených sociál-
nych skupín, ale u časti vidieckej populácie napomáhal k vy-
tvoreniu určitých subjektívnych obranných mechanizmov, kto-
ré ponímajú tieto aktivity ako akési náhradné či ekvivalentné 
zamestnanie (napr. v prípade žien v domácnosti, atď.). 

Po roku 2000 dochádza k znižovaniu počtu samozásobiteľských 
domácností resp. k určitým štrukturálnym a proporčným vývojovým 
zmenám smerujúcich k istej extenzifikácii týchto aktivít (klesajúci po-
diel pôdy spojené s domácim hospodárstvom, nárast trvalo trávnych 
porastov u domáceho hospodárstva, znižovanie aktivít náročných na 
živú prácu, atď.). Dochádza tu k ústupu týchto činností a ich budú-
ci vývoj nebude charakteristický ich ďalším hromadným rozširova-
ním. Na druhej strane samozásobiteľské domácnosti predstavujú stále 
zjavnú aktivitu u postekonomickej skupiny vidieckeho obyvateľstva 
a vytvára istý „substitučný a kompenzačný efekt“ zníženej kúpnej sily 
tejto populácie. 
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Záver

Z hľadiska socioekonomického vývoja sa v poľnohospodárstve  
v posledných dvoch dekádach prejavili nasledujúce trendy a nové prvky:
• masívne prepúšťanie nekvalifikovaných a nízkokvalifikovaných 

zamestnancov, vznik tvrdého jadra agrárnej nezamestnanosti
• zhoršovanie vekovej štruktúry, ktorá je ale doprevádzaná miernym 

zlepšovaním kvalifikačnej štruktúry 
• nástup sezónneho využívania pracovných síl, najmä u nových 

podnikateľských subjektov a súkromných roľníkov
• zvyšovanie diverzity podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve
• zvýraznenie sa kontúry etnizácie poľnohospodárskej prvovýroby pev- 

ne fixované na polaritu produkčných podmienok agrárneho sektora4 
• pretrvávajúce mzdové disparity v porovnaní s priemerom NH, atď.

Skupina poľnohospodárskych zamestnancov, ktorá v ešte v roku 1990 
patrila skôr k víťazom – „winners“ – (priemerná mzda v poľnohospodárstve 
v tomto roku prevyšovala priemernú mzdu v NH o 11,2 % a počet za-
mestnancov prevyšoval 350 tis. osôb) sa po transformácii poľnohospo-
dárstva dostala do skupiny porazených – „loosers“ – (v roku 2014 ich 
počet klesol na 51,5 tis. osôb a ich priemerná mzda bola nižšia o 23,6 %  
ako priemer hospodárstva SR). Výrazne nízka cena práce  v poľnohos-
podárstve a pracovná neistota tak prispieva k znevýhodňovaniu práce  
v poľnohospodárstve, ktorá sa tak stáva existenčnou alternatívou pre stále 
sa zužujúcu sa skupinu vidieckeho obyvateľstva. Poľnohospodárska po-
pulácia bola trhovou ekonomikou vytlačená do sekundárneho trhu práce5.  
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4 Maďarská menšina žijúca prevažne v 16 južných okresoch SR, ktoré sú veľmi 
silne spojené s poľnohospodárstvom, aj keď intenzita tohto spojenia sa znižuje. 
Vzhľadom k šokovému spôsobu znižovania zamestnanosti v poľnohospodárstve,  
a  nízkej rekvalifikačnej schopnosti týchto osôb sa stáva proces ich  pracovného za-
čleňovania veľmi pozvoľný. Nerovné postavenie týchto osôb na trhu práce vyplýva 
z ich zníženej použiteľnosti na trhu práce (Buchta 2000, 2013).

5 Teória segmentácie trhu práce (Mareš 1999) rozlišuje medzi primárnym trhom, 
ktorý je charakteristický dobre platenými a stabilnými pracovnými miestami  
s rozmanitou prácou a možnosťou kariéry a sekundárnym trhom práce s nízkymi 
mzdami, s rizikom nezamestnanosti, fragmentovanou pracovnou kariérou a rutin-
nou prácou bez možnosti kariéry.
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Pre niektoré sociálne skupiny to malo charakter stigmatizujúceho sta-
tusového pádu (najmä v sociálnej skupine poľnohospodárskej popu-
lácie, ktorá už koncom 90. rokov minulého storočia „vyčerpala“ skôr 
naakumulovaný kapitál z kombinovaného príjmu so svojho legálneho 
zamestnania a z intenzívneho osobného domového hospodárstva). 
Zvýšená nezamestnanosť tejto populácie a absencia doplnkových 
príjmových možností (v oblasti, v ktorej celý život pracovali a boli  
v nej i profesne zdatní) im neumožňuje zlepšenie svojej finančnej si-
tuácie, dochádza tak u nich k zvýšenej zostupnej vertikálnej sociálnej 
mobilite v proporciách, ktoré potenciálne ohrozujúci sociálnu súdrž-
nosť. Nové statusové postavenie v spoločnosti je ďaleko výraznejšie 
závislé od postavenia jedinca na trhu práce a na jeho ľudskom kapitá-
le. V tejto zneistenej poľnohospodárskej populácii, ktorá sa postupne 
dostáva do sekundárneho trhu práce, dochádza k procesom sociálnej 
marginalizácie a exklúzie. 
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