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Teoretické prístupy ku komunálnej politike I.
(filozofické prístupy)

Stanislav Konečný
Inštitút pre verejnú správu, Bratislava

Abstrakt

Štúdia sa zaoberá možnými vplyvmi viacerých prúdov politickej filozofie na profilovanie teórie komunálnej
politiky. Komunálna politika je tu prezentovaná ako výrazne komplexný predmet skúmania viacerých vedných
disciplín, keď filozofická báza predstavuje kľúčové prístupy autorov kontraktualizmu, liberalizmu, konzervativizmu,
komunitarizmu a korporativizmu.
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Úvod
„.... politika akéhokoľvek spoločenstva ľudí nesie v sebe dve ústredné črty:
realizmus a idealizmus. Empirický prístup politickej filozofie skúma okamžité
politické reakcie na zmeny okolitého aj vnútorného prostredia (je výskumom
politiky ‚štátnych záujmov’, pragmatických kompromisov, intríg i taktického
vyjednávania).

Idealistický

prístup

naopak

akcentuje

analýzy

ideológií,

legitimujúcich, teda svojim spôsobom predchádzajúcich, konkrétne jednania
(liberalizmus, fašizmus, ale i pravicovosť, ľavicovosť, zásadovosť).
(Lux 1997: 277).
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Čisto teoretických prístupov k problematike komunálnej politiky je málo. V literatúre
výrazne dominujú analýzy a dokonca len popisy či iba súpisy empirických faktov
o fungovaní miest a obcí, často bez vyjasnenej metodológie. Príkladom sú napríklad rôzne
klasifikácie inštitúcií lokálnej verejnej správy, líšiace sa najčastejšie podľa profesionálnej
orientácie autora a jeho príklonu k právnym vedám, vedám ekonomickým atď. Nejasnosť
metodologických východísk potom komplikuje aj prípadné porovnávania systémov v rôznych
krajinách, takže väčšina záverov má len obmedzenú platnosť. Aj medzinárodné porovnania,
ktoré ba mohli vyústiť do takýchto teoretických záverov, majú väčšinou len vecne
obmedzený

záber.

Niekedy

je

dokonca

problémom

identifikovať,

z metodologického

inštrumentária ktorej vedy vychádza daný konkrétny prístup. Komplexnosť javov, akým je aj
predmet komunálnej politiky, niekedy zvádza k metodologickému synkretizmu a vedie
k vzájomne nekompatibilným výsledkom uskutočnených analýz so spornými teoretickými
závermi.
Prekonať tieto obmedzenia presahuje rámec tejto štúdie, jednako som sa rozhodol na
tomto mieste aspoň pomenovať – bez nároku na úplnosť – aspoň niektoré východiská
teoretických prístupov ku komunálnej politike, zakotvené metodologicky najmä v tradíciách
klasickej i modernej politickej filozofie: spomedzi širokej škály prúdov som vybral ako
najstarší kontraktualizmus (teóriu spoločenskej zmluvy), naňho priamo nadväzujúci
liberalizmus a tri prúdy jeho kritiky: konzervativizmus, korporativizmus a komunitarizmus,
vedome rezignujúc na prúdy historicky prekonané, okrajové alebo nedostatočne sformované.
Rovnako

ako

je

možné

hľadať

súvislosti

týchto

prúdov

politickej

filozofie

a komunálnej politiky, je možné hľadať metodologické koncepty teoretických východísk
komunálnej politiky v sociológii, právnych a ekonomických vedách, v organizačných teóriách
atď., pričom často sa tieto východiská dotýkajú ba aj prelínajú.
Aj keď na prvý pohľad majú filozofické systémy dosť ďaleko k tomu, čím sa bežne
zaoberá komunálna politika, predsa len tieto súvislosti existujú a to, čo rámcuje dnešnú
komunálnu politiku nielen ako teóriu ale aj ako prax, má často svoje (niekedy skryté)
filozofické zdôvodnenie, oporu v určitých filozofických východiskách. Zo samotnej podstaty
filozofie vyplýva, že sa zaoberá najvšeobecnejšími zákonitosťami vývoja prírody a spoločnosti
a existencia

ľudských

spoločenstiev

(v

tom

napríklad

aj

priestorovo

vymedzených

spoločenstiev) a zákonitostí ich vývoja nemôže ostať mimo jej pozornosti. Rôzne filozofické
prístupy takto vytvárajú rozdielne východiská aj pre rozvoj teórie komunálnej politiky.
Samozrejme, že vzhľadom na rozsah tejto práce sa nemožno zaoberať všetkými
relevantnými filozofickými prúdmi a analyzovať ich vo vzťahu k našej téme cez fragmenty
prác, ktoré k nej určite majú vzťah. Dôležitá je skôr inšpirácia záujemcov o hlbšie spoznanie
týchto súvislostí komunálnej politiky. Aj v tomto prípade však platí, že niektoré z prístupov,
ktoré sú tu zaradené medzi filozofické, sa môžu pri inom zornom uhle javiť ako politologické,
sociologické a pod.
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Otázka usporiadania spoločnosti a miesta človeka v nej patrí k okruhu základných
filozofických otázok, ktorými sa zaoberali už grécki filozofi. V dielach niektorých z nich sa
však možno stretnúť aj s myšlienkami, bližšie korešpondujúcimi s touto témou, či už u
Sokrata (ζοον πολιτικον), Platóna (najmä idea dokonalej obce v Ústave; podľa Platóna človek
nie je sebestačný a ak si nemá svoju existenciu uhájiť násilím, spája s inými ľuďmi,
s ktorými zdieľa spoločne rešpektované pravidlá), ale najmä Aristotelovej idei obce (πόλις),
ktorá je osobitným druhom spoločenstva (κοινωνία1) ľudí, usilujúcich o spoločné dobro a
ktorá je prirodzeným výsledkom spájania sa dedín (a tie prirodzeným výsledkom spájania
sa rodín) a má znaky plnej sebestačnosti (αυταρκεία) (Strauss 2007).
V stredoveku možno sledovať nadväznosť na myšlienky Sokratove a Aristotelove v
dielach Aurelia Augustina (De civitas Dei, obec božia versus obec pozemská) a Tomáša
Akvinského (význam štátu).
15. a 16, storočie prinieslo do života ľudí v Európe obrovské množstvo nových
impulzov: zánik feudalizmu a vznik nových národných štátov, zmeny vo výrobných
a technologických postupoch, ale aj náboženská reformácia, množstvo vojen atď. spôsobili,
že aj filozofické reflexie spoločenského života sa vymanili z teologizujúceho kontextu, formuje
sa renesančná sociálna filozofia, ako aj základy politickej vedy, najmä v diele Nicoló
Machiavelliho, ktorý už nielen moderne chápe význam štátu, ale z môjho pohľadu
inšpiratívne otvára problematiku súperenia medzi skupinami na základe ich rozdielnych
záujmov, čo možno aplikovať aj na miestnu úroveň. Aj diela sociálnych utopistov s ich
predstavami ideálnych štátov (Utópia Thomasa Morusa, Campanellov Slnečný štát) treba
v tomto kontexte aspoň pripomenúť.
Práve koniec feudalizmu znamenal výraznú zmenu spoločenského usporiadania,
ktorá sa prejavila nielen v páde migračných obmedzení, a tým aj v sídelnej štruktúre celej
Európy, v raste miest a v prvých pokusoch o konceptualizáciu ich rozvoja, ale aj v prúdoch
politickej filozofie, ktoré venovali väčšiu pozornosť ak už nie komunálnemu rozvoju tak
aspoň jeho kontextu.

1. Kontraktualizmus
Viac inšpirácie pre rozvoj teórie komunálnej politiky možno nájsť od 17. storočia
v rodiacej sa novovekej filozofii. U Francisa Bacona (Nová Atlantída) ide o rozvíjanie
platónskej idey ideálneho štátu aj s jej zárodkami dohody medzi občanmi, ale u Thomasa
Hobbesa a Johna Lockea (Dve pojednania o vláde) sa už presadzuje idea spoločenského
poriadku a politicky usporiadanej spoločnosti, hľadajú sa sociálne a politické príčiny vzniku
štátu. Hobbes vo svojom Leviathanovi vidí riešenie pôvodného stavu vojny všetkých proti
všetkým: „Príčinou a účelom toho, že ľudia, od prírody milovníci slobody a moci, rozhodli sa žiť
1

Všeobecne sa za latinský ekvivalent tohto pojmu používa „commūnio“.

3

podľa určitých noriem (ako je to v občianskej pospolitosti), bolo úsilie zachovať seba i životné
pohodlie, to znamená, to znamená uniknúť stavu ukrutnej vojny všetkých proti všetkým“
(Hobbes 1970, s.180). V tomto stave už ľudia nemôžu žiť a v pude sebazáchovy uzatvárajú
medzi sebou zmluvu, na základe ktorej vzniká absolutistický štát ako umelé teleso na čele
s vládou. Naproti tomu Locke v Dvoch rozpravách o vláde tento proces člení: najprv
dochádza k dohode medzi ľuďmi, uplatňujúcimi svoje prirodzené práva a až potom k dohode
spoločnosti s mocou ("dobrovoľná dohoda dáva politickú moc do rúk vládcov"): podľa Lockea
však príčinou združovania ľudí nie je pud sebazáchovy, ale ochrana svojho vlastníctva
a zákony štátu im umožňujú toto vlastníctvo si v mieri užívať. U Lockea (1998, s.126) sa
stretávame aj s pokusom o deľbu moci ako nástroj proti jej zneužívaniu: vyčleňoval moc
zákonodarnú, výkonnú (exekutívnu) a federatívnu (obrannú).
Teória spoločenskej zmluvy, všeobecne označovaná aj ako kontraktualizmus, sa
potom rozvinula v 18. storočí v osvieteneckých dielach Charlesa Montesquieua a Jeana
Jacquesa Rousseaua. U Rousseaua v šiestej kapitole prvej knihy Spoločenskej zmluvy,
nachádzame túto vetu: „Každý z nás podriaďuje svoju osobu a všetku svoju moc najvyššiemu
riadeniu všeobecnej vôle; a súčasne každého člena prijíma ako neoddeliteľnú časť celku“
(Rousseau 1967, s.437). V druhej kapitole štvrtej knihy píše Rousseau: „Keď sa na
zhromaždení ľudu navrhuje nejaký zákon, nestojí, prísne vzaté, otázka tak, či občania prijmú
alebo zamietnu návrh, ale tak, či sa ten zhoduje alebo nie so všeobecnou vôľou, ktorá je ich
vlastnou vôľou. Každý z nich, odovzdávajúc svoj hlas, prejavuje na to svoj názor a sčítaním
hlasov vychádza na povrch všeobecná vôľa“ (Rousseau 1967, s.471). Táto charakteristika
legitimity moci zákonov úzko súvisí s teóriu trojdelenia moci na zákonodarnú, výkonnú
a súdnu ako ju nachádzame v Montesquieovom Duchu zákonov. Aj keď hovorí o vyváženosti
týchto troch systémov moci, preferuje význam moci výkonnej (v rukách panovníka)
Určité pokračovanie teórie spoločenskej zmluvy nachádzame aj v diele Immanuela
Kanta (ľudia sa vzdávajú na základe spoločenskej zmluvy svojej vonkajšej slobody, aby sa jej
znovu zmocnili ako členovia obce), Johana Gottlieba Fichteho (revolúcia ako prechod od
jednej zmluvy k druhej), Georga Wilhelma Friedricha Hegla (filozofia dejín: slobodní ľudia
sledujú vlastné záujmy, ale prispievajúc k všeobecnému blahu, realizujú zákonitosť dejín)
a pod.
Aj pre komunálnu úroveň môžeme aplikovať kriteriálne rozdielne formy konštrukcie
spoločenskej zmluvy, ako ich identifikuje Roger Scruton (in: Brőstl 2007, s.15-16):


explicitná forma, keď občianske povinnosti vznikajú z výslovných zmlúv – na
komunálnej úrovni to aj u nás možno dokumentovať vznikom obcí na zákupnom práve;



implicitná forma, keď občan akceptuje určitý poriadok, ktorý sa následne premietne do
formálneho predpisu – čo možno považovať za základ domovského práva v celom
európskom kontexte;



hypotetická konštrukcia, keď sa za legitímny považuje štát, ak existuje taký zmluvný
rámec, ktorý by mohol byť občanmi akceptovaný (práve na túto variantu nadväzuje
v rámci liberálnych prístupov J. Rawls);
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kvázizmluvná forma, ktorá považuje zmluvu skôr za model pre pochopenie vzťahu
medzi štátom a občanom, ale aj medzi obcou a jej obyvateľom, kde je toto vzájomné
pôsobenie dobrovoľné a je sprevádzané vzájomnými výhodami pre obe strany – čo je
zrejme prístup, produktívny pre pochopenie súčasného modelu fungovania miest
a obcí.
S kritikou

teórie

spoločenskej

zmluvy

sa

potom

spája

nástup

filozofického

liberalizmu: teória spoločenskej zmluvy totiž predpokladá, že ju vzájomne uzatvárajú ľudia,
ktorí sú si navzájom rovní, ale pritom sa navzájom nepoznajú, hoci každý má iné sklony
a individuálne záujmy. Napriek tomu sa však napríklad dielo J. J. Rouseaua považuje za
jedno z východísk liberalizmu.

2. Liberalizmus
Ako jeden z prúdov politickej filozofie sa od 18. storočia formuje liberalizmus, ktorý
pracuje napríklad s kategóriou „prospech človeka“, odmieta teóriu spoločenskej zmluvy
(Jeremy Bentham) a formuluje záujem spoločnosti ako vyjadrenie záujmov jej členov a ich
spokojnosť. Zároveň však dochádza k stretu dvoch prúdov v myslení: jedného, ktorý
preferuje osobné slobody a prospech jednotlivca – a druhého, ktorý hovorí o prospechu
štátu, spoločnosti..
Liberalizmus v 19. storočí prechádza od utilitarizmu k významu spoločenskej
kooperácie, ku koncepcii občianskych práv a slobôd (John Rawls) ku vymedzeniu negatívnej
slobody, v zmysle ktorej jednotlivec je natoľko slobodný, nakoľko ostatní nezasahujú do jeho
sveta. S tým sa spája aj pre klasický liberalizmus typická požiadavka na minimálnosť štátu,
zasahujúceho len vtedy, keď treba jednotlivcov chrániť pred nimi samotnými. Moderný
liberalizmus 20. storočia už od tejto požiadavky ustupuje a viac sa presadzuje aj
v liberalizme (najmä v jeho ľavicových prúdoch) myšlienka intervencionalistického štátu.
John Stuart Mill vo svojej stati O slobode píše: „Činy akéhokoľvek druhu, ktoré bez
zdôvodniteľnej príčiny ubližujú iným, možno – a v dôležitých prípadoch sa to vyžaduje
bezpodmienečne – držať pod kontrolou prejavmi nepriazne a ak treba, aj priamymi
aktívnymi zásahmi“ (Mill 1998, s.132).
Práve liberalizmus a neoliberalizmus 20. storočia (L. von Mises, Fridrich Hayek,
Robert Nozick a ďalší) vytvoril zaujímavé východisko nielen pre relevantné ekonomické teórie
(napr. teória verejnej voľby) a organizačné teórie, ale najmä pre politologické prístupy a pre
politickú prax, ako napríklad hľadanie inštitúcie, zodpovednej za rozdeľovanie bohatstva
v spoločnosti či nahradzovanie trhovej ekonomiky byrokraciou (Chovancová 2003, s.16-17).
Z pohľadu rozvoja teórie komunálnej politiky však nie je prínos liberalizmu celkom
jednoznačný. Vo vzťahu k neskorším kritikom je pre túto časť liberálnej teórie východiskové
chápanie zásad koncepcie spravodlivosti Johna Rawlsa: 1. politická autorita musí
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rešpektovať právny štát a koncepciu všeobecného blaha, ktorá zahrňuje dobro každého
občana. 2. sloboda myslenia a svedomia musí byť garantovaná. 3. Musia byť zabezpečené
rovnaké politické práva. 4. musí byť zabezpečená férová rovnosť šancí a slobodná voľba
povolania. 5. musí byť zabezpečený férový podiel na materiálnych podmienkach tak, aby
občania boli dostatočne nezávislí a aby mohli svoje rovné základné práva, slobody a šance
využívať na svoj prospech. (Chovancová 2003, s.40–41).
Tieto liberálne filozofické východiská na jednej strane vedú k často tak striktne
odmietanému individualizmu, na strane druhej však vytvárajú základ pre koncepciu
občianskej spoločnosti

3. Konzervativizmus
Spomedzi všetkých prúdov politickej filozofie, ktorými sa zaoberám v tomto texte, je
najviac nejasností okolo konzervativizmu, čo sa prejavuje najmä v nejasnosti alebo splývaní
rozhrania medzi liberalizmom a konzervativizmom: za predstaviteľov konzervativizmu sú
považovaní niektorými autormi neoliberáli Rawls, Hayek či Friedman, za liberála zase
konzervatívny R. Scrunton. Rozsah tohto textu nedovoľuje hlbšie zdôvodňovať, že
synkretické označenia typu „liberálny konzervativizmus“ alebo „konzervatívny liberalizmus“
považujeme za contradictio in adiecto a vajatanie niektorých autorov medzi týmito dvoma
pojmami porovnávame s pocitom mladej slečny, ktorá nevie, či je tehotná... alebo len tak
trochu...?
Problém vymedzenia konzervativizmu pramení nielen z toho, že sa zamieňajú rôzne
konotáty významu slova „konzervatívny“ (z lat. conservare – zachovávať, uchovávať):
prirodzená rezervovanosť ľudí k novotám, z tejto rezervovaností sa odvíjajúce politické
názory, koncepty a hnutia a napokon filozofia, ktorá hľadá „nemenné“, „stabilné“, slovom
konzervatívne pravidlá vo fungovaní spoločnosti, ale aj z toho, že konzervativizmus mal
doposiaľ zrejme viac a výraznejších predstaviteľov v radoch konzervatívnych politikov (napr.
tradičných britských tories – B. Disraeli, nemeckých junkerov – O. von Bismarck a pod.,
z novšej histórie napr. W. Churchill, L. Erhard, H. Kissinger, M. Thatcherová, R. Reagan, H.
Kohl a pod.) ako filozofov. “Konzervativizmus nie je ani spiatočníckou túžbou po nenávratne
stratenej minulosti ... Je obhájením a obnovením civilizačnej tradície ako fundamentu,
z ktorého musí rozum vychádzať pri riešení problémov súčasnosti“ (Meyer 2001).
„Na rozdiel od radikála a liberála sa skutočný konzervatívec nerád púšťa do
teoretických špekulácií“ (Rossiter 2001). J. Bartyzel (2007b) preto rozlišuje konzervativizmus
prirodzený (tradicionalizmus) a ideový (teoretický). V prostredí konzervatívnej politiky sa
napokon

presadzuje

aj

rozlišovanie

na

„paleokonzervatívcov“

a

„neokonzervatívcov“

(Podhoretz 2007), ktoré však v teórii za produktívne nepovažujeme.
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Korene

konzervativizmu

podobne

ako

korene

liberalizmu

môžeme

hľadať

v súvislostiach Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie (Lux 1997, s.277): od svojho
počiatku bol konzervativizmus vždy antirevolučný.
Za predchodcu konzervativizmu počítame Alexisa Henriho Clerela de Tocquevilla
(ktorý sa síce považoval za liberála ale to aj Burke seba za whiga – sic! – no oba pojmy
znamenali v čase svojho vzniku, v 19., resp. 18. storočí niečo iné ako neskôr, keď sa ich
obsah historicky viac stabilizoval). Alexis de Tocqueville píše, že jednotlivec je najväčším
nepriateľom občana: zatiaľ čo občan sa usiluje o svoje blaho prostredníctvom blaha svojej
obce, jednotlivec je egoistický a prinajmenšom skeptický k verejným záujmom. Tocqueville
hľadá východisko v pestovaní politickej kultúry, ktorá oceňuje spoločenskú participáciu, čím
prekračuje hranicu tradičného liberálneho individualizmu.
Medzi prvých predstaviteľov konzervativizmu v moderných časoch nesporne patril
Edmund Burke, kritik francúzskej revolúcie (a od r. 1765 člen Dolnej Snemovne britského
parlamentu), ktorý síce pojem „konzervativizmus“ či prívlastok „konzervatívny“ nepoužíval,
ktorého prístup však vyjadruje aj táto jeho veta: „Ľudia, ktorí sa nikdy neobzerajú späť, ku
svojim predkom, nebudú brať ohľad ani na svojich potomkov...“ (Burke 1997, s.43).
Z hľadiska inšpiratívnosti Burkeových myšlienok pre spracovanú tému je dôležitý prístup,
podľa ktorého „sloboda jednotlivca je nadobúdaná prijatím a rešpektovaním záväzkov voči
spoločnosti. Je to povinnosť, ktorá patrí k inštitútu slobody. Byť a konať slobodne, znamená
byť zodpovedný a uvedomiť si vlastné povinnosti. Spoločnosť, v ktorej jednotlivci vnímajú len
svoju slobodu a nerešpektujú slobodu ostatných, sa atomizuje a je bez základov. A práve
povinnosť je tmelom, ktorý drží spoločnosť v celku“ (Hegedűs 2001). Legitimita autority sa
odvodzuje práve zo slobodne prijatej povinnosti. Vzájomné uznanie záväzkov a povinností
možno považovať za jednu zo základných konzervatívnych hodnôt. Človek by mal mať
pritom pocit príslušnosti ku sociálnej komunite, za ktorú považuje Burke nielen obec, ale aj
rodinu a cirkev, v ktorých sa udržiava kontinuita a ako spoločenstvá, zjednotené kultúrou,
územím, históriou, príbehmi, zvyklosťami a tradíciami – len z pradiva týchto inštitúcií
vyrastá spoločnosť, a preto sú pre jej existenciu nevyhnutným predpokladom. „Byť citovo
pripútaný k svojej skupine, milovať tento malý oddiel, ku ktorému človek v spoločnosti patrí, je
prvým princípom (akýmsi zárodkom) spoločenského citu. Je to prvý článok reťazca, ktorým
dospievame k láske k vlasti a k ľudstvu... Doposiaľ nikdy nebol žiadny človek pripútavaný
pocitom hrdosti, spolupatričnosti a láskyplného vzťahu k nejakej štvorcovej výmere. Nikdy sa
nikto nebude hrdo hlásiť, že je príslušníkom Štvorca č. 71 či občanom nejakého iného
abstraktného útvaru s pridelenou visačkou. Občianske cítenie sa v nás prebúdza v našich
rodinách. Kto je chladný v príbuzenských vzťahoch, nemôže byť horlivým občanom. Naše city
sa postupne dotýkajú širšieho susedstva a prenikajú k tradičným vzťahom v provincii“ (Burke
1997, s.57–58, 202).
Konzervativizmus takto v sebe nesie od počiatku dve základné idey: tradicionalizmus
a inštitucionalizmus. Inštitúcie (rod, rodina, lokálne spoločenstvo) sú podľa konzervatívnych
predstáv pôvodnejšie ako slobodné indivíduum, sú nositeľmi poriadku, vytvárajú tým
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podmienky aj pre slobodný rozvoj indivídua. „Občianske slobody sa nenárokujú na základe
abstraktných princípov akými sú „ľudské práva“, ale ako práva Angličana (Slováka,
Portugalca, Nóra...Bratislavčana, Košičana, Parížana... – pozn. SK) a ako odkaz predkov“
(Burke 1997, s.44). Konzervativizmus v tomto zmysle neprotirečí myšlienke slobodného
indivídua, nie však radikálnym predstavám neoliberálov.
Na Burkeho prístupy nadväzovali ešte v 19. storočí Friedrich Gentz, J. M. Comte de
Maistre, L. G. A. de Bonald, v predvojnovej Európe 20. storočia napríklad osobnosti okolo
Action Française (Maurice Barrès, Charles Maurras) a ďalší (Vierhaus 2003). Výraznejšie sa
začal konzervativizmus zase profilovať od 50. (a možno už od polovice 40.) rokov minulého
storočia, predovšetkým v USA (Hayward 2006).
Zo známejších predstaviteľov filozofického konzervativizmu, otvárajúcich otázky so
vzťahom k tejto téme spomeňme aspoň „národného toryho“ Rogera Scruntona („jednotlivec
sa podieľa na živote noriem, zvyklostí a inštitúcií, ktoré mu spätne sprostredkúvajú zmysel
jeho jednoty s blížnymi“ – Scrunton 1999, s.20), Rusella Kirka (ôsma z desiatich zásad
konzervativizmu:

„konzervatívci

podporujú

spoločenstvá

založené

na

dobrovoľnosti

a odmietajú spoločenstvá založené na kolektivistickom prinútení“ – Kirk 1995, s.74, pozri tiež
Kirk 2000, s.26–27), či neokonzervatívcov: katolíckeho tradicionalistu Patricka Buchanana
(... ľudia budú bojovať za rodinu, priateľov, vlasť – ale za demokraciu? – Buchanan ...: 360)
či George H. Nasha (Bartyzel 2007b)..
Konzervativizmus vykazuje – ako si ukážeme ďalej – z hľadiska inšpiratívnosti pre
teóriu komunálnej politiky zreteľné príbuzné znaky s prístupmi komunitaristickými.

4. Korporativizmus
Korporativizmus už ako pojem nemá u nás ale ani v iných krajinách dobré meno
(Aleman 2000, Klaus 2001) najmä kvôli tomu, že sa príliš zjednodušujúco a navyše aj
nepresne spája so štátnym korporativizmom vo fašistickom Taliansku medzivojnového
obdobia, v ktorom od roku 1939 Komora korporácií čiže zväzkov (fasci) nahradila senát
a plnila funkciu hornej komory parlamentu – v tom čase ju však už netvorili autentickí
zástupcovia korporácií ale nominovaní zástupcovia Mussoliniho strany. Samotný základ
tohto slova (z lat. corpus – telo, organizmus → corporatio – združenie, spoločenstvo) však
nemá v sebe žiadny ideologický akcent.
Korene tohto myšlienkového prúdu možno nájsť už v stredovekých remeselníckych
cechoch

a obchodníckych

gildách,

združujúcich

(väčšinou

povinne

–

prinajmenšom

majstrov) daných remesiel. Korporatívny charakter mali aj spoločenstvá stredovekých
univerzít (universitas magistrorum studentiumque – združenie profesorov a študentov)
(Bartyzel 2007), ale aj ideu stredovekých stavov možno považovať za myšlienkový predobraz
tohto smerovania.
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Historicky môžeme postupne odlišovať:


romantický

korporativizmus

začiatku

19.

storočia,

spojený

s ideou

vytvárania

profesných korporácií, ktoré by združovali podnikateľov a robotníkov, a s ideou štátu,
opierajúceho sa o rodiny, cechy, korporácie, obce a regióny (napr. Friedrich Schlegel),


organický korporativizmus prvej polovice a prostriedku 19. storočia, ktorý ako reakcia
na krajný individualizmus, liberálny leseferizmus a prudké narastanie sociálnej
diferenciácie v období prvotnej akumulácie kapitálu a priemyselnej revolúcie vznikol
v prostredí

tradičných

remeselníkov

a bol

reprezentovaný

najmä

katolíckymi

intelektuálmi (napr. Adolf Kolping),


štátny korporativizmus (niekedy nazývaný aj organizovaný kapitalizmus) od 20. rokov sa
presadzujúci v Taliansku si vyslúžil v encyklike Non abiamo bisogno prívlastok „štátne
modloslužobníctvo“ (statolatria), keď pôvodná idea stavovsky profilovaných korporácií
ako základu, na ktorom mal byť (aj v zmysle ústavy z r. 1926) založený štát, sa napokon
zvrhla už od začiatku 30. rokov na ich podriadenie štátu, štátnym úradníkom
a napokon aparátu fašistickej štátostrany. Okrem Talianska našiel tento model svoju
odozvu aj v Salazarovskom Portugalsku, Vargasovej Brazílii, Perónovej Argentíne a pod.



sociálny korporativizmus, plynulo prechádzajúci do neokorporativizmu, ktorý sa po
druhej svetovej vojne a osobitne od 60. rokov uplatňuje v praxi celého radu severoa západoeurópskych
(zamestnanci

+

poľnohospodárskych

krajín

najmä

zamestnávatelia
atď.)

komôr,

v podobe
+

štát),

kreovania
vrátane

považovaných

tripartitných

profesných

liberálmi

za

orgánov

(obchodných,
neodôvodnene

privilegované a ich spolurozhodovanie o hospodárskej a sociálnej politike za „naprosto
neprijateľné“ (Klaus 2001, s.2).
V konečnom dôsledku je pre posúdenie úlohy korporativizmu v spoločnosti a aj vo
vzťahu ku formovaniu komunálnej teórie dôležitá odpoveď na dve otázky:
Čo všetko možno považovať za korporáciu? Predovšetkým si treba ozrejmiť, že
korporácia (združenie) je považovaná za jeden zo základných pojmov verejnej správy, resp.
verejného práva. Korporácia však môže byť aj subjektom práva súkromného, no v tomto
kontexte sa ďalej budem zaoberať len verejnoprávnymi korporáciami. Ich znakmi sú vôľa
zákonodarcu, dôvod vzniku (zo zákona alebo z iniciatívy verejnej správy, nie zo súkromnej
iniciatívy), povaha činnosti – poskytovanie verejných služieb (nestačí sledovať len
verejnoprospešné ciele) a dodržiavanie niektorých zásad verejnej moci. Za verejnoprávnu
korporáciu v tomto zmysle je považovaný aj štát, resp. štátna správa i samospráva (aj keď
niekedy sú verejnoprávne korporácie považované za novú, tretiu formu vládneho pôsobenia).
Korporácie môžu fungovať na územnom princípe (členstvo na základe územnej príslušnosti)
alebo na princípe záujmovom (napr. profesná príslušnosť). V našej ale aj zahraničnej najmä
európskej kontinentálnej (Stimpfl 1997) právnickej literatúre sa veľmi často práve obec
vymedzuje ako územnosprávna korporácia. Historicky – napríklad v kontexte domovského
práva – bol tento korporativistický charakter obce ešte výraznejší aj v zmysle personálnej
korporácie: obec pola považovaná za „zväzok“, občan získaním domovskej príslušnosti bol
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prijímaný „do zväzku“ obce. Za verejnoprávne korporácie sa považujú u nás aj Národná
banka Slovenska, Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa (riadené tripartitne),
ale aj komory a dokonca aj štát. Teda nielen Matica Slovenská či zamestnávateľské
združenia, ktoré považujú niektorí autori za zdroj ohrozenia liberálnych základov
demokracie na Slovensku, pričom za prvok korporativizmu považujú dokonca aj Grémium
tretieho sektora... (Gál et ali 2003, s.106).
Druhou dôležitou je otázka, akú funkciu plnia korporácie vo vzťahu k štátu – a tu
možno konštatovať, že veľmi významnú, pretože často plnia v mene štátu úlohy, ktoré by
mohol síce plniť štát, ale v podmienkach deetatizácie sa ukazuje, že ich štát nemusí plniť
sám, pričom ide o úlohy, ktoré musia byť pod verejnou kontrolou, nie však bezpodmienečne
pod kontrolou štátnou. Podobné verejné úlohy často plnia aj subjekty občianskej
spoločnosti, na rozdiel od verejnoprávnych korporácií však chýba vôľa zákonodarcu,
nevznikajú zo zákona ani z iniciatívy verejnej správy, ale zo súkromnej iniciatívy a spravidla
neposkytujú verejné služby ale len sledujú verejnoprospešné ciele. To však nijako neznižuje
ich význam a ani význam celého systému subjektov občianskej spoločnosti v modernej
demokratickej
demokratickej

spoločnosti.

Korporativizmus

decentralizovanej

spoločnosti

a občiansku
v skutočnosti

spoločnosť
nemožno

v modernej

považovať

za

protichodné či dokonca konkurujúce si (či dokonca vzájomne sa vylučujúce) koncepty, ale
za koncepty vzájomne komplementárne.
Napokon aj obec, obecné samosprávne spoločenstvo možno považovať za subjekt
občianskej spoločnosti. Ľ. Malíková uvádza, že „občiansky model miestnej samosprávy
vychádzal z tradičného názoru, že obec je spoločenstvo občanov, v ktorom rozhodujúce
postavenie majú spoločenské vzťahy založené na organických väzbách medzi jednotlivcami...
Právo miestnych autorít a občanov obce rozhodovať o obecných záležitostiach sa chápalo ako
základné občianske i politické právo suverénnej obce v štáte. Korporativistický model miestnej
samosprávy predpokladal, že obecná samospráva má postavenie spoluúčastníka na moci
štátu...“ (Malíková 1995, s.19). Aj keď autorka dospieva k záveru, že rozvoj modernej
demokracie

prekonal

ako

občiansku

tak

aj

korporativistickú

samosprávu,

vplyv

korporativizmu na teóriu komunálnej politiky nemožno úplne uzavrieť.

5. Komunitarizmus

Komunitarizmus je považovaný za ďalšiu z reakcií na liberalistický individualizmus:
hoci nespochybňuje autonómiu jednotlivca, kritizuje liberalistické odtrhnutie jednotlivca od
spoločnosti

a postuluje

pospolitosti,

solidarity,

nutnosť

vybudovania

spoločenskej

spoločenstva

zodpovednosti

s tradičnými

hodnotami

a spoločného dobra. Patrí medzi

najmladšie sociálnofilozofické koncepcie – jeho vznik sa datuje do 80. rokov minulého
storočia (podľa Etzioniho do polovice minulého storočia – Etzioni 2003, s.224), aj keď
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niektorí jeho predstavitelia sa odvolávajú na heglovské chápanie morálky a zakotvenia
individuálnej morálky v objektívnych etických štruktúrach rodiny, občianskej spoločnosti
a politického štátu (Taylor), na tomizmus (McIntyre) atď. (Bartyzel 2007a). Objavuje sa aj
názor, podľa ktorého je konzeravtivizmus len pravicovou verziou komunitarizmu, ale aj
názory, podľa ktorých je komunitarizmus len pravicovým kolektivizmom (Bołtuć 2007,
s.143, 147).
Vďaka svojej pomerne krátkej histórii sa komunitarizmus na rozdiel od liberalizmu,
konzervativizmu či korporativizmu nestačil rozčleniť do viacerých vnútorných prúdov, aj keď
obdobie formovania východísk pred začiatkom 80. rokov sa niekedy označuje za „ranný
komunitarizmus“ a objavuje sa napríklad členenie na komunitarizmus univerzálny (podľa
ktorého existujú univerzálne normy pre spoločnosť ako celok) a relatívny (každá časť
spoločnosti má vlastné normy a vlastnú organizáciu) (Pažitný, Zajac 2001, s.14). Zatiaľ čo
v USA ako krajine, kde sa tento prúd najviac rozvíjal, sa pre jeho označenie presadil pojem
komunitarianizmus (communitarianism), v Európe sa bez výraznejšej obsahovej odchýlky
používa označenie komunitarizmus (kommunitarismus nemecky – takto sa aj oficiálne
prekladá napríklad v Etzioniho textoch, komunitaryzm poľsky, komunitarismus česky atď.).
Za jeho zakladateľa je považovaný najčastejšie Amitai Etzioni, ktorý sa v hesle
Communitarianism

v Encyclopedia

of

Community

(Etzioni

2003,

s.224)

hlási

tiež

k Tőnniesovskému Gemeinschaft, k Durkheimovskému chápaniu sociálne integračnej úlohy
hodnôt a vzťahov medzi spoločnosťou a jednotlivcom, ku G. H. Meadovi, R. E. Parkovi
a ďalším sociológom chicagskej školy (zaoberajúcej sa sociológiou mesta), ale aj ku
katolíckej teológii (cirkev ako komunita) či k socialistickým doktrínam (ranné komúny).
Etzioni pôsobí ako solitér komunitarizmu, v ktorého východiskách cítiť pozadie
buberovskej filozofie komunikácie. Jeho argumentácia predností komunitarizmu vychádza
dokonca zo zistení, že „ľudia, ktorí žijú v pospolitostiach, žijú dlhšie, sú zdravší a šťastnejší
ako ľudia, ktorí žijú osamelo“ (Etzioni 1997, s.29). „Spoločenstvá, ako ich ja chápem, sú
skupiny ľudí, ktorí zdieľajú spoločné citové väzby (podobne ako väzby medzi členmi rozšírenej
rodiny) a mravnú kultúru (agregát spoločných sociálnych významov a hodnôt, označujúcich to,
čo pospolitosť považuje za dobré správanie v protiklade s neakceptovateľným správaním)“
(Etzioni

2000,

s.403).

barbarský, protikladom

Ak

bol

k nemu

liberalizmus
sa

mal

stať

kritizovaný

ako

materiálne

intelektuálne-mravný

život

založený,

v lokálnych

spoločenstvách (Očko 2001).
Komunitarizmus sa orientuje na rozvíjanie povedomia komunity ako prirodzeného
(nie inštrumentálne vytvoreného umelého) spoločenstva, v ktorom jednotlivec participuje
prirodzene a dobrovoľne, a ktoré umožňuje rozvoj jednotlivca ako občana: individualita sa
v tomto koncepte môže rozvíjať iba v podmienkach spoločne zdieľaných hodnôt. Zatiaľ čo
liberalizmus podceňoval práve toto spoločné, komunitarizmus zase hľadal odpoveď na
otázku, koľko tohoto „spoločného“ musí byť medzi občanmi, aby mohlo spoločenstvo vôbec
efektívne fungovať. Vhodným riešením je z tohto pohľadu spoločenská (aj politická)
participácia na úrovni obce (polis), s priateľskými väzbami a priam rodinným charakterom
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(MacIntyre). Komunitarizmus vníma comūnio ako prirodzené prostredie, v ktorom sa formuje
jednotlivec,

zatiaľčo

liberalizmus

preferuje

hodnotovo

autonómneho

jednotlivca

ako

rozhodujúceho pre formovanie slobodnej spoločnosti.
Komunitarizmus reprezentuje dnes už pomerne početnú skupinu uznávaných
autorít, ktoré sa venujú rozvoju tohto prúdu politickej filozofie. Etzioniho rovesníkom je
Alasdair MacIntyre ale aj Charles Taylor a ešte aj Michael Walzer, Michael Sandel už
reprezentuje mladšiu generáciu komunitaristov. MacIntyre je zrejme najtvrdším kritikom
liberalizmu, nazývajúc jeho individualizmus „novým barbarstvom“, stavajúc proti nemu
myšlienku autentického spoločenstva: „Každý z nás je členom nejakého spoločenstva, niečím
synom alebo dcérkou, obyvateľom takého alebo iného mesta, členom akéhosi rodu, klanu či
národa a prostredníctvom samotného faktu narodenia sa, bývania kdesi alebo príslušnosti
k čomusi je spätý s určitým spoločenstvom, čím je zároveň spätý s určitým systémom hodnôt a
normatívnych záväzkov, ktoré upravujú jeho existenciu“ (cit. podľa Szczap 2003, s.76 – 77).
Michael Walzer, ktorý reprezentuje ľavicové krídlo komunitarizmu, sa okrem iného
vracia k pôvodnej Rawlsovej koncepcii, ktorej jadrom bolo liberálne chápanie spravodlivosti
a dospieva k záveru, že partikulárne spoločenstvo je spravodlivé vtedy, keď je jeho
konkrétna podoba vytváraná v súlade so zdieľaným porozumením jeho členov (Walzer 2000,
s.99).
Napokon Michael Sandel v chápaní „vytrhnutého subjektu“ („unencumbered subject“
– Sandel 1995, s.19–20) upozorňuje, že o tom, akým subjekt je, rozhodujú vyznávané
hodnoty a tieto hodnoty neprichádzajú odnikiaľ ale sú vyjadrením zakotvenia v určitej
pospolitosti.
Ak o viacerých predchádzajúcich konceptoch (s výnimkou liberalizmu, vrátane pod
pláštikom konzervativizmu sa skrývajúceho libertarianizmu) sa v slovenskej odbornej spisbe
zatiaľ možno dočítať len pomerne málo, v prípade komunitarizmu ešte navyše aj dosť
nepresne, najmä ak sa mu pripisuje „antiobčiansky vplyv na rozmer človeka“ (Turčan 1993,
s.235).

Záver
Ak Ľ. Malíková vo vyššie citovanom odkaze uzatvára, že rozvoj modernej demokracie
prekonal ako občiansku tak aj korporativistickú samosprávu, potom práve pohľad na
filozofické kontexty vymedzovania sa miestnej samosprávy ukazuje, že práve hodnoty,
prezentované v konzervatívnych, korporativistických a komunitaristických konceptoch veľmi
dobre vyhovujú stále autentickejšej miestnej samospráve a jej komunálnej politike, pričom
práve

na

týchto

základoch,

na

hodnotách

rodiny

a susedstva,

na

obci

ako

korporativistickom zväzku ako na zdravých základoch môže vyrastať aj zdravá občianska
spoločnosť. Aj keď tieto prístupy medzi sebou zápasia v rovine filozofickej, pri aplikácii
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v rovine praktickej, v našom prípade v rovine komunálnej politiky, sa vcelku dopĺňajú.
Konzervatívne, korporativistické a komunitaristické prístupy sa nevylučujú s prístupmi
liberálnymi a liberalistickými. „Na jednej strane sa hovorí o slobodnom individuálnom vývoji
ľudského, emancipácii a teórii spoločnosti ako dobrovoľného združenia, spoločenskej zmluvy.
Na druhej strane je vývoj a naplnenie osobného života charakterizovaný dôrazom na
celostnosť ľudského života, uvedomelé poznanie kultúry, dedičstvo predkov: spoločnosť a jej
poriadok je daný postupným a kontinuálnym vývojom jej anonymných tradícií a diktát
„oslobodenej“ masy v spoločnosti rovnosti je ohrozením takéhoto poriadku“ (Lux 1997, s.277)
Vývoj politickej filozofie vo svojej línii od kontraktualizmus dal vo svojej línii
k liberalizmu a neoliberalizmu dobrý základ pre vnímanie komunálnej politiky, ktorej
subjektom je obec ako špecifický subjekt občianskej spoločnosti (cez mechanizmy
občianskej participácie a pod.) v ktorej sa lokálne spoločenstvo emancipuje na nadobecnej
úrovni, na druhej strane cez konzervativizmus a ďalšie vývojové línie korporativizmu
a komunitarizmu vytvorila politická filozofia 20. storočia dobré východisko pre pochopenie
tradičných hodnôt, podporujúcich vnútornú integritu tohto spoločenstva.
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Theoretical Basis of Municipal Policy I. (Philosophical Basis)
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The Study searches for various possible streams of Political Philosophy to profile the Theory of Municipal
Policy. The municipal policy is presented as a specifically complex object of the analysis, that is studied by the
several sciences. The philosophical basis is viewed by thze key approaches of the authors contractualism,
liberalism, conzervativism, communitarism and corporativism.

Key words: Municipal Policy – Philosophy – Contractualism – Liberalism – Conservativism – Corporativism –
Communitarianism

15

Sociálne a politické analýzy
2008, 2, 1, s. 16-38
http://sapa.fvs.upjs.sk
ISSN 1337 5555

Participácia menšín na územnej samospráve
Maďarskej republiky

Katarína Rajňáková
UPJŠ Košice, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych vied

Štúdia je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/3589/06
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Abstrakt
Článok

je

zameraný

na

prezentáciu

analýzy

problematiky

samosprávy

z pohľadu

príslušníkov

národnostných menšín. Cieľom článku nie je iba vymedziť zmysel územnej samosprávy, aj keď jej vymedzenie je
nevyhnutné pre hlbšiu analýzu participácie príslušníkov národnostných menšín na územnej samospráve
v podmienkach Maďarskej republiky. Štúdia predkladá konceptualizáciu problematiky menšinovej samosprávy
s uvedením štatistického pohľadu na pozíciu príslušníkov slovenskej národnosti v Maďarskej republike.
_______________________________________________________________________________________________________________
Kľúčové

slová:

územná

samospráva,

menšinová

samospráva,

menšina,

participácia,

zákon

o právach

národnostných a etnických menšín

Úvod
Verejná politika na úrovni menšinovej samosprávy predstavuje cestu, prostredníctvom
ktorej

chcú

vlády

na

celoštátnej

úrovni

ukázať,

že

majú

záujem

zahrnúť

do

riešenia záležitostí a do riadenia spoločnosti všetkých príslušníkov národnostných menšín,
ktorí nie sú príslušníkmi majoritnej národnostnej skupiny.
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Na druhej strane tie verejné politiky, ktoré nerešpektujú autonómnosť národnostných
menšín alebo sú diskriminujúce v tom zmysle, že orientujú svoju pozornosť viac na väčšinu,
môžu viesť v konečnom dôsledku k separatizmu (Malloy, 2005).
Cieľom štúdie je poskytnúť analýzu účasti príslušníkov menšín na územnej
samospráve v rámci Maďarskej republiky. Pre sledovanie

tohto cieľa je nevyhnutné

analyzovať legislatívnu úpravu, ktorá sa priamo dotýka problematiky národnostných menšín
v územnej samospráve. Pre priblíženie samosprávy v Maďarskej republike je potrebné aspoň
stručne ozrejmiť aj územnosprávnu situáciu v rámci samosprávy Maďarskej republiky.

1. Konceptualizácia menšinovej samosprávy
Miestne správy a samosprávy predstavujú dôležitý prvok moderného demokratického
štátu. Podobne ako v celej Európe, aj v Maďarskej republike žije široké pole národnostných
menšín povedľa majoritného národa.
Pojem menšinová samospráva je možné podľa Kusého spájať s pojmom etnická
samospráva, ktorá predstavuje „uplatnenie etnického princípu na niektorú z foriem
samosprávy“ (Kusý, 1998, s. 130). Takto môžu vzniknúť organizácie a inštitúcie, v ktorých
sa uplatňuje princíp etnickej samosprávy, založený na báze záujmovej samosprávy, čo
znamená, že sa príslušníci národnostných menšín môžu združovať na základe spoločného
záujmu a vytvoriť tak záujmovú samosprávu.
Národnostná samospráva predstavuje akúsi novú formu pre uplatňovanie práv
národnostných menšín. Vymedzenie účasti menšín na územnej samospráve v Maďarskej
republike sa uberá iným smerom, ako by sa uberalo vymedzenie účasti menšín
v podmienkach Slovenskej republiky.
Maďarská republika upravila postavenie národnostných menšín a tým aj súčasné
postavenie príslušníkov slovenskej národnosti v Maďarskej republike ako národnostnej
menšiny prostredníctvom zákona č. LXXVII z roku 1993 o právach národnostných
a etnických menšín. V zmysle tohto zákona sú národnými a etnickými menšinami všetky
etnické skupiny, ktoré žijú na území Maďarskej republiky aspoň jedno storočie a ktoré sú
vzhľadom k obyvateľstvu štátu v početnej menšine, ich členovia majú maďarské štátne
občianstvo a líšia sa od iných častí obyvateľstva vlastným jazykom, kultúrou a tradíciami,
zároveň preukazujú vedomie spolupatričnosti, ktoré je zamerané na zachovanie týchto
hodnôt a na vyjadrenie a ochranu záujmov svojich historicky vytváraných spoločenstiev (§1,
ods. 2).
„Prvá časť“ analyzovaného zákona upravuje práva menšín. „Druhá časť“ zákona
LXXVII

z roku

1993

o právach

národnostných

a etnických

menšín

explicitne

upravuje menšinovú samosprávu, ktorá je zároveň analyzovaná v tomto článku.
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2. Miestna samospráva v Maďarskej republike

Miestnu samosprávu upravuje zákon č. LXV z roku 1990 o miestnej samospráve.
Hlava I citovaného zákona definuje miestnu samosprávu ako obec, mesto, hlavné mesto
a jeho okresy, ako aj župy, ktorým patrí samostatnosť vo veci rozhodovania o všetkých
miestnych záležitostiach. Miestne samosprávy odhliadnuc od miestnych potrieb a od ich
vykonávania môžu mať rôzne samosprávne úlohy a oblasť pôsobnosti. Znamená to, že zákon
môže samosprávam s väčším počtom obyvateľov a s väčšou výkonnou mocou určiť väčšie
množstvo

povinných

úloh

a zväčšiť

ich

oblasť

pôsobnosti

v porovnaní

s ostatnými

samosprávami. Prvá hlava tohto zákona ďalej ustanovuje samosprávne práva, ktorých
obdobu upravuje aj slovenské zákonodarstvo.
Podľa zákona o miestnej samospráve sa územná samospráva v Maďarskej republike
vykonáva prostredníctvom:
oblastnej samosprávy (chápe sa ňou podľa z. o miestnej samospráve obecná

-

samospráva, mestská samospráva, samospráva hlavného mesta a jeho okresov),
župnej samosprávy.

-

Kompetencie oblastnej samosprávy vymedzuje citovaný zákon v druhej hlave. Jej
úlohou je v rámci zabezpečovania miestnych verejných záujmov hlavne rozvoj oblasti, správa
oblasti,

ochrana

prírody,

odpady,

ochrana

cintorínov,

rozvoj

a údržba

oblastných

komunikácií, doprava a podobne.
Župná samospráva je vykonávaná na území žúp. Župné mestá sa spravujú
prostredníctvom oblastnej samosprávy, čo sa prejavuje aj vo voľbe poslancov do
zastupiteľstiev, uvádzané nižšie. Župné mestá si môžu zriadiť aj okresy. Na rozdiel od
samosprávy hlavného mesta, zákon neustanovuje, že tieto okresy môžu mať aj vlastnú
samosprávu.
Miestna

samospráva

v oblastiach

aj

v

župách

sa vykonáva prostredníctvom

zastupiteľstva a starostu. Spôsob ich voľby je však predmetom úpravy zákona o voľbách
poslancov a starostov miestnych samospráv LXIV z roku 1990. Podľa tohto zákona sú
poslanci zastupiteľstva hlavného mesta Budapešti volení v priamych voľbách obyvateľmi
hlavného mesta. Zastupiteľstvo hlavného mesta má 66 poslancov. Len hlavné mesto si môže
vytvárať aj okresnú samosprávu (aj to je chápané ako oblastná samospráva), na čele ktorej
stojí starosta okresu.
Zastupiteľstvo oblastných samospráv si volia priamo obyvatelia jednotlivých oblastí.
Zastupiteľstvo župnej samosprávy volia priamo obyvatelia celej župy, avšak okrem tých
obyvateľov, ktorí sú obyvateľmi župného mesta. Ide o ustanovenie hlavy IX/A zákona
o voľbe poslancov a starostov miestnych samospráv. Zákon o voľbách ďalej ustanovuje, že
funkcia poslanca župného mesta (t.j. v zastupiteľstve oblastnej samosprávy) nie je zlučiteľná
s funkciou poslanca v župe a naopak. Pokiaľ ide o starostu oblastí, je volený obyvateľmi
jednotlivých oblastí bezprostredne. Obdobne to platí aj pre starostu župy.
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Vymedzenie územnej samosprávy v Maďarskej republike je úvodom pre vymedzenie
menšinovej samosprávy podľa zákona LXXVII z roku 1993 o právach národnostných
a etnických menšín.

Zoznam žúp v Maďarsku a počet členov v zbore župy podľa zákona č. LXIV
z roku 1990 o voľbách poslancov a starostov miestnych samospráv.

ZOZNAM ŽÚP

POČET ČLENOV
V ZBORE ŽUPY

POČET ČLENOV
V ZBORE ŽUPY,
PRIPADAJÚCICH
NA MESTÁ
S POČTOM
OBYVATEĽOV
NAD 10 000

Baranya

40

11

29

Bács-Kiskun

46

19

27

Békés

40

18

22

Borsod-Abaúj-Zemplén

59

19

40

Csongrád

40

15

25

Fejér

40

6

34

Györ-Moson-Sopron

41

9

32

Hajdú-Bihar

40

16

24

Heves

40

10

30

Jász-Nagykun-Szolnok

40

18

22

Komárom-Esztergom

40

18

22

Nógrád

40

10

30

Pest

80

42

38

Somogy

40

9

31

Szabolcs-Szatmár-Bereg

48

9

39

Tolna

41

15

26

Vas

40

11

29

Veszprém

40

16

24

Zala

40

5

35
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3. Menšinová samospráva Maďarskej republiky podľa zákona č. LXXVII
z roku 1993 o právach národnostných a etnických menšín
Národné zhromaždenie Maďarskej republiky sa už v úvodnej preambule zákona
LXXVII z roku 1993 o právach národnostných a etnických menšín snaží o spoluprácu so
žijúcimi menšinami na ich území. V tejto preambule Národné zhromaždenie:
-

sledujúc najušľachtilejšie tradície a hodnoty maďarských dejín,

-

v znamení angažovanosti voči ideálom demokracie a humanizmu,

-

v snahe prispieť k porozumeniu a priateľskej spolupráce medzi ľuďmi a
národmi,

-

ďalej vo vedomí toho, že harmonické spolužitie národných a etnických menšín
a väčšinového národa je tvorivou súčasťou medzinárodnej bezpečnosti,

vyhlasuje, že právo k národnej a etnickej identite pokladá za súčasť všeobecných ľudských
práv, špecifické individuálne a kolektívne práva národných a etnických menšín sú
základnými občianskymi právami, ktoré rešpektuje a v Maďarskej republike zabezpečí ich
platnosť. Národné zhromaždenie vytvorilo tento zákon v záujme uskutočnenia týchto cieľov,
kvôli sumarizácii práv prináležiacich osobám patriacim k národnostnej či etnickej menšine
a ich kolektívom, ďalej k zabezpečeniu uplatňovania týchto práv a k regulácii spôsobu ich
uplatňovania, so zreteľom na nariadenie medzinárodného práva a na zásady zakotvené
v Ústave Maďarskej republiky. Takto končí preambula zákona o právach národnostných
a etnických menšín.
V úvodných paragrafoch zákona č. LXXVII z roku 1993 o právach národnostných
a etnických menšín zákonodarca upravuje prísľub, že Maďarská republika urobí všetko pre
ochranu národnostných menšín, vrátane zákazu výkonu takej politiky, ktorá by záujmom
národnostných menšín mohla uškodiť alebo ich ohroziť. Podľa §5 majú menšiny
v Maďarskej

republike

právo

vytvoriť

obecné,

teritoriálne

a celoštátne

menšinové

samosprávy. Základnou úlohou týchto menšinových samospráv je hájiť a zastupovať záujmy
menšín výkonom okruhu pôsobností a právomocí stanovených pre samosprávy týmto
zákonom (§5/A, ods. 1).
Podľa §24/B zákona č. LXXVII z roku 1993 je menšinová samospráva právnickou
osobou, pričom úlohy a okruh kompetencií menšinových samospráv prináležia zboru
menšinovej samosprávy a ako takú ju reprezentuje jej predseda.
Menšinovú samosprávu si môžu založiť voliči prostredníctvom priamych volieb. Medzi
menšinovými samosprávami nie je pomer nadriadenosti alebo podriadenosti.
Zákon o právach národnostných a etnických menšín v hlave IV, v §23 ustanovuje, že
počet členov obecného menšinového samosprávneho zboru je 5, pričom počet členov zboru
teritoriálnej menšinovej samosprávy je 9 osôb. Počet členov v zbore celoštátnej menšinovej
samosprávy môže byť 15 – 53, pričom jedna menšina si môže zriadiť iba jednu celoštátnu
menšinovú samosprávu, čo analogicky platí aj pre všetky oblasti, kde si jedna menšina v
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danej oblasti môže zriadiť iba jednu obecnú menšinovú samosprávu. Obdobne to platí aj pre
teritoriálnu menšinovú samosprávu, kedy na danom území si môže daná menšina zriadiť
iba jednu teritoriálnu menšinovú samosprávu. Menšinová samospráva môže zaniknúť, ak
dôjde k prípadu, kedy vypršaním mandátu poslaneckého zboru nedôjde k zvoleniu nového
poslaneckého zboru. Ak takto menšinová samospráva zanikne, k novým voľbám poslancov
do menšinového zboru môže dôjsť až pri nasledujúcich všeobecných voľbách do samospráv.
Menšinovým samosprávam vyplývajú z §24/B, hlavy IV citovaného zákona o národnostných
a etnických menšinách určité úlohy a povinnosti. Práva menšinovej samosprávy prináležia
spoločenstvu voličov, ktorí patria k menšine a tieto svoje práva vykonávajú v zákonných
hraniciach prostredníctvom svojich zvolených poslancov. Odsek 3 uvedeného paragrafu
ustanovuje, že menšinové samosprávy v menšinových verejných záležitostiach patriacich
medzi ich úlohy a do okruhu ich kompetencie – v medziach zákona – môžu konať
samostatne alebo spoločne so štátnymi a samosprávnymi orgánmi.

Za obecnú menšinovú samosprávu sa môže prehlásiť každá obecná samospráva, v
ktorej zbore bola viac ako polovica poslancov zvolená ako kandidáti jednej národnosti. Ak
bolo aspoň 30 % poslancov samosprávneho zboru zvoleného ako kandidáti danej menšiny,
môžu títo poslanci
samosprávu

ako menšina vytvoriť najmenej 3 - člennú miestnu menšinovú

(nepriamy

spôsob)

Tento

spôsob

vychádza

z miestnej

samosprávy

(http://www.slovaci.hu/index.php?id=890&L=4, 13.3.2008). V súlade s obsahom §51 až
§54 zákona LXIV z roku 1990 o voľbách poslancov a starostov miestnych samospráv môžu
aj voliči prostredníctvom priamych volieb zriadiť menšinovú miestnu samosprávu (priamy
spôsob). Tento spôsob je možné chápať v určitom zmysle ako záujmovú samosprávu, pričom
takáto záujmová samospráva je chápaná ako typ menšinovej samosprávy, kde si na základe
spoločného

národnostného

záujmu

môžu

obyvatelia

zriadiť

menšinovú

miestnu

samosprávu. Ide tu akoby o paralelnú existenciu menšinovej samosprávy z hľadiska
miestnej aj záujmovej samosprávy.
Obecná menšinová samospráva určuje podľa §25 vo vlastnej kompetencii:
a) podrobné

pravidlá

svojej

organizácie

a pôsobenia

do

3

mesiacov

po

ustanovujúcej schôdzi,
b) názov, symboly, vyznamenania miestnej menšinovej samosprávy, ako aj
podmienky a pravidlá ich udelenia,
c) miestne sviatky menšiny, ktorú zastupuje,
d) okruh svojho kmeňového majetku, pravidlá užívania majetku v jej výlučnej
dispozícii,
e) založenie, prevzatie a spravovanie inštitúcie,
f)

založenie hospodárskej a inej organizácie alebo svoju účasť v nich,

g) založenie združenia samospráv alebo svoju účasť v nich,
h) vypísanie konkurzu,
i)

založenie štipendia,
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j)

použitie majetku vyčleneného pre ňu z majetku obecnej samosprávy,

k) uznesením miestnej samosprávy schvaľovať svoj rozpočet, záverečný účet,
využitie zdrojov poskytnutých obecnou samosprávou,
l)

iniciovanie vyhlásenia ochrany svojich umeleckých pamiatok a pamätných
miest,

m) svoju účasť na voľbách prísediacich miestnych súdov.
Tento zákon ďalej v §27 ustanovuje, že miestna samospráva – spôsobom zakotveným
v štatúte miestnej samosprávy – zabezpečí podmienky zborového fungovania obecnej
menšinovej

samosprávy,

zodpovedajúcej

fungovaniu

pričom
zboru

ide

najmä

o zabezpečenie

a vykonávanie

poštových,

používania
doručovacích,

miestnosti
písacích,

kopírovacích úloh a úhrada s nimi súvisiacich výdavkov. O jej vykonávanie sa postará úrad
starostu. Menšinové samosprávy sa tak stavajú do určitej miery na princípe miestnych
(obecných a mestských) samospráv a takýmto spôsobom sa včleňujú do systému verejnej
správy Maďarskej republiky.
Úlohy miestnej (oblastnej) samosprávy upravuje zákon LXV

z roku 1990. Medzi

povinné úlohy obecnej menšinovej samosprávy potom patrí hlavne vykonávanie úloh
a okruhu pôsobností, ktoré jej presunula miestna samospráva a vykonávanie úloh a okruhu
pôsobností, ktoré jej presunula iná menšinová samospráva a to vždy na vlastnú žiadosť
obecnej menšinovej samosprávy (§30/A, ods. 3).
Vzťah miestnej samosprávy a menšinovej samosprávy je vyjadrený aj v §28, podľa
ktorého uznesenia miestnej samosprávy týkajúce sa miestnych médií, pestovania miestnych
tradícií a kultúry, kolektívneho používania jazyka, ako aj rozhodnutia týkajúce sa
menšinového obyvateľstva, môže miestny (oblastný) poslanecký zbor prijať len so súhlasom
obecnej menšinovej samosprávy zastupujúcej túto časť obyvateľstva.
Obecná menšinová samospráva okrem úloh uvedených v odseku 3 – v medziach
svojich finančných prostriedkov – môže vykonávať dobrovoľne prijaté úlohy, obzvlášť v
oblasti menšinového školstva a výchovy, miestnej písanej a elektronickej tlače, pestovania
tradícií a osvety (odsek 4).
Podľa §30/B, ods. 1 môže zastupiteľský zbor miestnej samosprávy svoje prenosné
úlohy a okruh pôsobnosti preniesť na základe iniciatívy obecnej menšinovej samosprávy
prostredníctvom dohody uvedenej v odseku 3 na obecnú menšinovú samosprávu. Úlohy a
okruh pôsobností, ktoré súvisia s úradnými, ako aj so zásobovacími službami sú
neprenosné. Odsek 2 uvedeného paragrafu ustanovuje, že zbory obecných menšinových
samospráv si môžu vzájomne preniesť svoje úlohy a okruhy pôsobností prevzaté s dohodou
na vlastnú iniciatívu, ale iba ak ide o zbory, ktoré zastupujú tú istú menšinu v zákonných
medziach. V tomto zmysle prenášajúca aj prijímacia samospráva, ako aj dotyčná celoštátna
menšinová samospráva uzavrie trojstrannú dohodu (§30/B, ods. 3).
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Paragraf 30/C, ods. 1 a 2 ustanovujú, že obecná menšinová samospráva vzhľadom na
okruh pôsobností preneseného na svoje orgány (predsedu, výbory) môže podať príkaz na
vykonávanie okruhu pôsobností a môže tento okruh pôsobností aj odvolať. Prenesený okruh
pôsobnosti sa nemôže ďalej prevádzať.
Odsek 3 toho istého paragrafu uvádza prípady, v ktorých rozhoduje obecná menšinová
samospráva vo svojom neprevoditeľnom okruhu pôsobnosti a v rámci svojich úloh
a) vytvorení alebo prekontrolovaní, modifikácii svojho štatútu do 3 mesiacov od
zakladajúcej schôdze,
b) svojom rozpočte, záverečnom účte, o použití majetku, ktorý jej poskytla z
vlastného majetku obecná samospráva,
c) o plánovaní a použití zdrojov poskytnutých miestnej samosprávou,
d) o založení, prevzatí a zrušení, reorganizácii inštitúcie,
e) o vymenovaní a odvolaní ich vedúceho pracovníka,
f)

o uzavretí dohody o prevzatí úloh od miestnej samosprávy alebo od inej menšinovej samosprávy,

g) o založení, zrušení hospodárskej alebo inej organizácie a o vlastnej účasti v
takýchto organizáciách,
h) o založení združenia samospráv a o účasti v takýchto združeniach,
i)

o pripojení sa k orgánu zastupujúceho záujmy,

j)

o uzavretí dohody o spolupráce so zahraničnou samosprávou a inou organizáciou,

k) o zvolení svojho predsedu, podpredsedu,
l)

o vytvorení výboru,

m) o určení okruhu svojho základného majetku,
n) o zvolení prísediacich,
o) v takej záležitosti, ktorá podľa zákona patrí do okruhu neprevoditeľného pôsobenia.

Pokiaľ ide o samotnú činnosť obecnej menšinovej samosprávy, zakladajúcu schôdzu
zvolenej obecnej menšinovej samosprávy zvoláva predseda miestnej volebnej komisie, a to do
15 dní po voľbách. Túto schôdzu vedie najstarší poslanec obecnej menšinovej samosprávy
ako predseda podľa veku. Poslanci môžu na tejto schôdzi skladať prísahu vo svojej
materčine, po maďarsky, alebo v oboch jazykoch. Do zloženia tejto prísahy nesmie poslanec
vykonávať svoje práva, ktoré mu z postavenia poslanca obecnej menšinovej samosprávy
vyplývajú. Zbor obecnej menšinovej samosprávy zasadá podľa potreby, ale najmenej
štyrikrát do roka. Takéto zasadnutie je verejné, okrem prípadov, kedy ide o zákonom
vymedzené záležitosti, kedy je takého zasadnutie neverejné (§30/E, ods. 3). Zaujímavé je, že
zbor prijíma svoje uznesenia verejným hlasovaním. Tajné hlasovanie môže byť iba
v prípadoch,

kedy

môže

byť

zasadnutie

neverejné

(§30/E,

ods.

3

a 4).

Zbor

je

uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecnej
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menšinovej samosprávy. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných
poslancov tejto samosprávy (§30/H). Zbor obecnej menšinovej samosprávy zorganizuje
najmenej raz ročne verejné kladenie otázok.
Poslanec obecnej menšinovej samosprávy je členom zboru obecnej menšinovej
samosprávy a zastupuje záujmy danej menšiny v menšinových záležitostiach v konkrétnej
obci. Poslanca obecnej menšinovej samosprávy je podľa §30/K potrebné uvoľniť z práce na
čas, ktorý je nevyhnutný pre účasť

v zbore, pričom mu patrí náhrada príjmu, ktorú mu

uhrádza zbor obecnej menšinovej samosprávy.
Zbor obecnej menšinovej samosprávy si môže zakladať výbory, pričom najmenej jedna
polovica členov výboru sú aj poslancami obecnej menšinovej samosprávy.
Zbor obecnej menšinovej samosprávy si na ustanovujúcej schôdzi zvolí spomedzi
svojich členov predsedu a aj zástupcu predsedu. Jeho mandát môže zaniknúť iba zánikom
poslaneckého mandátu, alebo zrušením postu predsedu súdom. Zaujímavé je, že poverenie
predsedu sa nemôže zrušiť jeho odvolaním (§30/P). Ak ide o prípad, kedy predseda obecnej
menšinovej samosprávy sústavne porušuje právne predpisy, môže naňho podať zbor obecnej
menšinovej samosprávy žalobu na župnom súde alebo na súde hlavného mesta. Zároveň
môže zbor požiadať aj o dočasné zbavenie funkcie predsedu. Tieto ustanovenia sa vzťahujú
aj na zástupcu predsedu.
Paragraf 30/Q upravuje odmeňovanie aktérov pôsobiacich v obecnej menšinovej
samospráve. Zbor tejto samosprávy môže v rámci svojho rozpočtu určiť honorár predsedovi,
zástupcovi predsedu, členovi výboru a jeho predsedovi.
Na teritoriálnu menšinovú samosprávu sa podľa zákona č. LXXVII z roku 1993
o právach národnostných a etnických menšín vzťahujú rovnaké ustanovenia, ktoré platia aj
pre obecnú menšinovú samosprávu. Odlišnosti upravujú tri ustanovenia.
Prvé ustanovenie - §30/R, ods. 2 – hovorí, že teritoriálna menšinová samospráva:
a) vyjadruje sa o návrhoch župných samospráv (samosprávy hlavného mesta)
týkajúcich sa postavenia ňou zastupovanej menšiny,
b) zúčastňuje sa odbornej kontroly štátnych orgánov disponujúcich kompetenciou v
oblasti stredného školstva ňou zastupovanej menšiny, spôsobom regulovaným
zákonom o školstve,
c) môže iniciovať prevod okruhu úloh a pôsobností župnej samosprávy, samosprávy
hlavného mesta vzťahujúceho sa na internátne, stredoškolské a odborno-školské
zabezpečenia národnej a etnickej menšiny,
d) môže iniciovať prevod okruhu úloh a pôsobnosti obecnej, v hlavnom meste obvodnej,
mestskej miestnej samosprávy vzťahujúceho sa na internátne, stredoškolské a
odborno-školské zabezpečenia národnej a etnickej menšiny,

e) prostredníctvom združenia teritoriálnych menšinových samospráv môže vziať na seba
zorganizovanie verejných služieb obvodného rázu, ak je to v súlade s nariadeniami
zákona o miestnych samosprávach.
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Druhé ustanovenie - §30/S - ustanovuje, že zbor teritoriálnej menšinovej samosprávy
môže vytvoriť výbory, pričom má povinnosť založiť finančný výbor (obecná menšinová
samospráva takúto povinnosť nemá).
Tretie

ustanovenie

-

§30/T

ustanovuje

spôsob

určovania

honorára

aktérom

teritoriálnej menšinovej samosprávy.

Aj na celoštátnu menšinovú samosprávu treba podľa §31 uplatňovať ustanovenia, ktoré
sú totožné aj pre obecnú a teritoriálnu menšinovú samosprávu s rozdielmi upravenými
v nasledujúcich ustanoveniach. Celoštátna menšinová samospráva vykonáva zastupovanie
a ochranu záujmov menšiny, ktorú zastupuje na celoštátnej úrovni a tam, kde chýba
teritoriálna menšinová samospráva aj na teritoriálnej úrovni (§36).
Jej poverenie sa začína ustanovujúcou schôdzou, ktorú zvolá predseda celoštátnej
volebnej komisie do 30 dní po zvolení poslancov. Celoštátna menšinová samospráva
zanikne v prípade, ak si nezvolí nové valné zhromaždenie. Spravovanie jej majetku
v takomto prípade preberá orgán zodpovedný za vykonávanie štátnych úloh, ktoré súvisia
s národnými a etnickými menšinami.
Podobne ako obecná a teritoriálna menšinová samospráva, aj celoštátna menšinová
samospráva má zákonom daný okruh pôsobností, ktorý vymedzuje §37, podľa ktorého
celoštátna samospráva uznesením rozhoduje o:
a)

svojom názve, sídle, organizácii, o podrobných pravidlách svojej organizácie a
prevádzky do 3 mesiacov od svojho vzniku,

b)

svojom rozpočte, záverečnom účte a súpise majetku,

c)

okruhu svojho kmeňového majetku,

d)

svojich symboloch,

e)

štátnych sviatkoch menšiny, ktorú zastupuje,

f)

svojich vyznamenaniach a o podmienkach a pravidlách ich udeľovania,

g)

zásadách a spôsoboch využitia rozhlasového a televízneho kanálu, ktorý má k
dispozícii,

h)

zásadách využitia vysielacieho času verejnoprávneho rozhlasu a televízie, ktorý má
k dispozícii,

i)

založení, prevádzkovaní a zrušení inštitúcie, a to najmä o založení, prevádzkovaní,
resp. iniciovaní prevzatia menšinových školských inštitúcií, vysokoškolských
inštitúcií, ďalej výučby v rámci vysokoškolskej inštitúcie,

j)

založení hospodárskej organizácie, iných organizácií,

k)

prevádzkovaní divadla,

l)

zriadení a prevádzkovaní muzeálneho výstavného miesta, verejnej zbierky s
celoštátnym tematickým okruhom,

m) prevádzkovaní menšinovej knižnice,
n)

založení a prevádzkovaní umeleckého, vedeckého strediska a nakladateľstva,

o)

založení a prevádzkovaní služieb právnej pomoci,
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p)

vypisovaní konkurzov, o založení štipendia v okruhu jej pôsobnosti,

q)

uzavretí školskej dohody s ministrom školstva v zmysle školského zákona,

r)

uzavretí školskej dohody s miestnou samosprávou v zmysle školského zákona,

s)

uverejnení tlačového oznamu,

t)

zostavení menšinovej zbierky osobných krstných mien,

u)

pohľadávkach predložených v súvislosti s menšinovým osobným krstným menom,

v)

iných úlohách prevedených zákonom do jej okruhu pôsobnosti.

Dôležitosť postavenia celoštátnej menšinovej samosprávy upravuje §38, ods. 2, ktorú
ustanovuje, že pri vytvorení právnej normy (s výnimkou nariadenia miestnej samosprávy)
súvisiacej so zachovaním a starostlivosťou obcí s menšinovými historickými tradíciami, ich
architektonických pamiatok, ako aj pri tvorbe vládnych nariadení o vykonávaní zákona o
verejnom školstve – v otázkach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania detí patriacich k
menšine – je potrebný súhlas celoštátnej samosprávy.
Podľa §39 sa predseda, zástupca predsedu a aj poslanec celoštátnej menšinovej
samosprávy môžu zúčastniť zasadnutia obecnej a teritoriálnej menšinovej samosprávy.
Orgánmi celoštátnej menšinovej samosprávy sú podľa §39/A predseda, jeden, či viac
zástupcov

predsedu,

výbory

a úrad,

pričom

okruhy

úloh

a pôsobností

celoštátnej

samosprávy prislúchajú valnému zhromaždeniu celoštátnej samosprávy.
Z hľadiska postavenia menšinových samospráv je nevyhnutné spomenúť hlavu V
zákona o právach národnostných a etnických menšín, ktorá hovorí o miestnom hovorcovi
menšín, pričom s odvolávkou na zákon č. LXV z roku 1990 o miestnych samosprávach
vymenúva časť jeho práv súvisiacich s miestnou samosprávou.
Hlava VII analyzovaného zákona hovorí o používaní jazyka, čo je veľmi podobné
slovenskému zákonu o štátnom jazyku. Paragraf 51, ods. 1 hovorí, že v Maďarskej republike
môže svoj materinský jazyk používať ktokoľvek slobodne vždy a všade. Podmienky
používania jazykov menšín je štát v prípadoch stanovených osobitným zákonom povinný
zabezpečiť.
Paragraf 52 ustanovuje právo poslanca patriaceho k menšine používať svoj materinský
jazyk v Zhromaždení, ako aj právo menšinového poslanca používať svoj materinský jazyk v
poslaneckom zbore miestnej samosprávy. Ak príspevok odznel v jazyku niektorej menšiny,
text, alebo obsahový výťah daného príspevku je potrebné priložiť k zápisnici zasadnutia.
Odsek 3 citovaného paragrafu ustanovuje, že ak v danej obci žijú osoby patriace k menšine,
môže poslanecký zbor viesť, resp. koncipovať svoje zápisnice a rozhodnutia popri maďarčine
aj v jazyku danej menšiny. V prípade sporu ohľadne výkladu je vierohodná maďarská
obmena zápisnice.
V §53 je upravená povinnosť obecnej samosprávy podľa odôvodnenej požiadavky
obecnej, resp. teritoriálnej menšinovej samosprávy zabezpečiť, aby:
a) vyhlásenie jej nariadenia a uverejnenie jej vyhlášky bolo uskutočnené popri
maďarčine aj v materinskom jazyku menšiny,
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b) tlačivá používané pri administratívnom konaní boli k dispozícii aj v
materinskom jazyku menšiny,
c) nápisy na tabuliach označujúcich názvy obcí a ulíc, názvy verejných úradov a
orgánov vykonávajúcich verejné služby boli čitateľné popri formulácii a
spôsobu písania v maďarskom jazyku – s rovnakým obsahom a formou – aj v
materinskom jazyku menšiny.

Pokiaľ ide o vzťah maďarského štátu a menšinových samospráv z pohľadu finančného
zabezpečenia, hlava VIII, §55 ustanovuje, že obecným a teritoriálnym menšinovým
samosprávam s výnimkou určitých ustanovení prináležia normatívne štátne príspevky podľa
pravidiel, ktoré sú smerodajné pre cirkvi. Tieto príspevky používajú obecné a teritoriálne
menšinové samosprávy prostredníctvom miestnej samosprávy. Okrem tohto rozpočtového
príspevku štátu tvoria majetok menšinových samospráv podľa §58 aj príspevky miestnej
samosprávy, vlastné príjmy, podpory, výnosy vlastného majetku, dary a prevzaté finančné
prostriedky. Hospodárenie a majetok menšinových samospráv je v zákone č. LXXVII z roku
1993 upravený relatívne podrobne a konkrétne.
Menšinová samospráva sa podľa hlavy XI, §60/E pre účinnejšie vykonávanie svojich
úloh

môže

slobodne

spojiť

s inou

miestnou

samosprávou,

prípadne

menšinovou

samosprávou. Ak sa spojí s menšinovou samosprávou, tieto samosprávy si môžu vytvoriť
združený samosprávny zbor (§60/G).
Kontrolu zákonnosti v menšinových samosprávach vykonáva vedúci úradu verejnej
správy v hlavnom meste a v župe. Môže kontrolovať iba zákonnosť takého rozhodnutia
samosprávy, o ktorom to ustanovuje tento zákon. Samotný spôsob voľby zástupcov do
menšinových samospráv upravuje zákon CXIV z roku 2005 o voľbách do menšinovej
samosprávy.

3.1. Postavenie príslušníkov slovenskej národnosti v Maďarskej
republike

3.1.1 Národnostné zloženie obyvateľov Maďarskej republiky
Súčasná pozícia národnostných a etnických skupín sa odvíjala od 18. storočia. Avšak
nie sú dostupné žiadne údaje tejto etnickej a jazykovej distribúcie populácie z konca 18.
storočia.

Ako prvý štatistik, ktorý skúmal distribúciu populácie s ohľadom na materinský

jazyk a národnosť v 30-tych rokoch 19. storočia najmä v Maďarsku bol Elek Fényes (Katus,
1990). Výsledky jeho práce sú uvedené v tabuľke č. 1. Ako z tejto tabuľky vyplýva, pozícia
slovenskej menšiny bola k roku 1850 najsilnejšia, v tomto období zastávala až 21,67%.
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Tabuľka č. 1: Rozdelenie civilnej populácie podľa národnosti v roku 1850 v Maďarsku.

NÁRODNOSŤ

V MAĎARSKU
Absolútna hodnota

Relatívna hodnota

Maďari

4 000 266

50,87

Nemci

756 420

9,62

Slováci

1 704 312

21,67

Rumuni

526 760

6,70

Rusíni

440 600

5,60

Chorváti

71 926

0,91

Srbi

62 880

0,80

Slovíni

44 862

0,57

Arméni

3 144

0,04

Gréci

6 288

0,08

Rómovia

18 864

0,24

Židia

227 940

2,90

3 863 996

49,13

7 864 262

100

Spolu príslušníkov
nemaďarskej národnosti
Spolu
Zdroj: Katus, 1990, s. 111.

K dnešnému dňu existuje v Maďarskej republike 13 oficiálnych národnostných menšín,
ktoré legislatívne upravuje zákon

č. LXXVII z roku 1993 o národnostných a etnických

menšinách v hlave XII, §61, pričom väčšina z nich žila na území MR aj v roku 1850
(tab. č. 1):
-

nemecká národnostná menšina,

-

slovenská národnostná menšina,

-

rumunská národnostná menšina,

-

chorvátska národnostná menšina,

-

srbská národnostná menšina,

-

slovinská národnostná menšina,

-

bulharská národnostná menšina,

-

grécka národnostná menšina,

-

rómska národnostná menšina,

-

ukrajinská národnostná menšina,

-

arménska národnostná menšina,

-

poľská národnostná menšina,

-

rusínska národnostná menšina.
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Graf č. 1 znázorňuje celkový počet národností (3%) vyplývajúci zo sčítania
obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 na celkovom obyvateľstve MR.
Z tohto počtu slovenská národnosť tvorí 0,17%, čo znázorňuje aj graf č. 2. Slovenská
menšina tvorí v Maďarsku podľa sčítania z roku 2001 tretiu najväčšiu národnostnú
skupinu (po rómskej a nemeckej národnostnej skupine).
Graf č. 3 znázorňuje komparáciu slovenskej menšiny v MR a maďarskej menšiny
v SR k roku 2001. Z grafu vyplýva, že kým na Slovensku v roku 1991 žilo 10,8% Maďarov,
v Maďarsku žilo v roku 1850 až 21,7% Slovákov. Situácia sa k roku 2001 rapídne zmenila,
nakoľko k tomuto roku žilo na Slovensku 9,7% Maďarov, kým v Maďarsku žije iba 1%
Slovákov. Za posledné decénium sa teda v Maďarsku znížil počet obyvateľstva slovenskej
národnosti až o 21,5%, Kým na Slovensku došlo k poklesu obyvateľstva maďarskej
národnosti iba o 1,1%.

Graf č. 1: Pomer maďarskej národnosti k ostatným národnostiam na území MR v roku
2001.

Pomer maďarskej národnosti k ostatným národnostiam na
území MR

3%

maďarská národnosť
ostatné národnosti

97%

Zdroj: http://www.ticket.info.hu/index.php?module=staticpage&id=64, 13.3.2008.
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Graf č. 2: Ostatné národnosti žijúce na území MR v roku 2001.

Ostatné národnosti žijúce na území MR
0,03%

0,03%
0,04%

0,02%
0,01%

rómska
nemecká

0,01%

chorvátska
slovenská

0,05%

0,001%

rumunská
ukrajinská

0,08%

srbská
0,17%

poľská
slovinská

0,15%

1,86%

grécka
bulharská
rusínska

0,61%

arménska

Zdroj: http://www.ticket.info.hu/index.php?module=staticpage&id=64, 13.3.2008.

Graf č. 3: Komparácia podielu príslušníkov slovenskej národnosti v MR a príslušníkov
maďarskej národnosti v SR na celkovom počte národností k roku 2001.

Komparácia podielu príslušníkov slovenskej národnosti v MR a
príslušníkov maďarskej národnosti v SR na celkovom počte
národností
25,0%

21,7%

20,0%
15,0%

10,8%

9,7%

1991 SR

2001 SR

10,0%
5,0%

0,1%

0,2%

1991 MR

2001 MR

0,0%
1850 MR

Zdroj k roku 1991 MR: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/171.html, 15.3.2008.
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3.1.2. Podiel obyvateľstva slovenskej národnosti v župách Maďarskej
republiky

Obr. č. 1: Územné členenie Maďarskej republiky na župy.

Zdroj: http://www.diatech.hu/img/magyarorszag.gif, 13.3.2008.

Graf č. 4 pri analýze podielu slovenskej národnosti na celkovom počte obyvateľov MR
nadväzuje na obr. č. 1. Z tohto grafu vyplýva fakt, že najväčšia koncentrácia obyvateľov
slovenskej národnosti je v župe Békes (2,58%). Druhá najväčšia koncentrácia obyvateľov
slovenskej národnosti je v župe Komárom-Esztergom, kde má 1,61% podiel na celkovom
obyvateľstve danej župy. Tretia najväčšia koncentrácia je viditeľná v župe Nográd, kde má
1,58%-ný podiel. Relatívne veľká koncentrácia (0,77%-ný podiel) je viditeľná aj v župe Pest.
V ostatných župách je koncentrácia obyvateľov slovenskej národnosti nízka, nepresahuje
ani 0,5%. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že v hlavnom meste Maďarskej republiky v Budapešti – je 0,28% Slovákov, čo je viac, ako vo väčšine žúp.
Zaujímavé je, že najväčší podiel Slovákov zo všetkých národností (s výnimkou
maďarskej

národnosti)

je

podľa

štatistických

údajov

Maďarska

v župe

Békes

(http://www.nepszamlalas.hu/eng/volumes/21/ tables /load1_10. html, 13.3.2008), a to aj
napriek tomu, že z obr. č. 2 vyplýva skôr hypotéza o najväčšom podiele Slovákov práve
v severných župách Maďarskej republiky (ak to aplikujeme analogicky na situáciu na
Slovensku, kde pri hraniciach s Maďarskom je najväčšia koncentrácia obyvateľov maďarskej
národnosti).
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Graf č. 4: Podiel obyvateľstva slovenskej národnosti na celkovom počte obyvateľov jednotlivých žúp na území MR.

Podiel obyvateľstva slovenskej národnosti na celkovom počte obyvateľov
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Zdroj: http://www.nepszamlalas.hu/eng/volumes/21/tables/load1_10.html, 13.3.2008
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3.1.3 Činnosť slovenských samospráv
Aj slovenská národnosť v Maďarsku využívala možnosti, ktoré jej dáva vyššie
analyzovaný zákon.
Celoštátna slovenská samospráva „so sídlom v Budapešti, ktorá po prvýkrát vznikla po
voľbách do celoštátnych a regionálnych samospráv v roku 1995 (mala 53 členov), funguje
dodnes ako orgán združujúci a spravujúci všetky miestne slovenské samosprávy, pričom
zabezpečuje národnostný život Slovákov v Maďarsku prevádzkovaním dôležitých slovenských
inštitúcií a organizácií“ (Homišinová, 2007, s. 105). Počet slovenských menšinových
samospráv sa v Maďarskej republike v rokoch 1994 až 2006 zvýšil takmer dvojnásobne.
V prvom volebnom období fungovalo 52 slovenských menšinových samospráv, v druhom
volebnom období už 75 slovenských menšinových samospráv a v treťom ich počet vzrástol
až na 114, z toho je 79 obcí, 21 miest, 14 obvodov hlavného mesta (http://www.eobce.sk/clanky/280.html,

13.3.2008).

V súčasnosti

slovenská

samospráva

pôsobí

aj

v týchto župách a v rámci nich aj v obciach a mestách: Bács–Kiskun, Békes, Borsod– AbaújZemplén, Csongrád, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nográd, Pest, Szabolcs-SzatmárBereg, Tolna a Veszpréma, pričom slovenská menšinová samospráva pôsobí aj hlavnom
meste – Budapešti a v jeho okresoch (http://www.slovaci.hu/index.php?id=890&L=4,
13.3.2008).

4. Postavenie menšín v územnej samospráve v Maďarskej republike
v komparácii

s postavením

menšín

v územnej

samospráve

v Slovenskej republike

Komparácia postavenia menšín v územnej samospráve predstavuje plynulý prechod
od analýzy postavenia menšín v územnej samospráve v Maďarskej republike, ktoré je možné
porovnávať s postavením menšín v územnej samospráve v Slovenskej republike. Informácie
o menšinovej samospráve alebo o účasti menšín na samospráve sú však v oboch štátoch
odlišné, preto je možné komparatívne vymedzenie vykonať tromi smermi:
a) prostredníctvom komparácie ustanovení Ústavy SR a Ústavy MR,
b) prostredníctvom komparácie slovenského zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a maďarského zákona č. LXV z roku 1990 o miestnej samospráve,
c) prostredníctvom komparácie trojice slovenských zákonov: zákona

č.

191/1994 Z.z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín, zákona č.
184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín a zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení s maďarským zákonom č. LXXVII z roku 1993 o právach
národnostných a etnických menšín.
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4.1.

Komparácia ustanovení Ústavy SR a Ústavy MR

V prvom rade je možné porovnať ústavy obidvoch štátov. Ústava MR je vo svojej
štruktúre zostavená podobne ako Ústava SR, avšak možno v nej nájsť niekoľko odlišností,
ako aj ústavne vymedzených inštitúcií, ktoré Ústava SR nepozná.
Takýmto príkladom je ombudsman v Zhromaždení (v parlamente) zodpovedného za
práva občana a ombudsman

v Zhromaždení

zodpovedného za práva národnostných

a etnických menšín. Obdobne Ústava SR upravuje pôsobnosť verejného ochrancu práv –
ombudsmana.

Odlišnosť

o ombudsmanovi

pre

spočíva

nielen

národnostné

v tom,

a etnické

že

Ústava

menšiny,

MR

kým

hovorí

Ústava

SR

výslovne
upravuje

ombudsmana veľmi široko, pričom sa má za to, že ochraňuje aj práva národnostných
menšín, ale prejavuje sa aj v šírke ústavnej

úpravy. Ústava MR upravuje problematiku

ombudsmanov veľmi podrobne, kým Ústava SR pre podrobnejšiu úpravu ombudsmana
odkazuje na konkrétny zákon.
Ďalšia odlišnosť v rámci ústav je viditeľná v úprave menšinových práv. Ústava MR
upravuje v hlave XII základné práva a povinnosti a v rámci tejto úpravy zakotvila právo
menšín podieľať sa na ľudovej moci ako na jednom z predpokladov pre vznik štátu.

Na

rozdiel od toho, Ústava SR upravuje práva príslušníkov národnostných menšín oveľa širšie.
Týmto právam je venovaný štvrtý oddiel druhej hlavy v dvoch článkoch a v niekoľkých
odsekoch.
Najväčší rozdiel v ústavnom zakotvení menšín a ich práv vidím v odseku 4, hlavy XII
Ústavy MR, kde je ustanovené, že národnostné a etnické menšiny môžu zriadiť miestne
samosprávy, ale aj samosprávy na úrovni štátu (celoštátne samosprávy). Maďarská ústava
jasne prezentuje myšlienku na vznik menšinovej samosprávy a kladie základy pre jej vznik.
Takéto ustanovenie v Ústave SR nie je.

4.2. Komparácia slovenského zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a maďarského zákona č. LXV z roku 1990 o miestnej
samospráve

Na tomto mieste je možné porovnať zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení so
zákonom

LXV

z roku

1990

o miestnej

samospráve.

Pokiaľ

ide

o úpravu

územnej

samosprávy, zákon LXV z roku 1990 je formulovaný oveľa širšie, ako zákon 369/1990 Zb.
V tomto zmysle širšia úprava zákona LXV z roku 1990 vychádza z toho, že zákon upravuje
všetky úrovne miestnej samosprávy, pričom obecnú samosprávu, mestskú samosprávu
a samosprávu hlavného mesta a jeho častí koncentruje a definuje v jednom pojme - ako
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oblastnú samosprávu.

Druhou úrovňou miestnej samosprávy v MR sú župy, ktoré sa

spravujú prostredníctvom župnej samosprávy. V tejto úprave sa zviditeľňuje rozdiel v šírke
úpravy, pretože zákon č. 369/1990 Zb. upravuje iba prvú úroveň miestnej samosprávy obce. Druhú úroveň upravuje osobitný zákon č. 301/2001 Z.z. o samospráve vyšších
územných celkov.
S kritériom šírky súvisí aj ďalší fakt, podľa ktorého je úprava miestnej samosprávy v
zákone č. LXV z roku 1990 upravená všeobecnejšie, pričom na druhej strane obsahovo užšie
profilovaný zákon č. 369/1990 Zb. ponecháva priestor pre konkrétnejšiu úpravu obecnej
samosprávy a tým

sa vytvára priestor pre konkrétnejšiu úpravu samosprávnych krajov

v samostatnom zákone.
Ďalší rozdiel spočíva v tom, že kým zákon LXV z roku 1990 upravuje

výlučne

problematiku miestnej samosprávy a menšinovú samosprávu prenecháva úprave iného
zákona, v zákone č. 369/1990 Zb. je možné nájsť prvky úpravy postavenia menšín
v územnej samospráve, ale iba

na území obcí – na miestnej úrovni, nakoľko slovenská

legislatíva nemá zákonnú úpravu menšinovej samosprávy. V tomto znení je vhodné prejsť na
tretí bod komparácie.

4.3. Komparácia trojice analyzovaných slovenských zákonov
s maďarským

zákonom

č.

LXXVII

z

roku

1993

o právach

národnostných a etnických menšín.

Prvý rozdiel v rámci tejto komparácie vyplýva zo samotného názvu, kde

na jednej

strane stoja tri slovenské zákony, v ktorých je možné nájsť úpravu postavenia národností
v územnej samospráve a na druhej strane stojí jeden maďarský zákon, ktorý okrem práv
prislúchajúcich národnostným a etnickým menšinám upravuje aj problematiku menšinovej
samosprávy. V tomto zmysle by

sa mohlo zdať, že zákon LXXVII z roku 1993 nemôže

obsahovať takú podrobnú úpravu, akú dokážu ponúknuť tri zákony (ako to bolo napríklad
vo vyššie uvedenej komparácii).
Zákon č. 191/1994 Z.z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín je krátky
zákon s mohutnou prílohou. Upravuje podmienky označovania obcí v jazyku národnostných
menšín, na ktoré sa odvoláva aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pričom tento
zákon ustanovenie o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín zo zákona č.
191/1994 Z.z. aj cituje. V prílohe tohto zákona je uvedený zoznam 586 obcí, ktorých názov
je uvedený aj v jazyku národnostnej menšiny. Zákon č. LXXVII z roku 1993 v sebe takúto
úpravu týkajúcu sa označovania obcí, ulíc alebo verejných priestranstiev obsahuje, ale iba
veľmi stručne – v znení toho, že podľa hlavy VII uvedeného zákona je upravená povinnosť
obecnej zabezpečiť, aby nápisy na tabuliach označujúcich názvy obcí a ulíc, názvy verejných
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úradov a orgánov vykonávajúcich verejné služby boli čitateľné popri formulácii a spôsobu
písania v maďarskom jazyku – s rovnakým obsahom a formou – aj v materinskom jazyku
menšiny. Iba touto jedinou vetou sa tento zákon dotýka problematiky označovania v jazyku
menšín.
Pokiaľ ide o zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín, je
zjavné, že tento zákon vychádza z mohutnej preambuly a podobne ako predchádzajúci
zákon č. 191/1994 Z.z. upravuje problematiku označovania, ale v tomto prípade nie
označovanie obcí, ale označovanie ulíc a iných geografických značení v jazyku menšín.
Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín ďalej upravuje
používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku a takúto úpravu v sebe zahŕňa
aj zákon č. LXXVII z roku 1993

v hlave VII v podobnom rozsahu ako zákon č. 184/1999

Z.z., pričom maďarský zákon upravuje aj okolnosti, za ktorých je obecná samospráva
povinná používať okrem úradného jazyka aj jazyk národnostných menšín.

Záver
V Slovenskej republike sa s menšinovou samosprávou ako takou nestretávame.
Postavenie maďarskej menšiny a vôbec všetkých menšín v územnej samospráve v Slovenskej
republike bolo možné vykonať na základe analýzy troch zákonov, ktoré sa problematiky
postavenia menšín a ich účasti na samospráve dotýkajú bezprostredne. Vnútroštátne
zákonodarstvo Maďarskej republiky obsahuje zákon, ktorý je možné považovať za súhrn
troch zákonov, analyzovaných pre vymedzenie postavenia menšín v územnej samospráve
Slovenskej republiky. Vo všeobecnej rovine sa problematika úpravy postavenia menšín
v územnej samospráve líši hlavne v tom, že menšinová samospráva v Slovenskej republike
nie je legislatívne upravená na rozdiel od legislatívnej úpravy menšinovej samosprávy
v Maďarskej republike.
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Minorities` Participation in Local Self-government of Hungary Republic
Abstract

Ambition to leak do deeper base of self-government by sight of minorities is the reason of choice of this
theme.
The goal of this article is not only to determine a notion of territorially self-government which is necessary
for deeper analyze of its implementation, but the reason of this work has flowed the fact the article is about analyze
of the participation of minorities on self-government in Hungary with deeper analyze of “minority self-government”
and with deeper sight to statistic position of minorities in Slovakia.

_________________________________________________________________________________________________________________
Key words: territorially self-government, minority self-government, minority, participation, act about rights of
national and ethnic minorities
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__________________________________________________________________________________________
Abstrakt

Stať prezentuje výsledky pilotní případové studie spokojenosti zaměstnavatelských organizací s činností
lokálního úřadu práce s cílem odpovědět na otázku, zda jsou důvody spokojenosti či nespokojenosti
zaměstnavatelů s činností vybraného lokálního úřadu práce v Jihomoravském kraji České republiky spojeny spíše
s institucionálními (především legislativními a administrativními) a strukturálními (především poptávka a nabídka
na trhu práce) podmínkami, nebo zda souvisí spíše s programovými činnostmi a výkonem pracovníků daného ÚP.
Výsledky studie ukazují, že důvody spíše negativního hodnocení od zaměstnavatelských organizací pravděpodobně
nejsou spojeny s programovými nebo personálními nedostatky pracovníků sledovaného úřadu práce, ale souvisí se
současným stavem poptávky a nabídky na trhu práce v regionu a s institucionálními pravidly a podmínkami
uplatňovanými v systému veřejných služeb zaměstnanosti. Studie se opírá o teoretické koncepty vysvětlující
podmínky spolupráce úřadu práce se zaměstnavatelskými organizacemi, mezi než patří především idea
vícestupňového vládnutí a koordinační vliv cílů evropské politiky zaměstnanosti, dále koncepce administrativní
reformy veřejných služeb zaměstnanosti, v jejímž rámci je zdůrazněn manažerský styl řízení a partnerství mezi
veřejným a soukromým sektorem.
_________________________________________________________________________________________________________________
Klíčová slova: Úřad práce, zaměstnavatelé, analýza potřeb, spokojenost klientů, služby zaměstnanosti, politika
zaměstnanosti.
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Úvod
V souvislosti se začleněním České republiky do Evropské unie vzniká v posledních
dvou letech v rámci veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) požadavek více se orientovat na
zaměstnavatelské organizace a zvýšit podporu jejich adaptace na změny ekonomických trhů.
Pro dosažení cílů vytyčených Lisabonskou strategií (dosažení plné zaměstnanosti, růstu
adaptability firem, zlepšování kvality a produktivity práce a posilování sociální koheze – EC,
2005) a Národním programem reforem ČR (NPR, 2005), je nutná orientace úřadů práce na
zaměstnavatele a spolupráce a společné projekty ÚP a firem. Zvyšovat zaměstnanost
a naplňovat další cíle evropské strategie zaměstnanosti totiž nelze jen skrze aktivační
programy určené nezaměstnaným. Je nutné se zaměřit i na podporu specifické poptávky
práce a na prevenci nezaměstnanosti aktivitami úřadů práce cílenými na zaměstnavatelské
organizace. Rozvoj lidských zdrojů a snižování rizika dlouhodobé nezaměstnanosti nelze
realizovat bez zapojení reprezentantů ekonomických zájmů na trhu práce. Jedním
z relativně nových doporučení Správy služeb zaměstnanosti je proto zintensivnit spolupráci
úřadů práce se zaměstnavateli. České úřady práce se však na rozdíl od zahraničních úřadů
práce (srovnej např. Klimplová, 2007) koncentrují zatím především na nabídkovou stranu
trhu práce (uchazeče o zaměstnání), ale již tolik pozornosti nevěnují poptávkové straně
(zaměstnavatelským organizacím).
Tato stať nabízí výsledky pilotní případové studie provedené dotazníkovým šetřením
u zaměstnavatelských organizací s cílem odpovědět na otázku, zda jsou důvody spokojenosti
či

nespokojenosti

zaměstnavatelů

s činností

vybraného

lokálního

úřadu

práce

v Jihomoravském kraji České republiky spojeny spíše s institucionálními (legislativními)
a strukturálními (poptávka a nabídka na trhu práce) podmínkami, nebo zda souvisí spíše
s výkonem pracovníků.
Studie je v prezentována v kontextu institucionálních podmínek spolupráce úřadu
práce se zaměstnavatelskými organizacemi, mezi než patří především cíle evropské politiky
zaměstnanosti, cíle administrativní reformy veřejných služeb zaměstnanosti, manažerský
styl řízení v rámci VSZ a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.

1. Co znamená spokojenost zaměstnavatelů s činností ÚP?
V kontextu současné teorie trhu práce a politiky zaměstnanosti je oprávněné položit
si otázku, proč mají být zaměstnavatelské organizace vůbec spokojeny s činností úřadů
práce nebo celého systému veřejných služeb zaměstnanosti. Podle pravidel trhu by mezi
podnikatelskými subjekty přece měla existovat konkurence v boji o vzácné zdroje. Mezi
nejcennější často patří pracovní síla a lidské zdroje. Za těchto podmínek vzniká otázka: Proč
by měla státní politika zasahovat do tohoto konkurenčního prostředí? Odpověď na uvedenou
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otázku není jen předmětem normativně ideologické diskuse, ale je i teoreticky a analyticky
mnohoznačná. Reprezentanti různých stanovisek se shodují pouze v tom, že spokojenost
partnerů je nezbytným předpokladem spolupráce mezi nimi. V diskusi lze zachytit velmi
protikladné názory. Autoři shromažďují faktické i teoretické argumenty pro i proti podpoře
spolupráce státní politiky se soukromými ekonomickými subjekty (viz Tabulku 1).

Tabulka 1: Argumenty pro a proti spolupráci státní politiky se zaměstnavateli

PRO SPOLUPRÁCI
Růst vlivu zaměstnavatelů na řešení
problémů trhu práce.
Spolupráce a partnerství se zaměstnavateli
posiluje efekty politiky zaměstnanosti.
V rámci ESZ dochází ke sbližování cílů
hospodářské a sociální politiky
s ekonomickými zájmy podnikatelů.

PROTI SPOLUPRÁCI
Státní politika si stále ponechává
dominantní kontrolu nad řešením problémů
nezaměstnanosti.
Existují hluboké institucionální rozpory a
bariéry spolupráce mezi sociálním státem a
ekonomickým trhem.
Státní úřady a zaměstnavatelské organizace
mají často konfliktní nebo alternativní cíle.

1.1. Stát a soukromý sektor: spolupráce i konflikt zájmů
Mezi argumenty pro podporu spolupráce státu se zaměstnavateli nejčastěji patří
faktický popis rostoucího vlivu zaměstnavatelů na řešení sociálních problémů a rizik na
trhu práce. Tento rostoucí vliv však nebyl v České republice zatím jednoznačně potvrzen,
protože se dosud málo zkoumá dynamika české sociální politiky. Nicméně příklady
zapojování

soukromých

organizací

a zaměstnavatelů

do

řešení

veřejných

problémů

spojených s nezaměstnaností nebo špatnou kvalitou práce jsou doložitelné v řadě zemí
Evropy (OECD, 2001).
Dalším argumentem, dosud spíše normativním než jednoznačně fakticky doloženým,
je představa, že meziresortní a mezisektorová spolupráce a budování partnerství se
zaměstnavateli vede k posílení politiky zaměstnanosti a zvýšení efektivnosti dosahování cílů.
Dosud sledované příklady lokálních programů na českém trhu práce zatím spíše dokládají,
že sice může docházet k lokálním partnerstvím a spolupráci, ale stejně tak může být lokální
politika zaměstnanosti výrazem vládní strategie a s ostatními relevantními subjekty regulace
pracovního trhu je stát v konfliktu zájmů nebo tyto subjekty do řešení konkrétních
problémů nevstupují (Winkler, Klimplová, Žižlavský, 2005).
Významným argumentem pro spolupráci je fakticky doložitelné konstatování, že
v rámci Evropské strategie zaměstnanosti dochází k proměnám výchozích cílů politiky
zaměstnanosti a ke sbližování cílů hospodářské a sociální politiky s ekonomickými zájmy
podnikatelů (Winkler, 2007; Wendler, 2004; Daly, 2003). Tyto tendence jsou doložitelné
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i v případě současné vládní koncepce politiky zaměstnanosti v České republice, jak vyplývá
z Vládního prohlášení Vlády ČR.
Mezi základní argumenty proti představě spolupráce a podpory spokojenosti
zaměstnavatelů s činností ÚP patří doklady o tom, že vládní politika v mnoha evropských
zemích

se

snaží

udržet

dominantní

kontrolu

nad

problémem

nezaměstnanosti.

Nezaměstnanost a sociální rizika s ní spojená jsou významným faktorem sociální
soudržnosti ve společnosti a stav jejich řešení významně ovlivňuje legitimitu vládní politiky
(např. Wendler, 2004). Vedle toho existuje vlivná teoretická interpretace vztahu mezi státem
a ekonomickým trhem jako dvěma společenskými institucemi, mezi nimiž existují významné
hodnotové bariéry a rozporné interpretace pravidel jednání, které brání úplné shodě na
cílech regulace trhu práce a řešení otázek zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Cíle vládních
úřadů, soukromých zaměstnavatelských organizací, odborů či veřejných samospráv
(koordinačních a regulačních institucí trhu práce) jsou tedy často konfliktní nebo
alternativní, a to v mnoha případech zabraňuje vzájemné spolupráci (viz např. Lindblom,
1977, Rhodes, 2001).
Uvedená diskuse ve své mnohoznačnosti ukazuje, že postavení zaměstnavatelských
organizací při řešení sociálních problémů na pracovním trhu není stabilní a jednou pro vždy
univerzálně dané. Můžeme předpokládat, že na trhu práce vznikají a existují situace, kdy je
role soukromého sektoru při zvládání sociálních rizik zaměstnanců významná, a situace,
kdy tomu tak není. Sociální role soukromých subjektů na trhu práce je tedy situačně
podmíněná a zaměstnavatelské subjekty vytváří určité segmenty, mezi nimiž se proměňují
vzájemné vztahy mezi nimi a státními úřady práce.

1.2. Segmenty sociální ochrany na trhu práce

Do tvorby sociální ochrany pracovníků na trhu práce je zapojeno více veřejných
i soukromých subjektů, organizací a institucí. Vznikají mezi nimi různé formy vzájemných
vztahů, které mohou nabývat podoby úzké spolupráce a vzájemné podpory, tolerance,
paralelního působení i vzájemné konkurence a „konfliktního soupeření“. Vedle těchto
různých forem organizace sociální ochrany dochází dále k segmentaci pracovního trhu a
rozdělení pracovních sil podle toho, jakým způsobem je jim poskytována sociální ochrana.
Isabela Mares (2003) dokumentuje na příkladech ze západní Evropy a USA, že prostor
sociální ochrany na trhu práce lze rozdělit podle dvou ukazatelů. Za prvé podle toho, kdo
má kontrolu nad prováděním sociální ochrany, a za druhé podle míry přerozdělení rizika,
které je se sociální ochranou spojené.
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Na Obrázku 1 jsou znázorněny následující segmenty sociální ochrany pracovního
trhu:
(1) Podnikový segment, který reprezentují především velké, často nadnárodní
soukromé produkční společnosti. Jde o organizace s vlastní a více méně nezávislou koncepcí
sociální ochrany a rozvoje lidských zdrojů. Tyto společnosti v posledních dvou desetiletích
obvykle volí diferenciační strategie personálního managementu. Jejich interní trh práce je
často vnitřně diferencovaný na organizační jádro pracovních sil a na méně sociálně zajištěné
periferní pracovníky. Míra pracovního rizika je v těchto organizacích poměrně malá. Jeho
redistribuce probíhá na úrovni vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci nebo vztahu mezi
pracovním jádrem a periferními pracovníky organizace.
(2) Vysoce kvalifikovaní experti a tvořiví pracovníci, kteří jsou obvykle součástí
personálního jádra organizace. Jejich postavení na trhu práce je však natolik silné, že nejsou
vázáni na činnost v jedné organizaci. Jejich vyjednávací možnosti jim umožňují přecházet
z podniku do podniku, který pro ně vytváří lepší pracovní, finanční a sociální podmínky. Tito
pracovníci tvoří specifický segment sociální ochrany napojený na podnikový management a
zaměstnavatelské organizace, jakož i významně na soukromý sektor různých pojišťovacích
služeb.
(3)

Segment

kolektivních

zájmů

představuje

sociální

ochranu

kontrolovanou

a budovanou pomocí profesních sdružení, specifických odborových svazů. I když vyjednávací
síla obecných odborových sdružení v České republice v posledních dvou desetiletích slábne,
představují tyto organizace stále reálný vliv na uspořádání zaměstnaneckých vztahů, na
priority státní politiky zaměstnanosti i na modifikaci sociální ochrany na trhu práce
v jednotlivých regionech.
(4) Segment státní sociální ochrany trhu práce, který má dominantní postavení
především při zajištění sekundárních pracovních trhů, na němž se objevuje méně
kvalifikovaná pracovní síla s nižším kulturním, sociálním a lidským kapitálem. Na
sekundárním pracovním trhu také ve zvýšené míře působí menší podnikatelské subjekty
s poptávkou po méně kvalifikovaných pracovních silách. Míra sociálního rizika na těchto
trzích práce je poměrně značná a také míra redistribučních opatření je nejrozsáhlejší.
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Obrázek 1: Prostor sociální ochrany na trhu práce
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Upraveno dle I. Mares (2003)

Souhrnně lze konstatovat, že míra a způsob spolupráce mezi státními úřady práce
(resp. systémem VSZ) a zaměstnavatelskými organizacemi se rozvíjí různým způsobem podle
situace na trhu práce. S velkou pravděpodobností lze vyjádřit následující obecné tendence
a souvislosti:
1. Na úřady práce je směřována poptávka zejména po méně kvalifikované pracovní
síle. Zatímco vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou zajišťováni specifickými, spíše soukromými
zprostředkujícími agenturami.
2. Při hledání pracovních sil se na úřady práce orientují spíše méně ekonomicky
stabilní podniky a menší firmy. Velké podniky mají samostatné personální strategie, jejichž
součástí je i nábor a výběr pracovních sil.
3. Zaměstnavatelé mají různá očekávání týkající se činnosti ÚP a možnosti
spolupráce s nimi. Jinak řečeno, zaměstnavatelé jsou rozděleni na ty, kteří očekávají
spolupráci, kteří očekávají konflikty zájmů, i ty, kteří předpokládají vzájemné nezasahování
do náboru a výběru nových pracovníků, jež pokládají za svou doménu.
4. Veřejné zprostředkovatelny práce představují jeden z několika možných způsobů
zprostředkování nabídky a poptávky na trhu práce. Mezi další způsoby patří inzerce v tisku
a ostatních informačních médiích, osobní reference v rámci sociálních sítí a soukromé
zprostředkující agentury zaměřené obvykle na specifickou skupinu pracovních sil. Mezi
těmito různými způsoby zprostředkování mohou nastat vztahy spolupráce, konfliktu zájmů i
vzájemného nezasahování do oddělených domén a segmentů trhu práce.
Předpokládáme, že naše studie se tedy zaměří na menší a střední podniky ve
vybraném regionu (viz charakteristika výzkumného vzorku), které se soustředí na poptávku
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po méně kvalifikované pracovní síle. Studie se pokusí popsat spokojenost se službami ÚP
především této skupiny zaměstnavatelů. Význam vyjádření spokojenosti či nespokojenosti
ostatních segmentů zaměstnavatelů na trhu práce by byl odlišný. Jeho obsahová analýza by
vyžadovala jinou metodiku výzkumu než tu, kterou jsme zvolili. Na tuto okolnost budeme
brát ohled zejména při interpretaci výsledků studie spokojenosti.

1.3. Podmínky partnerství mezi soukromými zaměstnavateli a ÚP

Faktory umožňující rozvoj spolupráce a tzv. mezisektorového partnerství mezi
zaměstnavateli a ÚP v regionu mohou vysvětlit, proč některé kategorie a segmenty
zaměstnavatelů o služby úřadů nejeví opravdový zájem a některé naopak těchto služeb
využívají. Mezisektorové partnerství tvoří formy spolupráce, které vznikají mezi organizacemi
veřejného

a

privátního

sektoru,

mezi

zaměstnavateli,

státními

organizacemi

i dobrovolnickými a občanskými organizacemi (NNO) působícími v oblasti služeb pro rizikové
skupiny na trhu práce. Cílem spolupráce těchto organizací může být celkový sociální rozvoj
lokalit a regionů, růst kvality pracovních sil i hospodářský rozvoj podniků působících na
místních pracovních trzích. Normativní předpoklady hodnocení lokálního partnerství na
trhu práce jsou zpravidla spojeny s posílením veřejné politiky regulující trh práce.
Základními posilujícími mechanismy jsou koordinace při společné implementaci činností
různých aktérů veřejné politiky a integrace především hospodářských a sociálních cílů
rozvoje regionů, jejich vzájemné provazování. Analytické studium uvedených předpokladů
ukazuje na dvě skupiny faktorů, které mohou podporovat rozvoj vzájemné spolupráce. Jsou
to, za prvé, faktory institucionální a strukturální. Vyznačují se dlouhodobým působením
a objektivním charakterem vzhledem k aktuálním aktérům na trhu práce. Patří mezi ně
například koheze hodnot, zájmů a cílů spolupracujících subjektů. Dále mocenské rozložení
sil mezi těmito aktéry a míra jejich vzájemné závislosti. Ukazuje se, že pravé partnerství
může vznikat pouze v podmínkách, kdy rozložení sil je v pomyslné rovnováze, nebo se
alespoň této rovnováze blíží. V podmínkách současného trhu práce to znamená, že dochází
k posílení role soukromých zaměstnavatelů při řešení sociálních rizik svých zaměstnanců.
Současně to však znamená, že úřady práce mohou uplatňovat určitý vliv na podnikovou
personální strategii tím, že mají firmám co (respektive koho) nabídnout. Tedy, že jejich
postavení zprostředkovatele na trhu práce je dominantní nebo nezastupitelné.
Za druhé, to jsou faktory programové, které jsou do určité míry pracovníky
jednotlivých organizací ovlivnitelné. Programové podmínky spolupráce zahrnují řadu
vlastností, které by měly být v programu dodrženy, aby docházelo ke vzájemné spolupráci
mezi partnery. Patří k nim zejména věcná vzájemná komunikace mezi sektory a odstranění
komunikačních bariér a nedorozumění. Uvedená komunikace jednak zvyšuje informační
kapacitu partnerských organizací a jednak ze vzájemného pochopení aktérů může vyrůstat
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jejich důvěra a možnost dělby práce. Dále sem patří vytvoření společných koordinačních
mechanismů, jako je jednotná formulace cílů a strategií postupu a přijetí jednotných
organizačních pravidel (časové harmonogramy, finanční rozpočty, jednotná interpretace
legislativy, pojetí vůdcovství atd.). Obě tyto skupiny faktorů shrnuje Tabulka 2.

Tabulka 2: Faktory úspěšnosti mezisektorového partnerství na TP

Institucionální a strukturální podmínky
Koheze cílů organizací
Vzájemná závislost spolupracujících aktérů
Poptávka na trhu práce
Nabídka na trhu práce

Stávající legislativní podmínky

Programové podmínky
Komunikace mezi sektory
Vzájemná důvěra
Formulace cílů a strategií
Jednoznačnost a přijatelnost rozdělení
finančních
nákladů
a
rozhodovacích
pravomocí
Fázování projektu
Pravidla řešení konfliktů
Legálnost postupů
Podpora a obrana zájmů třetích stran
Jednotná „tržně manažerská“ organizační
pravidla
Adekvátní podpora vedoucích týmu
Kontrola výsledků projektu partnerství

Lze tedy předpokládat, že spolupráce jednotlivých subjektů partnerství může být
ohrožena a spokojenost se spoluprací může být narušena nebo ztracena nejen vlivem
strukturálních a institucionálních podmínek, ale také vlivem špatné součinnosti pracovníků
zaměstnavatelských organizací a pracovníků úřadů práce. Uvedené programové podmínky
mohou být stejně významným faktorem spokojenosti, resp. nespokojenosti, s činností ÚP.
Ve studii spokojenosti tedy předpokládáme, že postoje zaměstnavatelů jsou
formovány jak objektivně působícími, tak i subjektivně ovlivnitelnými podmínkami
spolupráce. Právě v tomto teoretickém rámci si klademe výzkumnou otázku, zda je
(ne)spokojenost vyvolána spíše institucionálními a strukturálními podmínkami, nebo chybným
postupem a chováním pracovníků sledovaného úřadu práce.

1.4. Administrativní reforma VSZ a manažerská organizační pravidla
Jednou z podmínek úspěšné spolupráce mezi veřejnými úřady práce a subjekty
soukromého sektoru jsou jednotně (nebo alespoň podobně) nastavená organizační pravidla
a styl organizačního řízení. V tomto smyslu může vytvářet příhodné podmínky spolupráce
obsahová reforma VSZ v zemích EU, která se začala připravovat koncem 90. let minulého
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století. Její součástí byly také aktivity zaměřené na přípravu administrativní modernizace
VSZ v zemích EU.1
Koncepce reformy vycházela z potřeby přizpůsobit VSZ výrazným změnám vnějšího
prostředí, k nimž došlo v 80. a 90. letech. Autoři koncepce si v prvé řadě všímají změn na
trhu práce, jako jsou flexibilnější formy zaměstnávání, růst zájmu o profesní vzdělávání,
větší integrace vzdělávacího systému a trhu práce, expanze celoživotního vzdělávání.
Charakter reformy je tedy definován jako adaptace VSZ na změny vnějšího prostředí.
Uvedená definice je významná také pro národní reformu VSZ v ČR. Nicméně se na
počátku nového století velmi jasně ukazuje, že motivace ke změně českého systému služeb
zaměstnanosti vychází také z identifikace specifických vnitřních problémů SSZ, které
omezují její funkce a kapacity efektivně realizovat politiku trhu práce. Znamená to, že
koncepce modernizace VSZ v ČR musí obsahovat kromě opatření zabezpečujících sbližování
se systémy služeb zaměstnanosti v zemích EU a dalších sousedních států i řešení některých
bolavých problémů současného národního uspořádání (Winkler, Žižlavský, 2004). Reforma
VSZ v ČR musí být specifická, nelze pouze přebrat zkušenosti ze sousedních zemí.2
Mezi priority modernizace VSZ v EU patří následujících sedm bodů, z nichž většina
má klíčový význam pro spolupráci úřadů práce ze soukromým sektorem (podrobněji viz
Winkler, Žižlavský, 2004).
Za prvé, nové služby pro klienty hledající práci. Větší efektivnosti a účinnosti při
dosahování aktivačních a preventivních cílů politiky trhu práce má být dosaženo větší
individualizací a cíleností služeb, např. uplatňováním důsledného case managementu,
včasným diagnostikováním rizika dlouhodobé nezaměstnanosti, individuálními akčními
plány založenými na kombinaci principu práva a povinnosti či větší připraveností personálu
k intenzivnějším (komplexnějším a provázanějším) službám.
Za druhé, nové služby pro zaměstnavatele. Tvorbu nových pracovních míst je nutné
provádět na základě lepší komunikace se zaměstnavateli, využívání kontaktů a spolupráce
se soukromými zprostředkovatelskými agenturami, které se tradičně více orientují na

V roce 1997 se dohodli představitelé národních centrál VSZ na vytvoření pracovní skupiny
s reprezentativním zastoupením (HES - Heads of Employment Services Network), která se bude
několikrát za rok setkávat, aby koordinovala práce spojené s přípravou organizační reformy VSZ
v kontextu EU. Cílem HES se stalo vytvoření pracovní koncepce reformy VSZ včetně návrhu
odpovědností, které budou mít jednotlivé národní subjekty a EU. Tento projekt byl podporován
několika výzkumnými granty z finančních prostředků Komise EU (OECD, 2001).

1

Jedním z těchto specifických problémů je relativní podfinancování VSZ. I když podstata reformy
spočívá v obsahové modernizaci systému, i otázky dofinancování je potřebné řešit. V zemích EU tvoří
finanční náklady na personál a zařízení VSZ přibližně od 0,1 % do 0,25 % HDP. Uvedené rozmezí
odpovídá rozmezí celkových nákladů jednotlivých zemí na aktivní a pasivní politiku trhu práce. Pokud
vyloučíme náklady spojené s administrací dávek, pak náklady na VSZ nepřevyšují 5 % celkových
nákladů na politiku trhu práce. V České republice tvoří tyto náklady 0,08 % a relace k celkovým
nákladům politiky je přibližně stejná jako v zemích EU, ačkoliv zahrnuje náklady na administraci
dávek. Lze tedy konstatovat, že dosavadní investice věnované do VSZ jsou v ČR relativně velmi
skromné. Zejména když uvážíme, že mohou přinést podstatnou návratnost v podobě vzestupu
efektivity trhu práce a úspor na dávkách v nezaměstnanosti (Winkler, Žižlavský, 2004).

2
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poptávkovou stranu trhu práce, a na základě intenzivní spolupráce se zaměstnavatelskými
svazy.
Za třetí, využívání pokroku v informačních technologiích (IT). To především umožňuje
integraci lokálních databází uchazečů a volných míst v národním měřítku. Dále umožňuje
rozvinout možnosti koordinace služeb zaměstnanosti mezi několika lokálními ÚP se
společným trhem práce v národním i mezinárodním měřítku, zlepšení podmínek pro
“self-service” na úřadech práce, jako jsou “kiosky” a internet, či propracovanější manažerský
informační systém pro řízení veřejných služeb zaměstnanosti na základě průběžného
monitoringu výkonu a vyhodnocování výsledků.
Za čtvrté, přizpůsobení regionálním podmínkám. Je potřebné zlepšit adaptabilitu
činnosti ÚP na regionální podmínky trhu práce a zájmy regionální politiky. Klíčovým
problémem je správné řešení procesu decentralizace, případně devoluce politiky pracovního
trhu. Decentralizace v této koncepci není principiálně vnímána jako dominantní faktor
úspěchu organizační reformy bez vazby na možnosti integrovat a koordinovat regionální
programy mezi sebou.
Za páté, utváření smíšeného veřejného/soukromého trhu pro služby zaměstnanosti.
Cílem je využívat pozitivních efektů mezisektorové spolupráce.
Za šesté, zavést nový “public management”. Efektivní služby zaměstnanosti vyžadují
nový styl a metody řízení. Prioritou je uplatňování managementu podle cílů, důkladný
monitoring procesů a jejich vyhodnocování pomocí “benchmarkingu”, který zvyšuje možnosti
rozvoje a učení uvnitř VSZ.
Za sedmé, rozvoj systému vyhledávání práce a náboru pracovních sil v měřítku celé
Evropské unie, tedy rozvoj programu EURES.
Zavádění těchto principů do praxe se však v evropských zemích a také v České
republice setkává jen se střídavými úspěchy. Popišme podrobněji pouze realizaci jednoho
z těchto principů, kterým je nový „public management“.

1.5. Těžkosti zavádění nového „public managementu“ do praxe
Různé přístupy a metody obvykle souhrnně označované jako „public management“
představují v evropských zemích rychle se rozšiřující způsoby řízení organizace veřejných
služeb zaměstnanosti. Od poloviny 80. let, kdy byly některé jeho prvky zavedeny na úřadech
práce ve Švédsku, se postupně zavádí v řadě zemí Evropské unie. V roce 2001 se „public
management“ stal pro Evropskou komisi jednou z „oficiálních doktrín“ modernizace
veřejných služeb zaměstnanosti (Progress, 2001).3 Jeho základní komparační výhodou

Van Berkel a de Graaf (2007) zařazuje public management mezi tři základní administrativní režimy,
které se uplatňují v podmínkách aktivačních programů evropského politiky zaměstnanosti. Vedle
managementu popisuje administrativně byrokratický režim a režim profesionální sociální služby.

3
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vzhledem k tradičním formám veřejné správy je důraz na efektivnost a účinnost výkonu
(implementace) veřejných služeb zaměstnanosti a jejích programů.
Zkušenosti se zaváděním nového “public managementu” do řízení VSZ v evropských
zemích jsou nejednoznačné. Příklady jeho dobré praxe ukazují, že pro jeho fungování je
nezbytné dodržet nebo zajistit určité institucionální podmínky. V některých zemích spojené
Evropy jsou přitom tyto podmínky jen těžko dosažitelné. Z uvedeného důvodu může
docházet stále k situacím, kdy je organizace práce v systému služeb zaměstnanosti vedena
převážně byrokraticko-administrativním způsobem, jen málo se orientuje na ostatní
účastníky trhu práce jako na své klienty, zaměstnanci úřadu práce nevstupují do vzájemné
komunikace s občany, ať to jsou uchazeči o místo, nebo reprezentanti zaměstnavatelů.
Příklady „dobré praxe“ ze zemí EU ukazují, že mezi rozhodující podmínky úspěšného
zavedení

„public

managementu“ do systému veřejných

služeb zaměstnanosti

patří

následující body (OECD, 2003):
•

Relativní autonomie VSZ vzhledem k vládní (ministerské) úrovni regulace a řízení
politiky trhu práce. Organizační nezávislost vytváří ochranou bariéru proti pronikání
politické kultury tvorby cílů (kompromisy zájmů, inkrementální rozhodování,
kolektivní volba) do konkretizace plánovaných cílů a procesů vnitřní správy VSZ,
které jsou chápány spíše jako odborné a manažerské procesy. V praxi současné
veřejné politiky je velmi obtížné zajistit redukci politických intervencí do správního
procesu

veřejné

správy.

V

oblasti

VSZ

jsou

popsány

příklady

rozsáhlých

ministerských intervencí například ve Francii. V žádné nám známé evropské zemi
však tyto intervence nemají podobu organizačního prorůstání SSZ a vládního
ministerstva, jako je tomu stále v České republice.
•

Oslabení

závaznosti

a

redukce

počtu

legislativních

pravidel,

regulativů

a administrativních procedur v oblasti politiky pracovního trhu. Silné legislativní
závazky znemožňují volnost rozhodování na operačních úrovních úřadů práce
a realizaci předkládaných cílů a úkolů.
•

Silná organizační kultura orientovaná na podporu manažerského rozhodování.
Loajalita a soudržnost personálu VSZ se základním posláním a cíli politiky trhu
práce je významnou zárukou sjednocení a provázání cílů politiky na různých
úrovních VSZ. Pokud narůstá rozpor v pojetí cílů politiky trhu práce a v pracovních
orientacích

zaměstnanců

VSZ,

narůstá

nebezpečí

utápění

se

v

množství

nesmyslných formulářů, které jsou vyplňovány formálně bez ohledu k reálným
procesům. Bez silné a jednotné organizační kultury má management tendenci
proměnit se pouze ve formální administraci vykonávání plánovaných cílů.
•

Silná organizační kultura orientovaná na podporu manažerského rozhodování.
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•

Jasně formulované cíle, které mohou být operacionalizovány, kvantifikovány a později
měřeny. Právě jasné a konkrétní cíle například v NAPZ se ukazují být velkým
problémem v řadě evropských zemí.4

•

Aplikace vhodné teorie působení služeb zaměstnanosti na trhu práce a odborné
vyhodnocení výkonu a zabezpečení monitoringu služeb. VSZ řízené pomocí prvků
managementu výkonu vyžadují dodatečné personální a finanční náklady spojené
s nákupem profesionálů nebo s nákupem profesionálních služeb. Uvedený způsob
řízení je přímo závislý jednak na aplikaci vhodné technické teorie působení služeb
zaměstnanosti na trhu práce (bez ní není možné provést rozpracování cílů
a indikátorů), jednak i na odborném vyhodnocení výkonu a zabezpečení monitoringu
služeb. Uplatnění manažerských postupů je tedy výrazně limitováno stupněm rozvoje
profesionální přípravy pracovníků VSZ.

•

Soudržnost cílů a činností SSZ a ÚP v národním měřítku, otázka integrace politiky.
Manažerský způsob řízení veřejných služeb zaměstnanosti je velmi závislý na
rozložení a stavu institucí veřejné správy v jednotlivých zemích. Jinak řečeno, záleží
na soudržnosti cílů a činností SSZ a úřadů práce v národním měřítku. Tyto faktory
silně ovlivňují průběžné provádění tzv. suboptimalizace, tj. řešení rozporu mezi
decentralizovanou implementační strukturou, která je hlavní zárukou autonomie
jednotlivých úřadů práce, a více méně podrobnou specifikací operačních úkolů
a indikátorů, která je centrálně koordinovaná. Centralizace tvorby cílů je ochranou
proti fragmentarizaci politiky trhu práce. Decentralizace je naopak pojistkou proti
přílišné formalizaci a morálním hazardům v činnosti ÚP. Podle národních podmínek
pak vzniká řada typů managementu VSZ. Liší se od sebe především mírou
centralizace a decentralizace organizačních rozhodnutí.
Z hlediska

analýzy

spokojenosti

zaměstnavatelů

(především

soukromých

podnikatelů) má zavedení popisovaných administrativních reforem a zejména úspěšnost
uplatnění nového „public managementu“ význam zejména ze dvou hledisek. Za prvé,
pravidla „public managementu“ přinášejí důraz na otevřenou a vzájemnou komunikaci
úřadů práce s klienty. Decentralizace rozhodování o způsobech dosahování rozpracovaných

Jako výjimka a příklad dobré praxe může sloužit například Švédsko. Deklarovanými obecnými cíli
politiky zaměstnanosti ve Švédsku je jednak dobře fungující trh práce a jednak plná zaměstnanost
a rostoucí prosperita skrze zboží a trvale udržitelný rozvoj. Tyto obecné kvalitativní cíle jsou od
počátku roku 2001 kvantifikovány a operacionalizovány s cílem zpřehlednit a zkonkrétnit cíle pro
každého pracovníka služeb zaměstnanosti i pro následné vyhodnocování výsledků. Pro rok 2006 AMS
(švédská správa služeb zaměstnanosti) stanovila následující cíle: 1) Počet nově registrovaných
nezaměstnaných mužů a žen, kteří najdou zaměstnání do 90 dnů od registrace na ÚP, v porovnání
s rokem 2005 poroste. 2) Podíl mužů a žen, kteří do 90 dní po ukončení programu „anställningsstöd“
(pro déle než rok nezaměstnané subvence platu ve výši 50 % po dobu 6 měsíců) naleznou zaměstnání,
bude minimálně 65 %. 3) Podíl mužů a žen, kteří do 90 dní po ukončení vzdělávacího kurzu
(rekvalifikace) naleznou zaměstnání, bude minimálně 70 %. 4) Podíl osob s handicapem, kteří získají
(subvencované nebo nesubvencované) zaměstnání, v porovnání s rokem 2005 poroste. 5) Podíl mužů a
žen, kteří jsou částečně nezaměstnání déle než 12 měsíců, oproti roku 2005 poklesne. 6) Podíl
dlouhodobě (více než 100 dní) nezaměstnaných mladých lidí (18-24 let) v porovnání s rokem 2005
poklesne (Klimplová, 2007).

4
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cílů VSZ umožňuje nacházet řešení, která jsou více orientovaná na poptávku a přání
klientů.

V případě

zaměstnavatelů

může

tento

styl

řízení

vést

k podpoře

posílení

odpovědnosti partnerských organizací (zaměstnavatelů) za řešení sociálních rizik v regionu
či lokalitě.
Za druhé, pravidla „public managementu“ podporují význam znalostí a kvalifikačních
předpokladů pracovníků při přípravě a provádění služeb zaměstnanosti. Organizace práce,
která se orientuje na konečné výstupy (cíle), destandardizuje implementační proces,
vyžaduje větší aktivitu a participaci všech aktérů programů, včetně klientů služeb. Klade
také větší důraz na týmovou spolupráci a iniciativy jednotlivců.
Lze tedy konstatovat, že úspěšné zavádění pravidel nového „public managementu“
může přispívat ke spolupráci úřadů se zaměstnavateli, a to z více výše popsaných hledisek.
Na druhé straně implementace manažerského způsobu řízení do veřejné správy je v mnoha
zemích velmi limitovaná. Nejsou dostatečně rozvinuté podmínky, které by úspěšnou
implementaci umožňovaly. Vznikají tedy otázky, jakým způsobem se daří zavádění
manažerských pravidel na studovaném úřadu práce a do jaké míry může být případná malá
spokojenost zaměstnavatelů projevem neúspěšného zavádění „public managementu“.

2. Metodika výzkumu

Analýza spokojenosti klientů se službami určité instituce je formou evaluačního
výzkumu (Royse a kol., 2001). Vychází z předpokladu a přesvědčení, že klienti jsou
nejlepším zdrojem informací o kvalitě poskytovaných služeb a dokonce i dobrými hodnotiteli
účinku a efektivity. Spokojenost klientů sice není podle těchto autorů dostačujícím
měřítkem kvality, ale je jedním z velmi důležitých výstupů při hodnocení.
Poskytovatelé služeb potřebují porozumět klientově perspektivě, např. tomu, jak je
s klienty zacházeno, když o službu žádají, nebo v průběhu jejího poskytování (Royse a kol.,
2001). Zpětná vazba týkající se zkušeností klientů se službami umožňuje pracovníkům
a managementu dané instituce odstranit překážky, které brání klientům při uspokojování
jejich potřeb pomocí evaluovaných služeb.
Limitem uplatnění analýzy spokojenosti klientů je heterogennost klientely, různost
přístupů a zájmů k hodnocené organizaci a jejím službám. Základní rozpor zájmů můžeme
očekávat především mezi skupinami uchazečů o zaměstnání a zaměstnavateli. Právě v tomto
smyslu je naše analýza spokojenosti v dané oblasti sociálních služeb nutně jednostranná.
Zaměřujeme se záměrně pouze na jednu skupinu klientů (zaměstnavatele). Objektivní
(pokud v kontextu evaluací sociálních intervencí o objektivitě v úplném slova smyslu
můžeme uvažovat) analýza spokojenosti klientů s ÚP by nutně vyžadovala také rozbor
postojů a chování evidovaných uchazečů o zaměstnání.
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Dalším metodickým omezením studia spokojenosti a analýzy personálních potřeb
zaměstnavatelů

je

větší

důraz

na

ukazatele

postojů

než

na

ukazatele

chování

zaměstnavatelských organizací. Autoři studie si jsou vědomi toho, že existuje opakovaně
doložený rozpor mezi postojem deklarovaným ústně a postojem vyjádřeným v chování
respondentů (tzv. La Pierův efekt).5 Zmíněný postup se však běžně využívá, protože
umožňuje rychlejší sběr dat technikou dotazníku a protože případné zkreslení může být
částečně eliminováno při interpretaci dat.
Hodnotící výzkum spokojenosti byl realizován tzv. participativní strategií (Patton,
2002; Rossi a kol., 1999), při které se na tvorbě výzkumných otázek a kritérií hodnocení
významně podílejí i praktičtí zadavatelé studie. V tomto případě šlo o vedoucí pracovníky
jednoho úřadu práce na jižní Moravě.

V průběhu léta 2007 probíhaly mezi výzkumníky

a pracovníky sledovaného úřadu práce intenzivní diskuse o zaměření a cílech výzkumu
a o informačních

potřebách

pracovníků

ÚP

vzhledem

k plánovanému

dotazování

zaměstnavatelů. Na základě těchto diskusí byly formulovány poznávací cíle studie:
1. Popsat hodnocení systému veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (především úřadů
práce) zaměstnavateli ve zkoumaném regionu.
2. Zjistit rozsah služeb, které vybraní zaměstnavatelé využívají na sledovaném ÚP,
a určit intenzitu jejich využívání.
3. Vyhodnotit

význam,

který

jednotlivé

zaměstnavatelské

organizace

přisuzují

jednotlivým službám.
4. Identifikovat míru celkové spokojenosti s činností pracovníků služeb zaměstnanosti a
sledovaného ÚP.
5. Určit

příčiny

institucionálních

případné

nespokojenosti

a strukturálních

bariér

–

zaměřit

se

spokojenosti,

jak

na

tak i

identifikaci

na identifikaci

programových a personálních problémů.
Výzkumným nástrojem byl dotazník. Většina otázek v něm byla koncipována jako
uzavřených,

tzn.

s předem

danými

variantami

odpovědí,

u

některých

z nich

měli

respondenti možnost dopsat svůj vlastní komentář či doplnění. Několik málo otázek bylo
otevřených, např. identifikace služeb, které zaměstnavatelské organizace od úřadu práce
očekávají a považují je za důležité a které nebyly obsaženy v nabídnutém výčtu služeb ÚP,
identifikace problémů řešených ve spolupráci s úřadem práce, nebo identifikace příčin, proč
nebyli podle zaměstnavatelské organizace pracovníci sledovaného úřadu práce schopni řešit
identifikované problémy. Důležitost a úroveň jednotlivých typů služeb, které úřady práce
v ČR zaměstnavatelům nabízejí, byly hodnoceny s využitím sedmibodových číselných škál,
stejně jako spokojenost s činností úřadů práce v České republice obecně.
Samotný výzkum byl proveden v listopadu a prosinci 2007. Dotazníky byly poštou
rozeslány

343

zaměstnavatelským

organizacím,

které

byly

zařazeny

do

databáze

zkoumaného úřadu práce z důvodu spolupráce v roce 2006. Kritérium navázání kontaktu,
5

Potíže výzkumu hodnotově normativních stránek politické činnosti podrobněji diskutuje Lane (2006).
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resp. zájem o spolupráci, bylo rozhodující pro zařazení do sledovaného souboru. Míra
návratnosti dotazníků činila 26 % (zpět se nám vrátilo 89 vyplněných dotazníků).6

2.1. Výzkumný vzorek
Vzorek zaměstnavatelských organizací, které se výzkumu zúčastnily, lze popsat dle
několika základních parametrů. Jedním z nich je forma vlastnictví organizace, kde
jednoznačně převládají organizace v soukromém vlastnictví (85 %). K dalším typům
vlastnictví (vlastnictví družstevní, státní, komunální, vlastnictví sdružení, politických stran
a církví a smíšené) se přihlásilo pouhých 15 % organizací. Zpráva sledovaného úřadu práce
s daty k polovině roku 2007 uvádí, že 60,8 % ze všech zaměstnavatelských organizací na
území okresu bylo v soukromém vlastnictví. Náš vzorek se tedy v tomto aspektu liší. Při
vysvětlení lze uvažovat o tom, že soukromé firmy mají pravděpodobně větší zájem na
zkvalitnění služeb poskytovaných úřadem, a proto jsou ochotnější ke spolupráci (participace
na výzkumu).
Dalším sledovaným ukazatelem je velikost firmy dle přepočteného počtu pracovníků.
Graf 1 ukazuje, že v našem vzorku převládají středně velké organizace s počtem pracovníků
mezi 10 a 49.7

Graf 1: Velikost organizací dle počtu zaměstnanců

8%

31%

do 10 pracovníků
11 až 49 pracovníků
50 a více pracovníků

61%

Jsme si vědomi, že 27% míra návratnosti je relativně nízká. Tuto studii však bereme jako pilotní
šetření, na základě něhož budou realizovány další výzkumy týkající se spolupráce zaměstnavatelských
organizací s veřejnými službami zaměstnanosti. Nízkou míru návratnosti pak přikládáme především
tomu, že vzhledem k časovým i finančním omezením nebyla provedena druhá vlna rozeslání dotazníků
a respondenti nebyli obtelefonováni s žádostí o zaslání vyplněných dotazníků zpět
6

Ač jsme v metodologické části uvedli, že byli osloveni zaměstnavatelé s více než 20 zaměstnanci,
vztahuje se tento údaj o počtu zaměstnanců na rok 2006. V době provádění výzkumu (podzim 2007)
tak některé zaměstnavatelské organizace mohly mít i méně než 10 zaměstnanců.

7
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3. Hodnocení systému veřejných služeb zaměstnanosti

Jedním z cílů této studie bylo přinést poznatky o hodnocení činnosti úřadů práce
v České republice obecně. Chtěli jsme popsat, jak zaměstnavatelé vnímají instituci úřadu
práce jakožto nástroje veřejných služeb zaměstnanosti. Zjišťovali jsme obecné vnímání
„chování a projevů“ úřadu práce, které jsou relevantní z hlediska možné spolupráce se
zaměstnavateli. Sestavili jsme sadu možných vlastností veřejných služeb zaměstnanosti a
požádali zaměstnavatele, aby na sedmibodové škále vyznačili místo, které vyjádří, jak ÚP
vnímají. V Tabulce 3 prezentujeme výsledky.

Tabulka 3: Hodnocení VSZ podle druhu vlastnictví zaměstnavatelů

druhy vlastnictví
soukromé
průměr

počet

přístupnost

3,71

schopnost poskytovat
informace

ostatní

Celkem

st. od. průměr počet st. od. průměr počet

st. od.

66

1,486

3,67

12

1,303

3,71

78

1,451

3,81

67

1,844

3,67

12

1,371

3,78

79

1,774

kompetentnost

3,73

67

1,431

4,42

12

1,505

3,84

79

1,454

schopnost pomáhat

3,94

67

1,496

3,67

12

1,303

3,90

79

1,464

komunikativnost

4,03

67

1,792

4,08

12

1,505

4,04

79

1,743

přístup k lokálním
problémům

4,46

67

1,560

4,50

12

1,567

4,47

79

1,551

efektivnost

4,72

69

1,454

4,42

12

1,564

4,68

81

1,465

flexibilita vůči TP

4,67

66

1,482

5,08

12

0,996

4,73

78

1,420

autonomnost

4,97

67

1,414

5,42

12

0,996

5,04

79

1,363

flexibilita vůči
zaměstnavatelům

5,08

66

1,481

5,42

12

1,311

5,13

78

1,454

Pozn.: Při vyhodnocování výsledků jsme rekódovali hodnoty proměnné tak, aby hodnota 1 vždy
vyjadřovala nejvyšší míru pozitivního hodnocení vlastnosti a hodnota 7 nejvyšší míru negativního
hodnocení vlastnosti.

Ukazuje se, že postoje zaměstnavatelských organizací k činnosti úřadů práce v České
republice nejsou obecně příliš vyhraněné. Za jasněji formulovaný lze považovat pouze
nesouhlas s tvrzením, že činnost služeb zaměstnanosti je flexibilní a způsob rozhodování
v regionech dostatečně autonomní. Pozitivní je naopak zjištění, že zaměstnavatelé považují
úřady práce obecně za spíše přístupné, poskytující informace, kompetentní a pomáhající.
Shrneme-li to, vlastnosti přičítané ÚP lze rozdělit na ty, které se vztahují k jeho
praktickému fungování, jako je přístupnost nebo kompetentnost, a na ty, které se vztahují
spíše k jeho institucionálním podmínkám a podmínkám na trhu práce, které může ÚP
ovlivnit jen ve velmi omezené míře (například kvalifikační skladba volné pracovní síly).
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Výsledky prezentované v Tabulce 3 lze interpretovat tak, že vlastnosti vztahující se spíše
k praktickému fungování a interakci ÚP se zaměstnavatelskými organizacemi při řešení
konkrétních problémů jsou zaměstnavateli hodnoceny pozitivněji, na druhou stranu
například autonomnost nebo flexibilita vůči zaměstnavatelům vykazují spíše negativní
hodnocení. Je nutné si ale uvědomit, že úřady práce jako instituce mají svá pravidla,
kterými se musí řídit, a lze očekávat, že ne všechna se budou jednotlivým zaměstnavatelům
líbit a budou jim vyhovovat. ÚP mají také omezené kapacity finanční i lidské, kvůli čemuž
těžko uspokojí potřeby všech svých klientů.
Porovnali

jsme

také

odpovědi

soukromých

a

ostatních

zaměstnavatelských

organizací. Přestože žádné statisticky významné rozdíly jsme nezaznamenali, firmy
s vlastnictvím typu „ostatní“ (tedy vlastnictví družstevní, státní, komunální, vlastnictví
sdružení, politických stran a církví a smíšené) se v celkové tendenci zdají být o něco
kritičtější k chování a projevům úřadu práce.

3.1. Hodnocení významnosti typů služeb nabízených úřady práce v ČR
Úlohou úřadu práce je nabízet svým klientům, jak zaměstnavatelským organizacím,
tak uchazečům o zaměstnání, široké spektrum služeb a jejich prostřednictvím napomáhat
zlepšení

fungování

trhu

práce.

Cílem

výzkumu

bylo

osvětlit

především

potřeby

zaměstnavatelských organizací a míru naplňování těchto potřeb ze strany úřadu práce.
Považovali jsme tedy za smysluplné zkoumat míru důležitosti jednotlivých nabízených
služeb pro zaměstnavatele, protože předpokládáme, že důležité jsou pro ně zejména ty
služby, které využívají nebo využívat chtějí. Na základě informací prezentovaných na
oficiálních stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí jsme sestavili baterii všech služeb,
které by dle výše uvedeného zdroje měly úřady práce poskytovat.8 Následně jsme
zaměstnavatele požádali, aby na stupnici 1 až 7, přičemž s klesající číselnou hodnotou
klesal význam služby (1 = nevýznamné, 7 = velice důležité), označili hodnotu, která bude
vyjadřovat důležitost dané služby pro ně samotné.
Tabulka 4 prezentuje hodnoty průměrů, kterých dosáhly jednotlivé typy služeb.
Ukázalo se, že průměry hodnocení důležitosti jednotlivých typů služeb se od sebe příliš
nevzdalují (mezi 3,33 a 4,65), ale bez dalšího šetření není možné jednoznačně zhodnotit
příčiny tohoto stavu. Pokud budeme brát hodnotu čtyři jako středovou, lze říci, že mezi
služby spíše důležité patří podpora při rozvoji lidských zdrojů, podpora regionálního rozvoje,
podpora vzniku nových pracovních míst, zprostředkování nových zaměstnanců a podpora
vzniku míst pro zdravotně postižené. Za spíše nedůležité jsou potom zaměstnavateli

Bohužel se ukázalo, že některé ze služeb v praxi úřady práce vůbec neposkytují a o některých zase
nevěděli zaměstnavatelé, což také jistě zkreslilo výsledky šetření.

8
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považovány služby podpora pro začínající podnikatele, podpora při zajišťování rovnosti
mužů a žen, poradenství pro podnikání a podpora při najímaní zahraničních pracovníků.

Tabulka 4: Hodnocení důležitosti služeb úřadů práce zaměstnavateli

počet

průměr

st. odchylka

důležitost podpory vzniku míst pro zdravotně
postižené

83

4,65

1,95

důležitost zprostředkování nových zaměstnanců

82

4,61

2,07

důležitost podpory vzniku nových pracovních
míst

83

4,42

2,01

důležitost podpory regionálního hospodářského
rozvoje

82

4,23

1,93

důležitost podpory při rozvoji lidských zdrojů

82

4,21

2,21

důležitost podpory pro začínající podnikatele

83

3,96

2,17

důležitost podpory při zajišťování rovnosti mužů
a žen

82

3,80

2,04

důležitost poradenství pro podnikání

82

3,62

2,16

83

3,33

1,75

důležitost podpory při najímání zahraničních
pracovníků
Pozn.: 1 = nevýznamné, 7 = velice důležité

Za nejvíce důležitou službu označili zaměstnavatelé podporu vzniku pracovních míst
pro zdravotně postižené (Graf 2). Z dostupných dat však není jasná příčina tohoto stavu. Lze
spekulovat o přitažlivosti nemalých finančních prostředků, které jsou do této oblasti aktivní
politiky státem investovány. Některé z těchto dotací jsou dokonce nárokové, takže pokud
zaměstnavatel splní určité podmínky má jistotu jejich získání.9
Souhrnně

lze

tedy

říci,

že

hodnocení

celého

národního

systému

služeb

zaměstnanosti zaměstnavateli sledovaného regionu je kritické. Respondenti převážně
vyjadřovali nespokojenost s činností a službami úřadů práce. Výsledky napovídají, že
překážkou k uspokojování potřeb zaměstnavatelských organizací jsou spíše institucionální
bariéry než přístup pracovníků konkrétních úřadů práce. Za nejméně lichotivou vlastnost
úřadu práce jako státní instituce zaměstnavatelé považují malou pružnost a nedostatek
individuálního přístupu k potřebám a přáním zaměstnavatelů, na druhou stranu naopak
oceňují zejména jejich otevřenost a přístupnost pracovníků ÚP vůči veřejnosti.
Důležitým

aspektem

hodnocení

zaměstnavatelů

bylo

posouzení

významnosti

jednotlivých služeb, které ÚP v České republice nabízejí. Podle očekávání má z tohoto
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se ZP byl ve sledovaném
regionu v prvním pololetí roku 2007 poskytnut ve výši 11 921 tis. Kč, což znamená nárůst o 90 %
proti stejnému období předcházejícího roku. Jednalo se celkem o 18 subjektů.

9
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hlediska pro zaměstnavatele velký význam zprostředkování a podpora tvorby nových
pracovních míst. Překvapivě však je jako nejdůležitější hodnocena pomoc pro zdravotně
handicapované na trhu práce. Podrobnější vysvětlení uvedené skutečnosti by vyžadovalo
specifické dotazování zaměřené na tuto otázku. Na úrovni hypotéz lze však předpokládat, že
uvedené hodnocení souvisí s představou nedostatku jiných služeb a pomoci pro tuto
kategorii pracovních sil.

Graf 2: Hodnocení významnosti typů služeb nabízených ÚP v ČR

podpora při najímání
zahraničních pracovníků
poradenství pro
podnikání
podpora při zajišťování
rovnosti mužů a žen
podpora pro začínající
podnikatele
podpora rozvoje lidských
zdrojů
podpora regionálního
rozvoje
podpora nových
pracovních míst
zprostředkování nových
zaměstnanců
podpora vzniku míst pro
zdravotně postižené
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

průměr

Pozn.: 1 = nevýznamné, 7 = velice důležité

4. Spolupráce zaměstnavatelských organizací se sledovaným úřadem
práce a její hodnocení

V první části této kapitoly se zaměříme na rozsah a obsah spolupráce sledovaného
ÚP se zaměstnavatelskými organizacemi, kvantifikujeme četnost kontaktů, identifikujeme
typy problémů řešených zaměstnavatelskými organizacemi ve spolupráci s ÚP, popíšeme
důvody, proč podle mínění zaměstnavatelů nebyli pracovníci tohoto úřadu práce schopni
zaměstnavatelům pomoci při řešení některých jejich problémů, a v neposlední řadě
analyzujeme spokojenost zaměstnavatelských organizací s jednotlivými typy služeb ÚP, se
kterými mají zaměstnavatelé osobní zkušenost. Druhá část této kapitoly je věnována
zkušenostem zaměstnavatelských organizací se službou zprostředkování sledovaného ÚP a
jejich hodnocení této služby.
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4.1. Rozsah a obsah spolupráce zaměstnavatelských organizací s ÚP
Více než polovina zaměstnavatelských organizací z těch, co odpověděly, se
v uplynulém roce obrátila při řešení nějakého svého problému na zkoumaný úřad práce (viz
Tabulka 5). Většina těchto organizací řešila s ÚP pouze jeden problém, našly se však
zaměstnavatelé, kteří řešili ve spolupráci s ÚP dva, tři i více problémů.

Tabulka 5: Obrátila se vaše organizace za posledních 12 měsíců při řešeních svých
problémů na sledovaný ÚP?

ANO
NE
CELKEM
Neodpověděl
CELKEM

Počet

Procenta
celkem

Procenta

44

51,2

52,4

40

46,5

47,6

84

97,7

100,0

2

2,3

86

100

Zajímavá je analýza rozsahu spolupráce zaměstnavatelských organizací s ÚP podle
velikosti organizace (viz Tabulka 6). Přestože je zkoumaný vzorek poměrně malý, lze
konstatovat, že větší firmy (s 50 a více zaměstnanci) spolupracují se sledovaným ÚP
poměrně častěji než firmy malé (s 10 a méně zaměstnanci). Prezentované však odporuje
našim teoretickým východiskům, a to konkrétně tomu, že při hledání pracovních sil (ale i při
koordinaci a řešení dalších aktivit) se na úřady práce orientují spíše menší podniky. Tento
předpoklad se v našem výzkumu nepotvrdil. Zatímco 72 % větších organizací uvedlo, že se
během posledních 12 měsíců obrátily při řešení svých problémů na ÚP, téměř 86 % malých
organizací s ÚP v uplynulém roce nespolupracovalo. Důvodem může být pravděpodobně
malý počet menších organizací, které jsme dotazovali v našem souboru. Vzhledem k tomu,
že nemáme adekvátní data, kterými bychom tyto předpoklady ověřili, zůstávají důvody
nespolupráce malých zaměstnavatelských organizací se sledovaným ÚP otázkou dalšího
výzkumu.
Nejčastějším problémem, se kterým se zaměstnavatelské organizace obracely na
sledovaný ÚP v uplynulých 12 měsících, bylo jednoznačně hledání vhodných zaměstnanců
na volná pracovní místa. Tento problém nedostatku odpovídajících pracovních sil řešilo ve
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spolupráci s ÚP celkem 36 dotázaných organizací. Mezi další četněji zastoupené problémy,
s nimiž zaměstnavatelé přicházeli na ÚP, patří:
o

žádost o dotaci na pracovní místo (4x),

o

pomoc při zaměstnávání zahraničních pracovníků (2x),

o

zřízení společensky účelného pracovního místa (2x).
Ojedinělými případy řešených problémů byly žádost o rekvalifikační kurz pro

zaměstnance, obvinění z diskriminace při výběru zaměstnance a nespokojenost se
zaměstnancem z evidence ÚP.

Tabulka 6: Spolupráce s ÚP podle velikosti organizace

Počet pracovníků

Řešili problémy v
posledních 12 měsících?

ano

ne

Celkem

do 10 pracovníků

11 až 49
pracovníků

1

25

18

44

14,3 %

48,1 %

72,0 %

52,4 %

6

27

7

40

85,7 %

51,9 %

28,0 %

47,6 %

7

52

25

84

100 %

100 %

100 %

100 %

50 a více pracovníků celkem

Dalším zjištěním je poměrně nízká míra úspěšnosti řešení problémů zaměstnavatelů.
Z 53 respondenty deklarovaných problémů, které byly řešeny ve spolupráci se zkoumaným
úřadem práce, bylo zaměstnavateli za úspěšně vyřešené označeno 25 problémů. Míra
úspěšnosti tedy dosáhla úrovně 47,2 %. Dvěma hlavními důvody, proč nebyli pracovníci ÚP
schopni

zaměstnavatelským

organizacím

pomoci

řešit

jejich

problémy,

jsou

podle

zaměstnavatelů:
o

nedostatečná nabídka „vhodných“, respektive kvalifikovaných pracovních sil na trhu
práce,

o

neochota a nezájem nezaměstnaných skutečně pracovat,

o

a nerealistické požadavky nezaměstnaných na pracovní podmínky.
Většina zaměstnavatelských organizací tedy poukazuje spíše na strukturální

a institucionální bariéry (nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, především co
se týká nabízené a poptávané kvalifikace, dalšími zmíněnými důvody jsou pak například
„podpora jedinců odmítajících pracovat a z toho plynoucí nedostatek pracovních sil“ nebo

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

59

„byrokratické předpisy“) při řešení svých personálních problémů ve spolupráci s úřadem
práce, než na chybné chování pracovníků této instituce.10
Nyní se podívejme, jak zaměstnavatelské organizace hodnotí jednotlivé služby
poskytované konkrétním sledovaným ÚP. Spokojenost se službami, se kterými mají osobní
zkušenost, posuzovali zaměstnavatelé na sedmibodové škále, kde hodnota 1 znamenalo
„spokojený“ a hodnota 7 „nespokojený“.
Nejkladněji byla hodnocena služba podpory vzniku nových pracovních míst,
následována službou podpory rovných podmínek na trhu práce (viz Tabulku 7). Nicméně, je
třeba podotknout, že ač tyto služby byly mezi ostatním klasifikovány nejpozitivněji, samotné
průměrné hodnocení 4,11, respektive 4,23 je spíše průměrné (viz výše, 1=spokojený,
4=střed, 7=nespokojený).
Nejhoršího hodnocení dosáhly služby podpora regionálního rozvoje (průměrná
hodnota 5,71) a především podpora začínajících podnikatelů (6,11). Kritika podpory
začínajících podnikatelů může být také způsobena malým zastoupením malých organizací ve
vzorku. Těmto subjektům je totiž tato služba primárně určena. Velikost ani typ vlastnictví
zaměstnavatelské organizace neměl na hodnocení spokojenosti s jednotlivými typy služeb
významný vliv.

Tabulka 7: Spokojenost se službami sledovaného ÚP, s nimiž má zaměstnavatelská organizace
zkušenost

Průměr

St. odchylka

4,11

2,49

spokojenost s podporou rovných podmínek

4,23

2,17

spokojenost s podporou míst pro ZP

4,57

1,91

4,63

2,22

spokojenost se zprostředkováním

4,71

2,19

spokojenost s poradenstvím pro podnikání

4,72

2,02

spokojenost s podporou lidských zdrojů

5,11

1,91

spokojenost s podporou regionálního rozvoje

5,71

1,59

6,11

1,54

spokojenost s podporou vzniku nových pracovních míst

spokojenost s podporou najímání zahraničních pracovníků

spokojenost s podporou začínajících podnikatelů
Pozn.: 1 = spokojený, 7 = nespokojený

Nicméně, ojediněle se objevily i názory, že důvodem, proč nebyli pracovníci ÚP zaměstnavatelům
schopni pomoci, byla jejich nekompetentnost, nekomunikativnost, nezájem či neaktivita.

10
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Hodnoty standardních odchylek znamenají, že největší názorovou odlišnost měli
zaměstnavatelé při hodnocení podpory vzniku nových pracovních míst a při hodnocení
podpory najímání zahraničních pracovníků. Také hodnocení zprostředkovatelských služeb
a zajišťování rovnosti mužů a žen na trhu práce zahrnovalo velmi rozdílné postoje.
Obsahovalo současně vyjádření spokojenosti i nespokojenosti dotazovaných reprezentantů
firem. Na druhé straně největší názorovou homogenitu projevili respondenti hodnotící
podporu regionálního rozvoje a podporu začínajících podnikatelů. V obou případech bylo
hodnocení negativní (viz Tabulku 7).

4.2. Spokojenost zaměstnavatelských organizací se službou
zprostředkování pracovních sil

Ze služeb nabízených zkoumaným úřadem práce zaměstnavatelským organizacím
jsme se po dohodě s pracovníky tohoto ÚP v detailnější analýze zaměřili na službu
zprostředkování zaměstnanců.
Služba zprostředkování zaměstnanců je zaměstnavateli hodnocena jako průměrná.
Na škále 1 až 7, kde hodnota 1 znamená „spokojenost“ a hodnota 7 „nespokojenost“,
dosáhla tato služba mírně podprůměrného hodnocení na hodnotě 4,71 (viz Tabulku 7). Toto
hodnocení můžeme přičítat neuspokojeným potřebám zaměstnavatelů nalézt za pomoci
služby zprostředkování vhodnou pracovní sílu, tedy spíše strukturálním problémům na trhu
práce,

nežli

negativním

názorům

zaměstnavatelů

na

činnost

pracovníků

odboru

zprostředkování sledovaného ÚP.
Ze 44 organizací, které v posledních 12 měsících řešily své problémy ve spolupráci se
sledovaným ÚP, využilo službu zprostředkování zaměstnanců 35 podniků (viz Tabulku 8).

Tabulka 8: Využití služeb zprostředkování a finanční dotace z ÚP na nově přijaté
zaměstnance

Řešili jste v posledních 12 měsících
problémy své zaměstnavatelské
organizace ve spolupráci s ÚP?

Využili jste služby
Využili jste dotace na přijetí
zprostředkování
nového pracovníka?
zaměstnanců?

44

ANO

35

10

Celkem bylo z registru ÚP přijato do dotázaných firem v uplynulém roce 102
zaměstnanců.

Zajímavá

a přijímáním

pracovníků

je

souvislost

z registru

mezi

úřadu

velikostí

práce.

zaměstnavatelské

Ukazuje

se,

že

organizace

navzdory

našim

předpokladům větší organizace přijímají ve větší míře pracovní sílu z registru ÚP nežli
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organizace

menší.

Index

počtu

přijatých

zaměstnanců

z registru

ÚP

na

jednoho

zaměstnavatele je u organizací s 50 a více pracovníky dvaadvacetkrát větší než u organizací
s 10 a méně pracovníky (viz Tabulku 9).
Podíváme-li se na pozice v pracovní hierarchii, na něž byli nejčastěji najímaní
zaměstnanci z registru ÚP v dotazovaných firmách, byly jimi pozice kvalifikovaných dělníků
a

řemeslníků

(61

%

všech

najatých

pracovníků),

dále

pak

pozice

pomocných

a nekvalifikovaných pracovníků (28 %). V daleko menší míře byli pracovníci z registru ÚP
najímáni

na

pozice

odborných

a

kvalifikovaných

pracovníků

(6

%)

a nižších

administrativních pracovníků (5 %). V uplynulém roce nezaměstnaly dotazované organizace
nikoho z registru ÚP na pozice vedoucích a řídících pracovníků a provozních pracovníků ve
službách a obchodu (viz Tabulku 10).

Tabulka 9: Souvislost mezi velikostí zaměstnavatelské organizace a přijímáním
zaměstnanců z registru ÚP

Počet firem

Počet přijatých
zaměstnanců

Index - počet přijatých na
jednoho zaměstnavatele

7

1

0,14

- 11 až 49 pracovníků

52

16

0,31

- 50 a více pracovníků

27

85

3,15

CELKEM

86

102

1,19

Velikost firmy
- do 10 pracovníků

Tabulka 10: Počet přijatých zaměstnanců díky zprostředkování ÚP podle pracovní
pozice

Počet přijatých zaměstnanců podle pracovní pozice
vedoucí a řídící pracovníci

0

odborní a kvalifikovaní pracovníci

6

nižší administrativní pracovníci
provozní pracovníci ve službách a
obchodě

5

kvalifikovaní dělníci a řemeslníci

62

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

29

CELKEM

0

102

Výše popsané výsledky nejsou překvapivé. Můžeme je připisovat struktuře uchazečů
o zaměstnání v registru sledovaného ÚP, kde nejpočetnější skupinu mezi evidovanými
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uchazeči o zaměstnání tvoří vyučení bez maturity (44,6 %), druhou nejpočetnější kategorii
pak uchazeči se základním vzděláním, jejichž podíl na celkové nezaměstnanosti činil
v 1. pololetí roku 2007 26,2 %. Vysoce kvalifikovaných pracovníků s vysokým nebo vyšším
odborným vzděláním bylo v registru ÚP pouhých 4,7 %. I z toho důvodu (nedostatek
kompetentních a adekvátně vzdělaných pracovních sil v registru ÚP) pravděpodobně
využívají zaměstnavatelské organizace při zaměstnávání pracovníků na vedoucí a řídící
pozice jiných zdrojů, než uchazečů o zaměstnaní evidovaných na ÚP.
Tuto domněnku potvrzuje i následující zjištění. Nejčastěji uváděným důvodem, proč
zaměstnavatelé přijímali nové zaměstnance mimo registr úřadu práce, bylo to, že v registru
ÚP nebyli vhodní uchazeči o konkrétní pracovní místo nabízené zaměstnavatelem (viz
Tabulku 11). Výzkum však také ukazuje, že část zaměstnavatelských organizací vůbec při
obsazování svých volných pracovních míst nespolupracuje s úřadem práce, že využívá
jiných zdrojů. Opět v tomto případě předpokládáme, že důvodem je struktura uchazečů
o zaměstnání v registru ÚP, tedy, že zaměstnavatelé a priori předpokládají, že vhodného
kandidáta na volný post mezi registrovanými uchazeči o zaměstnání nenajdou, a tak rovnou
hledají jinde.
V hledání zaměstnanců mimo evidenci ÚP se projevuje pravděpodobně i dřívější
negativní zkušenost s pracovníky zprostředkovanými právě úřadem práce – jako důvod
přijetí nového zaměstnance mimo registr ÚP uvedlo předchozí negativní zkušenost se
zaměstnanci zprostředkovanými ÚP 8 zaměstnavatelských organizací.
Někteří zaměstnavatelé (6 případů) poukazují také na opakovaný nesprávný výběr
nového pracovníka ze strany úřadu práce. I to může přispívat k negativní zkušenosti a tedy
k nevyužívání služby zprostředkování zaměstnanců ve větší míře.

Tabulka 11: Důvody přijetí zaměstnance mimo registr ÚP

Důvody pro přijetí zaměstnance mimo registr ÚP

Počet odpovědí
(možno více variant
odpovědí, součet proto
nedává 47)

nespolupracovali jsme na obsazení volného místa s ÚP,
jsme zvyklí hledat jinde
opakovaný nesprávný výběr ze strany ÚP
negativní zkušenosti se zaměstnanci zprostředkovanými ÚP
v registru ÚP nebyli vhodní uchazeči o toto konkrétní místo

14
6
8
23
8

jiné důvody
CELKEM (přijali nového pracovníka mimo registr ÚP)
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Kritika opakovaného nesprávného výběru nového pracovníka ze strany úřadu práce
nabývá na důležitosti, podíváme-li se na to, které aspekty kvality služeb zprostředkování
zaměstnanců úřadem práce považují zaměstnavatelské organizace za nejvýznamnější11 (viz
Tabulku 12). Právě důležitost správného „předvýběru“ nového pracovníka ze strany úřadu
práce figuruje na prvním místě významnosti, méně důležité jsou pro zaměstnavatele
dokonce i finanční dotace.
Překvapivým zjištěním je také fakt, že zaměstnavatelské organizace nepovažují
odpovídající kvalifikaci za důležitý aspekt kvality služeb zprostředkování (průměrná hodnota
tohoto ukazatele je na škále, kde hodnota 1 znamená „velice důležité“ a hodnota 7 znamená
„nevýznamné“, 5,02). Téměř nevýznamný se zdá být i aspekt možnosti výběru z více
pracovníků, s průměrnou hodnotou 5,6.

Tabulka 12: Důležitost aspektů kvality služeb zprostředkování zaměstnanců úřadem
práce pro zaměstnavatelské organizace

Počet respondentů
Průměr
St. odchylka
Důležitost předvýběru
48
4,48
2,18
ze strany ÚP
Důležitost finanční
47
4,55
2,29
dotace
Důležitost odpovídající
48
5,02
2,07
kvalifikace
Důležitost možnosti
výběru z více
48
5,60
2,00
pracovníků
Poznámka: Hodnoty standardních odchylek jsou vysoké a popisují vysokou heterogenitu odpovědí. Je
přitom vcelku zákonité, že s růstem jednoznačnosti postoje se snižuje variabilita.

V této kapitole jsme prezentovali rozsah, obsah a hodnocení spolupráce sledovaného
lokálního úřadu práce se zaměstnavatelskými organizacemi, se zaměřením na službu
zprostředkování zaměstnanců. Analyzovali jsme problémy, se kterými se zaměstnavatelé
nejčastěji obracejí na ÚP, a popsali důvody, proč podle zaměstnavatelů nebyli pracovníci ÚP
schopni těmto organizacím v některých případech pomoci. Analýza v tomto ohledu
poukázala spíše na příčiny týkající se strukturálních a institucionálních podmínek, než na
nespokojenost zaměstnavatelů s činností pracovníků tohoto ÚP. Podívejme se však nyní na
tuto otázku detailněji.

Je však třeba podotknout, že ač je tento aspekt považován za nejvýznamnější, průměrná hodnota
významnosti je 4,48 na škále, kde hodnota 1 znamená „velice důležité“ a hodnota 7 znamená
„nevýznamné“, to znamená, že až takovou důležitost ani tomuto aspektu zaměstnavatelé nepřikládají.

11
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5. Postoje zaměstnavatelů k činnosti pracovníků sledovaného úřadu
práce

Na

otázku,

zda

(ne)spokojenost

zaměstnavatelských

organizací

s činností

zkoumaného ÚP je vyvolána spíše institucionálními a strukturálními podmínkami, nebo
chybným chováním pracovníků ÚP, jsme se snažili odpovědět dotazováním na postoje
k určitým vlastnostem chování kontaktních pracovníků na ÚP. Tyto vlastnosti jsme předem
vybrali a utřídili tak, aby projevovaly na jedné straně spíše pravidla institucionálního
uspořádání, v němž jsou služby ÚP poskytovány, a na druhé straně spíše individuální
vlastnosti aktérů a vlastnosti sociální situace, v níž se uskutečňuje interakce mezi
pracovníky a jejich klienty.
Do první skupiny vlastností jsme zahrnuli dodržování hierarchické struktury moci
a autority, uplatnění týmové spolupráce, striktní dodržování pracovních norem, znalost
institucionálních a organizačních pravidel při řešení problémů klientů, identifikace prvků
organizační a administrativní rigidity a identifikace odbornosti personálu. Do druhé skupiny
proměnných patřily vlastnosti jako ochota pracovníků, zájem o věcné řešení problému
klienta v aktuálním čase, užitečnost postupu úředníků pro zaměstnavatelskou organizaci,
pociťovaný zájem o řešení problému. Všechny uvedené vlastnosti byly formulovány pozitivně
v podobě tvrzení, která spojují dané vlastnosti s chováním pracovníků ÚP.
Výsledky zobrazené v následujícím grafu ukazují, že zaměstnavatelé v průměru
významně častěji souhlasili s tvrzeními, která identifikují institucionální podmíněnost
chování bezprostředních poskytovatelů služeb úřadu práce. Na druhé straně odmítali
tvrzení,

která

identifikovala

vlastnosti

spojené

s jistou

původní

svobodnou

volbou

pracovníků úřadu práce. I když intenzita těchto postojů není příliš silná, lze vyjádřit názor,
že zaměstnavatelé hodnotí činnost pracovníků ÚP spíše negativně a příčiny negativních
projevů spatřují spíše v rozšíření daných pravidel než v neochotě a neschopnosti personálu.
Podobný závěr vyplývá z již uvedeného vyhodnocení kvalitativních otázek o příčinách
neúspěšnosti

spolupráce

s úřadem

práce.

O

převaze

identifikace

strukturálních

a objektivních důvodů nespokojenosti s činností úřadu práce a efekty jeho služeb vypovídají
i důvody nespolupráce s ÚP při zajišťování pracovních sil (viz výše). Ukázalo se, že
nespolupráce je pravděpodobně výsledkem určité historie vztahu mezi zaměstnavatelskou
organizací

a organizací

služeb

zaměstnanosti,

kdy

zaměstnavatelské

organizace

při

rozhodování o způsobu zajištění budoucích pracovníků vychází ze zkušenosti s minulou
činností ÚP.12
O

převaze

důvodů

nespokojenosti

zaměstnavatelů,

které

souvisí

spíše

s institucionálním a strukturálním uspořádáním trhu práce a způsobu jeho státní regulace,
nepřímo svědčí také rozdíl v celkové spokojenosti se sledovaným úřadem práce a celým
Mezi nejčastěji uváděné důvody nespolupráce patří konstatování, že „v registru ÚP nebyli vhodní
uchazeči o toto konkrétní místo“ (23x) a že „jsou zvyklí hledat pracovní sílu jinde…“ (14x).

12
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systémem VSZ v ČR. Celková spokojenost byla měřena na sedmibodové škále, kde 1
znamená „úplně spokojen“ a 7 znamená „úplně nespokojen“.

Graf 3: Postoje zaměstnavatelů k činnosti pracovníků sledovaného ÚP

Pozn.: nesouhlas -2, souhlas +2

Tabulka 13: Celková spokojenost zaměstnavatelských organizací

celková spokojenost s činností
sledovaného ÚP
celková spokojenost se zaměstnanci ÚP
Brno
venkov, kteří pomáhali řešit problémy naší
zaměstnavatelské organizace
spokojenost s úřady práce v rámci systému
VSZ
ČR
celková spokojenost se službou
zprostředkování
zaměstnání
Pozn.: 1 = spokojený, 7 = nespokojený

Dotazovaní

zaměstnavatelé

vyjádřili

Počet

Průměr

St. odchylka

59

3,68

1,69

58

3,78

3,10

59

4,58

1,72

64

4,77

1,97

mírnou

spokojenost

se

zaměstnanci

zkoumaného úřadu práce. Spokojeni, i když méně, byli i s výstupy činností tohoto
konkrétního úřadu práce. Naopak znatelnou nespokojenost zaujali k celému systému služeb
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zaměstnanosti a největší nespokojenost vyjádřili se službou zprostředkování sledovaného
úřadu práce. Z uvedených dat vyplývají důležité informace. Za prvé, zaměstnavatelé jsou
nespokojeni především s kvalitou pracovní síly nabízené prostřednictvím úřadu práce. Za
druhé,

vyjadřují

nespokojenost

s

administrativní

náročností

spolupráce

s ÚP

a

s legislativními a institucionálními podmínkami celého systému služeb zaměstnanosti, které
brání uplatňování individuálního přístupu k zaměstnavatelským potřebám. Za třetí,
pozitivně hodnotí spolupráci s personálem sledovaného ÚP vzhledem k daným podmínkám
poskytování služeb.
Výsledky studie současně přináší informaci o značné názorové heterogenitě
zaměstnavatelů při hodnocení činnosti personálu ÚP. Při dotazování jsme se setkali
s významně pozitivním hodnocením i s vyjádřením významné nespokojenosti. Interpretace
těchto výsledků bude vyžadovat samostatné dotazování mezi zaměstnavateli. Současné
vysvětlení těchto rozdílných stanovisek může mít podobu pouze hypotetických tvrzení.

6. Závěry analýzy

Výsledky

pilotní

případové

studie

spokojenosti

zaměstnavatelů

se

službami

vybraného lokálního úřadu práce s cílem zodpovědět otázku, zda důvody spokojenosti či
nespokojenosti
v Jihomoravském

zaměstnavatelů
kraji

České

s činností
republiky

vybraného
jsou

spojeny

lokálního
spíše

úřadu

práce

s institucionálními

(legislativními) a strukturálními (poptávka a nabídka na trhu práce) podmínkami, nebo zda
souvisí spíše s výkonem pracovníků, lze shrnout následovně. Za prvé, z dotazovaného
vzorku organizací jen malá část popisuje spolupráci s ÚP jako prospěšnou. Míra úspěšnosti,
která stanovuje podíl úspěšně ukončené spolupráce ze všech případů, kdy se obrátili
zaměstnavatelé na ÚP o pomoc, dosáhla pouze 47 procent. Podle vyjádření zaměstnavatelů
hlavní důvody neúspěchu spočívaly v tom, že ÚP měl nedostatečnou nabídku vhodných
pracovních sil a dále ve velké neochotě nezaměstnaných skutečně pracovat. Uvedené závěry
potvrzují představu o spíše strukturálních a institucionálních příčinách nespokojenosti se
službami úřadu práce. Současně se však ukazuje jako nutné výsledky konfrontovat
s paralelně prováděnými výzkumy spokojenosti nezaměstnaných pracovních sil, které jsou
v evidenci úřadů práce. Je pravděpodobné, že nezaměstnaní budou upozorňovat na jiné
aspekty neúspěšného navazování kontraktu se zaměstnavateli.
Za druhé, zaměstnavatelé nejčastěji využívali služby zprostředkování. Z celkového
počtu 53 dotázaných organizací, které se obrátily na úřad s žádostí o pomoc, 36 podniků
požadovalo pomoc s výběrem nové pracovní síly. Ostatní služby, včetně finančních dotací,
byly využívány v mnohem menším počtu. I když zprostředkování je nejžádanější službou ze
strany zaměstnavatelů, není službou nejlépe hodnocenou. Podrobná analýza hodnocení
zprostředkovacích služeb ukázala, že do budoucnosti by bylo vhodné zaměřit činnost ÚP na
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systematické získávání informací o potřebách zaměstnanců, kteří žádají o pomoc úřady
práce. Ukázalo se, že zaměstnavatelské organizace požadují především odborné služby
spojené s „předvýběrem“ vhodného kandidáta. Kvalita předvýběru je přitom ceněna mnohem
více než možnost využít dotací na nové pracovní místo nebo výběr z několika kandidátů.
Za

třetí,

pro

naše

zjištění

je

typická

celkově

podprůměrná

spokojenost

zaměstnavatelů se všemi v dotazníku uvedenými službami sledovaného ÚP. Relativně
nejlépe vychází možnost získání finanční dotace na nově vzniklé pracovní místo. Nejhůře
jsou hodnoceny služby rozvoje lidských zdrojů, podpora regionálního rozvoje a nejnižší byla
spokojenost s podporou začínajících podnikatelů.
Přes vcelku kritické hodnocení zaměstnavateli konstatujeme, že důvody tohoto spíše
negativního hodnocení od zaměstnavatelských organizací

pravděpodobně nejsou spojeny

s programovými nebo personálními nedostatky pracovníků sledovaného úřadu práce, spíše
souvisí se současným stavem poptávky a nabídky na trhu práce v regionu a dále spíše
s institucionálními pravidly a podmínkami uplatňovanými v systému veřejných služeb
zaměstnanosti.

7. Diskuse o cílenosti služeb pro zaměstnavatele
Přestože výzkumný vzorek nemůžeme považovat za reprezentativní z důvodu malé
návratnosti, dovolíme si na základě provedené analýzy zformulovat několik hypotetických
poznatků o spokojenosti zaměstnavatelských organizací s činností sledovaného úřadu práce
v Jihomoravském kraji České republiky a s činností celého systému služeb zaměstnanosti
v ČR, které provedená studie naznačila a které by bylo potřebné dále ověřit.

Zároveň se

v tomto odstavci pokusíme odpovědět na úvodní otázku „Proč jsou zaměstnavatelé
(ne)spokojení s činností úřadů práce?“
Za prvé, systém služeb zaměstnanosti a způsoby činnosti úřadů práce ve svém
souhrnu představují v očích zaměstnavatelských subjektů nepružnou státní instituci, která
přináší

pro

hospodářskou

činnost

organizací

málo

užitku.

Služby

zaměstnanosti

zaměstnavatelé spíše charakterizují jako administrativní aparát státní politiky než jako
manažersky řízenou organizaci sledující požadavky efektivity a účinnosti svého působení
a prosazující tzv. klientský přistup. Zaměstnavatelé přitom rozlišují mezi objektivními
podmínkami a standardizovanými pravidly činnosti úřadů práce a chováním konkrétních
pracovníků vybraného úřadu práce.
Za

druhé,

rozsah

a

intenzita spolupráce zaměstnavatelů s ÚP je rozdílná.

Z celkového počtu dotazovaných organizací se v uplynulém roce aktivně obrátila na ÚP
s žádostí o spolupráci přibližně polovina (52 %) Aktivnější v navazování spolupráce byli
přitom zaměstnavatelé s více než 10 zaměstnanci. Tato skutečnost odpovídá opakovaně
zjištěnému faktu, že nejmenší hospodářské jednotky (živnostníci, rodinné podniky) projevují
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jen minimální zájem o nové zaměstnance. Jejich personální situace je obvykle velmi stabilní.
Nejaktivnější však byly v našem souboru organizace s 50 a více zaměstnanci.
Za

třetí,

pro

výpovědi

zaměstnavatelů

je

obecně

typická

vysoká

názorová

heterogenita. Zejména u nevyhraněných postojů (kde střední hodnoty rozložení spokojenosti
jsou nevyhraněné) zaznamenáváme vyšší variabilitu názorů. Názorové diference přitom
podle našich zjištění nesouvisí s některým ze sledovaných faktorů, jako jsou velikost
organizace, druh vlastnictví, úspěšnost řešení problémů. Domníváme se, že důvody
pravděpodobně spočívají v již uvedené segmentaci regionálního trhu práce a v této
souvislosti

v diferenciaci

zaměstnavatelských

organizací

na

ty,

které

poptávají

nízkokvalifikovanou pracovní sílu, a na ty, které mají zájem o pracovníky se specifickým
profesním vzděláním a kvalifikací. Výstupy služeb zaměstnanosti jsou oběma kategoriemi
zaměstnavatelů

hodnoceny

zcela

odlišně.

Pracovníci

úřadu

mají

zatím

poměrně

nedostatečné informace o diferencích mezi zaměstnavatelskými organizacemi. Služby na
tomto úseku činnosti by bylo potřebné projektovat významně cíleněji na určité segmenty
zaměstnavatelských

organizací.

Kritéria

pro

roztřídění

zaměstnavatelů

jsou

přitom

různorodá. Významným kritériem může být jednak velikost organizace, ale také požadovaná
kvalifikace uchazeče o zaměstnávání. Cílem by mělo být aktivní vyhledávání těch
zaměstnavatelů, kterým mohou úřady práce – vzhledem ke svým strukturálním omezením –
poskytnout užitečné služby.
S rozvojem cílenosti služeb pro zaměstnavatele souvisí také potřeba růstu kvalifikace
odborného personálu na těch odděleních úřadu práce, kde se personál dostává do přímého
kontaktu s reprezentanty zaměstnavatelských organizací. Vedle výše uvedeného doporučení
pro zlepšení služeb ÚP by bylo také potřebné zkvalitnit přípravu programů a umožnit jejich
diferenciaci a individualizaci podle konkrétních podmínek žadatelů a klientů. To je však
doporučení, které přesahuje rámec kompetencí konkrétní organizační jednotky systému
služeb zaměstnanosti v České republice.
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Why Are Employers (Dis)Satisfied with Employment Office’s Activities?
Abstract:
The article presents results of a pilot case study concerning satisfaction of employers with activities of a
local employment office. A goal of the study is to answer a question whether reasons of employers’ (dis)satisfaction
with activities of a chosen local employment office in a “Jihohomoravský” region in the Czech Republic are
connected with institutional (legal) and structural (supply and demand in labor market) settings, or are determined
by treatment of employment office’s staff. The results shows that employers’ dissatisfaction with the employment
office’s activities stem mainly from actual conditions in regional labor market and from institutional settings
asserted within a system of public employment services. The study is presented in a theoretical context of
institutional conditions for cooperation between employment offices and employers, these institutional conditions
include goals of European employment policy, goals of administrative reform of public employment services,
managerial style of management within public employment services and partnership between public and private
sector.

_________________________________________________________________________________________
Keywords: Employment office, employers, needs assessment, clients’ satisfaction, employment services,
employment policy.
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Abstrakt

Postoje študentov ku štatistike sú dôležitou súčasťou výučby štatistiky. Cieľom štúdie bolo zmapovať postoje
študentov ku štatistike po absolvovaní kurzu úvodu do štatistiky. Výsledky naznačujú, že postoje študentov ku
štatistike sú skôr pozitívne ako negatívne. Študovaný bol aj vzťah týchto postojov a matematických zručností, rodu,
ako aj predchádzajúcich skúseností s matematikou, počítačmi a štatistikou. Najsilnejší vzťah bol zistený medzi
pozitívnymi postojmi študentov ku štatistike a presvedčením o zvládnutí látky z kurzu štatistiky.
_________________________________________________________________________________________________________________

Kľúčové slová: štatistika, postoje ku štatistike, výučba štatistiky

Úvod

Výučba štatistiky je súčasťou štúdia rôznych sociálno-vedných odborov ako sú psychológia, sociálna práca, pedagogika a pod. Schopnosť porozumieť grafom, tabuľkám, pravdepodobnosti výskytu rôznych javov, alebo vo všeobecnosti – štatisticky myslieť, predstavuje
v súčasnom svete veľmi dôležitú kompetenciu. Kurzy štatistiky pre neštatistikov sú rozšírené a vzhľadom na isté špecifiká, v porovnaní so štatistikou pre štatistikov, si zasluhujú pozornosť.

V ostatných rokoch sa častejšie hovorí o výučbe štatistiky na rôznych stupňoch

štúdia, a teda aj o výučbe štatistiky na rôznych fakultách, a to nie len v anglicky hovoriacich
krajinách, ale aj na stretnutiach českých a slovenských štatistikov (Friedrich, 1998; Hebák,
2000; Hebák, 2007; Hindls, Hronová 2005; Tvrdík, 2004).
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Východiská a zameranie analýzy

Je známe, že mnohí študenti sociálnych vied sa pre štúdium rozhodli aj z dôvodu averzie voči matematike. Zistenie, že hneď v prvých semestroch štúdia musia absolvovať kurz
úvodu do štatistiky je pre nich veľmi nepríjemné. Ukazuje sa tak vhodným v úvodných hodinách študentov opakovane ubezpečovať, že ich nečakajú komplikované vzorce a výpočty,
že „túto časť“ za nich zvládne počítač a príslušný softvér. Napriek využitiu počítačov je nevyhnutné niektoré úlohy vyriešiť s použitím papiera a ceruzy, a tak ďalším problémom, s ktorým sa u niektorých študentov stretávame, sú vážne nedostatky v oblasti základov algebry
a aritmetiky. Občas je potrebné pripomenúť, že násobenie má prednosť pred sčítaním a pri
vzorcoch sa ubezpečiť, že študenti rozumejú všetkým znakom (ako sú znaky Σ, písmená
gréckej abecedy a pod.). Rozšírenie technológií vedie k zmenám v organizácii i obsahu výučby štatistiky. Keďže študenti nemusia sami zdĺhavo počítať, je možné väčšiu pozornosť venovať štatistickému mysleniu a rozhodovaniu.
Väčšinou študenti absolvujú iba jednosemestrálny kurz úvodu do štatistiky, bez
možnosti výberu kurzu zameraného na ďalšie vzdelávanie vo vyššej štatistike. Mnohým študentom navyše ide iba o to, aby kurz úspešne ukončili skúškou – sú presvedčení, že už nikdy viac sa so štatistikou nestretnú. Predpokladajú, že vo svojej profesii nebudú musieť využívať štatistiku a ak áno, vystačia si so znalosťami, ktoré získajú. Tieto výroky popisujú
niektoré z postojov študentov ku štatistike, ktoré podľa Millsa (2004) môžu ovplyvniť vyučovací proces. Študenti, ktorí prejavujú negatívne postoje, môžu mať priamy vplyv na vytvorenie nepríjemnej atmosféry v triede a naopak, pozitívne odpovede sa podieľajú na vytvorení
pozitívnej klímy (Gal, Ginsburg, Schau, 1997). Podľa definície Tremblaya, Gardnera
a Heipela (2000) postoje k učeniu sa štatistiky „vo všeobecnosti odkazujú na pozitívne vs.
negatívne city a hodnotenia ohľadom štatistického učiva, štatistického kurzu a inštruktorov
štatistiky“ (s. 41).
Na organizáciu a obsah kurzov štatistiky tak, popri zmenách súvisiacich s využitím
výpočtovej techniky, majú vplyv aj postoje študentov ku štatistike. Tie však predstavujú
dôležitý faktor nielen pri výučbe. Podľa Hebáka (2007), ak študenti nezmenia svoje negatívne
postoje k exaktnému a kvantitatívnemu uvažovaniu, možno len ťažko predpokladať, že neskôr, po ukončení štúdia, budú vo svojej praxi sledovať, odporúčať a využívať nejaké numerické analýzy.
Existujúce výskumy sa zameriavali na štúdium vzťahov rôznych premenných
a postojov študentov ku štatistike. Mnohí predpokladajú, že postoje študentov môžu ovplyvniť ich úspešnosť na skúške alebo to, či študent kurz úspešne absolvuje. Nemálo študentov
kurzom úvodu do štatistiky neprejde, na niektorých univerzitách približne tretina študentov,
pričom pri opakovaní kurzu si so sebou nesú postoje spojené s ich predchádzajúcim neúspechom (Gal et al., 1997). Výsledky Vanhoofa a jeho kolegov (2006) naznačujú, že postoje
študentov ku štatistike mierne až stredne silne korelujú s výsledkami skúšky zo štatistiky
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a subškála nimi použitého nástroja, merajúca postoje týkajúce sa využitia štatistiky
v študijnom odbore študenta, má vzťah k známke udelenej za záverečnú prácu v piatom
roku štúdia. Galli a kolegovia (2008) porovnávali postoje študentov, ktorí skúšku urobili na
prvý krát a postoje študentov, ktorí skúšku opakovali. Zistili, že študenti, ktorí uspeli na
prvý krát, mali pozitívnejšie postoje ako druhá skupina, pričom na konci kurzu ich postoje
boli pozitívnejšie. Postoje študentov, ktorí potrebovali niekoľko pokusov, aby prešli, sa
v priebehu kurzu nezmenili. Otázka zmeny postojov študentov ku štatistike počas kurzu
zaujala aj Evansa (2007). U študentov navštevujúcich kurzy štatistiky na katedrách matematiky, psychológie a sociológie nezaznamenal žiadne zmeny v postojoch a konceptoch týkajúcich sa štatistiky v priebehu semestra. Podobne ako v iných štúdiách, aj on zaznamenal
signifikantný vzťah medzi postojmi a udelenou známkou.
Anxieta je považovaná za jednu časť afektívneho komponentu postojov ku štatistike
(Schau, 2003). Keeley, Zayac a Correira (2008) zistili, že vzťah medzi výsledkami skúšok
počas semestra a anxietou je nelineárny. Konkrétne uvádzajú, že vysoká a nízka miera štatistickej anxiety korešponduje s nižším testovým skóre a najlepší výkon je dosiahnutý pri
stredne vysokej miere anxiety. Tento nelineárny vzťah zachytili aj pri výkone na záverečnej
skúške, a tak konštatujú, že istá miera anxiety je akceptovateľná a možno aj užitočná.
V inom výskume Tremblay, Gardner a Heipel (2000) s využitím štrukturálneho modelovania overovali sadu premenných, ktoré by mohli ovplyvniť úspešnosť študentov v kurzoch
úvodu do štatistiky. Zistili, že motivácia a matematické nadanie (merané ako priemerná
známka z kurzov matematiky absolvovaných na univerzite) sa podieľajú na predikcii úspešnosti v štatistike. Ich zistenia podporujú existenciu priameho negatívneho vzťahu medzi
anxietou a úspešnosťou.
Ako dôležitý zdroj postojov ku štatistike je v niektorých štúdiách uvádzaná predchádzajúca skúsenosť s matematikou. Študenti, ktorí mali lepšie známky z matematiky
a absolvovali stredoškolské vzdelanie viac orientované na matematiku, majú pozitívnejšie
postoje, aj keď tento vzťah je slabý, konkrétne vo vzťahu k postojom týkajúcim sa užitočnosti štatistiky, až stredne silný (Carmona, 2004).
Nakoniec, bolo realizovaných niekoľko štúdií skúmajúcich existenciu rodových rozdielov v postojoch ku štatistike. Hilton, Schau a Olsen (2004) uvádzajú prehľad niekoľkých
výskumov skúmajúcich rodové rozdiely s inkonzistentnými výsledkami, pričom, podľa nich,
sú tieto rozdiely pravdepodobne spôsobené rôznosťou použitých nástrojov na meranie postojov, vzoriek študentov i časom administrácie. Fullerton a Umprey (2001) napríklad zistili, že
ženy vykazujú vyššiu mieru anxiety, pravdepodobnejšie položia v triede otázku a myslia si,
že priateľské správanie inštruktora pri odpovediach na otázky študentov im pomôže porozumieť štatistike. V novších výskumoch sa zvyčajne nezistili žiadne rozdiely medzi postojmi
mužov a žien (Aksu, Bikos, 2002; Faghihi, Rakow, 1995; Mahmud, 2008; Schau, 2003).
Táto štúdia bola realizovaná s cieľom zmapovať postoje študentov ku štatistike, ako
aj získať informácie o ďalších premenných, ktoré súvisia s postojmi študentov, a to matema-
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tickými

zručnosťami,

predchádzajúcimi

skúsenosťami

s matematikou,

počítačmi

a štatistikou, ako aj rodom.

Výskumná vzorka
Vzorku tvorilo 128 študentov a študentiek prvého a druhého ročníka bakalárskeho
stupňa denného štúdia Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika navštevujúcich kurz Štatistika v letnom semestri 2008. Väčšina účastníkov boli ženy (71.9 %) a priemerný vek respondentov a respondentiek bol 20.2 roka (SD = 1.2, vekové rozpätie od 18 do
25).
Dáta boli získané počas posledných dvoch týždňov semestra od dobrovoľníkov ochotných zúčastniť sa štúdie. Študenti a študentky, ktorí sa rozhodli dotazník vyplniť, získali
extra body za aktivitu.

Metodika
Postoje študentov ku štatistike sme zisťovali s využitím dotazníka Survey of Attitudes
Toward Statistics (SATS), ktorého autormi sú Schau a kolegovia (1995, podľa Gal, Ginsburg,
Schau, 1997; Schau, 2003). Existujú dve verzie SATS, a to 28-položková a 36-položková,
obe pozostávajúce zo 7-bodových škál likertovského typu (od 1 = silne nesúhlasím, cez
4 = ani súhlasím, ani nesúhlasím, po 7 = silne súhlasím). Použili sme 28-položkovú „post“
verziu SATS, určenú na administráciu po ukončení kurzu. Pozostáva zo štyroch subškál:
Afekt (z angl. Affect), Kognitívne kompetencie (Cognitive Competence), Užitočnosť (Value)
a Obtiažnosť (Difficulty).
Subškála afekt pozostáva zo šiestich položiek merajúcich pozitívne a negatívne pocity
týkajúce sa štatistiky ako Mám rád/rada štatistiku; Štatistika vo mne vzbudzuje hrôzu. Kognitívne kompetencie (6 položiek) merajú postoje týkajúce sa vedomostí a zručností, ktoré sú
aplikované na štatistiku: Mám ťažkosti porozumieť štatistike kvôli tomu ako myslím; Dokážem sa naučiť štatistiku. Subškála užitočnosť (9 položiek) meria postoje týkajúce sa užitočnosti štatistiky v osobnom a profesionálnom živote: V mojej profesii nebudem používať štatistiku; Používam štatistiku v mojom každodennom živote. Subškála obtiažnosť (7 položiek) meria postoje týkajúce sa požiadaviek a náročnosti štatistiky ako predmetu štúdia: Štatistické
vzorce sú ľahké na pochopenie; Štúdium štatistiky vyžaduje veľmi veľa disciplíny.
Schau (2003) uvádza na základe hodnôt získaných vo viacerých štúdiách pre jednotlivé subškály nasledujúce rozsahy koeficientov alfa: afekt .80-.89, kognitívne kompetencie
.77-.88, užitočnosť .74-.90, pričom komponent obtiažnosť vykazuje tendenciu k najnižšiemu
stupňu internej konzistencie v rozpätí od .64 do .81. V podmienkach nášho výskumu sme
zistili nasledujúce hodnoty Cronbachovej alfy pre jednotlivé subškály: α = .81 pre afekt
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(n = 125), α = .71 pre kognitívne kompetencie (n = 124), α = .65 pre užitočnosť (n = 123)
a α = .56 pre obtiažnosť (n = 121), a teda musíme konštatovať, že koeficienty reliability posledných dvoch subškál nevykazujú dostatočný stupeň internej konzistencie.
Dotazník v ďalšej časti obsahuje položky (7-bodové numerické škály) týkajúce sa
všeobecných postojov k matematike, ako aj predchádzajúcich akademických skúseností
s matematikou, počítačmi a štatistikou. Úlohou respondentov bolo označiť, nakoľko sú presvedčení, že zvládnu látku kurzu štatistika, ako dobre si počínali v matematike na strednej
škole, akí dobrí boli v matematike i to, v akom rozsahu budú využívať štatistiku v oblasti,
v ktorej budú po ukončení školy pracovať. Dotazník obsahoval jednu otvorenú otázku,
v ktorej mali respondenti porovnať mužské a ženské schopnosti v štatistike.

Výsledky analýzy
V Tabuľke 1 uvádzame výsledky deskriptívnej štatistiky pre jednotlivé položky dotazníka SATS. Tabuľka 2 prezentuje priemerné hodnoty pre jednotlivé subškály, ktoré vznikli
ako vážený priemer po prekódovaní 19 reverzných položiek. Možné skóre pre jednotlivé
komponenty SATS sa pohybuje od 1 do 7, pričom vyššia hodnota korešponduje
s pozitívnejším postojom. Tieto údaje sú doplnené súčtom hodnôt odpovedí na jednotlivé
položky podľa subškál.
Priemerná hodnota skóre subškály afekt 3.96 naznačuje neutrálne postoje študentov
týkajúce sa pocitov vo vzťahu ku štatistike. Pri analýze najčastejšie sa vyskytujúcich odpovedí popri neutrálnych postojoch (modus = 4) spájajúcich sa s obľúbenosťou štatistiky a
frustráciou pri písaní testov, študenti súhlasia s tvrdením „Cítim sa neisto, keď mám riešiť
štatistické problémy“ (modus = 6). Zároveň však nesúhlasia s tým, že počas hodín štatistiky
sú v strese (modus = 2) a že tento predmet v nich vzbudzuje hrôzu (modus = 2).
Postoje študentov v subškále kognitívne kompetencie s priemernou hodnotou 4.44
naznačujú skôr neutrálny, mierne pozitívny postoj. Hoci študenti súhlasia, že sa dokážu
naučiť štatistiku (modus = 6), zároveň zistili, že je ťažké porozumieť štatistickým konceptom
(modus = 5). Študenti nesúhlasili s tvrdením „Netuším o čo v štatistike ide“ (modus = 2)
a s tým, že robia mnoho matematických chýb (modus = 2 a 3). Skôr nesúhlasia aj
s tvrdením „Mám ťažkosti porozumieť štatistike kvôli tomu ako myslím“ (modus = 3).
Priemerná hodnota skóre subškály užitočnosť (4.19) podobne naznačuje skôr neutrálny postoj. Študenti nesúhlasili, že štatistika je bezcenná (modus = 2), nie je užitočná pre
typické

profesie (modus = 2) a že štatistiku používajú v každodennom živote (modus = 2).

Zároveň nesúhlasili s tvrdením „Štatistické závery sú zriedka prezentované v každodennom
živote“ (modus = 2). Neutrálny postoj najčastejšie vyjadrili v súvislosti s tvrdeniami týkajúcimi sa ich profesie ako „V mojej profesii nebudem používať štatistiku“ (modus = 4), štatistika by mala byť súčasťou ich profesionálneho výcviku (modus = 4), ako aj v súvislosti
s využiteľnosťou štatistického myslenia v ich každodennom živote (modus = 4).
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Tabuľka 1: Deskriptívna štatistika jednotlivých položiek SATS
(1 = silne súhlasím, 7 = silne súhlasím)

POLOŽKY SATS

MODUS

PRIEMER

SD

obľuba štatistiky

4

3,73

1,23

pocit neistoty

6

4,79

1,46

ťažkosti porozumieť

3

3,61

1,70

vzorce sú ľahké

3

3,56

1,41

štatistika je bezcenná

2

2,63

1,32

štatistika je komplikovaná

6

5,20

1,32

mala by byť požadovaná

4

3,56

1,41

väčšia šanca zamestnať sa

4

3,84

1,38

netuším o čo ide

2

2,72

1,58

neužitočná pre typické profesie

2

3,24

1,34

frustrovaný/á pri písaní testov

4

3,84

1,58

nepoužiteľná v mojom živote

4

3,83

1,59

používam v každodennom živote

2

3,20

1,59

počas hodín som v strese

2

2,94

1,61

teším sa, že mám kurz štatistiky

4

3,44

1,42

závery zriedka prezentované

2

3,23

1,51

väčšina ľudí sa rýchlo naučí

2

2,51

1,22

vyžaduje veľa disciplíny

6

5,06

1,33

nebudem požívať v práci

4

4,16

1,38

2,5(*)

3,68

1,65

vzbudzuje hrôzu

2

3,84

1,69

masívne výpočty

4

3,83

1,52

dokážem sa naučiť

6

4,95

1,20

rozumiem rovniciam

4

4,02

1,34

pre môj život irelevantná

4

3,91

1,21

veľmi technická

4

4,10

1,36

ťažké porozumieť

5

4,24

1,38

nový spôsob myslenia

4

4,33

1,43

robím matematické chyby

(*) položka je bimodálna s najčastejšie sa vyskytujúcim skóre 2 a 3
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Priemerná hodnota skóre subškály obtiažnosť (3.35) poukazuje na mierne negatívny
postoj týkajúci sa požiadaviek a náročnosti štatistiky ako predmetu štúdia. Študenti nesúhlasia s tým, že štatistiku sa väčšina ľudí dokáže naučiť rýchlo (modus = 2). Zároveň súhlasia s tým, že štúdium si vyžaduje veľa disciplíny (modus = 6) a štatistika je komplikovaný
predmet (modus = 6). Pri tvrdení „Väčšina ľudí sa musí naučiť myslieť iným spôsobom, aby
mohli študovať štatistiku“ študenti najčastejšie vyjadrili neutrálny postoj (modus = 4).

Tabuľka 2: Deskriptívna štatistika jednotlivých subškál SATS

SUBŠKÁLA SATS

PRIEMER

SD

MIN

MAX

MAX MOŽNÉ

Afekt

3,96

1,07

10

39

42

Kognitívne kompetencie

4,44

0,95

13

40

42

Užitočnosť

4,19

0,73

22

52

63

Obtiažnosť

3,35

0,71

13

36

49

Tabuľka 3 prezentuje výsledky Kendallových gama korelácií medzi jednotlivými subškálami SATS a všeobecnými postojmi k matematike, či predchádzajúcimi akademickými
skúsenosťami s matematikou, počítačmi a štatistikou.
Študenti, ktorí sú presvedčení, že zvládnu látku z kurzu úvodu do štatistiky, zároveň
majú pozitívnejšie postoje merané jednotlivými komponentmi SATS. Veľmi silný vzťah je
medzi presvedčením a subškálou kognitívne kompetencie (γ = .54, p < .001), stredne silný
vzťah je medzi presvedčením a subškálami afekt (γ = .44, p < .001) a obtiažnosť (γ = .31,
p < .001). Štatisticky významný je aj vzťah medzi presvedčením a užitočnosťou (γ = .25,
p < .001).
Študenti, ktorí uvádzali, že si v matematike na strednej škole počínali dobre, tiež uvádzali, že nemajú ťažkosti porozumieť štatistike (γ = .35, p < .001), nerobia v štatistike matematické chyby (γ = .43, p < .001), nemajú problém porozumieť štatistickým konceptom
(γ = .22, p = .002) a že rozumejú štatistickým rovniciam (γ = .17, p = .021). Na základe korelácií

môžeme

konštatovať,

že

medzi

zvládaním

matematiky

na

strednej

škole

a komponentom SATS kognitívne kompetencie existuje stredne silný vzťah (γ = .29, p < .001)
a slabý vzťah s afektívnym komponentom (γ = .14, p = .040). Analýza modálnych odpovedí
na položku odhalila, že študenti si v matematike na strednej škole počínali pomerne dobre
(modus = 5 a 6; 7-bodová škála veľmi zle – veľmi dobre).
Medzi odpoveďou na otázku „Aký/á dobrý/á ste v matematike?“ a subškálou kognitívne kompetencie existuje stredne silný vzťah (γ = .31, p < .001) a subškálou afekt mierny
vzťah (γ = .17, p = .017).
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Tabuľka 3: Korelačná matica subškál SATS a vybraných premenných

AFEKT

KOGNITÍVNE

UŽITOČNOSŤ

OBTIAŽNOSŤ

KOMPETENCIE
presvedčenie

.44***

.54***

.25***

.31***

matematika na SŠ

.14*

.29***

.07

.11

matematické zručnosti

.17*

.31***

.06

.12

skúsenosti s počítačmi

.06

.13

-.09

-.02

skúsenosti so štatistikou

.06

.11

.19*

.06

využitie po ukončení školy

.38***

.33***

.46***

.25***

Pozn.:

*p<.05
**p<.01
***p<.001

Priemerná hodnota 5.17 (modus = 6) ako odpoveď na otázku zisťujúcu mieru skúseností s počítačmi pred kurzom štatistiky (1 = žiadne, 7 = značné) poukazuje na značné skúsenosti študentov s počítačmi. Táto položka nesúvisí ani s jednou subškálou SATS.
Študenti, ktorí uvádzali, že už majú nejaké skúsenosti so štatistikou, zároveň mali
pozitívnejší postoj meraný subškálou užitočnosť (γ = .19, p = .013). Väčšina študentov
nemala so štatistikou žiadne predchádzajúce skúsenosti (modus = 1), s priemernou hodnotou 2.05 (SD = 1.41).
Štatisticky významné korelácie poukazujú na vzťah jednotlivých komponentov SATS
a predpokladaným využívaním štatistiky po ukončení školy v oblasti, v ktorej budú študenti
pracovať. Priemerná hodnota 2.96 (SD = 1.24, modus 2 a 4) napovedá, že študenti sa domnievajú, že štatistiku vo svojej praxi využívať nebudú. Študenti, ktorí predpokladajú, že
budú štatistiku vo svojej profesii využívať, uvádzajú pozitívnejšie postoje týkajúce sa
využiteľnosti štatistiky v ich profesionálnom i osobnom živote (γ = .46, p < .001). Stredne
silný vzťah je aj medzi využitím štatistiky a subškálami afekt (γ = .38, p < .001), kognitívne
kompetencie (γ = .33, p < .001) a komponentom SATS obtiažnosť (γ = .25, p = .003).
Študenti, ktorí uvádzajú, že budú štatistiku využívať, zároveň uviedli, že štatistika by mala
byť požadovanou časťou ich štúdia (γ = .42, p < .001), tešia sa, že majú kurz štatistiky
(γ = .40, p < .001), štatistické schopnosti im poskytnú väčšiu šancu zamestnať sa (γ = .39,
p < .001) a dokážu sa naučiť štatistiku (γ = .37, p < .001). Títo študenti zároveň, v zhode
s očakávaním, nesúhlasia s tvrdením, že vo svojej profesii nebudú používať štatistiku (γ = .57, p < .001). Nesúhlasia tiež s tvrdeniami, že pri písaní testov boli frustrovaní (γ = -.40,
p < .001), štatistika je pre ich život irelevantná (γ = -.38, p < .001) a netušia o čo v štatistike
ide (γ = -.34, p < .001).
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U-testy ukázali, že neexistujú rozdiely medzi mužmi a ženami v ich postojoch ku štatistike. Napriek tomu sme zaznamenali jeden štatisticky významný rozdiel pre položku „Štatistické vzorce sú ľahké na pochopenie“ (U = 173, z = -2.56, p = .011), pričom muži s týmto
tvrdením skôr nesúhlasili.
Požiadali sme tiež študentov, aby porovnali mužské a ženské schopnosti v štatistike.
Na základe obsahovej analýzy sme vytvorili 7 kategórií, prezentovaných v Tabuľke 4. Študenti a študentky najčastejšie uvádzali, že schopnosti nezávisia na pohlaví, ale od jednotlivca či niektorých jeho charakteristík, napríklad logického myslenia, či záujmu o štatistiku.
Druhou najčastejšie uvádzanou odpoveďou bolo konštatovanie, že muži a ženy majú rovnaké schopnosti.

Tabuľka 4: Ako by ste, vo všeobecnosti, porovnali ženské a mužské schopnosti
v štatistike

KATEGÓRIA

F

(%)

rovnaké schopnosti

45

(36.3)

nezávisí na pohlaví

46

(37.1)

muži sú lepší

22

(17.7)

muži, za istých podmienok

5

(4.0)

líšia sa

2

(1.6)

neviem

3

(2.4)

iné

1

(0.8)

Uvádzame niektoré odpovede vyjadrujúce neexistenciu rozdielov medzi mužmi
a ženami (doslovný prepis, aj s gramatickými chybami):
•

„Na základe hodín štatistiky som na základe pohlavia nebadala významný
rozdiel. Buď človek chápe alebo nie.“ (študentka 4)

•

„Rovnaké, keď tomu niekto nerozumie, je jedno, či je to muž alebo žena.“ (študent 11)

•

„Ženské i mužské schopnosti v štatistike považujem za rovnocenné. Ak obe pohlavia chcú a majú snahu pochopiť štatistiku, tak ju pochopia v priemere rovnako.“ (študentka 103)

•

„Myslím si, že to je len predsudok (či už v prospech mužov, alebo v prospech
žien) a nezávisí to od pohlavia“ (študentka 117)
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•

„To závisí od individuálnych daností a schopností. S pohlavím to nemá nič spoločné.“ (študentka 119)

22 respondentov a respondentiek uviedlo, že muži majú väčšie schopnosti, pričom
ďalší piati zastávali podobný názor s výhradami týkajúcimi sa výnimiek. Nezaznamenali sme
ani jednu odpoveď uvádzajúcu, že ženy sú lepšie.
Respondenti a respondentky, ktorí uvádzali, že muži sú v štatistike lepší ako ženy, si
všimli, že:
•

„vo všeobecnosti majú muži väčšie predpoklady, schopnosti ale podľa seba
viem, že ak chodím na prednášky a stále si ich potom prejdem tak to celkom
ide, takže v mojom prípade nemôžem potvrdiť to že muži majú väčšie predpoklady“ (študentka 14)

•

„Ženy vedia to, čo sa naučia. Muži vedia aj také schopnosti, o čom sami nevedia, keď niečo nevedia stojí to za to. Sú lepší v pochopení štatistických výpočtov.“ (študentka 20)

•

„muži majú skôr praktické schopnosti a sú odbremenení od citového uvažovania, preto pochopiť štatistické údaje je im bližšie ako ženám, kt. štatistiku najmä pokiaľ sa týka ľudí, neberú ako čísla, ale vidia za tým reálny život ☺“ (študentka 36)

•

„štatistické výpočty sa robia väčšinou pomocou PC a muži sa tomu trochu viac
rozumejú“ (študentka 53)

Diskusia
Táto práca bola realizovaná so zámerom zmapovať postoje študentov ku štatistike na
vzorke študentov, ktorí absolvovali kurz štatistiky. Na zisťovanie postojov študentov ku štatistike bolo vytvorených niekoľko nástrojov, pričom veľmi často používaným v ostatných
rokoch je Survey of Attitudes Toward Statistics (Schau et al. 1995, podľa Gal, Ginsburg,
Schau, 1997). Schau (2003) uvádza, že dotazník vykazuje dostatočne vysoké hodnoty alfa
poukazujúce na dobrú internú konzistenciu a prezentuje tiež informácie týkajúce sa overovania štvorkomponentovej štruktúry a konvergentnej validity SATS. Pri overovaní reliability
jednotlivých komponentov SATS v našej vzorke afektívny a kognitívny komponent vykazujú
dostatočne vysokú mieru internej konzistencie, avšak interná konzistencia komponentov
užitočnosť a obtiažnosť je otázna. Výsledky týkajúce sa týchto častí by teda mali byť interpretované opatrnejšie než tie, ktoré sa týkajú subškál afekt a kognitívne kompetencie.
Výsledky ukázali, že priemerné skóre komponentu SATS kognitívne kompetencie bolo
mierne pozitívne (približne o pol bodu nad neutrálnym bodom), ako aj priemerné skóre
komponentu užitočnosť (približne o pätinu bodu). Skóre subškály afekt bolo približne neutrálne a iba priemerná hodnota obtiažnosti bola mierne negatívna (približne dve tretiny bodu). Tieto zistenia sú podobné priemerným hodnotám odhaleným použitím post-test verzie
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SATS, ktoré uvádza Schau (2003), a to hodnotám 4.84, 4.57, 3.95 a 3.49 pre kognitívne
kompetencie, užitočnosť, afekt, resp. obtiažnosť. Napriek všeobecne rozšírenému názoru
o negatívnych postojoch ku štatistike sa môžeme prikloniť k zisteniam Millsa (2004), Evansa
(2007) a iných, ktorí podobne zaznamenali vo všeobecnosti mierne pozitívne postoje študentov ku štatistike.
Aj keď vo všeobecnosti môžeme postoje študentov považovať za mierne pozitívne,
konkrétne iba osem študentov súhlasilo alebo silne súhlasilo s tvrdením „Mám rád/rada
štatistiku.“ Na druhej strane, s výrokom nesúhlasilo 35 % študentov, takže postoje väčšiny
sú skôr neutrálne. Najvyššia študentmi vyjadrená priemerná mieru súhlasu sa týkala komplikovanosti štatistiky ako predmetu, potreby disciplíny pri štúdiu štatistiky, ale aj presvedčenia, že sa štatistiku dokážu naučiť. Študenti a študentky nesúhlasili, že štatistiku sa väčšina naučí veľmi rýchlo, štatistika je bezcenná, netušia o čo v štatistike ide a počas hodín
štatistiky sú v strese. Napriek tomu, že štatistika je považovaná za náročný predmet, zdá sa,
že študenti môžu akceptovať jej zaradenie do študijného programu. V ďalšom výskume je
možné zisťovať aj ochotu zapísať si kurz štatistiky ako voliteľný predmet, obľúbené predmety
študentov a, ako uvádzajú Gal et al. (1997), pri skúmaní kauzálnych faktorov, kvôli obmedzeniam nástrojov ako je SATS, rozšíriť dotazník otvorenými otázkami umožňujúcimi študentom podrobnejšie popísať a vysvetliť ich postoje ku štatistike, zistiť ich predchádzajúce
skúsenosti, ktoré ich viedli k odpovediam a podobne. Jemným z obmedzení štúdie je aj to, že
sme neidentifikovali študentov, ktorí kurz absolvovali opakovane, čo mohlo mať vplyv na ich
postoje, ako uvádzajú Gal et al. (1997).
Carmona (2004) zistil, že študenti, ktorí mali lepšie známky z matematiky na strednej škole, majú pozitívnejšie postoje ku štatistike. Výsledky tejto štúdie odhalili vzťah medzi
kognitívnym i afektívnym komponentom postojov a sebahodnotením toho, akí dobrí boli
študenti v matematike na strednej škole. Mills (2004) našiel vzťah medzi predchádzajúcimi
skúsenosťami so štatistikou a pozitívnejšími postojmi. Podobne Estrada a kolegovia (2005)
zistili zlepšenie postojov pri zvyšovaní počtu predtým navštevovaných kurzov štatistiky na
strednej škole. Naše výsledky tieto zistenia nepodporujú, odhalili sme iba slabý vzťah medzi
predchádzajúcimi skúsenosťami so štatistikou a komponentom SATS užitočnosť. Nakoniec,
výsledky poukazujú na to, že študenti, ktorí majú pozitívnejšie postoje, sú tiež viac presvedčení o tom, že zvládnu látku kurzu úvodu do štatistiky, čo je v zhode s predchádzajúcim
výskumom Millsa (2004).
Schau (2003) uvádza zistenia o rovnakom význame skóre SATS pre obe pohlavia, teda priemerné skóre vzhľadom na malé rodové rozdiely v postojoch môže byť porovnávané.
Hilton et al. (2004) konštatujú, že dotazník SATS je jediným nástrojom na meranie postojov
ku štatistike s existenciou dôkazov potvrdzujúcich rodovú ekvivalenciu jeho internej štruktúry. Podobne sme u našej vzorky študentov u väčšiny položiek nezistili významné rozdiely
medzi odpoveďami mužov a žien. Je potrebné uviesť, že študenti v rámci úvodného cvičenia
boli motivovaní nielen tvrdeniami, že štatistika nie je matematikou, na jej pochopenie nie sú
potrebné žiadne „špeciálne bunky“, ale aj, že neexistujú rozdiely medzi mužmi a ženami čo
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sa schopnosti zvládnuť látku kurzu týka. Vzhľadom na neexperimentálny dizajn realizovanej
štúdie nie je možné posúdiť vplyv snahy o rodovú rovnosť na začiatku, ako aj v priebehu
kurzu. V tomto kontexte je výskyt odpovedí študentov a študentiek reflektujúci ich presvedčenie o tom, že mužské schopnosti v štatistike sú lepšie ako ženské (21.8 %), neočakávane
vysokým. V ďalšom výskume je možné zisťovať, prečo u študentov a študentiek pretrváva
toto presvedčenie založené na rodových stereotypoch. Na druhej strane, väčšina študentov
a študentiek je presvedčených, že pohlavie nie je určujúcim faktorom úspechu v štatistike.

Záver
Štatistika je nielen súčasťou metodológie spoločenských vied, schopnosť štatisticky
myslieť

a rozhodovať

predstavuje

kompetenciu

potrebnú napríklad aj

pre štúdium

a interpretáciu odborných prác ako súčasti ďalšieho profesionálneho vzdelávania. Vzhľadom
na rastúcu dostupnosť rôzneho profesionálneho štatistického softvéru sú štatistické analýzy
v mnohých organizáciách vykonávané zamestnancami bez ohľadu na ich vzdelanie, len
zriedkavo v spolupráci s profesionálnymi štatistikmi. Istá štatistická gramotnosť je potrebná
aj na posúdenie pravdivosti výsledkov prieskumov prezentovaných médiami a rôznymi organizáciami.
Aby sa študenti stali inteligentnými užívateľmi štatistiky nielen vo svojom profesionálnom, ale aj osobnom živote, je potrebné porozumieť ich postojom ku štatistike
a v prípade ich výrazne negatívneho ladenia pokúsiť sa ich ovplyvniť. Tu stojíme pred neľahkou úlohou, keďže každému pedagógovi vyhovuje iný prístup a zároveň je potrebné prispôsobiť ho konkrétnej skupine a konkrétnym študentom. Môžeme však spomenúť niektoré
z odporúčaní Firmina a Proemmelovej (2008) ako uprednostniť nematematický prístup vo
výučbe, zamerať sa skôr na podstatu pred výpočtami, pripustiť intuitívne myslenie časté u
študentov sociálnych vied a najmä, nezabúdať spájať štatistiku s každodenným životom.
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__________________________________________________________________________________________

Students` Attitudes toward Statistics
Abstract

This study focuses on the attitudes toward statistics as an important part of the teaching and learning statistics. The purpose of this paper was to measure students` attitudes toward statistics after an introductory statistics class. The results indicated that student attitudes toward statistics have been more positive than negative.
Relations between those attitudes and mathematics ability, gender, as well as their relationships to previous
mathematics, computer and statistics academic experience were also studied. The highest correlations were found
between positive student attitudes toward statistics and confidence about mastering introductory statistics material.
_________________________________________________________________________________________________________________

Key words: statistics, attitudes toward statistics, statistics education
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Abstrakt

Príspevok je zameraný na analýzu účinnosti vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce v Slovenskej
republike po zmenách, ktoré nastali v roku 2004 t.j. zhodnotenie, do akej miery jednotlivé opatrenia prispeli
k rovnováhe na trhu práce a k eliminácií dlhodobej nezamestnanosti. Charakterizovaný je inštitucionálny rámec
APTP a zmeny, ktoré nastali po roku 2004. Štúdia predkladá hodnotenie ich vplyvu na aktívnu politiku trhu práce, zaoberá sa inštrumentálnym rámcom APTP a analýzou účinnosti jednotlivých nástrojov k zníženiu dlhodobej
nezamestnanosti. Súčasťou štúdie je regionálna analýza nástrojov APTP a ich vplyvu na riešenie dlhodobej nezamestnanosti. V analýze sú použité zverejnené údaje a analýzy jednotlivých nástrojov APTP Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a dáta, získané vo výskume Inštitútu pre verejné otázky v Bratislave, v rámci projektu „Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti“. Primárna analýza sa tak spája so sekundárnou.

Kľúčové slová: aktívna politika trhu práce, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aspekty nezamestnanosti – inštitucionálny, inštrumentálny a regionálny, dlhodobá nezamestnanosť.
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Úvod

Jednu z najdôležitejších úloh v procese sociálneho začleňovania znevýhodnených
jednotlivcov alebo celých skupín do spoločnosti prostredníctvom trhu práce zohráva aktívna
politika trhu práce (ďalej „APTP“). Je hlavným nástrojom politiky štátu pri riešení nerovnováhy na trhu práce, zvlášť znižovania dlhodobej nezamestnanosti.

1. Východiská a ciele analýzy
Úloha aktívnej politiky trhu práce v Slovenskej republike po roku 2004 výrazne
vzrástla. Jednak v dôsledku prehlbujúcej sa dlhodobej nezamestnanosti, zvlášť extrémnej
(nad 48 mesiacov), ale predovšetkým v súvislosti s poskytovaním prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu na spolufinancovanie jednotlivých nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
Do popredia sa preto dostávajú otázky prínosu a účinkoch týchto nástrojov pre rôzne skupiny nezamestnaných. Sirovátka (2003) uvádza, že v krajinách EÚ predstavuje ich hodnotenie jeden z hlavných smerov hodnotenia verejných politík. Zaoberajú sa ním okrem inštitúcií verejných služieb zamestnanosti aj výskumné inštitúcie. V Slovenskej republike situáciu vo využívaní nástrojov aktívnej politiky trhu práce monitoruje Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny a zverejňuje každoročne v správe o „Realizácii nástrojov aktívnej politiky trhu práce“. Správa uvádza základné štatistické údaje, teda sleduje výstupy (predovšetkým kvantitatívneho charakteru) o jednotlivých nástrojoch. Chýba však zhodnotenie predpokladaných
cieľov vzhľadom k samotnej realizácií (t.j. výstupom), predovšetkým, či realizované nástroje
APTP sú účinné a v akej miere. Túto medzeru s časti zapĺňajú čiastkové výskumy výskumných inštitúcií hodnotiace účinky APTP (napr. Cranston 1992, Lubyová 1997, Hanzelová, Kostolná 2006, Inštitút pre verejné otázky 2006, Filadelfiová, Gerbery, Škobla 2006).

Ciele analýzy:
•

zistiť mieru účinnosti vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce v Slovenskej
republike po zmenách, ktoré nastali v roku 2004 t.j. zhodnotiť, do akej miery jednotlivé opatrenia prispeli k rovnováhe na trhu práce a k eliminácií dlhodobej nezamestnanosti, pre hodnotenie účinnosti aktívnej politiky trhu práce sa vo všeobecnosti používajú tri referenčné rámce: inštitucionálny, inštrumentálny a regionálny (teritoriálny),

•

charakterizovať inštitucionálny rámec APTP a zmeny, ktoré nastali po roku 2004,

•

charakterizovať vplyv zmien po roku 2004 na aktívnu politiku trhu práce,

•

charakterizovať inštrumentálny rámec APTP a účinnosť jednotlivých nástrojov
k zníženiu dlhodobej nezamestnanosti,
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•

zistiť mieru vplyvu nástrojov APTP na riešenie dlhodobej nezamestnanosti na regionálnej úrovni.

2. Metóda
Pri analýze boli použité dáta a analýzy jednotlivých nástrojov APTP, zverejňované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem toho bol v rámci riešenia projektu IVO: „Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti“ realizovaný empirický výskum, s použitím kvalitatívnych metód na získanie primárnych údajov pre analýzu. Zdrojom informácií boli voľne prerozprávané názory na predložený problém, doslovne
zaznamenávané. V analýze sú tiež použité výsledky výskumov výskumných inštitúcií, ktoré
hodnotili

jednotlivé

nástroje

APTP.

Štúdia

tak

účelne

využíva

nástroje

primárnej

i sekundárnej analýzy.

3. Výsledky analýzy
3.1.

Inštitucionálny rámec
Z hľadiska inštitucionálneho zabezpečenia aktívnej politiky trhu práce došlo v roku

2004 oproti predchádzajúcemu obdobiu k výrazným zmenám, ktoré mali priamy dosah aj na
celé fungovanie APTP. Táto zmena bola ustanovená Zákonom

SR č. 453/2003 Zb.

o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bol zrušený Národný úrad práce ako verejnoprávna inštitúcia. Vznikli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (v počte 46) ako jeden
z orgánov štátnej správy v oblasti služieb zamestnanosti. Nadriadeným orgánom úradov sa
stalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Bratislave, ktoré výkon riadi Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Východiskom tvorby nového inštitucionálneho
poriadku bolo predovšetkým odstrániť nepružnosť a neefektívnosť trojstupňového riadenia,
drahá sieť regionálnych úradov práce (pred reformou 79 úradov), nedostatočné personálne
obsadenie nosných útvarov na okresných úradoch práce a kompetenčná neujasnenosť medzi správnymi a výkonnými orgánmi okresných úradov práce. Na druhej strane to bola možnosť organizačne sa neviazať na územnú štruktúru štátnej správy, vytvoriť administratívne
štruktúry na zapojenie sa do projektov z ESF a územnú organizačnú štruktúru prispôsobiť
potrebám trhu práce.
Táto „transformácia“ sa výrazným spôsob dotkla aj samotnej aktívnej politiky trhu
práce. Finančné prostriedky na jednotlivé nástroje APTP, predtým schvaľované tripartitnými
orgánmi ako na centrálnej úrovni (samosprávne orgány Národného úradu práce) tak aj na
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okresnej úrovni (správne výbory), teraz vo väčšine prípadov nadobudli obligatórny charakter.
Ide predovšetkým o tieto nástroje APTP:
•

príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

•

príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

•

príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Tab.1: Nezamestnanosť, dlhodobá nezamestnanosť a aktívna politika trhu práce

Ukazovateľ

2004

2005

2006

2007

383 155

333 834

273 437

239 939

332 573

260 270

333 545

341 968

86,80

77,96

121,98

142,52

192 002

170 883

144 811

121 764

186 958

149 491

202 859

229 647

97,37

87,48

140,09

188,60

P očet evidovaných
nezamestnaných celkom
stav k 31.12.
P očet aktivizovaných
nezamestnaných nástrojmi
AP T P v príslušnom roku
P odiel počtu
aktivizovaných
nezamestnaných k
celkovému počtu
nezamestnaných
P očet dlhodobo
nezamestnaných (nad 12
mesiacov) stav k 31.12.
P očet aktivizovaných
dlhodobo nezamestnaných
nástrojmi AP T P v
príslušnom roku
P odiel počtu
aktivizovaných dlhodobo
nezamestnaných k
celkovému počtu dlhodobo
nezamestnaných

Zdroj: www.upsvar.sk
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Tab.2: Porovnanie vývoja nezamestnanosti, dlhodobej nezamestnanosti
a aktivizácia nezamestnaných

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006

Porovnani e rokov
Relatívny pokles resp.
nárast nezamestnaných v
%

-5,5

-10,3

-15,3

-12,9

-18,1

-12,3

44,7

45,5

44,4

-21,7

28,2

2,5

8,6

-11,02

-9,6

-10,9

-15,3

-15,9

12,94

-2,9

8,5

29,34

4,88

-6,75

Relatívny pokles resp.
nárast aktivizovaných
nezamestnaných v %
Relatívny pokles resp.
nárast dlhodobo
nezamestnaných nad 12
mesiacov v %
Relatívny pokles resp.
nárast dlhodobo
nezamestnaných nad 48
mesiacov v %

Zdroj: www.upsvar.sk (autor)

Z výpovedí respondentov výskumu IVO (2006):

„..Tak vám poviem, ja som zažila aj tamto obdobie, lebo som tu už bola. Toto čo je teraz
veľká výhoda je v tom, že sú paušálne tieto príspevky. To ako fungujú finančné toky, že fungujú veľmi zle, to je druhá vec. Lebo keď predtým sme dostali sumu peňazí na účet na úrade
a s tým sme hospodárili, vedeli sme koľko môžeme schváliť, koľko môžeme vyplatiť atď. Teraz
je právny nárok na príspevky, ale v štátnej pokladnici nikdy nie sú peniaze. No. Nikdy je silné
slovo, ale stáva sa akože, nefungujú tie toky, tam sa požičiava z účtu na účet všelijako sa to
čachruje len aby sa to dalo vyplatiť dokonca boli už aj dve tri také obdobia, že vôbec neboli
peniaze...Hovorím, že je to dobre, že je právny nárok na to, lebo už netreba komisie, netreba
nič a keď je doklad kompletný, tak sa pristúpi k dohode.“...
(Perspektíva ÚPSVaR, č.r.40)

„...No viete, ja som tu prišla v roku 2004, takže by som sa nerada vyjadrovala k tomu,
čo bolo pred tým, lebo nemám o tom žiadne vedomosti. Ale myslím si, že tento systém, čo momentálne je, je pre ľudí celkom prijateľný. Je zaujímavý. Hlavne z toho dôvodu, že teraz tie
peniaze sú nárokovateľné zo zákona. Že možno v tomto regióne bol predtým niekto aj zvýhodnený, to nemám akože z úradu, to mám odtiaľ, že som bola osoba mimo úradu a čo sa niekde
šustlo. Ale nemusela to byť pravda, mohla to byť krivda toho človeka, že nedostal tie peniaze.
Neviem. Myslím si, že je to správne, že je to nárokovateľné zo zákona. Ja si myslím, že je to
správne. A každý vie, čo musí pre to urobiť, aby mohol tie peniažky dostať, ako sa z dokladujú. Proste tí ľudia to vedia a myslím si, že to povedomie tých ľudí za tú dobu sa zlepšilo. Oni sú

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

91

informovaní, oni niekedy prídu s takými otázkami, že my sme prekvapení, že kde na to prišli
vôbec? Takže myslím si, že to je správne. Toto áno. Aspoň pre tento región áno. Pretože ja neviem, akým spôsobom sa prideľovali tie prostriedky, pokiaľ prišli z Bratislavy, akože akým
spôsobom a kde sa to všetko zastavilo. Akou časťou sa to delilo. Teraz je to tak, ako to je
a myslím si, že je to správne.“...
(Perspektíva ÚPSVaR, č.r.54)

...“Predtým .. subjektívne hľadisko moje, bolo to lepšie, pretože, boli nástroje, ktoré boli
vyčlenené konkrétne na dlhodobo nezamestnaných, bol to.. myslím teraz: verejno-prospešné
práce a § 93 podpora príspevok pre dlhodobo nezamestnaných, hrubá mzda + odvody. Momentálne hm, takýto nástroj nie, že neexistuje, ale aj.. aj neexistuje, pretože nepreplácame
hrubú mzdu a odvody a v rámci § 50 podľa novej legislatívy, kedy poskytujeme príspevok tiež
len výlučne dlhodobo nezamestnaným, poskytujeme ho do výšky 55% z celkovej ceny práce
prvých 6 mesiacov a 12 mesiacov 26% celkovej ceny práce“...
(Perspektíva ÚPSVaR, č.r.12,13)

...“najmotivujúcejší nástroj – SZČO – 2 roky musí vykonávať – umožňuje špekuláciu v rámci
zákona – môže sa poskytnúť aj tomu kto prevádzkoval živnosť, preruší ju , je na úrade práce
a znova po 6 mesiacoch začne podnikať už s príspevkom úradu práce – takýto poberatelia
príspevku tvoria cca 1/3 (25%) z celkového počtu poberateľov príspevku...“
(Perspektíva ÚPSVaR, č.r.1)

S ohľadom na preferencie v ďalších získaných výpovediach možno túto zmenu,
z hľadiska aktívnej politiky trhu práce, hodnotiť v celku pozitívne. Obligatórnym charakterom príspevkov sa zamedzilo ich subjektívnemu posudzovaniu (ako priznania príspevku, tak
aj jeho výšky zo strany tripartitných partnerov). Na druhej strane napr. u nástroja APTP
(príspevok na samozamestnanie) širšie nastavené hranice obligatórnosti spôsobili jeho čiastočné zneužívanie. Problémom, ako vyplynulo z jednotlivých rozhovorov realizovaných
v rámci projektu IVO, sú finančné toky zabezpečujúce realizáciu týchto nástrojov. Na jednej
strane právny nárok, na druhej nedostatočné finančné krytie. To mohlo často pôsobiť kontraproduktívne pri „ochote“ využívať tieto nástroje. Z hľadiska dosahu tejto zmeny na sociálnu inklúziu dlhodobo nezamestnaných na trh práce možno konštatovať, že oproti predchádzajúcemu obdobiu nastali minimálne zmeny. Ako pred rokom 2004 boli dlhodobo nezamestnaní v rámci schvaľovania nástrojov aktívnej politiky trhu práce zvýhodnenou kategóriou, tak je tomu aj v súčasne platnej legislatíve. Väčšina nástrojov ich zvýhodňuje, či už
pri umiestňovaní na niektorý nástroj APTP alebo výškou poskytovaného príspevku.
Ďalšou zmenou inštitucionálneho charakteru bolo zrušenie pôvodných 79 okresných
úradov práce a

vznik 46 sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vykonávajú

svoju činnosť v 79 územných obvodoch. Táto zmena sa prejavila aj v oblasti APTP. Pokiaľ
oddelenie APTP do roku 2004 bolo na každom okresnom úrade práce po zmene v roku 2004
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sa agenda APTP vybavuje len v 46 sídlach úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na oddelení metodiky aktívnej politiky trhu práce a projektového riadenia.

Z výpovedí respondentov výskumu IVO (2006):

...Priblížil sa úrad ku klientovi? – nie, služby APTP sa vzdialili.
(Perspektíva ÚPSVaR, č.r.1)

...“ostali len niektoré činnosti, ktoré sa tam vykonávajú. Sú to väčšinou aj tie činnosti čo sa týka
sprostredkovania zamestnania, dá sa rovno povedať, že uchádzačov o zamestnanie. A možno nám tam
chýba ten styk so zamestnávateľom. Lebo napríklad Aktívne opatrenia TP, oddelenie je tu. Tu sa možno dozvie ten zamestnávateľ viac informácií...“
(Perspektíva ÚPSVaR, č.r.10,11)

...“spoluprácu s UPSVaR-om v Novom Meste hodnotíme ako nedostatočnú, máme problém sa
dostávať k niektorým informáciám (napr. koľko ľudí žiadalo o príspevok pre SZČO), nemáme veľa
informácií o opatreniach aktívnej politike trhu práce, resp. o ich uplatnení v Starej Turej...“
(Perspektíva mesto , č.r. 147)

...“ Spolupráca je veľmi dobrá. Tak my v rámci toho, tuto slečna koordinátorka, pokiaľ je nejaké
niečo, že, tak buď osobne alebo telefonicky, nakoľko je to blízko tri kilometre do Námestova“...
(Perspektíva mesto , č.r. 125)

Nie je možné jednoznačne zhodnotiť zmenu v oblasti organizačného usporiadania úradov práce. Na jednej strane pracovníci úradov práce priznávajú, že chýbajú oddelenia
APTP aj na detašovaných pracoviskách. U zástupcov miest a obcí však vo väčšine prípadov
prevláda opačný názor. Hoci sú určité náznaky problémov predovšetkým z obcí, ktoré sú
vzdialenejšie od sídla úradu práce. Táto zmena sa však takmer vôbec neprejavila na začleňovaní dlhodobo nezamestnaných na trh práce. V ich prípade (okrem príspevku na samostatne zárobkovú činnosť) vôbec nemusia navštíviť oddelenie aktívnej politiky trhu práce.
Dohody na aktivačnú činnosť, vzdelávanie a prípravu pre trh práce atď. totiž podpisujú
u svojej sprostredkovateľky priamo na detašovanom pracovisku.
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Tab. 3: Vývoj čerpania výdavkov na APTP 1995-2007 (v mil. Sk)

Rok

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

2005*

2006*

2007*

APTP

3 939

4 290

3 099

2 289

474

1 570

2 235

3 483

2 808

1 981

2 478

2 578

2 608

Zdroj: NÚP, ÚPSVaR
* dohodnutá suma finančných prostriedkov

Pravdepodobne najvýraznejšou zmenou v oblasti APTP bola zmena jej financovania.
Do roku 2004 boli nástroje APTP financované z výberu poistného v nezamestnanosti
a štátneho rozpočtu. Od 1.2.2004 je väčšina nástrojov APTP financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Národných projektov a dopytovo - orientovaných projektov a v malej miere aj zo štátneho rozpočtu. Zmena financovania so sebou okrem
zníženia prostriedkov na APTP (viď. tab. č. 3) priniesla prudký nárast administrácie na úradoch práce pri vykazovaní APTP.

Z výpovedí respondentov výskumu IVO (2006):

...“Možno, že tým, že idú peniaze aj z európskej Únie sme prinútení robiť nejakú publicitu týchto nástrojov. Čiže to si myslím, že to je dobré, lebo to sme niekedy.. robili sme to možno
podvedome, alebo nejako ináč, ale že teraz sa na to vynakladajú nejaké peniaze na tú publicitu, tlač, letáky. Možno že sme sa priblížili k tomu klientovi, lebo ozaj, že je viac o tom informovaný ako niekedy. Príde, dostane leták, dostane nejakú brožúrku o tých nástrojoch, má úrad
webovú stránku...“
(Perspektíva ÚPSVaR, č.r.10,11)

...“Tým ako narástla táto byrokracia, úrady neboli personálne tak vybavené, tak vznikol
veľký problém, že trebárs aj neskoro išli tieto platby. Toto sa už poriešilo za tie dva roky, ale
zasa sa.. ale zase vznikol problém ten, že tým že je to byrokraticky je to náročné, že strašne
veľa treba vyžadovať buď od zamestnávateľov alebo od tej druhej strany, nikdy to tu načas
nie je, oni žijú v tom, že úrady im neskoro platia. Aj to všade je to takto zverejnené, že úrady
im neskoro platia. Ale ono je to v 80%-ách vždy tým spôsobené, že sú nekompletné. Ale my
nebazírujeme na VÚC-kach ako na ministerstve, lebo mi samy máme s nimi také skúsenosti
ale to sú podstatné veci, také, že celé podklady chýbajú. Neskoro sú donesené, zle sú vypočítané tie výplaty, tak my tu ešte aj mzdárov robíme, lebo sa to neopovážime vyplatiť, keď sú
tam nejaké bludy. No tak tá byrokracia veľmi vzrástla.“
(Perspektíva ÚPSVaR, č.r.40)
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...“Samozrejme, dá sa povedať denno denne spolupracujeme aj s Úradom práce. Tam
potrebujú haldy všelijakých papierov, prezenčiek, hlásení, štatistík, za čo oni nemôžu, lebo sú
to peniaze Európskej Únie, ale je to tiež možno jedna zo zaťažkávajúcich skúšok“...
(Perspektíva mesto, č.r. 103)

Pri celkovom hodnotení zmeny v oblasti financovania APTP nemožno okrem jej nesporného pozitíva, t.j. zníženia nárokov na štátny rozpočet, zlepšenie informovanosti
o jednotlivých nástrojoch APTP, nespomenúť aj jej negatívum, a to nárast administrácie spojený s vykazovaním (obsahovým, finančným) na úradoch práce a všetkých ostatných prijímateľov pomoci z ESF.
Tieto zmeny vrátane

samotného zníženia výdajov na APTP len v minimálnej miere

ovplyvnili začleňovanie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce (mierna neochota zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pri nadmernej administrácii spojenej s finančným vykazovaním).

3. 2. Inštrumentálny rámec

Pravdepodobne najdôležitejšiu úlohu pri hodnotení vplyvu APTP na redukciu dlhodobej nezamestnanosti zohráva jej inštrumentálny rámec. Zmenu súboru nástrojov APTP, ktoré sa v roku 2004 oproti predchádzajúcemu obdobiu rokov 1996-2003 začali využívať možno
jednoducho

charakterizovať

ako

prechod

od

vytvárania

nových

pracovných

miest

k zvyšovaniu zamestnateľnosti. Pokiaľ teda v predchádzajúcom období rokov 1996-2003 boli
nástroje aktívnej politiky trhu práce zamerané prevažne na stimuláciu alebo substitúciu
dopytu po práci (verejno-prospešné práce, dohodnuté pracovné miesta) od roku 2004 začali
prevažovať nástroje, zamerané na stimuláciu ponuky pracovnej sily (aktivačná činnosť,
vzdelávanie a príprava pre trh práce a pod.).

Z výpovedí respondentov výskumu IVO (2006):

...Predtým nástroje, zamerané na tvorbu pracovných miest a umiestňovanie na trhu
práce (viac nástrojov), teraz nástroje na podporu zamestnateľnosti – zvýšil sa počet nástrojov
na zamestnateľnosť, aj finančné nástroje, posun prerozdeľovania k neprospechu vytvárania
pracovných miest, podpora vytvárania pracovných miest oveľa dôležitejšia, vzdelávanie ani
poradenská činnosť nepomôže umiestniť sa na trhu práce, chýba ponuka pracovných miest
resp. je nedostatočná, musí byť rovnováha medzi nástrojmi na zamestnateľnosť a nástrojmi
na vytváranie pracovných miest, optimum niekde uprostred.
(časť z rozhovoru, realizovaného IVO, Perspektíva ÚPSVaR)
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Tab.4: Využívanie nástrojov APTP v rokoch 2004-2007

Rok 2004
Nástroj APTP

Rok 2005

Počet vytvorených-obsadených PM,
resp. počet zaradený osôb, resp.
počet podporených PM

Vzdelávanie

a

príprava

pre

uchádzača

o zamestnanie

trh

Rok 2006

Rok 2007

Počet vytvorených-

Počet vytvorených-

Počet vytvorených-

obsadených PM, resp. počet

obsadených PM, resp. počet

obsadených PM, resp. počet

zaradený osôb, resp. počet

zaradený osôb, resp. počet

zaradený osôb, resp. počet

podporených PM

podporených PM

podporených PM

práce

a záujemcu

o zamestnanie

27 208

35 689

8 377

8 890

0

64

1 228

12 537

5 618

9 908

10 477

10 038

1 778

3 087

3 490

2 550

14 462

24 838

14 503

8 937

219 876

137 446

218 071

257 299

51

77

15 979

11 338

138

362

638

862

107

271

405

389

18

58

60

73

0

2 731

2 793

2 674

4 098

1 891

0

0

273 354

216 422

276 021

315 587

Vzdelávanie a príprava pre trh práce
zamestnanca
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Príspevok na vykonávanie absolventskej
praxe
Príspevok na aktivačnú činnosť
Príspevok na sťahovanie za prácou od roku
2006 zmena na príspevok na dochádzku za
prácou
Príspevok na zriadenie chránenej dielne
a chráneného pracoviska a na ich zachovanie
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie
samostatnej zárobkovej činnosti
Príspevok na činnosť pracovného asistenta
Príspevok na úhradu prevádzkových
nákladov chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska a na úhradu nákladov na
dopravu zamestnancov
§ 110 zákon 387/96 Z.z.

Spolu

V rámci

zvyšovania

zamestnateľnosti

a geografickej

mobility

uchádzačov

o zamestnanie sa aktívna politika trhu práce od roku 2004 v zmysle zákona o službách zamestnanosti realizuje prostredníctvom nasledovných nástrojov APTP:
•

vzdelávanie

a

príprava

pre

trh

práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu

o zamestnanie
•

vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca

•

príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

•

príspevok na aktivačnú činnosť

•

príspevok na sťahovanie za prácou od roku 2006 zmena na príspevok na dochádzku
za prácou,

•

poskytovanie náhrad časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania,

•

informačné a poradenské služby,

•

odborné poradenské služby,
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•

projekty, realizované ústredím a úradmi PSVR, zamerané na inovatívne formy uplatnenia UoZ na trhu práce,

•

ďalšie projekty a programy.

V rámci podpory vytvárania nových pracovných miest sa aktívna politika trhu práce realizuje od roku 2004 prostredníctvom nasledujúcich nástrojov aktívnej politiky trhu práce:
•

príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť,

•

príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,

•

príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a na ich zachovanie,

•

príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,

•

príspevok na činnosť pracovného asistenta,

•

príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov,

•

projekty a programy.

Možnosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce sú veľmi rozsiahle (čo do počtu, tak aj
do obsahu). Zostáva však otázkou nakoľko je táto rôznosť potrebná na efektívne fungovanie
zabezpečenia hlavného cieľa APTP t.j. riešenia nerovnováhy na trhu práce. Počas výskumu
boli zaznamenané konštatovania, že v dôsledku vysokého počtu nástrojov APTP, rôznym
podmienkam v dôsledku, ktorých sú poskytované a neustálym zmenám v poskytovaní týchto príspevkov akoby strácali svoju efektívnosť. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na
fakt, že úmerne s rozsahom nasadenia nástrojov APTP rastie i tzv. mŕtva váha nástrojov
APTP, čo má na jednej strane za následok nežiaduci efekt – zníženia účinnosti nástrojov
APTP a na druhej strane ako každý umelý zásah do trhového prostredia – ohrozenie základnej samoregulačnej funkcie trhu práce vôbec.

Z výpovedí respondentov výskumu IVO (2006):

...“strašne veľa nástrojov APTP – ani zamestnanci sa nevedia vyznať v APTP –
v podmienkach poskytovania, veľmi veľa znevýhodnených skupín, mohli by byť len ZPS a tí,
ktorí sú evidovaní určitú dobu napr. viac ako 9 mesiacov, my keď budeme pitvať nezamestnaných tak budeme pitvať do nekonečna, nejednoznačnosť zaradiť do niektorých skupín (subjektívnosť posúdenia) napr. občan, ktorí sa nepripravoval na povolanie, ani nevykonával zárobkovú činnosť, pretože nemohol zladiť pracovné a rodičovské povinnosti, dobré je zavedenie
nárokovateľnosti nástrojov okrem vzdelávania - odbúrané subjektívne posudzovanie. Nedá sa
ovplyvniť kategória tým, že je to nárokovateľný nástroj, väčšia váha na poradcoch, informovať
nezamestnaných čo môžu využiť, aby sa mohli na trh práce vrátiť“....
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(časť z rozhovoru, realizovaného IVO, Perspektíva ÚPSVaR)

Tab.5: Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2004 – 2008
(podľa stavu k 31.12.)

Ukazovateľ
Miera evidovaných nezamestnaných (celkom)
Miera disponibilných evidovaných nezamestnaných
Miera nezamestnanosti
podľa výberového zisťovania
pracovných síl
(rok)

2004

2005

2006

2007

VIII.08

14,63

12,90

10,69

9,23

8,52

13,07

11,36

9,40

7,99

7,36

18,1

16,2

13,3

11,0

10,1

Zdroj: www.upsvar.sk a www.statistics.sk

Rozsiahla je tiež skupina nezamestnaných – znevýhodnených nezamestnaných, pre
ktorých sú sledované nástroje prioritne určené. Zákon č.5/2004 o službách zamestnanosti
v zmysle neskorších predpisov definuje znevýhodneného uchádzača ako uchádzača, ktorý
je:
•

absolvent školy,

•

občan starší ako 50 rokov veku,

•

dlhodobo nezamestnaný občan,

•

občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť, ani sa nepripravoval na povolanie v
rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evidencie uchádzačov o
zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného života a rodinného života,

•

rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti alebo osoba, ktorej bolo
dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, starajúca sa najmenej o
tri deti do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa
aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,

•

občan,

ktorý

stratil

schopnosť

vykonávať

svoje

doterajšie

zamestnanie

zo

zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím,
•

občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej
únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel
výkonu zamestnania,
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•

občan so zdravotným postihnutím,

•

občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20%, ale najviac o
40%,

•
•

cudzinec, ktorému bol udelený azyl,
občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku alebo z dôvodu dosiahnutia veku,
pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie,

•

občan, ktorý neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole,

•

občan, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom na
výkon trestu odňatia slobody,

•

občan po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,

•

občan po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo občan, ktorému bola uložená iná sankcia, ktorá trvala najmenej šesť mesiacov.

Dnes predstavujú viac ako 80% z celkového počtu nezamestnaných. Ako vyplynulo
z výskumu pri samotnej realizácii nástrojov APTP v niektorých prípadoch dochádza
k problému ich identifikácie. Ďalším a oveľa zložitejším problémom je, že zákonom stanovená znevýhodnenosť nezamestnaného vždy vychádza z jedného konkrétneho handicapu napr.
dĺžky evidencie, počtu detí, veku a pod.
Nezamestnaný, u ktorého dochádza ku kumulácií viacerých handicapov (napr. dĺžka
nezamestnanosti a vek) je teda rovnako znevýhodnený ako ten, ktorý má len jeden handicap (napr. dĺžku nezamestnanosti). V reálnej situácii to jedného znevýhodňuje pred druhým.
Nastáva tak situácia, že v štruktúre nezamestnaných sa čoraz výraznejšie profiluje skupina
nezamestnaných, ktorí sú prakticky na trhu práce neumiestniteľní, pretože zamestnávatelia
o nich vôbec nejavia záujem ani pri realizácii nástrojov APTP. Uprednostnia „menej“ znevýhodneného pred „viac“ znevýhodneným , keďže v konečnom dôsledku získajú rovnaký obnos
finančných prostriedkov. Široké, zákonom stanovené vymedzenie skupín znevýhodnených
im pri tom pomáha. Nástroje APTP, predovšetkým dopytového charakteru, ktoré by prioritne
mali týmto nezamestnaným pomáhať ich teda ešte čoraz viac odsúvajú z trhu práce. Tento
jav je možno dokumentovať na skupine dlhodobo nezamestnaných. Od roku 2003 vzrástla
nezamestnanosť ľudí, ktorí sú bez práce viac ako 48 mesiacov z viac ako 43 tis. na viac ako
60 tis. v roku 2005 a ich počet sa takmer vôbec neznižuje (viď. tab. č.7).
Ku koncu roka 2007 podiel dlhodobo nezamestnaných nad 48 mesiacov predstavuje
takmer 25%. Skutočnosť „nerovnakých“ šancí pri umiestňovaní nezamestnaných na trh
práce prostredníctvom nástrojov APTP má obrovský dopad na etnický rozmer nezamestnanosti. Rómska menšina, u ktorej prichádza ku kumulácii viacerých sociálnych handicapov
asi najviac, sa tak dostáva do situácie, že nástroje APTP (dopytového charakteru) jej nepomáhajú k sociálnej inklúzii na trh práce, ba práve ešte viac ju z trhu práce vylučujú. Potom
dochádza k situácií, že Rómovia v prevažnej miere využívajú nástroje APTP zvyšujúce ich
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zamestnateľnosť (ponukového charakteru), ale po ich absolvovaní nemajú možnosť umiestniť sa na trhu práce. Ako sa uvádza v Správe UNDP (2006, s. 85) Rómovia „..akceptovali
systém aktivačných prác a chcú pracovať, ale v konečnom dôsledku na základe praktických
skúseností zisťujú, že im to nepomáha nájsť si stabilné zamestnanie.“

Tab.6: Vývoj počtu dlhodobo nezamestnaných (nad 12 mesiacov)
v rokoch 2003 – 2008 (podľa stavu k 31.12.)

Ukazovateľ
Počet dlhodobo
nezamestnaných
(nad 12 mesiacov)
Podiel dlhodobo
nezamestnaných
na celkovom počte
nezamestnaných

2003

2004

2005

2006

2007

VIII.08

212
299

192
002

170
883

144
811

121 764

109 389

46,95

50,11

51,19

52,96

50,75

49,20

Zdroj: www.upsvar.sk

Tab.7: Vývoj počtu dlhodobo nezamestnaných (nad 48mesiacov)
v rokoch 2003 – 2008 (podľa stavu k 31.12.)

Ukazovateľ
Počet dlhodobo
nezamestnaných
(nad 48 mesiacov)
Podiel dlhodobo
nezamestnaných
na celkovom počte
nezamestnaných

2003

2004

2005

2006

2007

VIII.08

43 107

46 774

60 499

63 453

59 167

54 584

9,53

12,21

18,12

23,21

24,66

24,55

Zdroj:www.upsvar.sk

Ďalšou výraznou črtou uplatňovania nástrojov APTP od roku 2004 v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím je prudký nárast aktivizácie nezamestnaných jednotlivými nástrojmi APTP (graf č.1).

V roku 2004 bolo nástrojmi APTP aktivizovaných viac ako 86%

z celkového počtu nezamestnaných a v roku 2007 viac ako 140%. V skupine dlhodobo nezamestnaných je tento podiel v roku 2004 viac ako 97% a v roku 2007 predstavuje viac ako
180% (tab.č.2). Aktivizácia takého vysokého počtu nezamestnaných mala za úlohu naplnenie deklarovaného cieľa sociálnej reformy a to, že akákoľvek činnosť je lepšia ako nečinnosť.
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Výsledky výskumu hodnotenia tohto cieľa nie sú celkom jednoznačné a skôr vypovedajú
o jeho nenaplnení. Hlavne pri hodnotení aktivačných prác ako najdôležitejšieho nástroji
APTP, ktorý bol konštruovaný práve za týmto účelom. Čo však možno jednoznačne konštatovať zvýšenie počtu aktivizovaných nemá vplyv na rast, resp. pokles dlhodobej nezamestnanosti (tab. č.3).

Graf č.1 Vývoj počtu aktivizovaných EN resp. UoZ nástrojmi APTP
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Zdroj: www.upsvar.sk

Najviac využívanými nástrojmi aktívnej politiky trhu práce boli v roku 2004 a 2005,
príspevok na aktivačnú činnosť, príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie a príspevok na absolventskú prax (tab. č. 4).
Situácia v rokoch 2006 a 2007 sa zmenila len čiastočne. Naďalej najvyužívanejším nástrojom zostala aktivačná činnosť, ale v roku 2006 druhým najvyužívanejším nástrojom APTP sa
stala absolventská prax a tretím príspevok na začatie podnikania. V roku 2007 sa druhým
najvyužívanejším príspevkom stal príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca a tretím príspevok na začatie podnikania. Jednoznačne teda možno konštatovať,
že príspevky na zvýšenie zamestnateľnosti nezamestnaných sú tými, ktoré hrajú hlavnú
úlohu v aktívnej politike trhu práce v SR.
Ich prvoradým cieľom je teda zvýšenie zamestnateľnosti nezamestnaných účastníkov,
druhoradým a teda konečným cieľom by však malo byť po „zvýšení ich zamestnateľnosti“,
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umiestnenie na trhu práce. Ak však hodnotíme tieto nástroje z hľadiska úspešnosti zamestnania sa ich účastníkov je pomerne nízka.
Pokiaľ ide o príspevok na aktivačnú činnosť, tu bola dokonca najnižšia zo všetkých
platných nástrojov APTP (v roku 2004 0,57% úspešnosť umiestnenia po 6 mesiacoch od
ukončenia aktivačnej činnosti – pri počte 219 876 zaradených do aktivačnej činnosti bolo
umiestnených 1398 nezamestnaných , v roku 2005 úspešnosť umiestnenia o čosi vzrástla
a predstavovala 7,67% v roku 2006 úspešnosť umiestnenia predstavovala 12% a v roku
2007 – 8,5%). Keďže tento nástroj je konštruovaný predovšetkým pre dlhodobo nezamestnaných, jednoznačne možno konštatovať, že z hľadiska ich včleňovania na trh práce, nie je
funkčný. Hlavné dôvody ich nízkej úspešnosti možno zhrnúť do niekoľkých oblastí:
1. masový charakter realizácie aktivačnej činnosti v regiónoch marginalizovaných
z hľadiska nedostatočného dopytu po práci a vysokého počtu rómskej menšiny, žijúcej v segregovaných osadách
2. nevhodné nastavenie viacerých parametrov aktivačnej činnosti, ktoré spôsobujú demotiváciu nezamestnaných pri hľadaní zamestnania
3. štruktúra.

Dôležitou zmenou, týkajúcou sa inštrumentálneho rámca APTP v porovnaní rokov
1996-2003 oproti roku 2004, je vznik úplne nových nástrojov APTP (v zmysle úplne nových
dovtedy na trhu práce SR neoverených nástrojov, napr. príspevok na aktivačnú činnosť,
príspevok na činnosť pracovného asistenta, príspevok na sťahovanie za prácou a pod.) a
zánik dlhodobo existujúceho nástroja APTP, a to konkrétne verejno-prospešných prác. Práve tie sa v predchádzajúcom období rozhodujúcou mierou podieľali na včleňovaní dlhodobo
nezamestnaných na trh práce. Boli často kritizované pre svoju nízku účinnosť z hľadiska
úspešnosti umiestňovania sa nezamestnaných na trhu práce po ich ukončení a finančnú
náročnosť. Výsledky výskumu IVO však poukazujú na zaujímavú skutočnosť.

Z výpovedí respondentov výskumu IVO (2006):

...“VPP boli lepšie, lebo sa s ľuďmi lepšie pracovalo, bolo to kontinuálne, mal minimálnu
mzdu a ak sa človek naozaj snažil, mohla sa mu aj nejaká odmena dať... keby pracovali na
VPP, za minimálnu mzdu, ochotnejšie by pracovali; viacerí by odpadli; z 39 ľudí, ktorých mám
na aktivačných prácach by možno 20 odpadlo; lebo by nevydržali pracovať; bolo by VPP prospešnejšie pre ľudí; predtým, keď niekto pracoval na VPP, videl kus roboty a si to aj ľudia vážili a sami začali chodiť s nápadmi; bolo by dobré zvážiť, či sa nevrátiť k VPP“...
(časť z rozhovoru, realizovaného IVO, Perspektíva obec)

....“No ťažko sa mi vyjadriť... môžem to vlastne trošku na...ten systém pomoci je vlastne
spojený aj s tými nástrojmi, ktoré boli, predtým čo sa týka týchto dlhodobo nezamestnaných
bol taký nástroj tie verejnoprospešné práce a, no, vlastne tam i keď z dnešného pohľadu, vy-
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chádzajúc zo skúseností starostov im sa tieto práce... pozitívnejšie hodnotili verejnoprospešné
práce, tým že tých ľudí mali v riadnom pracovnom pomere, mohli im vlastne dať vyšší príjem,
čiže akože motivácia bola vyššia. No z mojich skúseností to záležalo od obcí, ktoré mali možnosť, mali finančné prostriedky, ale väčšina obcí nemá finančné prostriedky, takže tá výška
tých dávok predtým sociálne, bola taká, že bolo problém dostať ľudí na verejnoprospešné práce pretože ten rozdiel čo on dostal medzitým že keď nerobil a keď robil, bol vlastne v riadnom
pracovnom pomere, nebol taký vysoký, že by bol nejako motivujúci. Teraz vlastne deklarujú tí
uchádzači, pretože vlastne ten systém sa upravil, ono ich vlastne motivuje, ten záujem o účasť
na aktivačnej činnosti, čo je vlastne nový nástroj, je úplne iný, lebo tam to bol pracovný pomer,
i keď tam to robia verejnoprospešné práce tiež ale tam to bol iný druh pracovného pomeru a sa
vlastne vyradili z evidencie tí ľudia, ale v rámci tejto aktivačnej činnosti ide o obnovu pracovných návykov.
Takže vlastne záujem majú, ale vlastne, ako vám už povedala kolegynka, o tomto nástroji ako sa v súčasnosti využíva, ale aktivačná činnosť nesleduje akože umiestnenie sa ale
obnovu pracovných návykov a toto vlastne za posledný rok je troj-percentá úspešnosť. Porovnávať verejnoprospešné práce a aktivačnú činnosť, i keď ten cieľ bol rovnaký, že pracovať na
tej obci, ..... takže myslím si že všetko závidí od obce, od starostu, alebo od tej právnickej a
fyzickej osoby ktorá vlastne zabezpečuje tú činnosť. Naše oddelenie vlastne kontrolu nerobí,
tým že ja vlastne vám neviem zhodnotiť z tohto pohľadu. Z tých čísel vychádza, že efektívnejšie boli verejnoprospešné práce, ....
(časť z rozhovoru, realizovaného IVO, Perspektíva ÚPSVaR)

Hoci verejno-prospešné práce ako nástroj APTP v súčasnej legislatíve nie sú zahrnuté
ukázalo sa, že všetky subjekty zúčastnené na výskume (ÚPSVaR, obce, nezamestnaní) cítili
potrebu ich opätovného zavedenia do praxe. V porovnaní s aktivačnou činnosťou vyznelo ich
hodnotenie podstatne pozitívnejšie, predovšetkým v oblastiach: získania pracovných zručností, finančného zabezpečenia nezamestnaného, odvedenia „dobrého“ výkonu a pod.

3. 3. Regionálny aspekt

Z hľadiska regionálneho referenčného rámca môžeme konštatovať, že rozsah
a intenzita úradmi práce uplatňovaných nástrojov aktívnej politiky trhu práce je veľmi rôznorodá. Kým územné rozloženie nezamestnanosti je relatívne stabilizované s rastom nezamestnanosti od západu k východu a od severu k juhu miera uplatnenia dopytových nástrojov APTP s týmto rozložením nekorešponduje ani priestorovo, ani časovo. Naopak uplatnenie
ponukových nástrojov zodpovedá tomuto rozloženiu. Pretrváva výrazná regionálna polarizácia a regionálne disparity (neúmerná koncentrácia marginalizovaných sociálnych skupín
v najslabších regiónoch).
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Najvyššia koncentrácia dlhodobo nezamestnaných z hľadiska regiónov (podľa stavu
k 31.12.2007) je v Banskobystrickom kraji (60% z celkového počtu nezamestnaných),
v Košickom kraji (57% z celkového počtu nezamestnaných) a v Prešovskom kraji (55%
z celkového počtu nezamestnaných).
Z regionálneho hľadiska môžeme rozlíšiť 3 typy regiónov. Prvý typ to sú okresy kde
podiel extrémne dlhodobo nezamestnaných v porovnaní rokov 2003 a 2006 výrazne vzrástol
(napr. Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Rožňava). Sú to všetko okresy s výrazným zastúpením rómskej menšiny, ktorá pred rokom 2004 bola umiestňovaná predovšetkým
v rámci verejnoprospešných prác ako jedného z nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Po ich
ukončení sa ukončila aj pracovná zmluva na dobu určitú u týchto občanov. Druhým typom
okresov sú okresy kde podiel extrémne dlhodobo nezamestnaných poklesol. Patria sem okresy Malacky a Bratislava IV. Tretím typom okresov sú okresy kde bol zaznamenaný najnižší
nárast podielu extrémne dlhodobo nezamestnaných. Patria sem všetky Bratislavské okresy
okrem Bratislavy IV a okresy: Senica, Skalica, Ilava a Pezinok .
Výsledky analýzy poukazujú nato, že v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti
sú najintenzívnejšie využívané nástroje APTP, zvyšujúce zamestnateľnosť. Naopak vo väčšom
rozsahu a predovšetkým ľahšie sa realizujú dopytové nástroje APTP v regiónoch s relatívne
nižšou nezamestnanosťou.

Záver

Nástroje aktívnej politiky trhu práce v roku 2008 prešli opätovne zmenami. Novela
č. 139/2008 Zákona č. 5/2004 Z.Z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
zadefinovala niektoré nové nástroje a zmenila postupy pri už existujúcich. Novela nadobudla
účinnosť v máji 2008 v dôsledku čoho vyhodnotenie účinnosti týchto nástrojov ešte nemohlo
byť predmetom tejto štúdie. Samotný fakt chýbajúcej komplexnej evaluácie nástrojov aktívnej
politiky trhu práce od roku 2004 už sám navodzuje otázku o efektívnosti novozadefinovaných
resp. redefinovaných nástrojoch APTP.
Dlhodobá

nezamestnanosť, ktorá v SR vykazuje najvyššiu mieru v rámci všetkých

krajín EÚ, má výrazne regionálny a tiež etnický rozmer. Nové nástroje APTP by mali túto skutočnosť v čo najširšej miere reflektovať. Aktivačná činnosť sa ukázala ako málo efektívna na
riešenie takého zložitého problému. Výsledkom snahy aktivovať čo najvyšší počet nezamestnaných, aj pri relatívne nízkom finančnom rozpočte, vedie k byrokratickému napĺňaniu štatistík (často krát nezodpovedajúcemu potrebám analýz trhu práce) nie však k reálnemu zlepšeniu situácie. Jednou z možných ciest riešenia problematiky dlhodobej nezamestnanosti by
bolo presunutie kompetencií a podpora komunálnej aktívnej politiky trhu práce v podobe
finančných stimulov relevantných aktivít z lokálnej úrovne, teda smerom zdola nahor. Aktivovaný môže byť len ten, kto skutočne chce a má vytvorené podmienky. Aktivácia donútením
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(smerom zhora nadol) požadované výsledky, teda zníženie dlhodobej nezamestnanosti, nemôže zabezpečiť.
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The change in the active labour market policy after 2004
in Slovakia and its import on long-term unemployment
Abstract

This paper will outline the institutional framework of the active labour market policy (ALMP) and describe changes
introduced to it after 2004. The follow-up partial studies will analyze the effectiveness of particular ALMP tools and
examine to what extent they have contributed to establishing equilibrium on the labour market and eliminating
long-term unemployment. We will also evaluate these tools’ impact on the ALMP. We will then deal with the ALMP’s
instrumental framework and examine particular tools’ effectiveness in reducing long-term unemployment. The final
section is devoted to a regional analysis of applied ALMP tools and their success in tackling long-term unemployment. Throughout the paper, we will rely on official data and analyses of particular ALMP tools elaborated by the
Central Office of Labour, Social Affairs and Family and empirical data gathered by a qualitative survey carried out
by the Institute for Public Affairs as part of the project called Evaluation of Social Policy Aimed at Reducing LongTerm Unemployment. The following three aspects are generally applied when evaluating effectiveness of the active
labour market policy: Institutional, Instrumental, Regional (territorial). The following analysis will explore the subject in compliance with these aspects.

Key words: active labour market policy, institutional aspect, National Labour Bureau, instrumental aspect, longterm unemployment, regional aspect
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vzťahu vysokoškolákov k umeniu
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__________________________________________________________________________________________
Abstrakt:
V akademickom prostredí v súčasnosti začínajú pôsobiť tendencie „atomizácie“ vzdelávania, vedeckých smerov, strata zodpovednosti za formovanie osobnosti študenta, odklon od tradičných hodnôt, krásy, dobra, pravdy.
Systém výchovy a vzdelávania tretieho tisícročia nemôže ísť cestou úzkej špecializovanosti budúcich odborníkov, ale
cestou širokej profilácie mladých ľudí a interdisciplinárnym prístupom k pracovným úlohám a i životu. Z toho
vyplýva, že je potrebné zaoberať sa estetikou, ako aplikovanou vedou v podmienkach inžinierskeho štúdia. Ako
teoretická disciplína je zároveň organickou súčasťou estetickej kultúry človeka, vzťahuje sa na celú šírku ľudského
života a je zainteresovaná na aktuálnych problémoch spoločenského bytia.
Pre zistenie aktuálneho stavu implementácie estetiky v súčasnom inžinierskom štúdiu najmä v podmienkach
Technickej univerzity v Košiciach a možného vplyvu umenia (najmä literárneho) na tvorivosť, kreativitu a rozvoj
osobnosti vysokoškolského študenta sme vykonali prieskum v niekoľkých etapách a oblastiach.
_________________________________________________________________________________________________________________
Kľúčové slová: umenie, vzťah študentov k umeniu

Úvod

V dôležitom Návrhu koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre
21. storočie je uvedené, že podstatou spoločenských zmien po novembri 1989 bol prechod
od direktívneho, centralizovaného systému, potláčajúceho aktivitu a slobodnú účasť ľudí na
rozhodovaní o tom, ako čo najlepšie môžu naplniť svoje poslanie, k systému demokratickému. Návrat k týmto hodnotám nie je len návratom k základným ľudským právam, lebo je
dôležitý aj preto, že bez naplnenia týchto hodnôt ako súčasti každodenného života a práce
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nie je možné dosiahnuť skutočnú zodpovednosť ľudí a komunít, ktoré vytvárajú, za dôsledky
svojho konania.
V tejto súvislosti je potrebné celkom otvorene povedať, že naša spoločnosť sa po vyše
desiatich rokoch od novembra 1989 nachádza v kritickej situácii, ktorej dlhodobé dôsledky
je možné dnes len ťažko odhadnúť. Hlavné príčiny, ktoré to spôsobili, vznikli vo viacerých
oblastiach. Predovšetkým je to deštrukcia hodnotového systému, na ktorom sú založené
pravidlá fungujúcej demokracie a nerešpektovanie zásad právneho štátu.
V súčasnosti je jedným z dôsledkov takéhoto vývoja aj začínajúca deštrukcia hodnôt
na akademickej pôde. Pritom už takmer tri štvrtiny minulého tisícročia sú práve univerzity
miestami slobody bádania, umeleckého tvorenia, slobodného hlásania názorov a ich obhajoba, čo je jednoznačne významné pre „intelektuálnu evolúciu“ človeka. Aj v akademickom
prostredí začínajú pôsobiť tendencie „atomizácie“ vzdelávania, vedeckých smerov, strata
zodpovednosti za formovanie osobnosti študenta, odklon od tradičných hodnôt, krásy, dobra
a pravdy.
Pragmatická koncepcia na univerzitách a vysokých školách na Slovensku, nasmerovaná na preferovanie technického vzdelania, systematicky vytláča zo škôl predmety humanitného charakteru. Naše školstvo po faktografickej stránke prevyšuje úroveň škôl
v Európskej únii a v USA, ale v rozhľadenosti a v schopnosti získané vedomosti spájať a využívať, naši študenti univerzít zaostávajú za svojimi kolegami zo Západu. Mnohí mladí ľudia
študujúci na technických univerzitách nadobúdajú poznanie, že sa v živote zaobídu bez kultúry, etiky, estetiky, vôbec nepociťujú ich absenciu.
Súčasnosť obsahuje veľa rušivých symptómov, ktoré prehlbujú svár civilizácie a kultúry, materiálneho a duchovného princípu. Jednostranne chápaná technická civilizácia
znamená pre spoločnosť nebezpečenstvo nárastu duchovnej technizácie, na úkor duchovnej
kultúry. Súčasnosť odkrýva pred zrakom všetkých obraz nášho storočia. Nová sloboda, nové
mravy, sloboda kultúry zmenili vnútorné uspôsobenie, vzbudili náruživosť a zrušili hradby
v duši človeka. Sex, drogy, kriminalita, bezduchá zábava sa stali pravidelným rytmom života.
Svet, v ktorom žije súčasný mladý človek, sa stal svetom človeku nepriateľským, hoci
človek je jeho spolutvorcom. Prejavujú sa stále nové a stále početnejšie ohrozenia v podobe
čoraz zdevastovanejšieho životného prostredia, ustavične sa zvyšujúcich technických výdobytkov, neuhasínajúcich politických konfliktov, šíriacich sa civilizačných chorôb a bezduchej
komercie. Človek, hrdý premožiteľ prírody, autor skvelých vynálezov, sa súčasne stáva pôvodcom ničivých činností porušujúcich zákony života a prírody, medziľudské hodnoty, súlad
vo svete a súlad v ľuďoch. V početných diagnózach súčasnosti sa spomínajú také javy ako
skostnatenie kultúry a kultúrnej politiky, jej banalizovanie, spôsobené produktmi masovej
kultúry. Podčiarkuje sa nebezpečenstvo narastania atrofie citlivosti a strácania hodnôt.
Náplňou predkladanej dizertačnej práce je problematika vzťahu estetiky, umenia a
zvlášť literatúry a výchovno-vzdelávacieho procesu na vysokých školách technického smeru.
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1. Humanizácia v ľudskej spoločnosti

1.1 Podiel estetiky na humanizácii
Proces humanizácie človeka sa začína, odkedy sa človek objavil na scéne dejín sveta
a kozmu, ako bytosť mysliaca a tvoriaca. Už od prvých chvíľ svojej existencie prenikol do
tajomstiev prírody a zmocňoval sa jej holými rukami. História a archeológia odhaľujú čoraz
viac hmatateľných stôp, dokumentov, stavieb, nástrojov, ktoré zanechal náš predok, čím sa
začala napĺňať klenotnica umenia. Svoju prítomnosť potvrdil stopami, ktoré sa vymykajú
mechanickému vývoju živej a neživej prírody. V boji o zachovanie života vytváral človek prvé
hmotné hodnoty, ktoré boli zároveň umeleckými prejavmi. Postupne sa tvary a zvuky upravovali, stávali sa symetrickejšími, krajšími, lahodnejšími, ľubozvučnejšími. Zdokonaľovala sa
aj vnímavosť človeka, citlivosť jeho zmyslov, zručnosť a znalosti, až pokiaľ ľudská ruka získala taký vysoký stupeň dokonalosti, na ktorom mohla vyčariť Raffaelove maľby, Paganiniho
hudbu, nesmrteľné literárne diela. Aby vzniklo sochárstvo, musel sa pračlovek naučiť obrábať kameň. Skôr ako objavil strunový nástroj, musel napnúť tetivu na luku. Vývoju stĺporadia

v architektúre

predchádzala

schopnosť

pračloveka

stavať

domy

na

koloch.

Z nespočetných skúseností sa zrodila harmónia tvaru, súzvuk farieb, vyváženosť hmoty,
technická dokonalosť. S rozvíjaním hmoty sa rozvíjala i duša človeka. Krása vecí čoraz viac
rástla v duši človeka. Podľa R. Filu návratom k počiatku umenia zistíme, že ľudstvo sprevádza od jeho zrodu, definitívne ho vyčleňuje z prírody: um – umelý – umenie (R. Fila, 1991, s.
40). Nástupom techniky sa uzatvára pozemské obdobie ľudských dejín. Technika oddeľuje
človeka od Zeme a zasadzuje smrteľnú ranu všetkému mysticizmu Zeme, mysticizmu materského princípu. Aktuálnosť a titanstvo techniky stojí v priamom protiklade k pasívnej, vegetatívnej, zvieracej existencii v lone Magma mater.
Vnímateľný svet sa očividne rozrástol. Ľudstvo preniká do vesmíru, útrob Zeme, pod
hladinu morí. Fantastický svet Verneových románov sa stáva skutočnosťou. Nie nadarmo sa
dnešnej civilizácii hovorí technická. Veda a technika uľahčuje prácu, mechanizuje a automatizuje existenciu. Zdalo by sa, že moderný mladý človek má všetky predpoklady pre spokojný a šťastný život. Nie je však paradoxom, že tento mladý človek pomaly lepšie spoznáva
a ovláda techniku než seba samého? Technika – stroje, zdá sa, pracujú neraz oveľa spoľahlivejšie. Mladý človek zlyháva v najrozmanitejších súvislostiach a prejavoch v medziľudskom
správaní. Veda odráža racionálne ľudské úsilie, má svoje miesto v živote človeka, ale napriek
tomu je potrebné presadiť do vedeckej činnosti aj kultúru a umenie. Pretože stroje sa nedokážu smiať, mať zmysel pre humor ani cítiť. Podľa Ľ. Štekauerovej môžeme s istotou povedať, že náš vek je svetom „techniky a ducha, nie vekom srdca. Ale kým človek kráča po svojej zemskej ceste, technika a stroje sa nikdy celkom neodstránia. Dnes technika ohnivo útočí na humanizmus, humanistickú koncepciu sveta, humanistický ideál človeka a kultúry“
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(Ľ. Štekauerová, 1999, s. 137).
Súčasnosť je dôkazom toho, že mladý človek sa viac a viac zamotáva do sveta elektroniky, informatiky, ktoré sa stávajú zvodcom nespočetných duší, ktoré servírujú abstraktné
myslenie, ochudobňujú vnútro človeka o plody poznania, akými sú dobro, šťastie, krása.
Tak ho odvádzajú od umenia a prírody vôbec, čím narušujú pravú podstatu človeka, ktorý
sa dostáva do virtuálneho sveta a prestáva sa orientovať v reálnom svete (D. Hrehová, 2001,
s. 59). Lebo život bez krásy by bol chudobný, až otupný. Vo veku počítačov ešte väčšmi ako
v minulosti. Pretože kým sa ľudia sami celkom bezprostredne borili s prírodou, pomerne
ľahko nachádzali krásu v jej vlastnostiach. Čím väčšmi sa však mladý človek od prírody
vzďaľuje, tým zložitejšie je to s jeho estetickým cítením. Mladý človek dnešných dní sa stáva
akýmsi schizofrenikom. Lebo na jednej strane po kráse túži, riadi sa ňou pri výbere životného partnera, mnohých bytových doplnkov, mobilných telefónov či oblečenia. Na druhej strane krásu vyženie kamsi preč, nevidí ju – spovrchnela. To sa mnohokrát odráža v kultúre
bývania v internáte, v pracovnom prostredí, v komunikácii, niekedy aj v samotnom výzore
mladého človeka. Práve preto je taká nevyhnutná vzdelávacia a výchovná stránka estetiky,
ktorej vznik si vynútil sám život.
Estetika ako spoločensko-vedná disciplína na technických univerzitách, ktorej nerozlučnou súčasťou sa stáva aj etika, má predložiť určité etické a estetické predstavy o tom, čo
je dobré, zlé, krásne, škaredé, ba ukázať, že krásno i umenie patria medzi životné potreby
mladého človeka, tak ako láska, zdravie a porozumenie. Takto obohatená estetika prechádza
od formovania zmyslu pre umenie k formovaniu zmyslu pre poriadok, správanie, medziľudské vzťahy, kultúru slova, umenia telesného pohybu a morálnych kvalít mladého človeka.
Rozvíjanie estetiky, ako aplikovanej vedy na konkrétne podmienky inžinierskeho štúdia, umožňuje zvýšiť reálnu pôsobnosť na ľudské vedomie, konanie budúcich inžinierov.
Nejestvujú také činnosti, ktoré by boli esteticky nepodstatné a ktoré by nebolo možné reálne
ovplyvniť práve estetikou. Estetické funkcie nadobúdajú nielen akékoľvek činnosti, ale aj ich
predmety, prostriedky a výsledky. To všetko sa môže ovplyvňovať estetickou výchovou a tak
napomáhať rozvíjať kultúru výroby i spotreby, kultúru vzťahov medzi ľuďmi, vzťahy mladých ľudí ku všetkým hodnotám. Estetický vkus, estetické cítenie, umenie a jeho percepcia
sprevádzajú mladého človeka každý deň. S ich existenciou sa stretávame napríklad:
v humánnejšom vzťahu lekára k pacientovi, predavača ku kupujúcemu, pedagóga k študentovi, v účelne zariadenom bytovom interiéri, v počítačovej grafike, v túžbe denne sa stretávať
s krásnym predmetom, javom a človekom.
Absolútnym estetickým predmetom je samotný človek. Je najvyššou krásou v zmysle
telesnom i duševnom. Predstava o krásnom alebo „škaredom“ človeku nemôže existovať bez
predstavy o jeho mravnej úrovni. Tak estetické zahŕňa v sebe i etické a nerozlučne sa s ním
spája. S. M. Kagan o estetickej stránke telesnej kultúry píše: „…tu nejde ani tak o naprávanie chýb prírody ako o vedomé kultivovanie a zároveň udržovanie a skrášľovanie fyzického
habitu podľa jeho vnútornej a zodpovedajúcej miery (primeraná váha, rozvinutosť svalstva,
držanie tela, ohybnosť, ladnosť pohybov, ovládanie mimiky, kultivácie hlasu a pod.). Patrí
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sem aj kultivácia a estetizácia fyziologických funkcií, sexuálnych vzťahov, stravovania
a pod.“ (S. M. Kagan, 1977, s. 40). D. Šindelář tu zaraďuje aj „úpravu telesného vzhľadu,
ktorá je viac viazaná na spoločenské normy (spoločenské konvencie, vkus, módu). Týka sa
to odevu, úpravy účesu, kozmetiky, vrátane súčasných zásahov plasticko-chirurgických a
módnych doplnkov“ (D. Šindelář, 1976, s. 62). Niektoré ďalšie estetické potreby – činnosti
(tetovanie, piercing, líčenie), nemajú výrazný praktický úžitok, ale mladého človeka môžu
obohatiť o účelovú krásu. Športová činnosť môže v novodobej mánii fitnes aktivít splniť sen
viacerých mladých ľudí o nestarnúcej kráse a dokonalej postave. Človek je sám strojcom
svojho tela. Telo sa stáva viac prírodným a zároveň vedomým prvkom našej existencie, jeho
prirodzené potreby sú viac kultivované a stávajú sa predmetom zvláštnej estetickej starostlivosti. Aby mladí ľudia boli naozaj krásni a v dokonalej forme, musia sa usilovať znásobiť
svoju fyzickú krásu vnútornou morálnou krásou. Pri estetickom hodnotení človeka nemá
rozhodujúci význam len vonkajší výzor, ale predovšetkým jeho správanie, konanie, vnútorná
podstata, ktoré sú zároveň vonkajším prejavom myslenia mladých ľudí.
Čoraz nástojčivejšou je dnes skutočnosť, že mladým ľuďom chýbajú viac veľké city a
krásne slová, ako veľké myšlienky a odborné poznatky. Každý z nich túži po pohladení, dotyku, povzbudzujúcich slovách, ale sami nie sú toho iniciatívnymi spolutvorcami. Aj medziľudské vzťahy sa totiž môžu vnímať ako esteticky krásne, aj s ich sprievodnými prejavmi,
ako mimika, gestikulácia, úsmev, ktoré sú znakom vitality, ovládania seba a situácie, prejavom postoja k životu. „Estetično je teda aj určitou kvalitou života, je jeho hodnotou. Preto
život sa tu stáva umením žiť“ (D. Šindelář, 1976, s. 119). Stopy estetična nachádzame
v konverzácii, vo výberovom slovníku výrazov, v ústretových slovách (ďakujem, prosím, prepáč) i v samotnej spoločenskej etikete (stolovanie, pozdravy). Túto problematiku podrobne
rozpracovali J. Beňadiková (1996), E. Brožík (1987), J. Findra (1998). V tomto kontexte sú
však mladí ľudia amatérmi. Estetika napomáha, aby mladí ľudia sa stali umelcami každodenných vzťahov, stretnutí, rozhovorov a tvorili ich ako umelecké diela. Zvláštna úloha pri
mravnom a estetickom rozvoji mladého človeka patrí umeniu.
Umenie, ako ďalšia rovina ľudského života, sa nevznáša v nadoblačných priestoroch.
Stojí pevne na zemi, na dosah ruky mladého človeka. Ten, (sťa Syzifos), ktorý je odsúdený
veci neustále riešiť, hodnotiť v neustálych protikladoch (dobro – zlo, krásne – škaredé, láska
– nenávisť), potrebuje len vedome pootvoriť dvere do „komnaty umenia“. Lebo umenie nie je
pre mladého človeka len nevyčerpateľným zdrojom estetických zážitkov, nových typov krásy,
ale aj ozajstnou studnicou právd o živote. Prostredníctvom umenia mladí ľudia poznávajú
krásu obyčajného života, ktorú umenie vo svojich dielach oslavuje, krásu pekného vzťahu
človeka k človeku, prírode, či veciam. Každý umelec svojím vytriedeným vzťahom ku kráse
slova, hudby, tvaru, farby upozorňuje mladého človeka na krásu vôkol, nabáda, aby mladý
človek krásu chránil, miloval, učil sa žiť podľa zákonov krásy a humanity.
Prostredníctvom estetiky dokáže mladý človek pochopiť a vnímať unikátne pozoruhodnosti prírody, vzácne umelecké ľudské výtvory uchované v múzeách a galériách, ktoré sú
svedectvom ľudskej citlivosti. Mali by sa stať miestom, prostredím, kde sa súčasný mladý
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človek kontaktuje s odvekými tradíciami, kde sa obohacuje, inšpiruje históriou ľudského
rodu i prírody, z ktorej vyšiel. Estetika ako humanitná veda je dialógom osobností, vedomí,
kultúr. Humanistická výchova systematicky rozvíja umelecké, všeobecné, morálne, kultúrne
vedomie mladého človeka. Rozvíja jeho schopnosti precítiť rôzne ľudské a kultúrne hodnoty
a na nich stavať vo svojom živote. To platí pre odborníka, špecialistu i ako človek na prahu
nového tisícročia.

1.2. Inštitúcie realizácie vzťahu „umenie – človek“
v komplexnom dozrievaní osobnosti
Humanizovať mladého človeka je povinnosťou aj výchovných inštitúcií, najmä rodiny
a školy, ktoré vytvárajú základné podmienky pre zušľachťovanie jeho ducha, kultúrnosti,
pre jeho rozvoj a zdokonaľovanie. Sú to inštitúcie,
•

kde sa formuje osobnosť človeka od narodenia, predškolského veku, v období štúdia
a prakticky celý život;

•

ktoré sú nielen miestom jednoty výchovy a vzdelávania, ale aj miestom koncentrácie
tvorivých síl, vedy, kultúry, umenia;

•

v ktorých sa rodia, preverujú, upevňujú a rozširujú univerzálne hodnoty ľudstva a
sociálne vzťahy.

Vedecko-technický rozvoj otvoril nevídané možnosti, ale zároveň otriasol aj istotami
a dlhoročnými pevnými opornými bodmi, ako sú rodina, kultúra a ich hodnoty. Aj preto je
v rodine dnešnej epochy nutné prebudiť krásu ducha, odstraňovať emocionálnu invaliditu,
kultúrnu negramotnosť, ktoré sa stali univerzálnou daňou za moderný život rodiny, o to
skôr, že sa čoraz častejšie zabúda na výchovu dieťaťa po stránke citovej, etickej a estetickej.
Estetický vývoj v rodine je neoddeliteľnou súčasťou zložitého duševného vývoja dieťaťa. Je
nesporné, že prvé estetické podnety, či už materiálne (hračky, zariadenie detskej izby), alebo
duchovné (kultúra reči, šľachetný ľudský čin, zapadajúce slnko) nadobúda dieťa v kruhu
rodiny. Prostredie rodiny „bohaté na estetické podnety, tvorí dobrý základ pre neskorší estetický rozvoj osobnosti dieťaťa“ (N. Krajčová, 1993, s. 46), obohacuje jeho citovú sféru, prispieva k tvorbe kladných mravných postojov a vlastností, pôsobí na zmyslové orgány, obohacuje detské poznanie, povzbudzuje myslenie a pestuje zmysel pre krásu. Bližšie sa o tom
dočítame v práci V. Jůvu (V. Jůva, 1987).
Doterajšie skúsenosti z tejto oblasti nasvedčujú, že úroveň estetickej výchovy v rodine
závisí od úrovne estetických vzťahov a záujmov rodičov, od ich celkovej kultúrnej vzdelanosti
a rozhľadenosti. Je však pravdou, že žiadnym sebaobratnejším výkladom nedokáže rodič
dieťa upútať, ak nenájde v „obraze živý obsah. Najmä takto môže využiť svoju vlastnú obrazotvornosť a potom dieťaťu sprostredkuje estetický zážitok a pritom nezotrie prchavý dojem
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krásna“ (D. Hrehová, 2000, s. 91-92). Charakter tvorivého úsilia dieťaťa, šírka a hĺbka jeho
estetických záujmov, vedomostí a potrieb závisí priamoúmerne od šírky a hĺbky tvorivej atmosféry v rodine. Vzťah ku kráse v jej mnohostranných prejavoch, nie je iba vrodenou
vlastnosťou dieťaťa. „Aby sa vrodené predpoklady stali estetickými zmyslami, je potrebný
trvalý kontakt so svetom umenia, výrazných predmetov a javov, ktoré v dieťati vyvolávajú
estetické cítenie“ (P. Hejduk, 1983, s. 28). Od rozvoja citlivosti pre krásu, k vypestovaniu
lásky ku kráse, vedie zložitý výchovný proces. Dnes sa v rodinách s vysoko náročnou organizáciou života vnímanie krásy niekedy vytráca a estetické vnímanie dieťaťa stráca živosť a
bezprostrednosť, ktorá tu bola v bývalých obdobiach. No život bez krásy by bol chudobnejší
a jednotvárnejší, ako to vyjadril napr. D. Šindelář v nasledujúcich vetách: „Krása sa musí
vydobýjať. Neprichádza nikdy sama. Je odmenou za úsilie hľadať, nachádzať. Prežívanie
krásy v nás svojou silou neustále vyvoláva túžbu po takýchto estetických zážitkoch a táto
túžba sa postupne stáva trvalou potrebou“ (D. Šindelář, 1982, s. 146). Rodina hľadá spôsob
a mechanizmy ako sa postarať a uspokojiť potreby dieťaťa a to poukazuje na potrebu neustálej citovej, etickej a estetickej výchovy v rodine.
Celistvejšia a premyslenejšia výchova a vzdelávanie s prvkami humanizácie sa realizuje

na

školách

všetkých

stupňov.

Humanizácia

vzdelávania

by

mala

smerovať

k humanizácii vzdelávaním. Vzdelávaním sa stáva človek človekom ako bytosť poznajúca,
znalá, chápajúca. Humanizáciou sa stáva človek ľudskou bytosťou. Cez rôzne učebné predmety (dejepis, prírodopis, telesná výchova a iné), ktoré korešpondujú s estetickou výchovou,
sa postupne rozvíja estetická stránka človeka, rozvíjajú sa jeho esteticko-umelecké záujmy
a vzťah k umeniu.. Na uspokojovaní

a rozvíjaní a esteticko-umeleckých záujmov mladej

generácie (receptívne, ale i aktívne), na poskytovaní estetických podnetov a orientácií
v oblasti umenia sa významne podieľajú i ďalšie kultúrno-spoločenské inštitúcie, ako sú
múzeá, galérie, knižnice, divadlá, nevynímajúc ani masovo-komunikačné prostriedky.
Ak vychádzame z uvedených pozorovaní, pociťujeme potrebu širokého vzdelávacieho
prístupu k umeniu a estetike aj na vysokých školách. Klasická výučba na seminároch nestačí na vnímanie dnešného zložitého systému umenia, na napodobňovanie okolitého sveta,
kde nie je všetko umenie, ale i mnoho vecí a ľudských prejavov môže byť estetickým objektom. Je to hudobná skladba, historický obraz, televízny program, show hudobnej skupiny, vlastné oblečenie, padajúce lístie zo stromu, ale aj nedbanlivý pozdrav či výrazový slovník. K tomu všetkému by mal študent vysokej školy technického smeru zaujať postoj a odlíšiť gýč od hodnotného umeleckého diela, kvalitné zábavné umenie od prostoduchej komercie, stať sa návštevníkom divadiel, koncertov, výstav. Mal by nadobudnúť a preukázať kultúrnu gramotnosť, umelecký rozhľad tak, aby ním nemohli manipulovať masmédiá a aby
dokázal odolávať kaleidoskopickým chúťkam a poznal ich nebezpečenstvo (napr. počítačovým hrám, pornografii, videu).
Estetický cit, vkus, vedomie sa nedajú zdediť príležitostne, jednorazovo, sporadicky
sa naučiť. Potrebujú systematické, vedomé, dlhodobé, emocionálne i intelektuálne úsilie,
cvik, zručnosť, majstrovstvo. Preto estetika je súčasťou učebných osnov aj na vysokej škole
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technického smeru, kde chce byť viac ako vedecká disciplína. V tom väzí jej dnešný prebúdzajúci sa humanizmus. Preto v rámci humanizácie vysokoškolského vzdelávania sa dôležitá
úloha začala pripisovať spoločensko-vednému predmetu – estetike. Tá sa podieľa na formovaní humanitného myslenia, estetického vedomia študentov, na pestovaní živého estetického
vzťahu k umeniu, prírode, ku krásam každodenného života, tiež k poetickejšiemu jazykového prejavu, k zmyslu pre pekné, k uspokojovaniu duchovných potrieb a vkusu študentov,
aby dokázali krásu nielen vnímať, hodnotiť, ale aj tvoriť. Pretože krása duchovného sveta
človeka a jeho tvorivé schopnosti sú dôležitým „meradlom“ dokonalého vzdelania, o to viac,
keď ide o študentov technického zamerania, budúcich tvorcov (dizajnérov, architektov, konštruktérov a špecialistov na poli vedy a techniky).
Najnaliehavejšou úlohou na seminároch z estetiky je mladého človeka, „stuhnutého“
vďaka tradičným školským aktivitám, či pasivitám, jednostrannému odbornému štúdiu,
rozhýbať tvorivými reflexnými formami a metódami (úvahy o autoroch a ich ľudsky provokujúcich myšlienkach, návštevy galérií, pokusy o obhajobu názoru na umelecké dielo). Zároveň
vyzbrojiť mladého človeka estetickou výbavou, vyburcovať hlad po duchovných pokladoch,
túžbu po vlastnej umeleckej tvorbe – tvarovať kameň, harmonizovať tóny, prelínať farby,
pretavovať podoby sveta do slov.
Súčasťou subjektívnej vybavenosti mladého človeka pre percepciu estetických kvalít
a hodnôt je aj ľudskosť zmyslov (zmysel pre farby, ich súlad, rytmus, súzvuk tónov), sprevádzaná pôžitkom z harmonickej formy. Musí sa pestovať, pretože pre „nehudobné ucho ani
najkrajšia hudba nemá zmysel“. Ďalšou zložkou estetickej výchovy je predstavivosť, fantázia,
obrazotvornosť, ktoré odštartujú u mladého človeka ohňostroj symbolov a asociácií (napríklad smútočná vŕba sa mení na plačúcu ženu). Podľa J. Soškovej sú to „primárne dispozície“, ktoré tvoria „štruktúru esteticky disponovanej osobnosti“ (J. Sošková, 1999, s. 84).
Spektrum amatérskej tvorby (niekedy anonymnej), umelecko-remeselnej práce (vyšívanie, počítačová grafika a hudba, skice, básnické verše) sú odrazom zhmotnených duchovných schopností, manuálnych zručností – talentu, nadania mladého človeka, ktorý sa spolupodieľa na veľkej slávnosti umenia. J. Sošková ich zaraďuje medzi „sekundárne dispozície“
(J. Sošková, 1999, s. 84).
Aby mladý človek porozumel, vedel hodnotiť umelecké dielo, hlbšie pochopil a citovo
prežil idey, obrazy, myšlienky, city, nálady, ktoré umelec vyjadril prostriedkami niektorého z
umení, musí si aspoň v základoch osvojiť systém výrazových, kompozičných, interpretačných prostriedkov, foriem, žánrov tzv. – umeleckú reč. Skráteným kurzom umenia nadobúda širokú plejádu poznatkov o umení, umelcovi, jeho živote i období, v ktorom žil. Na základe týchto vedomostí abecedy umenia mladý človek formuje svoj umelecký vkus, ktorý sa
prejavuje v umeleckom postoji k (mimo) umeleckej realite i rôznym momentom každodenného života (napr. výber partnera, dekoratívneho diela, správania, reči, oblečenia). Tento zložitý komplex nadobudnutého intelektuálneho a estetického potenciálu umožní mladému človeku to, že sa estetický obraz sveta a vnímanie krásy stane pre neho jedinečným a osobitým,
teda celoživotnou potrebou.
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Stane sa z neho tvorivý človek, odborník, ktorý svoj pohľad na svet rozmnoží o nové
hodnoty krásy. „V každej oblasti vzniká krása inak a vždy má inú povahu“, poznamenáva J.
Mistrík (J. Mistrík, 1996, s. 22). Tvorivosť mladého človeka sa prejaví, aj keď zostane len
vnímateľom. Krása sa premietne do spôsobu jeho konania, správania, v pracovnej činnosti,
vo vzťahu k prírode. Krása človeka vzniká niekedy cieľavedome (maľovanie sa, obliekanie,
šport), ale mnohokrát aj podvedome. Vyplýva to nielen z vonkajšieho vzhľadu človeka, ale aj
jeho životného štýlu (športové držanie tela), povahy (úsmev), z jeho skutkov (mravná krása).
V knihe Encyklopedie estetiky sa pri definícii pojmov krásno a krása dočítame, že „v
morálnom zmysle sa povie: krásne gesto, krásna činnosť, krásny omyl, krásna zlosť“ (É.
Sourian, 1994, s. 485 - 486). Správne mravné konanie a správanie dáva mladému človeku
estetickú hodnotu. Hovoríme o krásnom človeku. A. S. Luknič v knihe Štvrtý rozmer podnikania – etika sa zamýšľa nad morálnym hodnotovým systémom budúcich profilovaných odborníkov, manažérov a zaraďuje ich podľa Sprangerovej typológie do šiestich hodnotových
typov: „estetický, sociálny, politický, náboženský, ekonomický, teoretický človek“, pričom
prichádza k záveru, že „kultúra a umenie ovplyvňujú osobné hodnoty“ mladého človeka (A.
S. Luknič, 1994, s. 279).
Estetika tak pomáha tvoriť a pretvárať človeka ako jedinca i spoločnosť ako celok. Je
tvorivá a tvorivo pôsobí v praxi. „Estetika sa netvári nadčasovo, ale vnára sa do najživšieho
prúdu života súčasníkov“, konštatuje D. Šindelář a ďalej dodáva, že „si musí všímať potreby
ľudí“, inak sa zmení na „akademickú disciplínu“ (D. Šindelář, 1982, s. 6-7).

1.3 Možnosti humanizácie človeka umením – „stretnutie s umením“
Estetická výchova ako proces i teória je jedným z odborov, ktorý podľa V. Júvu má
umením a krásou obohacovať poznanie mladých ľudí, zušľachťovať ich myslenie, cítenie,
správanie a pracovnú činnosť (V. Jůva, 1987, s. 46 - 47).
Umenie ako ďalšiu rovinu ľudského života je možné definovať viacerými spôsobmi:
ako vysoký stupeň šikovnosti a tvorivej schopnosti v určitom obore činnosti, napr. lekárskej,
učiteľskej a iné. Ako formu spoločenského vedomia a tvorivej činnosti človeka reprodukujúceho skutočnosť v umeleckých obrazoch. Ako najvyššiu formu estetického osvojovania sveta
všetkými bytostnými silami človeka, ktorými uspokojuje špecificky ľudské potreby. Je to
historicky premenlivý súbor jednotlivých umení, ako je maliarstvo, sochárstvo, architektúra,
hudba, literatúra a ďalšie. Umenie je vždy javom spoločenským. V rôznych dobách, triedach
a smeroch bolo chápané rôzne, raz ako nápodoba prírody, inokedy ako slobodná tvorba, ako
reprodukcia skutočnosti, alebo ako sebapoznanie absolútna, ako vyjadrenie umelca, ako
forma hry, ale aj modlitby. Umenie je jedno a predsa má mnoho tvárí, tak ako jeden človek
s množstvom podôb, lebo odkrýva mnohostrannosť života. Jednotlivé umelecké druhy odzrkadľujú človeka a jeho život rozmanitými spôsobmi:
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•

opierajú sa o rôzne zmysly a oslovujú oči, uši, hmat i celé telo (maľba, hudba,
tanec),

•

jestvujú v dvoch hlavných podobách – buď ako hotové a nemenné umelecké
diela (kresba), alebo ako meniace sa a neuchopiteľné diela, vynikajúce a zanikajúce v čase (napr. divadelné predstavenie),

•

niektoré tvorí jeden umelec (básne), iné potrebujú veľký tím spolupracovníkov
aj pomocných síl (architektonické diela),

•

niektoré umelec v krátkom čase dokončí (maľbu), iné môžu jestvovať bez toho,
aby ich niekto ďalší interpretoval (hudobná skladba),

•

niektoré pretrvávajú veky (socha), iné svojím vznikom hneď aj zanikajú (recitácia).

Mladému človeku na seminároch a prostredníctvom iných kultúrnych aktivít je umožnené preniknúť na „územie“ umenia, pomocou neho popretrhávať reálne a priestorové
hranice existencie, prežiť veľa životov a prenášať sa do neskutočného sveta, sveta fantázie
pred realitou a tam nachádzať odpovede na otázky, ktoré občas trápia jeho myseľ i dušu.
Umenie dokáže i klamať, aby sa cenili hodnoty života, skrývať, aby mladý človek pocítil čaro
objavovania jeho tajomstiev. „Umenie dokáže otriasť i uspokojiť, prekvapiť i nahnevať, zasiahnuť i povzbudiť. Oslovuje mladého človeka na každom kroku, učí ho vnímať svet, je
prostriedkom zápasu o plnohodnotný život, aby ho mohol nazvať krásnym“ (D. Hrehová,
2001, s. 61 - 62). Je to práve estetika, ktorá ukazuje, že dokonalá a presná technika nezaháňa umenie do kúta ľudskej duše. Skôr naopak. Umožňuje jeho modernizáciu (počítačová
hudba a grafika, priemyslové výtvarníctvo), pomáha jeho poznaniu a interpretácii (CD prehrávač, video), „vytvára dostatok príležitostí na jeho amatérsku tvorbu (grafity, básnická
tvorba, fotografovanie, inštrumentalizácia)“ (D. Hrehová, 2001, s. 270).
V knihe Stretnutie s umením W. Hütt konštatuje, že umenie je prostriedkom ľudského poznania. Umelci nezanechali mladým ľuďom len umelecké dielo, ale aj „živo premenené
duchovné dedičstvo“ (W. Hütt, 1978, s. 93) života, doklad o zvykoch v stravovaní a stolovaní
minulých čias (P. Cézane svojím zátiším žiariacich jabĺčok položených na komode, postavil
jablku priam umelecký pomník), o kráse tela (Praxiteles: Knidská Afrodita, socha je ukážkou
nádherných proporcií ľudského tela; fotograf J. Sýkora pobúril verejnosť aktami stareny,
Amerikánka z hájky), o deformovaní, prestavbe tela chirurgickým výkonom (Ourslerovými
videoinštaláciami sa prihovára ľudská duša bez tela. Jeho Dammies - atrapy, sú handrové
bábky s kričiacimi ľudskými tvárami), o medziľudských vzťahoch (Torgny Lindgren: Čmelí
med, kniha o láske a nenávisti; A. Giacometti: Chodiaci muž, socha vyvoláva dojem smútku
a ľudskej osamelosti; D. Lynch: Divokosť v srdci, film o násilí), o morálke (J. Steen: Veselá
spoločnosť, obraz zobrazujúci vzťahy rodičov a detí; W. Hogarth: Módne manželstvo), o rodine (K. Sokol: Starí, vo svojom lepte vyjadril nádherný príklad nedefinovateľnej úcty, nehy a
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súdržnosti v rodine; Brunovský: farebný lept Svadobný deň, v ktorom sú pretlmočené chvíle
radosti partnerskej lásky) atď. Tieto a iné umelecké diela, sprístupnené na seminároch
z estetiky, sa snažia vzbudiť príjemné vnemy (pocity, farby, zvuk), vedú k predstavám a citom, ktoré sú zložitejšie (súcit, pohoršenie, záujem, nesympatia). Práve tieto indukčné javy
tvoria z umenia výraz života. Tieto umelecké modely imitujú alebo symbolizujú mimoumeleckú životnú skutočnosť. Zobrazujú pozitívne alebo negatívne vlastnosti reálneho sveta.
Daná estetická realita nie je len samoúčelná, ale i funkčná, tým sa okruh interakcie medzi
mladým človekom (divákom) a umeleckým dielom uzatvára. Uzatvára sa cestou relaxácie,
aktivizácie a skultúrnenia. Estetické sa neviditeľne mení na etické.
Mladý človek však nemôže očakávať od umenia odpoveď, riešenie rôznych životných
situácií. Hoci kultúra vždy stavala hrádze proti násiliu, brutalite, barbarstvu a pokúšala sa
ich prejavy limitovať, zušľachťovať, ba vylúčila ich ako „negatívne výrazové hodnoty“, “napriek tomu, „umenie si vždy udržalo schopnosť v rozličnej miere imaginovať to zlé“, podotýka V. Šabík v knihe Diskurzy o kultúre (V. Šabík, 2001, s. 110). Umenie sa často pokúšalo
o symbiózu násilia a fascinácie, perverzie a extázy, nízkosti a vznešenosti. Ale „eticky negatívne konanie, mravne odsúdeniahodné činy, deformované a zlé úmysly, ...pokiaľ sú zobrazené v umeleckom diele „dokonale“, t. j. v súlade s povahou umenia a princípmi umeleckosti
- strácajú negatívny etický účinok. Takto uvažoval napríklad Aristoteles“, uvádza J. Sošková
(J. Sošková, 1999, s. 21). Teda etické hodnoty na pôde umenia môžu získať.
Umenie sa prihovára mladému človeku ako k osobnosti, aby ho rozvíjalo, vzdelávalo,
viedlo k dôkladnejšiemu uvedomeniu si svojej podstaty. Krása mladého človeka vzrušuje, ale
umenie mu navyše prináša skúsenosť, bez ktorej by nevedel byť človekom. Táto skúsenosť
na rozdiel od poznatkov o svete nestarne, pretože jej prostredníctvom vždy a znova sa mladý
človek stáva účastníkom situácií, ktoré sú nenávratné práve tak, ako ľudský život, ale ktorých prežívaním svoj vlastný život obohacuje. „Pomocou umenia človek objavuje sám seba
ako bytosť tvorivú“ (D. Šindelář, 1976, s. 182 - 183). Lebo umelecké diela hudobné skladby
zachované v partitúre, slová zapísané na stránkach listov, obrazy zavesené na stenách nie
sú iba nehybnou vecou s prestížnou dekoratívnou funkciou. Sú to aj tóny, slová, obrazy,
prenesené cez pocitovo-zážitkové, duchovné chvenie do obrazárne srdca a studnice mysle,
ktoré v nich ostávajú vo forme ozvien a odtlačkov. Mladý človek musí mať vlastnú osobnú
skúsenosť zvláštneho a jedinečného, svoje regionálne zakotvenie v prírode i kultúre, lebo len
tak môže porozumieť sebe samému, všeobecnému a globálnemu.
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1.4. Súčasnosť vzťahu vysokoškolských študentov technického smeru
a podielu literatúry na humanizácii
Ak máme predchádzajúce úvahy využiť v konkrétnej problematike humanizácie vysokoškoláka technického smeru estetikou, „...odvážime sa dokonca tvrdiť, že v tomto prostredí by sa darilo i takým predmetom ako umenoveda, literatúra, religionistika, staroveké
mytológie a mnohé iné – napohľad „zvyškové“ predmety“ (J. L. Beľajevová, 1987, s. 187 188). Stať o tomto probléme možno začať nie konštatovaním, ale otázkou: „Formuje literatúra človeka?“ Možno výraz „formovať“ ako výraz pre aktívnu účasť literárneho diela na vytváraní mravného a vzdelanostného profilu vysokoškoláka nie je najprimeranejší, lebo je možné
cítiť väčšiu aktivitu literatúry ako vysokoškoláka – čitateľa. Ale aj tak literatúra predstavuje
dôležitú súčasť kultúry a jej prítomnosť v jeho živote je očividná a častá.
Literatúra – jeden z druhov umenia, po dávne stáročia spojený so životom človeka.
Potenciál humanizujúcej sily spájajúci materiálny a nemateriálny svet, spojivo medzi živou
a neživou prírodou, medzi tým, z čoho človek vznikol a tým, čo sám vytvoril. Je tezaurom
ľudskej kultúry, chápajúcou prijímateľkou a odovzdávateľkou hodnôt, túžob a vzdorov človeka, múdrou spoločníčkou osamotených. Ak si zvolíme jej spoločnosť, tak určite s nami
zostane dovtedy, kým môže dávať, neurazí sa, nezneužije našu dôveru. Napomáha pri kultivácii ľudských poznávacích, vôľových i morálnych hodnôt a životných orientácií. Komunikovať s ňou znamená ponárať sa do najhlbších hlbín ľudskosti, stávať sa súčasťou tisícročí
a prežiť tisíce životov. Literatúra je kronika, záznam ľudských postojov, poznatkov, pocitov.
Funguje ako pamäť ľudstva. Je to suma, kumulácia všetkého poznania ľudstva. Táto pamäť
je k nahliadnutiu každému mladému človeku. Záleží len na ňom, koľko z nej vyčíta. Myšlienky, posolstvá, učenia, by neprežili svojich autorov bez príslušnej konzervácie, úschovy
knihy, ako významného produktu intelektuálneho úsilia, materializovaného artefaktu duchovnej kultúry. Meniť ľudské vedomie, zvyšovať jeho citlivosť, rozširovať jeho zorné pole je
jednou z hlavných ambícií literatúry.
Mechanizmus pôsobenia literárneho diela nie je doposiaľ dostatočne prebádaný, ale
tušíme že „polčas jeho rozpadu“ je dlhší ako pri vedeckých textoch, bulvárnej tlači, bezduchých televíznych programoch. Literárne dielo hovorí iba vtedy, ak ho čítame, potom prenáša i prináša múdrosť, povzbudenie, radosť, nádej... „Literárne dielo má presahotvornú energiu“ (M. Germušková, 1999, s. 150). Literárny text – prozaický, lyrický, dramatický, ktorý
vstupuje do života vysokoškoláka, začína naňho „útočiť“ krásou slova, robí ho vnímavejším,
má ambície stať sa stimulom jeho sebazdokonaľovania a poľudštenia. Estetický význam literárneho diela spočíva v tom, že spisovateľ vo svojom literárnom diele vyjadruje svoj estetický
vzťah k človeku, k svetu, životu, esteticky hodnotí a objasňuje skutočnosť. Literárne dielo
dokáže pôsobiť na vysokoškolského čitateľa „obrazmi veľkej umeleckej, vôľovej a citovej sily“
(J. Jurčo, V. Obert, 1984, s. 32), ktorá spočíva v tom, že ideovo – emocionálne a estetickou
reakciou na literárne dielo, ktorého sprievodným znakom je estetický zážitok, sa osobnosť
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vysokoškoláka realizuje a rozvíja ako individuálna, ale zároveň spoločenská ľudská bytosť.
Umelecká literatúra sa stáva posledným útočiskom pre tých, ktorým tento pretechnizovaný svet prerástol cez korienky vlasov a hľadajú tiché miesto, kde si môžu trošku posnívať, utiecť do sveta fantázie pred realitou, aby našli odpovede na tie otázky, ktoré trápia ich
myseľ i dušu. Ale aj pre tých, ktorí túžia tvorivo zhmotniť svoje pocity a myšlienky v rôznej
forme ( kresba, fotografia, báseň) ako profesionáli, či ako amatéri. Umelecká literatúra zbystruje percepciu a podnecuje citlivosť vysokoškoláka nielen na vonkajšiu skutočnosť života,
ale aj na odkrývanie skrytého a zložitého „prepletenca“ obrazných prostriedkov, symbolov
v texte. Pomáha mu k rozšíreniu jeho myslenia za hranice doslovného výkladu umeleckého
textu. Estetická skúsenosť s krásnou literatúrou mu dopomôže prispieť k postoju, ktorý
nazývame „kategóriou sympatie – schopnosť spoluprežívania, spolucítenia

a empatie –

schopnosť citového prenikania do osudov či zážitkov iného človeka, autora, či literárnej postavy“ (I. Wojnarová, 1988-89, s. 129-130) a taktiež k osobnej expresii, k tvorivej aktivite
a predstavivosti, najmä u vysokoškoláka, budúceho umelca, dizajnéra. Čítanie krásnej literatúry rozvíja aj komunikáciu, styk s ľuďmi, komunikačné, intelektuálne, sociálne a estetické schopnosti vysokoškoláka, lebo „literatúra môže vrátiť slovu jeho krásu, čistotu, zmysel, chuť, farbu, hudbu“ (V. Mináč, 1972, s. 35). Ďalej pôsobí na rozvoj jeho mentálnych
schopností, rozvíja

fantáziu, logické myslenie, ovplyvňuje jeho estetický vkus, prispieva

k tvorbe jeho životného štýlu. Osvojenie si slova, jazyka, reči, vytvorenie schopnosti oznámiť
svoj duševný a intelektuálny stav, naučiť sa čítať umelecké dielo, nielen ako prostriedok pre
duchovnú aktivitu, ale aj ako jazykový a umelecký individuálny prejav, má svoje estetické
dimenzie, tvoria jeden zo základných predpokladov esteticky disponovanej osobnosti vysokoškoláka.
Preto je potrebné aj v mene ďalšej humanizácie života literatúrou vo všetkých jej „podobách“ žiť s ňou a učiť sa užívať ju plnými dúškami. Lebo nie vždy si uvedomujeme, že
duch, tak ako svaly, rastú iba aktivitou, a nie pasívnym prijímaním „živín“, najmä
v súčasnosti, keď mladá generácia je vyzbrojená tzv. treťou vzdelanosťou – „počítačovo –
gamblerskou“.
Prichádzame k záveru, že estetická výchova, výchova umením, literatúrou nie je prepychom, ale nutnou súčasťou života i výchovno-vzdelávacieho procesu na technickej univerzite, má zaistiť realizáciu všeobecného práva na kultúru, čo sa prejavuje ako dôležitá oblasť
všeobecnej edukácie.
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2. Vzájomné vzťahy medzi čitateľom a literárnym dielom ako
estetickým objektom

2.1.

Aspekty percepcie literárneho diela
Estetika, veda o krásne, ako systematická, ucelená, v podstate nenormatívna filozo-

fická veda, sa odlišuje od programovej estetiky ako súhrnu estetických požiadaviek, zásad,
noriem teoreticky realizovaných v umeleckých smeroch, školách, hnutiach a pod. Ako teoretická disciplína je zároveň organickou súčasťou estetickej kultúry človeka, vzťahuje sa na
celú šírku ľudského života a je zainteresovaná na aktuálnych problémoch spoločenského
bytia.
Je všeobecne známe, že estetika rozoznáva tri typovo rozdielne, ale úzko nadväzujúce oblasti
krásna:
a)

prírodu,

b) mimoumelecké výtvory ľudskej činnosti,
c)

umenie.
Predmetom estetiky ako vedy, je vedecké skúmanie estetického fenoménu, keď este-

tickým fenoménom sa dá nazvať niečo, čo spája všetky oblasti estetiky a tvorí z nich estetično. V centre jej záujmu je nepochybne umenie. Slovník literární teórie (Š. Vlašín a kol,
1984,

s.

99)

pripisuje

umeniu

niekoľko

superlatívov:

“...nejvýraznější,

nejbohatší

a nejvýznamnější sféra estetična“. Jeho koncentrovaným prejavom sui generis je literatúra
zameraná na estetický účinok. Označujeme ju pojmom umelecká literatúra a jej špecifikum
sa vymedzuje kritériami estetickosti, obsahovosti, sémantickosti. Sémantické kritérium zvýrazňuje poňatie literárneho diela ako emocionálneho predmetu s autonómnosťou fiktívneho
sveta (J. Mukařovský, 1982; R. Ingarden, 1967; B. Crose, 1937). Obsahové kritérium vychádza z Aristotelovej antickej estetiky a jeho otázka „čo, ako a akými prostriedkami“ sa
stala základom estetiky literatúry. Táto otázka leží pri kolíske diferenciácie sféry umenia na
relatívne autonómne odvetvia. Filozofickú dimenziu prináša Heglova estetika so špecifickým
sledovaním realizácie krásy. Kritérium obsahu zvýrazňuje podobu poznávania skutočnosti
nie v logických abstrakciách, ale v konkrétnych umeleckých obrazoch. Estetické kritérium
považované za najvyššie, spôsobuje, že literárne dielo ako estetický objekt patrí svojou zložitosťou k viacvrstvovým estetickým objektom vôbec. Predstavuje mnohofunkčný útvar, ktorého funkcie sa realizujú vo vzájomnej prepojenosti interných a externých inštrukcií. Podľa
J. Levého interné inštrukcie fungujú v texte literárneho ako priame a nepriame (J. Levý,
1979). Externé inštrukcie sú obsiahnuté v čitateľskom idiolekte a súvisia s vonkajšou, „spoločenskou“, percepčnou aktivitou diela. Pritom interné a externé inštrukcie nie sú vo výraznom napätí. Interné inštrukcie možno interpretovať z externých pozícií a naopak - externé
primárne konštituujú interné inštrukcie. To, čo ich diferencuje, súvisí s vnútornou povahou
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inštrukcií, s ich fragmentálnosťou a kontinuálnosťou. Líšia sa aj ontologicky: interné inštrukcie sú zakomponované v lexike, syntaxi, morfológii diela ako štruktúry s určitou definitívnou podobou (S. Šabouk, 1973). Predstava o jednotlivých prvkoch literárneho diela i diele
ako celku vzniká a narastá v procese percepcie, a to na základe inštrukcií, ktoré text nemusí
obsahovať, ale obsahuje ich čitateľský idiolekt. Externé inštrukcie fungujú vo vnímajúcej
prezentácií textu, v percepcii, ako vnútorne súvisiace reťazce. V nich majú interné inštrukcie
povahu „odrazových bodov“ schopných produkovať rôznorodý súbor predstáv, podnetov,
očakávaní a potrieb.
Tento súbor napĺňa funkcie, ktoré môže umelecká literatúra a jej čítanie plniť. Na
základe škály čitateľských funkcií rozlišuje R. Lesňák niekoľko čitateľských typov (R. Lesňák, 1977):
a) racionálny (kritický typ zdôrazňujúci pri čítaní poznávacie hľadisko),
b) estetický (typ orientovaný na umelecké hodnoty stvárnenia témy),
c)

utilitárny (obmedzuje sa na možnosť praktického využitia poznatkov z čítania),

d) sociatívny (v spoločenskom chovaní sa dáva ovplyvniť čítaním),
e)

etický (hodnotí čítanie z hľadiska mravného pôsobenia),

f)

emocionálny (typ upokojujúci sa s citovým stotožnením so zobrazovanou postavou,
lyrickým subjektom, prostredníctvom diela a pod.).
Každý z čitateľských typov sa viaže na istý druh očakávaní, predstáv, podnetov, ktoré

vznikajú v rôznych životných situáciách a podmienkach. Mal by

ich spájať pocit súladu

medzi funkciou diela a potrebou čitateľa, aby to, čo ho „oslovilo“, dokázalo aj pôsobiť
a zušľachťovať cez rôznorodosť umeleckého stvárnenia zakotveného v povahe literatúry.
Umenie svojou povahou je podstatnou súčasťou interpersonálnej komunikácie.
Zvláštnosť umeleckého dorozumenia spočíva v tom, že príjemca - čitateľ sa musí svojím osobnostným potenciálom (citovým, rozumovým a vôľovým) zúčastniť na znovuvytváraní toho,
čo sa mu umeleckým dielom sprostredkováva. Ide o estetickú hodnotu, o zážitky krásy a jej
opaku - škaredosti. Podľa A. Hamana krásu (škaredosť) si človek uvedomuje vtedy, keď
„...zaujme k světu poeticky hodnotící postoj“ (A. Haman, 1991, s. 11). Zaujíma ho sústavne,
rozptýlene, vo výnimočných chvíľach života. Ten, kto permanentne poeticky hodnotí život, je
umelecký autor, iba on je schopný integrálne zjednocovať tvorivé hodnoty do estetickej hodnoty, krásy.
Krása má dve stránky: vo svojej bytostnej podstate (ontologicky) sa chápe ako harmónia, súlad, druhou stránkou je dokonalosť. Zážitok dokonalosti prináša pocit očistenia,
katarzie. Očistný účinok spočíva v tom, že predstava dovŕšenia, dokonania zbavuje človeka
úzkosti z konečnosti vlastného života. Obidve stránky estetickej hodnoty úzko spolu súvisia:
bytostné poňatie krásy ako harmónie sa stáva cieľom tvorivého diania, zmyslom života, zážitok životného súladu je zároveň zážitkom životného naplnenia. Takýmto spôsobom umenie
dospieva k humanitnému sebauvedomeniu. Aj preto patrí k najvýznamnejším prostriedkom
kultivácie človeka, ako špecifická správa „živej“ krásy je kultúrnym prejavom prijímania života.
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Zámer živej estetickej hodnoty sa pokladá len za predpoklad vzniku umenia. Až potreba podeliť sa s inými o celkový hodnotný zážitok „zakladá“ vznik umeleckého diela, ako
správy zvláštneho druhu. Jej osobitosť spočíva v tom, že obsahom podania je zážitok celkovej životnej krásy (škaredosti), teda niečo subjektívne, hoci nadosobne bezprostredné. Umenie rieši problém sprostredkovania bezprostrednosti poetickou štylizáciou.
Literárna teória chápe štylizáciu ako „vzťah medzi zobrazením a zobrazovaným predmetom, ktorého podstatou je zámerné zjednodušenie, zhustenie, zvýraznenie charakteristických čŕt daného predmetu“ (Š. Vlašín a kol., 1984, s. 99). Štylizácia sa viaže na problematiku znaku. Znakové systémy môžu byť obrazné (ikonické) a symbolické. Ikonický znak reprodukuje formálne, kvalitatívne príznaky predmetu: označujúce je určované podobou označovaného. Pri symbole nejde o postihnutie predmetu v jeho kvalitatívnej podobe, ale
o zachytenie stálych, trvalých čŕt. Tieto črty zachytáva znak, ktorý je viazaný na vonkajšiu
podobu predmetu: označujúce sa oslobodzuje od viazanosti na označovanom. Medzi ikonickými

a symbolickými znakovými systémami môžu vznikať prechodné modifikácie ikonic-

kých symbolov (obrazce, diagramy, schémy) a symbolických ikon (alegória, metafora).
Každý hmotný artefakt sa v procese štylizácie stáva znakovým textom: napr. skladba
farebných škvŕn na ploche výtvarného diela, skladba tónov na základe určitého usporiadania hudobných nástrojov alebo literárny text ako skladba hlások a písmen tvoriacich slová
a vety. Text diela je postupnou skladbou segmentov a usporiadanie znakov v jednotlivých
segmentoch je tak umelecky štylizované, aby každý znakový prvok mal svoju tvárnu „poetickú funkciu.“ Zmyslom umeleckej štylizácie je potom označenie estetickej hodnoty, ktorú
znakové mu prvku prikladá subjekt.
Vnímajúci (čitateľ) stojí na konci komunikačného reťazca a pri osvojovaní si diela postupuje ináč než autor (umelec) pri jeho vytváraní. Sledovaním textu vznikajú v príjemcovom
vedomí predstavy vyvolávané príbehom, situáciou, prostredím, postavou. Tieto predstavy
majú imaginárne predmetnú povahu, preto ich možno prijímať ako estetický objekt. Predstavované prvky, z ktorých je estetický objekt utvorený, tvoria motívy a aj tie sú umelecky
štylizované, aby podporovali alebo narúšali celistvosť predstavy.
Ak príjemca nájde a pochopí funkciu motívov, týchto najjednoduchších častí slovesného umeleckého diela, ktoré ešte majú svoju tému, ale obsahovo sú nerozložiteľné, objaví
kompozičný princíp diela (J. Hrabák, 1977). Ten otvára výhľad na tematiku, na myšlienkové
posolstvo. V ňom sa vyjadruje esteticky hodnotový zámer krásy (škaredosti). Odhalenie autorského zámeru prináša aj umelecký zážitok estetickej hodnoty. Na tejto úrovni sa dovršuje
osvojenie diela ako „...funkčně smysluplneho znakového útvaru“ (A. Haman, 1991, s. 31).
Tvarová funkcia znakových prvkov vyvoláva v príjemcovi hodnotiacu aktivitu. Sprevádzajú ju
pocity príťažlivosti alebo odpudivosti, uspokojenia alebo sklamania v závislosti od vystihnutia základného hodnotového zámeru. Tak vzniká pri vnímaní a hodnotení celkový estetický
zážitok. Príjemca ho reflektuje ako výsledný dojem na škále „páčivosti“ v jednoduchej opozícii kladného a záporného. Pozitívne kvality sa vyhodnocujú ako zmyslovo atraktívne a ich
príťažlivosť sprevádza kladná emocionálna ozvena. Na opačnom póle stojí to, čo sa vymyká
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ľudským dimenziám alebo ich nedosahuje. Pre príjemcu môžu znamenať neprijateľnú
„ostrosť“ s esteticky zápornými črtami, sprevádza ich citovo negatívna ozvena. Toto rozlíšenie však neplatí absolútne: v rafinovanej štylizácii môže formálna dokonalosť až bezduchosť
vyjadrovať hodnoty esteticky záporné a vonkajšia tvarová „hrôza“ môže ukrývať potenciál
kladných hodnôt.
Porozumenie hodnotám a vôbec významom sformulovaným v umeleckom diele predpokladá poznanie jazyka, v ktorom je dielo napísané. Tento predpoklad sa chápe ako „základňa“, nad ňou je klenba funkčného zámeru (zmyslu diela). Bez tejto „nadstavby“ nedochádza k „stotožneniu sa“ čitateľa s autorom v zážitku estetickej hodnoty. Miera stotožnenia čitateľského a autorského zámeru je, samozrejme, rôzna. Na krajných póloch možno
hľadať „podľahnutie“ čitateľa sugestivite autorského zámeru alebo čitateľovu „hluchotu“ k
dielu. Medzi obidvoma krajnosťami leží škála rozdielov vypovedajúca o rôznorodej „rovnocennosti“ autora a čitateľa. Na niektoré z nich – genetické a funkčné – upozorňuje V. Mikula, vychádzajúc zo základného reťazca autor – dielo – čitateľ (príjemca) (V. Mikula, 1987).
V komunikačno-estetickom oblúku príjemcovo miesto je na konci komunikačného procesu.
Aj funkčne má iné postavenie: kód, resp. kódy, podľa ktorých sa „formuje“ text, nevyberá on,
ale autor. Vyberá ich síce s istou stratégiou voči čitateľovi, ale paleta kódov, ktoré má
k dispozície, je nepomerne širšia než čitateľská paleta.

Z tohto hľadiska sa možnosti príjemcovej percepcie typizujú podľa V. Mikulu v troch
podobách (tamtiež, s. 51):
1. čitateľ textu porozumie, tzn. odhalí a prijme autorov kód,
2.

čitateľ textu neporozumie, tzn. neodhalí autorov kód, resp. na dešifrovanie použije
nesprávny kód,

3.

čitateľ textu „nerozumie“, tzn. odhalí, ale neprijme autorov kód, nesúhlasí so spôsobom jeho kódovania.
Proces spoznávania umeleckého diela prebieha na úrovni percepcie – vnímania. Per-

cepcia odhaľuje, z čoho sa dielo skladá, teda prvky, či elementy diela, ako aj ich kvalitu.
S procesom spoznávania súvisí aj dekódovanie znakov, ktoré boli vytvorené z elementov diela. To pravda nestačí na porozumenie, pretože to súvisí aj s procesom recepcie – prijímania.
Recepcia predpokladá percepciu, ale aj ďalšiu reakciu čitateľa na dielo. Slovami R. Lesňáka:
„Priebeh percepcie (proces vnímania, čítania) predstavuje vlastnú komunikačnú fázu recepcie, je teda hlavným článkom problematiky čitateľského príjmu literatúry“ (R. Lesňák, 1991,
s. 22).
Možnosťami percepcie – vo vzťahu ku kompetenčnému postaveniu čitateľa - sa zaoberajú rôzne koncepcie čitateľstva (F. Maukšová, G. Moško, 1990). Požiadavka tzv. vernej
percepcie vychádza z koncepcie, podľa ktorej skutočný estetický zážitok sa opiera iba
o úplné pochopenie literárneho diela. Pre jeho komunikačný obeh to znamená, že príjemcova
schopnosť hodnotiacej rekonštrukcie – ako výsledok jeho aktivity – musí zodpovedať „vnútornému obsahu“ autora a neprekročiť hranice určené dielom. Autorova intencia sa absolu-
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tizuje ako miera čitateľského pochopenia. Koncepcia R. Ingardena budovaná na vypĺňaní
„miest nedoručenosti“ literárneho diela môže byť produktívna v tom zmysle, že čitatelia
v dotyku s dielom odstraňujú vždy iné miesta, čím sa pre nich konštituujú rôzne hodnotové
vlastnosti literárneho diela (R. Ingarden, 1967). Koncepcia J. Levého prejavuje svoju percepčnú produktívnosť tým, že na základni čitateľského idiolektu sú príjemcovia schopní
pripisovať rôzne vlastnosti jednotlivým elementom diela (J. Levý, 1971). V obidvoch koncepciách sa akcentuje istá sloboda príjemcu vychádzať za rámec „diania“ diela. R. Ingarden
a J. Levý zároveň upozorňujú na hranice, ktorých prekročenie spôsobuje neadekvátnosť
percepcie. Tieto hranice nemusia rušiť príjemcovu šancu na dosiahnutie určitej estetickej
hodnoty percepčnej výpovede. V tomto svetle sa adekvátnosť či neadekvátnosť percepcie
posúva do polohy čitateľovho stanoviska k literárnemu dielu a zvýrazňuje „estetickú iniciatívu a poznávaciu svedomitosť ako kompetenčné znaky kontaktu s dielom“ (F. Maukšová, G.
Moško, 1990, s. 198).
Ďalší stupeň osamostatňovania príjemcu vo vzťahu k dielu predstavuje koncepcia U.
Eca. (U. Eco, 1973). Tento reprezentant teórie otvoreného diela (opera aperta) zastáva názor,
že čitateľ nemusí participovať umelecký text podľa autorovej projekcie. Od príjemcu vyžaduje slobodnú a tvorivú reakciu, ktorá opätovne „stvorí“ dielo v percepčnom akte. Prítomnosť
Ecovej koncepcie funguje vo vnímaní „otvorenosti“ významovej stránky literárnych diel. Tá je
síce stabilizovaná v zmysle autorskej projekcie, ale nestabilná, voľná vo vzťahu k percepcii.
Čitateľský podiel na tzv. diele v pohybe ukazuje, že sémantická štruktúra literárneho diela
má v percepcii procesuálny charakter, vždy nanovo sa „odohráva“, utvára a mení v priebehu
čitateľského dotyku s dielom.
Príjemca pridáva do percepcie svoje hodnotenia a vtláča dielu „novú významovú podobu“. Znehybnený význam, vložený do textu autorom, sa dostáva v procese vnímania do
pohybu, v ktorom sa zrážajú a modifikujú pôvodné významy z hľadiska „dôležitosti“ v príjemcovom vedomí. Na tomto pozadí utvára „svoju“, t.j. čitateľskú podobu diela. Nevyčerpáva,
prirodzene, všetky možnosti diela, ktoré sú v ňom zakódované. Sústreďuje sa iba na tie,
ktoré sú blízke jeho kompetenčným dispozíciám vo funkcii príjemcu a odhaľujú „vernosť“
príjmu jeho stanoviska. Čitateľské „spoluorganizovanie“ diela vychádza z procesuálneho a
otvoreného charakteru percepcie, ktorej čitateľ vtláča pečať pohyblivej štruktúry neurčenej
autorom. V percepcii sa tento typ kontaktu prejavuje ako funkcia čitateľa, ale zároveň signalizuje jeho absolutizovanie. Ide o prítomnosť percepčnej koncepcie J. Lalewicza: „Dielo, ako
písaný komunikát, je to, čo v ňom prečíta jeho empirické publikum. Dielo je tým, čím sa
stáva pri čítaní a hovorí to, čo v ňom našlo dané publikum“ (J. Lalewicz, 1987, s. 83). Koncepcia zdôrazňuje osobnostnú podmienenosť čitateľských daností a voľnú projekciu individuálnych čitateľských aktov. Vyskytuje sa v procese vnímania a jej podklad tvoria asociácie,
ktoré nevyvolávajú vlastnosti literárneho diela, ale ich možné súvislosti vo vedomí príjemcov.
Rôznorodý pohyb v oblasti „vernosti“ príjmu, individuálne variácie a rozptyl podmieňuje miera emancipácie kompetenčného postavenia čitateľa. Neznamená rezignáciu na adekvátnosť estetického vnímania. Mala by však rešpektovať „mikovskú“ podmienku, že ne-
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bude „hrou voľnej“ fantázie, ale oprávnením k čitateľským aktom, ktorých charakter a rozsah predznamenáva literárne dielo umožňujúce existenciu percepcie (F.

Miko, 1989). F.

Miko pravú formu bytia diela priznáva jeho bytiu v recepcii. Tu sa dovršuje povaha diela ako
„veci“ určenej na komunikáciu. Dielo si nemožno odmyslieť od svojho komunikačného bytia.
Ak je percepcia dovršujúcim aktom komunikácie, literárne dielo – primerane svojej hodnote
a funkcii – jestvuje, len keď sa číta. Čítanie teda možno pokladať za pravú, skutočnú podobu jeho bytia.
Čítanie sa všeobecne považuje za fakt kultúry, to znamená za stupeň, na ktorom si
čitateľ „prisvojuje“ text, aby ho spojil s vlastným citovým, intelektuálnym a mravným priestorom. Čítanie môže byť túžbou, ilúziou, fikciou, potešením, niečím, čo človeka presahuje,
čím sa vybočuje z aktuálneho života. Tu vidí J. Števček základy čítania a typologicky ho vymedzuje

ako

naivné

(iluzívna

projekcia

individuálneho

bytia

do

sféry

zvláštneho

a jedinečného), sentimentálne (citové stotožňuje sa s postavami diela) a diskurzívne (rešpektovanie textu ako uzavretého obrazu univerza) (J. Števček, 1977). Každý z typov čítania je
istým spôsobom svojský. V naivnom type čitateľ prekračuje hranice každodennosti a zároveň
ho text „potešuje“, pretože nahrádza životnú všednosť. V sentimentálnom čítaní ide o určité
„usporiadanie“ textu do zjednodušenej podoby zodpovedajúcej citovej potrebe čitateľa. Rozpornosť spočíva v tom, že obsah diela chápe sčasti ako niečo „viac“, čo je uzavreté samo
v sebe, skryté, nedosiahnuteľné, ale pre sentimentálneho čitateľa často aj vzdialené, nepodstatné, nedôležité. Tretí typ – podľa J. Števčeka kultúrne najvyšší typ čítania – je rozporový.
Čitateľ

reaguje na signály textu v citovej, mravnej a

intelektuálnej sfére. Dospieva

k naplneniu, uspokojeniu, no jeho rubom je krajný pocit relatívnosti poznaného.
Vyspelý čitateľ prežíva skutočnosť literárneho diela ako mnohovrstvovú, prijíma dielo
ako znak skutočnosti. Jednou časťou jeho prirodzenej reakcie na čítaný text je zistenie, že
to, s čím sa stotožnil ako so skutočnosťou, ňou nie je, druhou časťou je potom vyrovnávanie
sa s morálnym, sociálnym a intelektuálnym svetom textu. Estetická sugescia spôsobuje, že
„vnímanie literárneho diela ako zjavu

neskutočného, ako znaku vyvoláva v nás najhlbšie

čitateľské reakcie“ (J. Števček, 1977, s. 82 - 83). Na stupni diskurzívneho čítania sa rešpektuje autonómnosť diela, ktorá je predpokladom pre hĺbkový čitateľský zážitok. Jeho bohatosť
vyplýva práve z napätia medzi tendenciou chápať dielo ako skutočnosť a vnímať ho ako
znak. Čitateľovi sa umožňuje merať svoj životný zážitok zážitkom, ktorý sugeruje svet literárneho diela. Je tu príležitosť doformovať vlastný postoj k svetu, vyhraňovať sa v priebehu
čítania ako čitateľská osobnosť s vlastným názorom.
Všetky tri perspektívy – naivná, sentimentálna, diskurzívna sa môžu realizovať
v čitateľskom akte, ale súčasne nemusia byť uskutočnené. Dopĺňajú sa, striedajú, závisia od
stupňa vyspelosti čitateľa, od jeho čitateľskej intenzity. Typológiu čítania treba prijímať ako
psychologický korelát sémantiky textu, lebo čítanie je semiologickou reakciou, v ktorej simultánne prebieha naivný, sentimentálny a diskurzívny typ. Táto typológia J. Števčeka
(tamtiež, 1977) sa zakladá na miere ontologického rozlíšenia literatúry a skutočnosti vo vedomí čitateľa. Pri naivnom čítaní sa ich odlišnosť v podstate ruší, pri sentimentálnom pre-
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vláda citové stotožnenie aj pocit istého napätia medzi fiktívnym a skutočným, v diskurzívnom type čítania je najdôležitejšia dištancia obidvoch.
A. Bagin v štúdii „O čítaní a čitateľoch“ rozvíja spoločné črty so Števčekovou typológiou na rovine funkcií čítania ako sebapotvrdzovania a komplementárnosti. Včleňuje do nich
aj iné funkcie: zábavnosť, rekreatívnosť, či únikovosť pokladá za komplementárnu potrebu
uvoľnenie čitateľa v situácii každodenného zhonu a napätia: “...komplementárnosť sa prevracia na ľudské sebaobrodenie a sebapotvrdenie“ (A. Bagin, 1979, s. 159). Komplementárnu funkciu čítania vidí aj v existencii tzv. čitateľských vzorov pri prenose životných ideálov,
hodnôt, spôsobov konania, vystupovania. Z tohto hľadiska sa mu javia sebapotvrdzovanie
a komplementárnosť – okrem psychologického podložia - ako kategórie s výsostne sociálnou
povahou. So Števčekovou typológiou ich spája esteticko-etické „dopovedanie“. V naivnom
čítaní s komplementárnou funkciou, v sentimentálnom s prevahou sebapotvrdenia prostredníctvom citu, v diskurzívnom s komplementárnosťou percepcie na kvalitatívne vyššej
úrovni.
Slovenská a zahraničná literárna veda s percepčnou orientáciou pozná viaceré typológie čítania a čitateľov. Estetický faktor sa v nich vyčleňuje ako špecifický alebo najkomplexnejší stupeň čitateľskej intenzity a trochu sa zabúda na čitateľa ako osobnosť. Podľa
psychologického štatútu čitateľ by patril medzi estetické typy osobnosti, teda také, ktoré
vidia “najvyššie hodnoty vo forme a v harmónii“, a skúsenosť posudzujú z „hľadiska krásy,
symetrie alebo výrazu“ (T. Pardel, 1977). Čitateľ je ale aj človek, ktorý nemusí zaujímať estetický postoj k dielu. Ani ten nepokrýva komplexne potreby poznávania čitateľa. Príznaky
zvláštnosti čitateľskej osobnosti vyčleňuje P. Liba trojrozmerne (P. Liba, 1987):
1. schopnosť čitateľa prejaviť pozitívny vzťah k literatúre ako umeniu,
2.

schopnosť reagovať na literárne dielo a jeho komunikáciu,

3.

schopnosť „vlastniť “ vedomie o svojich danostiach, ašpiráciách, obmedzeniach.
Osobitosť čitateľa sa chápe ako štruktúrované pole vzťahu k dielu, cez neho

k autorovi a k čitateľskému publiku. Čitateľ sa teda identifikuje nielen intrapersonálne (k
dielu a k autorovi), ale aj interpersonálne (k skupine, ku kolektívu, do ktorého sa začleňuje
alebo k nemu speje). V komunikačnom poli sa prezentuje cez čítanie, ktoré je zároveň formou a atribútom čitateľovej existencie. Ním sa prejavuje jeho špecifická, vedomá a zámerná
komunikačná aktivita.
V zmysle behavioristickej psychologickej koncepcie je čítanie teologickým procesom,
ktorý indukuje správanie subjektu.

Správanie akcentu je aktivita čitateľa závislá od sily

jeho osobnosti aj od sily pôsobenia diela. Protikladom aktivizácie je chápanie čítania ako
exitácie odvodené z modelu psychologickej motivácie (F. Hyhlík, M. Nakonečný, 1973). V
obidvoch prípadoch ide o súvislosti so širšou estetickou koncepciou konkretizácie umeleckého diela. Konkretizácia je viacrozmerný pojem a psychológia, sociológia aj literárna veda
ju chápu rôzne.
V rámci empirického výskumu možno prijať pojem konkretizácie diela vo vedomí čitateľa sledovaný R. Lesňákom. Podľa neho konkretizácia prebieha na niekoľkých vzájomne sa
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doplňujúcich úrovniach:
1.

ako rekonštrukcia častí zobrazovanej skutočnosti,

2.

ako súvislosť s čitateľskou skúsenosťou z iných diel,

3.

ako konfrontácia sveta umeleckého diela so skutočnosťou známou čitateľovi,

4.

ako čitateľova „odpoveď“ na dielo v podobe zážitkov, úvah a názorov (R. Lesňák,
1982).

Realizácia úrovní závisí od čitateľovej aktivity a jej skúmanie vyžaduje analytický prístup. R. Lesňák „rozložil“ obsah konkretizácie jedného literárneho diela (napr. Margita Figuli: Tri gaštanové kone) na rad zážitkov, postojov a podnetov od čitateľského dojmu cez myšlienkové, pocitové a iné spojitosti medzi dielom a životnou situáciou čitateľa až po hodnotiaci
aspekt účinku príjmu. Pojem konkretizácie sa tu použil ako parciálny „technologický“ postup v percepčnom procese.
Naďalej ostáva otvorená otázka, či, ako a kedy možno klásť znamienko rovnosti medzi
konkretizáciu, čítanie a percepciu umeleckého diela. Proces čítania je vlastne percepčným
procesom a je aj problémom vzniku estetického zážitku. Ten nepredstavuje výsledok „holej“
reflexie diela. Estetický zážitok pokladáme za zložitý psychologicko-sociálny jav, v priebehu
ktorého sa osvojujú hodnoty umeleckého diela. Obsahuje maximum umeleckého poznania
i vyjadrenia, osvojuje sa síce po čiastkach, ale treba ho „uchopiť“ celistvo, aby percepcia bola
adekvátna. Estetický zážitok vzniká ako pôsobenie umeleckého diela na čitateľovu psychiku.
Začína

zmyslovým

vnímaním,

postupuje

k aktivizácii

fantazijných,

emocionálnych

a intelektuálnych zložiek a vyúsťuje do „novej“ racionálno-emocionálnej harmonizácie.
Estetický zážitok nie je výsledkom iba emocionálnej pôsobivosti diela. Citové reakcie
nemožno generalizovať a považovať za jediné. Mal by sa rozlišovať emocionálny zážitok ako
psychologická kategória od estetického zážitku, ktorý patrí do komunikačnej kategórie. Estetické emócie sa rodia v procese príjmu umeleckého diela, nejestvujú ako „dané“ jednotlivcovi či objektívne prítomné v štruktúre textu. „Estetický zážitok je výsledkom aktívnej
a totálnej reakcie na text a na celok diela, je prejavom správania sa čitateľa...“ (P. Liba,
1977, s. 115). Estetický zážitok je aktuálna prítomnosť diela vo vedomí čitateľa.
Budovanie estetického zážitku v čitateľskom akte je zložitým procesom. Očakávania –
ako podstata tvorby zážitku – vystupujú v podobe čitateľových predstáv, predpokladov, dohadov, ktoré sa dopĺňajú, potvrdzujú, vyvracajú a prerušujú. Prerušenie očakávaní vytvára
napätie, výsledkom môže byť emócia zbavená estetickej hodnoty. V podstate však ide o rad
vedomých či nevedomých očakávaní, o intelektuálny príliv a odliv pozornosti, v ktorej sa
vytvára estetický zážitok aj jeho uvedomenie. Na tvorbe zážitku sa teda – spolu s emóciami,
“ktoré predstavujú základný konštitutívny činiteľ zážitku“ (Ľ. Plesník, 1995, s. 37) – spolupodieľajú racionálne a vôľové elementy čitateľovej osobnosti.
Vôľa čítať obsahuje chcenie a rozhodnutie, obidva elementy patria do percepčnej fázy.
V nej sa zohľadňuje objektívna situácia textu (umelecké zobrazenie, obrazné vyjadrenie) aj
pripravenosť čitateľského subjektu na uspokojenie žiadaného a očakávaného záujmu. Záu-

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

118

jem sa napĺňa v procese čítania, v ktorom sa „uspokojuje“ očakávané. Ním sa čitateľ pripravuje na zaujatie postoja, na hodnotenie ako centrálnu kategóriu percepcie literatúry.
V postojovej hodnotovej orientácii sú obsiahnuté: aktivizácia, cieľovosť, smerovanie
ako regulátory čitateľovej „spolutvorby“. Hodnotová orientácia patrí síce k psychologickým
charakteristikám osobnosti, ale tým, že vystihuje procesuálnosť v zaujímaní čitateľských
postojov, funguje aj v komunikačnom obehu. Z hľadiska skúmania čitateľovej osobnosti
treba prijať niektoré zložky postojov – poznávacie, afektívne, zložku s tendenciou konať - ako
dynamické kategórie uplatňujúce sa v priebehu celej literárnej komunikácie. V jej v podstate
dôležitej časti, v percepcii, čitateľ projektuje do autorových výpovedí seba, svoj osobnostný
a prijímajúci kontext. Platí zistenie F. Mika o hodnotovej sebaprojekcii čitateľa nie ako jednorazovom akte, ale „zápase“ o hodnotovo-estetické myslenie (F. Miko, 1982).
Estetická hodnota patrí do „povahy“ literatúry a umenia vôbec. O umení vieme, že má
čosi spoločné s hrou. Je niečím „akoby“, no aj „vážne“ aj „naozaj“. Umelecké dielo nás zaujíma, potešuje, baví i bytostne sa dotýka, pôsobí prekonávajúco na ľudskú osobnosť. Obidva
faktory: hra a vážnosť sú v diele

neodlučiteľne spojené. Pretože literárne dielo nie je len

hrou, ale i vážnym poznaním životnej a spoločenskej skutočnosti, jeho základným aspektom
je kognitívnosť a pragmatickosť. Poznanie – ako prvý aspekt – je vždy zovšeobecnením
a dielo ho musí realizovať cestou konkrétneho, teda typizáciou a ozvláštnením, ktoré sa „vyvinuli“ v rámci zážitkovosti. Pragmatický, druhý aspekt „vážneho“ sa dotýka témy hodnoty.
Hodnotová inštancia je tiež zovšeobecnením primárne citových skúseností človeka. Jeho
emočno-hodnotové proporcie možno prijímať ako estetickú hodnotu. Hodnotovú koncepciu
estetického neprezentuje umelecké (literárne) dielo

naraz, ale v „rozvoji“. Nie je „inertnou

semiotickou manifestáciou hodnotového systému...“ (F. Miko, 1982, s. 83), ale tvorivým semiotickým dianím, ktorého hĺbkovou zložkou je estetické dianie.
Na „semiotický konzum“, t.j. na komunikáciu je dielo pripravené v akte čítania. Konzumovaním sa zhodnocuje tvorba. Bolo by zbytočnou námahou, keby čitateľ prijímal dielo
ináč než predurčuje jeho kvalita. Autor štylizuje zobrazované fakty tak, aby každý z nich
vyvolával „túžbu“ po pokračovaní. Motivácia faktu faktom vedie k cieľovému obrazu ako súhry motivácií. Sú tvorené slovami, vetami, textom ako semiotické reťazce odlišne kódované
vo vedomí autora a čitateľa. Tvorba je aktom vedomia autora, percepcia aktom vedomia čitateľa. Tento prienik pokladá F. Miko za komunikáciu.

2.2. Estetická komunikácia
Komunikačný priestor umeleckej literatúry vypĺňajú tri fenomény: autor – literárne
dielo – čitateľ.
Autor sa rodí tvorbou diela. Jeho podoba závisí od systémových podmienok, do ktorých vstupuje. Ak je systém rovnovážny a stabilný, nerozhoduje autorov individuálny prínos,
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ale spoločenská skúsenosť. Keď ju autor vyjadrí, stráca svoju dôležitosť. Takúto podobu –
kolektívnu – si zachoval v mýtoch, stredovekých eposoch, vo folklóre. Až v dynamickom systéme, v historickom ponímaní literárneho vývinu, sa dostáva do popredia autorova individuálna životná skúsenosť, jeho pôvodnosť, tvorivosť, svojbytnosť. Podľa P. Zajaca je pre dynamický literárny systém nevyhnutnou podmienkou funkcie autora (P. Zajac, 1989, s. 87).
Za východisko konštituovania autora ako aktívneho subjektu literárnej komunikácie,
treba

pokladať

skúsenostný

komplex.

Tvorí

ho

sféra

poznania,

činností,

vzťahov

a zážitkov..., cez ktoré subjekt utvára svoje prostredie a ono naňho spätne pôsobí. Skúsenostný komplex funguje ako prameň, z ktorého sa napája autorova predstavivosť. Umožňuje
narúšať realitu, prepájať snové i skutočné, vyvolávať minulé, predstavovať prítomné, predvídať budúce. V predstavách sa domýšľa, zápasí. Autor hľadá príznakové črty javu, vzťahu,
nápadu nasmerované na istú perspektívu, s osobitou vnímavosťou k rozmeru ľudského údelu.
Predstavivosť autor realizuje v tvorivej aktivite zameranej na problémy aktuálnej naliehavosti. V nej môže najviac rozvinúť svoj individuálny prínos v neopakovateľnosti riešení.
Tvorbu diela uskutočňuje v jemu vlastnej, jedinečnej podobe. Zohľadňuje pritom všeobecné
zákonitosti výstavby literárneho diela, aj skupinovú, smerovú, generačnú poetiku, svoju
individuálnu schopnosť výberu a spracovania jazykovo – tematických a štylistických prostriedkov. Autorova cesta smeruje od autorskej koncepcie k zmyslu literárneho diela. Zmyslom sa koncepcia kvantitatívne napĺňa a kvalitatívne nasycuje.
Autor v procese tvorby „krokuje“ svoje postupy, hľadá výstižnosť jednotlivých riešení,
môže nahrádzať, upraviť, zbaviť sa nadbytočného, optimalizovať nápady po nájdení výstižnejšieho vyjadrenia. Cez tvorbu, ktorej je výsledkom literárne dielo, sa autor utvára „...ako
semiotický subjekt literárneho procesu“ (P. Zajac, 1989, s. 87). Jeho semiotická prítomnosť
pokrýva celý text: koordinuje všetky prvky, zložky a časti. On je ten, kto rozhoduje o výbere
témy, o nastolení a riešení problému, o hierarchizácii postáv, o voľbe epického rozprávania
alebo lyrickej výpovede. Súhrou nositeľov komunikácie v texte je daný obraz autora literárneho diela. Platí v ňom princíp závislosti jednotlivých subjektov: postava sa tvorí prítomnosťou konkrétnych príznakov, rozprávač cez jednotlivé vzťahy postáv a prostredia, autor prostredníctvom postáv a rozprávača.
Autorská stratégia textu vyjadruje vzťah jednotlivých komunikačných subjektov. Môže
to byť vzťah súladu na línii autor – rozprávač (lyrický subjekt) – postava. Môže vzniknúť aj
vzťah nesúladu, napätia, rozporu, keď dochádza ku konfrontácii autorskej perspektívy
a perspektívy postáv. Rozmanitosť nositeľov textovej výpovede závisí od komunikačného
postoja

autora.

Dosahuje

je

nasmerovaním

obrazu,

rozprávačského

pohľadu

a komunikačným plynutím diela.
V obraze sa primárne formuluje postava, jej charakter, vzťahy. Postava môže čitateľa
zaujať, vzrušiť, byť mu blízka a sympatická. Ale optika postavy je budovaná aj opačne: ako
cudzia, ľahostajná, antipatická. Čitateľ si vytvára postoj odstupu od postavy.
Postoj k celkovému dianiu v literárnom diele sa utvára v optike rozprávačského pohľa-
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du. Autor ho môže opísať ako nízky alebo vysoký, skromný alebo veľkolepý, stručný či detailný s dávkovaním odtieňov komiky alebo dramatickým stupňovaním. Komunikačným
spádom diela sa zas vyjadruje autorov vzťah k čitateľovi: komunikačné prekážky – komunikačná otvorenosť, odstup – nadbiehanie, rešpekt – negácia čitateľa.
Autor je výsledkom zložitého (aj protirečivého) fungovania vzťahov optík a subjektov
komunikácie, ktorých súhra sa prezentuje v literárnom diele. Autorovou zacielenosťou na
čitateľa sa završuje zmysel tvorby. V procese príjmu aj dielo aj autor nadobúdajú špecifické
miesto v individuálnej a spoločenskej skutočnosti. Ich ambíciou je čitateľa ľudsky osloviť
a zaujať. Uvedením umeleckého diela do komunikácie dielo takúto šancu dostáva.
Literárne dielo je komunikačným médiom sprostredkujúcim spojenie medzi autorom
a čitateľom – príjemcom. Sprostredkúva sa správa, t.j. informácia o istom úseku skutočnosti. Informácia má podľa F. Mika ikonický (vyjadrovací) a operatívny (pôsobiaci) komunikačný
rozmer s pojmovou a zážitkovou obsahovou realizáciou. (F. Miko, 1989, s.106). Uskutočňuje
sa jazykom pomocou osobitého spôsobu vyjadrovania, ktorý nazývame umeleckým štýlom.
Práve on dáva literárnemu dielu špecifickú jazykovú podobu. Umožňuje umelecký spôsob
zobrazovania skutočnosti a komunikačného pôsobenia. Štýlom sa presadzujú tzv. literárne
či výrazové vlastnosti, ktoré F. Miko označuje ako výrazové kategórie textu.
Systém výrazových kategórií ukazuje ako vzniká literárny text, ako sa postupuje pri
jeho tvorbe. Ťažisko stavby textu spočíva na ikonickom, vyjadrovacom aspekte a začína sa
rozhodnutím či pôjde o pojmovú alebo zážitkovú realizáciu obsahu. V rámci voľby sa vymedzí téma ako zakladajúca operácia pri tvorbe textu. Téma je „úlohou“ pre tvorbu, určuje,
v akom obsahovom rámci sa bude pohybovať a kladie problém, ktorý sa bude tvorbou riešiť.
Téma nepredstavuje len obsahový faktor textu, nesie v sebe aj zárodok utvárania jeho štýlovej podoby.
Štýl je typom vyjadrovania a komunikačného pôsobenia. V každej komunikačnej sfére fungujú charakteristické znaky textov ako funkčné štýly istej oblasti. Vo vnútri funkčného štýlu si text i autor, podľa F. Mika, utvárajú vlastné štýly: autorský ako súbor typických
znakov textu istého autora a štýl textu v podobe charakteristických znakov určitého literárneho diela. Prostredníctvom jedinečného štýlu sa manifestuje jednak koncepcia textu, jednak koncepciu sveta. Koncepcia

realizovaná štýlom je ideovým stvárnením obsahu, jeho

formou, ktorá má ideovú motiváciu (F. Miko, 1989, s. 106).
Téma literárneho diela je potom nielen obsahovou záležitosťou budúceho textu, keď
autor v podstate vie, o čom bude písať, ale v téme „cíti“ aj výrazové vlastnosti textu, teda
jeho štýlovú charakteristiku. V súlade témy a štýlu sa uskutočňuje autorská koncepcia ako
vlastný tvorivý akt.
Literárna tvorivosť sa najviac prejavuje vo výrazovej operácii, ktorú tradičná štylistika
nazýva invenciou a moderná analýzou. Ide o analýzu skutočnosti vymedzenej témou. Jej
výsledkom sú jednotlivé fakty, myšlienky, motívy. Tie sa informatívne zhodnocujú, kompozične začleňujú, štylizujú a písomne realizujú do lexikálno-syntaktickej formy viet
v súvislostiach parciálnej časti textu. Analýza tu funguje ako cyklická operácia, v ktorej sa
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postupne celá téma štruktúrno-kompozične začlení a vyčerpá.
Analýza témy súvisí so schopnosťou autora vnímať životnú realitu vlastného aj cudzích životov, vyhodnocovať ju, tvorivo domýšľať, dotvárať a pretvárať, použiť – v podobe
materiálu – pri tvorbe literárneho obrazu. V tejto fáze už ide o celkovú „rekonštrukciu“ zobrazovanej skutočnosti, o štruktúru syntézu jej kompozíciu. V literárnom obraze je jeho tvorivým ťažiskom kompozícia. Zahŕňa objektívny a subjektívny aspekt, ktorý sa mení od textu
k textu, aj od žánru k žánru. V epickom diela spravidla prevláda nad subjektívnym objektívny aspekt, v lyrickom diele naopak. Žánrové rozdiely medzi lyrikou a epikou sú také hlboké,
že takmer nemajú spoločný základ.
Objektom literárnej tvorby je to, čo sa všeobecne chápe životnou situáciou, teda situáciou človeka. Jej štruktúru tvoria prvky vymedzujúce tematický model literárneho diela:
postava, prostredie, dej, reč. Ide o základné tematické kategórie, ktoré chápu životnú situáciu človeka v individuálnom i spoločenskom rozmere. V tematickom modeli literárneho diela
sa kompozične uskutočňujú vzťahy medzi postavou a prostredím aj premeny vzťahov podmieňované osobne a spoločensky. Tak fungujú v koncepcii literárneho textu, ktorý rieši životnú situáciu človeka – ako generálny námet literárneho diela - v objektívnej rovine postavy
a jej konania. Epický text je vždy zameraný na prienik osobnosti a problémov „tých druhých“, objektívne sleduje osudy, teda osudy „iných“. Aj subjektivizácia modernej prózy
stupňuje objektívnosť epiky: rozprávanie a hodnotenie zveruje autor postave a jej vnútornému monológu. F. Miko dodáva: „…vlastným vnútorným monológom stáva sa aj sám autor
objektívnou súčasťou obrazu a zobrazovanej.“ (F. Miko, 1989, s. 106).
V lyrickom texte ide o posun v hierarchii tematických kategórií. V básni sa životná
situácia človeka rieši na subjektívnej línii. Ide o „stav“ ľudského vnútra. Autor „nepoznáva“
tých druhých, ale „seba“, svoj subjekt, hĺbkové dianie, vlastnú osobnosť. Postavou sa stáva
autorský subjekt v podobe lyrického subjektu. Pri tvorbe literárneho diela ako textu je dôležitá výrazová vlastnosť, ktorú teória literatúry pozná ako informatívnosť. Tradičná opisná
poetika hovorí o novátorstve, inovácii a v F. Mikovej výrazovej sústave sa označuje pojmom
variabilita výrazu. Pojmy novátorstvo a inovácie zahŕňajú aj pôvodnosť v umeleckej metóde
v umeleckom majstrovstve autora vôbec. Informatívnosť či variabilita naznačuje, že pri tvorbe textu platí neopakovanie, teda „novosť“ faktov, aspektov, tém, vzťahov, so špecifickým
využitím jestvujúceho fondu literárnych informácií. Každá informácia sa musí spájať
s niečím známym, aby bola pochopiteľná. Musí vypovedať o niečom relatívne blízkom. Aj
„novosť“ textu znamená, že obsahuje prvky známeho, nadväzuje na ne, spája sa
s doterajšími poznatkami. Vytvára sa komunikačná hodnota textu ako výsledok vyváženosti,
nadväzovania a inovácie, tradície a novej tvorby. Nadväzovanie na doterajšiu tvorbu organicky začleňuje informáciu, ktorú text prináša do systému jestvujúcich informácií. Bez takéhoto začlenenia informácia stráca svoju komunikačnú „užitočnosť“. Literárne dielo má
informačnú platnosť len vo vzťahu k systému doterajších literárnych informácií.
Text

literárneho

diela

nepredstavuje

jednoduchú

informáciu,

ale

skladá

sa

z elementárnych informácií: z vety, odseku, kapitoly a pod. Informácia vety je do istej miery
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uzavretá. Umožňuje však prechod i informácii obsiahnutej v ďalšej vete. Z toho hľadiska
vnímame jej otvorenosť, rovnako ako postupnosť informácie vyššieho stupňa, ktoré predstavujú odsek, kapitola atď. Text je vlastne jednotkou otvorenosti a zatvorenosti informácie.
Zatvorenosť má dôležitú úlohu v koncových signáloch, prostredníctvom ktorých sa text stáva ucelenou jednotkou. Na základe otvorenosti informácie sa zas utvára súvislosť ako konštitutívna vlastnosť textu.
Autor literárneho diela môže v rôznej miere kombinovať otvorenosť a uzavretosť informácie. Tu sa tvorí charakteristická štýlová vlastnosť jeho prejavu, typická autorská poetika. Otvorenosť informácie využíval tzv. nový román, román – rieka. Text diela tvoril kompaktný nečlenený tok. Ním sa mala modelovať nezadržateľná spontánnosť prúdu vedomia, o
jej adekvátnej reprodukcii možno však pochybovať.
Pre umelecký štýl v literárnej tvorbe sú dôležité, popri obsahovej informatívnosti, aj
zmyslové, citové, hodnotové a vôľové aspekty, ktoré „spracúva“ výrazová rovina zážitkovosti.
Zážitkovosť sa viaže na konkrétnu sféru životného diania, reflektuje celého človeka, jeho
osobnosť, psychické stránky a aktivity. Zážitkové tematické univerzum sa podľa F. Mika
rozkladá na rad tematických kategórií: čas, priestor, dej, postava a jej konanie (F. Miko,
1989, s. 106). Najmä na kategóriu postavy sa upína maximum pôsobenia literárneho obrazu, pretože predstavuje najvlastnejší zdroj zážitkovosti umeleckého vyjadrenia. Aj zobrazenie
času a priestoru približuje literárne dielo plastickými vyjadrovacími postupmi i s využitím
výtvarných štylizácií priestoru či dramatickej sugescie času. Kategória dejovosti sa „správa”
v diele ešte zložitejšie, „rozpadá” sa na objektívne (sujetové deje, udalosti, príbehy…) a subjektívne univerzum (vnútorné stavy a činnosti, city a pocity). „Subjektívnosť však nemá svoju osobitnú tematiku,“ píše F. Miko (F. Miko, 1989, s. 110). Teda aj obsah zážitkovej sféry je
objektívny a jej náplňou je iba aspekt hovoriaceho. Dejovosť sa chápe v polarizácii, vlastný
dej a proti nemu ostatné objektívne javy: čas, prostredie a postavy, ich konkrétne vlastnosti
a stavy tvoria dejovú opozíciu. Protiklad dejovosti a sujetovosti sa pokladá za zásadný protiklad dejovosti epických postáv a subjektívnosti lyrického (autorského) subjektu. Táto opozícia má svoje pevné miesto v tvorbe zážitkovosti literárneho obrazu.
Inou cestou stupňovania zážitkovosti je výber nápadných znakov, vlastností, vecí, dejov, prostredí, tém, ktoré zodpovedajú požiadavke výraznosti, markantnosti zobrazenia.
Markantnosť zobrazenia sa tradične pokladá za hlavný príznak umeleckosti a predstavuje
centrálnu kategóriu zážitkovosti, ktorá v umeleckom vyjadrení rozhoduje o kvalite obsahu
literárneho

obsahu.

Markantnosť

predstavuje

východisko

pre

špecifické

kategórie

s kvantitatívnou alebo kvalitatívnou modifikáciou. Patria sem sila výrazu, drastickosť, veľkosť, monumentálnosť, vznešenosť aj protiklad zvláštnosti a typickosti výrazu. Orientácia
diela na jedinečné, zvláštne alebo typické stránky a črty reality je zdrojom zvýšeného zážitkového účinku. Dôležitými prostriedkami ozvláštňovania zobrazovanej skutočnosti sú i kolorit výrazu, bizardnosť, horor a grotesknosť, figuratívnosť a kontrast výrazu.
Dôležitá forma kontrastu sa podľa F. Mika rozvíja v jadre literárneho obsahu: viaže sa
na ústrednú tému literárnej tvorby, ktorou je „problémová životná situácia človeka” (F. Mi-
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ko, 1978, s. 29). Problém sa chápe ako stretnutie dvoch protikladných hodnôt a s nimi motivovaných dejov, aj postáv, ktoré za nimi stoja. Toto stretnutie predstavuje vo všeobecnosti
konflikt formulovaný ako zápas o jeho riešenie. Na ňom je budovaná kontrastná architektonika literárneho diela, v tenzívnej (napätej) a detenzívnej (uvoľňujúcej) línii. Odstupňovanie,
rozmiestnenie, vyváženosť týchto dynamických činiteľov “nesie” podstatnú ťarchu tvorivej
činnosti. Jej výsledok, literárny zážitkový obraz, má svoj hĺbkový rozmer: za zápasom o riešenie problémovej životnej situácie človeka stoja hodnotové činitele. Miera hodnoty literárneho diela súvisí s jednou z najvšeobecnejších otázok estetiky, so vzťahom obsahu a formy
ako dvoch nezávislých prvkov. Takáto dichotómia vychádza z tradičnej predstavy, že pri
tvorbe literárneho diela je najprv daný obsah, ku ktorému sa dodatočne pripája forma. Ide
vždy o dvojjedinú štruktúru diela, o rešpektovanie formy a obsahu v ich protirečivej rôznosti
a osobitosti. Obsah diela musí byť koncepčne rovnocenný na úrovni formy a naopak, aby sa
dosiahla umelecká špecifickosť, estetická hodnota a estetická účinnosť literárnej tvorby.
Literárne dielo s takými to atribútmi funguje ako posolstvo od autora k čitateľovi.
V tradičnej poetike sa s fenoménom čitateľa ako príjemcu nepočítalo. Literatúra sa pokladala za sebestačnú a jej základný štatút predstavovala samotná tvorba. Charakter tvorby a
funkcia autora aj v modernej literatúre smerovala k dvom polohám: k podceňovaniu postavenia čitateľa i podceňovaniu jeho aktivity. Predstava, že literárne dielo má byť len rámcovým podnetom, ktorý si čitateľ realizuje podľa svojich skúseností, obchádza skutočnosť, že
dielo je komunikačným faktom. Ak sa má zachovať jeho sprostredkujúca identita, musí plniť
úlohu určitej “smernice”. M. Naumann v tejto súvislosti hovorí o tzv. recepčnej predlohe,
ktorá nedovoľuje, aby v jednotlivých čitateľských konkretizáciách dochádzalo k podstatným
tematickým a ideovo-estetickým rozdielom. Znamenali by faktickú nemožnosť komunikácie.
Aby mohla jestvovať, musí autor ostať autorom a príjemca príjemcom (M. Naumann, 1978).
Rozlišovanie úloh autora a čitateľa neznamená ako uvádza F. Miko (F. Miko, 1978), že
aktívny je prvý fenomén a druhému je prisúdená pasivita. Aj čitateľ sa aktívne presadzuje –
v percepcii. V jej priebehu ”zápasí” s dielom trojsmerne:
1.

dopĺňa „nedourčené“ miesta najmä pri vytváraní konkrétnych citových, vôľových a
predstavových asociácií k prvkom a častiam literárneho diela,

2.

intuitívne a provizórne reaguje na alternatívne situácie pri rozvíjaní štruktúry diela,
aby pri rozuzleniach pociťoval zadosťučinenie zo správnosti predvídania a rozčarovania, v opačnom prípade,

3.

prekonáva ”odpor“, ktorý kladie dielu jeho vlastný informačný a osobnostný systém.

V týchto stretnutiach sa čitateľ kultivuje a autor ho „vychováva“ k vyššej percepčnej
aktivite. Mala by sa platiť strategická zásada o tzv. úrovňovom predstihu tvorby pred percepciou. Autor predvída pravdepodobnú reakciu čitateľa a vyvíja taktiku, aby predvídanie
prekazil, prípadne sťažil, teda, aby sa postavil „vyššie“ a začínal komunikačnú hru na náročnejšej platforme. Pre čitateľa predstavuje „hra“ zdroj zaujímavostí a do veľkej miery aj
zdroj estetického účinku. Ak by bola úroveň obidvoch komunikačných partnerov rovnaká
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a príjemca by vedel to, čo vie autor, komunikácia by bola zbytočná. K jej úplnému zrušeniu
by došlo v prípade priveľkého úrovňového predstihu. Literárne dielo by sa stalo pre čitateľa
nezrozumiteľným.
Z predstihu tvorby pred recepciou vyplýva medzi dvoma činiteľmi komunikácie nie je
symetria. Tvorba má pred percepciou isté dominujúce postavenie, pretože čitateľ a jeho percepčná činnosť sú v podstate určené charakterom textu. Stanovil ho autor. On a jeho výtvor,
dielo, určujú smer a kvalitu percepcie, pravda za predpokladu príjmu. Ak si čitateľ nie je
istý, môže spontánne a zámerne konfrontovať svoj čitateľský zážitok s čitateľskými skúsenosťami iných. Takouto konfrontáciou sa utvára istá prijímajúca norma ako vyjadrenie dobového, generačného, skupinového prístupu k literárnemu dielu a k jeho objektívnej hodnote. Nevylučuje to existenciu individuálnych rozdielov v percepcii, pretože aj individuálne odlišná i historicky podmienená a premenlivá percepcia predstavujú výberovú, čiastkovú percepciu toho, „čo dielo potencionálne malo už v okamihu svojho zrodu“ (F. Miko, 1978, s. 27).
Preto sa oprávnene hovorí, že literárne dielo je v svojom obsahu nevyčerpateľné.
Tvorba aj percepcia majú pre komunikáciu svoju osobitnú dôležitosť. Produkujú špecifické aktivity a ich základný rozdiel spočíva vo východisku a výsledku. Je to nezrušiteľný
rozdiel v tom, že autor podáva estetickú informáciu a čitateľ ju prijíma.
Príjem literárnej tvorby sa v podstate odohráva v interakčnom poli ponuky literárneho
diela a psychických „vkladov“ čitateľa v podobe porozumenia, vcítenia a prežívania. Podľa P.
Libu má príjem svoje vnútorne diferencované stupne, v ktorých fungujú sociálne, kultúrne
a psychické faktory podieľajúce sa na efektívnosti komunikácie Diferencovaný je aj fenomén
čitateľa. Komunikačná teória to chápe trojúrovňovo (P. Liba, 1977):
1. príjemca ako štylistická kategória textu, prostredníctvom ktorej sa dielo stáva prameňom poznávania čitateľa,
2.

vnútrotextový čitateľ ako súčasť autorskej stratifikácie príjmu (jeho obraz sa spoznáva cez analýzu diela),

3.

konkrétny, reálny, empirický čitateľ s čitateľským vkusom, záujmami a potrebami
ako reprezentant literárneho publika.
Reakcie čitateľov na literárne diela majú v prijímajúcej sústave podobu individuál-

nych, kolektívnych a anonymných svedectiev. Prvú skupinu predstavujú tzv. čitateľské svedectvá, sekundárne pramene bio-bibliografických žánrov, literárnohistorické pramene, ale aj
dobové manifesty, programy, autorské výpovede. Do druhej skupiny sú zaradené pramene
kultúrno-sociologickej povahy (výpožičky kníh, frekvencia obľúbených autorov, žánrov, čitateľské záľuby, inštitucionalizovaná edičná a literárna politika). Tretiu skupinu tvoria informácie, ústne a písomné reakcie s časovo a lokálne vymedzeným významom.
Na základe vnímania literárneho textu čitateľom (napr. mimo diela alebo v diele) je
možné rozdeliť čitateľov na: a, textovo realizovaných. Je to čitateľ, ktorý vstupuje do diela
s autorskou predstavou. Má postavenie integrálneho elementu štylistickej výstavby diela.
Môže byť zobrazený v škále protikladných vzťahov alebo ako zámerne utajený, či naopak,
manifestovaný subjekt na osi implicitného a explicitného vyjadrenia. Naopak: b, Empirický
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čitateľ nemusí korešpondovať s adresátom a s čitateľom vyjadreným v diele. Jeho spôsob
príjmu určujú „...normy, záujmy, ideály a vkusové úrovne, ktorých garantom je sám subjekt
so svojím recepčným kontextom a literárnym vzdelaním“ (P. Liba, 1989, s. 43).
Literárne vzdelanie predstavuje komunikačný systém sprostredkujúci náhradný kontakt s originálmi. Z pragmatického hľadiska rozlišuje A. Popovič v teórii literárnej komunikácie niekoľko funkcií literárneho vzdelania (A. Popovič, 1978):
a) direktívna, v ktorej systém literárneho vzdelania slúži pre príjemcu ako jediný
komunikačný zdroj,
b)

kontrolná, ktorou sa overuje kvalita príjmu poznaných originálnych textov na pozadí
prevládajúcej literárnej a spoločenskej normy,

c)

vyrovnávajúca, keď systém literárneho vzdelania plní regulatívnu, sprostredkujúcu
úlohu medzi „vysokou“ a „nízkou“ literatúrou,

d)

didaktická, ktorou literárne vzdelanie pripravuje čitateľa na príjem tzv. vysokého
umenia. Ako subsystém realizuje komunikáciu o literatúre v súlade s didaktickými
princípmi a zásadami v rámci školských vyučovacích foriem.
Literárne vzdelanie ako produkt literárneho procesu i jeho ďalšie východisko vplýva

na status čitateľa, ktorý sa „rodí“ z potreby komunikačného styku s dielom. Ide o interakciu
a interferenciu diela a príjemcu. Obidva „počiny“ realizujú základnú funkciu literárneho
diela vo vzťahu s čitateľom: pôsobenie, ovplyvňovanie, očakávanie, napĺňanie... V tomto
vzťahu sa utvárajú komunikačné aktivity, ktoré intenzifikujú prijímajúci proces. P. Liba
v monografii Čitateľ a literárny proces ich považuje za recepčné fenomény (P. Liba, 1977).
Patria k nim: čitateľský vkus ako schopnosť čitateľa postihovať krásno cez poznávanie
a hodnotenie, čitateľská norma predstavujúca istú hodnotovú orientáciu v sústave inštrukcií, ktoré poskytujú literárne dielo, čitateľská konvencia ako konzervatívna aj novátorská
zložka literárneho procesu, čitateľský ideál ako pohyb do hĺbky emocionálneho prežívania
individuálnych a spoločenských osudov.
Recepčné fenomény sa podieľajú na formovaní osobnosti čitateľa, ktorá sa meria aj
vzťahom k literárnemu (čitateľskému) publiku. Príznakom jeho vytvárania sú aktivity spolupráce, ním sa subjekty rôznym spôsobom podieľajú na procese literárnej výmeny (J. Slawinski, 1973). Ako celok predstavuje čitateľské publikum špecifický kontext zúčastňujúci sa na
zabezpečovaní úrovne percepcie cez prevládajúce čitateľské normy, konvencie a ideály.
Čitateľské publikum sa diferencuje podľa rôznych kritérií: sociálnych, profesijných,
kultúrnych, vzdelanostných... a ich klasifikácia tenduje k úrovňovému alebo typologickému
smeru. „Úrovňový“ smer sa orientuje najmä na spôsoby vnímania umeleckého zobrazenia
a možno ním zisťovať literárnu vyspelosť čitateľských osobností (J. O. Nikiforova, 1972; G. L.
Žabickaja, 1974). Úrovňové techniky a metodiky využívané primárne v psychológii upozorňujú na náročnosť a zložitosť problematiky aj na potrebu interdisciplinárneho prístupu,
s ktorým prichádza kulturologický, vedecko-teoretický záujem. Je to záujem o klasifikácii u
čitateľa, s oprávneným podielom – okrem psychológie – literárnej sociológie, pedagogiky,
literárnej vedy, teórie textu, teórie literárnej komunikácie a pod. Klasifikácia vyžaduje orien-
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táciu na typologický smer a typológia čitateľov sa odvodzuje z poznávania vlastností
a osobitostí čitateľskej aktivity.
Čitateľský typ možno pokladať za súhrn individuálnych psychologických a sociálnych
zvláštností. (J. L. Beľajevová, 1987). Všeobecným ukazovateľom čitateľského typu je osobitosť čitateľskej aktivity. Prejavuje sa v niekoľkých fázach:
1. v predfáze čítania, v ktorej pôsobia čitateľské potreby, motívy, záujmy, postoje ako
stimulátory čítania,
2. v procese čítania a jeho vnímania,
3. v postfáze prežívania diela, premýšľania, hodnotenia.
Najdôležitejšiu fázu predstavuje čítanie a vnímanie čítaného. Podľa J. L Beľajevovej
je adekvátne, ak zodpovedá Aristotelovej požiadavke čo, ako a akými prostriedkami literárne
dielo zobrazuje. (J. L. Beľajevová, 1987, s. 191 - 192). K adekvátnosti vnímania sa možno
len približovať. Dosiahnutiu absolútneho súladu bráni fakt, že objekt vnímania – dielo – sa
lomí cez prizmu vnútorného sveta čitateľa, cez jeho životné a čitateľské skúsenosti. Tam,
kde

vnímané

dielo

„samo“

reguluje

intelektuálne

procesy,

výraznú

predstavivosť

a emocionalitu, možno hovoriť o ideálnom stupni estetického vnímania. Adekvátnosť vnímania je výrazom aktívnej „spoluúčasti“ čitateľa na tvorbe, preto ju možno pokladať za najvšeobecnejší znak charakterizujúci vnímanie ako celok.
Na určenie typologických zvláštností tohto znaku sa používajú kritériá úplnosti, celostnosti, citlivosti a hĺbky vnímania. Úplnosť vnímania priamo súvisí s motívmi čítania.
V súlade s nimi – a s hodnotovou orientáciou – príjemcovia si vytvárajú už v predfáze čítania
určité postoje, ktoré usmerňujú a regulujú ich vnímanie. Najúplnejšie je vtedy, ak je okruh
potrieb, motívov, záujmov a postojov čo najširší. Celostnosť vnímania znamená vnímanie
jednotlivých prvkov literárnych diel ako podstatne dôležitých častí celku. Citlivosť možno
charakterizovať v podobe vysokej vnímavosti detailov, podrobností, odtieňov a hĺbku ako
prienik do najvnútornejších úrovní textu, ktoré sa vnímajú sprostredkovane cez zložitý systém literárnych obrazov.
Vzťahy medzi predfázou, vlastným čítaním a postfázou dovoľujú stanoviť niekoľko čitateľských typov vnímania umeleckej literatúry uvádzané podľa J. L. Beľajevovej:
1. vnímanie celostné, esteticky adekvátne, s citom pre štýlové osobitosti autora
a pochopenie jeho stanoviska, v spätosti čitateľovho intelektu s predstavivosťou a emóciami,
2. vnímanie nedostatočne celostné, s nízkym vystihnutím umeleckých osobitostí,
s esteticky neadekvátnymi predstavami ako dôsledku nerešpektovania či neporozumenia signálom textu,
3.

vnímanie „poznávacie“ s orientáciou na faktické informácie bez zreteľa z obrazným
a emotívnym prvkom literárneho diela,,

4.

vnímanie jednostranne emocionálne: obsah diela čitateľ využíva len ako podnet na
asociácie a osobnými spomienkami a zážitkami,

5.

vnímanie dejové, nasmerované na dejovú zložku, s vynechávaním všetkého, čo sa nevzťahuje na akčný plán literárneho diela,
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vnímanie fragmentárne, bez umeleckého zážitku, motivované vedomím „užitočnosti“

6.

čítania (J. L. Beľajevová, 1987, s. 193).
Analýza čitateľských typov umeleckej literatúry upozorňuje na bohatosť čitateľskej
diferenciácie, potrebu rešpektovania osobitostí vnímania aj na to, že hoci sú charakteristiky
každého typu relevantné, ich hranice nie sú presne vymedzené a typologicky „čisté“. Na formovanie čitateľského typu vplýva viacero faktorov. Všeobecne uznávanými faktormi sú sociálna

a kultúrna

zaradenosť,

úroveň

čitateľovho

vzdelania,

ale

aj vlastné

úsilie

o sebavýchovu, duchovné obohacovanie, estetické prežívanie, mobilizácia vnútornej aktivity
a individuálne zvláštnosti čitateľa: úroveň jeho myslenia, predstavivosť, pamäť, pozornosť,
emocionalita atď.
Každé ľudské indivíduum je zložitejšie ako typ. Svet čitateľa je bohatší než vzorky
psychologických a sociologických reprezentantov. Typ leží na pomedzí všeobecného, ktoré je
charakteristické istými stálymi ukazovateľmi a individuálneho s osobitými zvláštnosťami.
Najťažšie je obsiahnuť typologické rozdiely a príznaky v procese čítania. V jeho priebehu sa
mení aj sám typ čitateľa a jeho „pohyb“ smeruje do širšieho percepčného poľa, v ktorom je
čitateľ svedkom aj účastníkom komunikácie s literárnym dielom i so sebou samým. Čítanie
ako percepcia znamená vedomé čitateľovo rozhodnutie „podriadiť“ sa inštrukciám diela
a prispôsobiť

svoju

predstavivosť

autorovým

výpovediam.

Percepcia

sa

pohybuje

v psychickom protiklade istoty a pochybnosti, tak napĺňa čitateľovo očakávanie. Znásobuje
ho celkový kultúrny postoj, životný program, reálny vzťah k literatúre, čitateľova vzdelanostná dispozícia a jeho individualita. Pôsobí aj nezhoda medzi významom textu a jeho zmyslom. Percepcia znamená primárne objavenie, „zachytenie“ zmyslu textu cez porozumenie
jeho signálov, dekódovanie významov a uchopenie obsahu (J. Cigánek, 1972, s. 28).
Čítanie umeleckého textu má predovšetkým odkrývať pre čitateľa estetické signály
textovej výstavby, na ktorých spočívajú percepčné inštrukcie vyvolávajúce zaujatie čitateľského postoja. Akt percepcie vypĺňa „medzeru“ medzi zámerom autora, jeho realizáciou
v texte a osvojením u čitateľa. Popri vnímaní diania textovej reality funguje ako „skrytý“ prínos pôsobenie diela. Nie je iba afektom, pocitom, dojmom, ale hodnotovým estetickým účinkom. Estetické účinky literárneho diela prekračujú čas čítania a ovplyvňujú estetické vedomie čitateľa, konštatujú J. Kulka a J. Kuric (J. Kulka, J. Kuric, 1982). Čítanie ako estetický
fakt pôsobí v podobe repertoáru inštrukcií na riešenie konkrétnych životných problémov
a situácií, má sebavzdelávaciu úlohu, obohacuje estetickú skúsenosť „zásahom“ celej bytosti
čitateľovej osobnosti, funguje aj ako uvoľňujúca aktivita, z ktorej sa odvodzuje psychoterapeutická účinnosť literárneho diela.
Viacstenné účinky literatúry podmieňované čítaním smerujú k jeho klasifikácii ako
špecifickej, vedomej a zámernej aktivite čitateľa, ktorej príznakom je estetický zážitok. Pre
čitateľa predstavuje zložitý psychosociálny proces, v jeho priebehu si osvojuje hodnoty umeleckého diela. Dielo obsahuje maximum umeleckého poznania a vyjadrenia a hoci sa prijíma
po častiach, jeho pôsobenie zasahuje celok čitateľovej psychiky. Pôsobenie začína zmyslovým

vnímaním,

pokračuje

aktivizovaním

predstavových,

emocionálnych,
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a intelektových zložiek a končí ich harmonizáciou na vyššom stupni, píše P. Liba (P. Liba,
1987). Estetický zážitok so spolupodielom emočných a racionálnych elementov čitateľskej
osobnosti je jediným z podstatných výsledkov pôsobenia literárneho diela.
Významnými motívmi estetickej aktivity sú aj čitateľské potreby. Ich uspokojovaním
sa realizuje funkcia čítania ako sebapretvárajúceho procesu a napĺňa sa zmysel literárneho
bytia. Škálu čitateľských potrieb hierarchicky vymedzuje R. Lesňák (R. Lesňák, 1991, s. 83 84), jeden z priekopníkov kultúrologicko-sociologických výskumov čítania, v rozpätí od utilitárnych potrieb cez relaxačné, sociálne, emocionálne, etické a racionálne k estetickým potrebám. Za inú dôležitú činnosť čitateľa sa pokladá čitateľský postoj charakterizovaný ako
pripravenosť indivídua na realizáciu vzťahu k literatúre. Do takto chápaného rámca patrí
kategória čitateľskej aktivity (jej obsah a frekvencia) a kategória čitateľských preferencií
(uprednostňovanie určitých typov lektúry). K typom čitateľských postojov možno priradiť aj
čitateľskú obľúbenosť a čitateľské hodnotenie, ktoré R. Lesňák zahŕňa do pojmu čitateľských gratifikácia (R. Lesňák, 1991). Dešifruje ich ako pozitívne prijatie literárneho diela,
zážitok z neho a citové alebo rozumové, subjektívne či objektívne uznanie hodnoty diela.
Hodnoty u čitateľa vystupujú v bezprostrednej väzbe na čítanie. Ak hodnotová orientácia vychádza z čitateľských potrieb, je viazaná na rozhodovací proces čitateľovho výberu,
ak vychádza z aktuálneho času čítania, možno ju pokladať za dôsledok čitateľovej percepčnej intenzity a ak vystihuje procesuálnosť v zaujímaní čitateľských postojov, dotýka sa
priebehu celej komunikácie. Čitateľ v procese percepcie projektuje do autorových výpovedí
samého seba, svoj osobnostný a prijímajúci kontext, preto má hodnotová sebaprojekcia charakter hodnotovo-estetického myslenia. Hodnotením sa v podstate uzatvára mnohostranný
komplex aktivít záverečného článku komunikačného reťazca, ktorý predstavuje fenomén
čitateľa literárneho diela.

3. Empirická analýza vzťahu k umeniu, s dôrazom na literárne umenie,
u študentov technickej univerzity

3.1. Ciele a hypotézy

Hlavný cieľ: Zistiť dimenziu vzťahu vysokoškolákov k literárnemu umeniu.

Čiastkové ciele:
1. zistiť význam determinujúcich činiteľov pre utváranie vzťahu vysokoškolákov k umeniu
(zvlášť k literárnemu umeniu),
2. zistiť dimenzie a charakter vzťahu vysokoškolákov k umeniu,
3. zistiť dimenzie a charakter vzťahu vysokoškolákov zvlášť k literárnemu umeniu,
4. zistiť mieru vplyvu faktorov podieľajúcich sa na vytváraní obojstranného vzťahu
vysokoškoláka k umeniu, zvlášť k literárnemu.
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Hlavná hypotéza: Predpokladáme, že „experti“ – študenti fakulty umení vykazujú
intenzívnejší vzťah k literárnemu

umeniu, než „laici“ – študenti

baníckej fakulty.

Čiastkové hypotézy:
1. Predpokladáme, že význam determinujúcich činiteľov vo vzťahu k umeniu (zvlášť
k literárnemu) je intenzívnejší u „expertov“, než u „laikov“.
2.

Predpokladáme, že vzťah vysokoškolákov k umeniu je vo svojej estetickej dimenzii intenzívnejší u „expertov“, než u „laikov“.

3.

Predpokladáme, že vzťah vysokoškolákov špeciálne k literárnemu umeniu je vo svojej
estetickej dimenzii intenzívnejší u „expertov“, než u „laikov“.

4.

Predpokladáme, že tvorivosť a študijná profilácia je u „expertov“ významne ovplyvnená
ich vlastným vzťahom k umeniu.

3.2. Výskumná vzorka
Výber respondentov skúmaných súborov bol determinovaný hlavným cieľom a hlavnou
hypotézou výskumu. Vzhľadom na potreby výskumného zamerania a špecifiká skúmanej
problematiky, sme respondentov rozdelili do dvoch súborov. Rozlíšenie týchto skupín študentov zohľadňuje skupinová špecifikácia: 1. laik, 2. expert:
•

skupinu expertov tvoria študenti, ktorých aktivity (študijné i budúce profesijné), sú
silne spojené s umeleckým prejavom (študujúci na Fakulte umení TU),

•

skupinu laikov tvoria študenti, ktorých aktivity (študijné i budúce profesijné) sú zamerané „mimoumelecky“ a ich dominantná orientácia nie je viazaná umeleckým prejavom (študujúcim na Baníckej fakulte TU).

Fakulty, z ktorých pochádzali skúmané súbory: FU – Fakulta umení, Berg F – Banícka fakulta. V oboch súboroch bolo zhodne po 80 členov. Okrem toho ďalším priebežne kontrolovaným znakom bolo pohlavie, keď predpokladaná štruktúra výskumnej vzorky smerovala k približne polovičnému zastúpeniu mužov a žien.

3.3. Metóda výskumu
Pre zber empirických údajov bola využitá dotazníková metóda so súborom 29 otázok
zatvorených a škálovaných otázok, t.j. 218 primárnych znakov a 56 transformovaných znakov (súhrnné priemerné skóre). Charakter použitých otázok zodpovedá štandardnému spô-
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sobu zisťovania vo forme otázok uzavretých (jednopoložkových), otvorených, polootvorených
a viac položkových, ktoré sme štruktúrovali pri vyhodnocovaní v troch úrovniach:
1. determinujúce činitele vzťahu vysokoškolákov k umeniu (zvlášť k literárnemu umeniu),
2.

estetická dimenzia vzťahu vysokoškolákov k umeniu,

3.

estetická dimenzia vzťahu vysokoškolákov k literárnemu umeniu,

4.

miera vplyvu faktorov podieľajúcich sa na vytváraní obojstranného vzťahu
vysokoškoláka k umeniu, zvlášť k literárnemu.

Estetická dimenzia vzťahu vysokoškolákov k umeniu (i literárnemu umeniu) vo svojej
operacionalizovanej podobe rešpektuje teoretické zázemie, definované v prvej časti práce,
ktoré predpokladá špecifikáciu vzťahu k umeniu v rovine estetickej prostredníctvom troch
zložiek (atribútov) estetického vnímania: 1. kognitívnej, 2. emocionálnej a 3. hodnotiacej a to
v aktivitách, orientovaných: 1. percepčne, 2. tvorivo.

Charakter premenných zodpovedá rozlíšeniu škálovaných kontinuálnych (spojitých)
a diskrétnych (nespojitých) veličín. V prípade kontinuálnych premenných bola jednotne použitá 7 – stupňová škála, keď pozitívna orientácia rástla smerom k najnižšiemu možnému
skóre. Súhrnné priemerné skóre bolo vytvárané z celkového počtu premenných (položiek),
zahrnutých v jednej otázke (podľa výsledkov testov reliability korektne) a z položiek, ktoré
pre súhrn všetkých položiek v otázke sýtili extrahované faktory ako štrukturálne úrovne
sledovaného problému.

3.4. Systém výskumných znakov
Systém výskumných znakov predstavuje operacionalizovaný model estetickej dimenzie vzťahu vysokoškolákov k umeniu (zvlášť k literárnemu umeniu) a je členený vzhľadom
na určené úrovne nasledovne:
1. Determinujúce činitele vzťahu vysokoškolákov k umeniu (zvlášť k literárnemu umeniu):
•

obľúbené predmety na základnej škole (otázka č. 4),

•

obľúbené predmety na strednej škole (otázka č. 4),

•

význam detských činností (otázka č. 5),

•

vplyv vybraných determinujúcich činiteľov na vzťah k umeniu (otázka č. 7),

•

vplyv vybraných determinujúcich činiteľov na vzťah k literatúre (otázka č. 7),

•

vplyv názoru vybraných determinujúcich činiteľov na výber čítanej literatúry (otázka
č. 11).

2. Estetická dimenzia vzťahu vysokoškolákov k umeniu:
•

vzťah k vybraným druhom umenia cez „potrebu vnímať“ (otázka č. 6)

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

131

•

potreby, významné pri kontakte s umeleckým dielom (otázka č. 14)

•

vzťah k vybraným druhom umenia cez „potrebu tvoriť“ (otázka č. 6)

3. Estetická dimenzia vzťahu vysokoškolákov k literárnemu umeniu:
•

rešpektuje prvky: 1. percepčné – hodnotiace (P),
2. sebareflexívne (S): a) hodnotenie (H) a b) aktivity (A)
3. tvorivé (T):

-

P

-

SH – význam čítania literatúry pre VŠ (otázka č. 15)

-

SH – literatúra a ilustrácie (otázky č. 19 a 20)

-

SA – obľúbené literárne druhy (otázka č. 13)

-

SA – čas čítať (otázka č. 8)

-

SA – obľúbená tematika epických diel a lyrických básní (otázky č. 16 a 18)

-

SA – obľúbený verš (otázka č.17)

-

SA – obľúbení autori a diela (otázky č. 12., 21., 22., 23)

-

SA – získavanie literatúry (otázka č. 10)

-

T

-

T – tvorivé aktivity (otázka č. 25)

-

T – literárne dielo ako inšpirácia k umeleckej tvorbe (otázka č. 26)

– hodnotenie významu čítania literatúry (otázka č. 9)

– tvorivé námety (otázka č. 24)

3.5. Metódy spracovania údajov
Získané empirické údaje boli spracované pomocou štatistických procedúr deskriptívnej štatistiky, testov reliability (Cronbach´s ALPHA) pre testovanie konzistencie a spoľahlivosti merania pri viacpoložkových otázkach, faktorovej analýzy (kontrola štruktúry viacpoložkových otázok ako reflexia teoretických východísk v operacionalizovanej podobe), ONEWAY (jednofaktorová analýza rozptylu) pre testovanie diferencií medzi expertmi a laikmi
v sledovaných súvislostiach.
Analýze vzťahu vysokoškolákov k (literárnemu) umeniu vzhľadom na okruhy, určené
vo výskumných cieľoch predchádzalo testovanie spoľahlivosti výskumnej metodiky vo vzťahu k viacpoložkovým otázkam. Koeficient reliability – Cronbachovo ALPHA umožňuje sledovať mieru konzistencie položiek ako operacionalizovanej štruktúry jednotlivých predmetne
ohraničených oblastí vzťahu k (literárnemu) umeniu v jeho estetickej dimenzii. Na základe
výsledkov testov reliability a hodnôt koeficientu ALPHA (v rozpätí od 0,65 do 0,92) možno
konštatovať, že štruktúra metodiky v rovine voľby jednotlivých položiek rešpektuje metodologické princípy a požiadavky na spoľahlivosť výskumného nástroja a že použitie týchto položiek pri získavaní empirických údajov o estetickej dimenzii vzťahu vysokoškolákov k (lite-
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rárnemu) umeniu umožňuje získať adekvátny empirický materiál pre korektnú aplikáciu
zvolených analytických procedúr.
Súčasťou testovania štruktúry výskumnej metodiky bolo použitie faktorovej analýzy,
metódy hlavných komponentov (rotácia VARIMAX), ktorá umožňuje sledovať primeranosť
(vhodnosť, či odôvodnenosť) zvolených teoretických východísk, rešpektovaných pri štruktúrovaní metodiky, prípadne poukazuje na niektoré špecifiká, významné pre charakteristiku
vzťahu k umeniu v jeho estetickej dimenzii. Výsledky faktorovej analýzy sú priebežne uvádzané pri analýze charakteru vzťahu vysokoškolákov k (literárnemu) umeniu vzhľadom na
výskumné ciele a hypotézy.
Hlavná línia analýzy je určená výskumnými hypotézami a predpokladá sledovanie (a
testovanie) diferencií v charaktere vzťahu vysokoškolákov k (literárnemu) umeniu vzhľadom
na skupinovú špecifikáciu respondentov. Potrebné údaje sú uvedené v tabuľkovej podobe,
kde je predložený zoznam relevantných položiek a súhrnného skóre, hodnota p (vyjadruje
štatistickú významnosť testovaných diferencií – štatisticky významné p < 0,05), hodnota F –
testu (vyjadruje pomer vnútroskupinového a medziskupinového rozptylu – rastie s rastom
štatistickej významnosti diferencií medzi sledovanými skupinami), priemerné namerané skóre (pre skupinu laikov a skupinu expertov) a súhrnné priemerné skóre. Použitá štatistická
procedúra ONEWAY, jednorozmerná analýzy rozptylu je metódou rozdielovej štatistiky – pre
testovanie medziskupinových diferencií.
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3.6. Výsledky výskumu
3.6.1. Popis výskumnej vzorky
Charakter výskumnej vzorky (výberového súboru) bol určený niekoľkými identifikačnými znakmi: pohlavie, vek, absolvované stredoškolské vzdelanie, veľkosť miesta bydliska,
aktuálne študijné zameranie.

Tab. 1 Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a skupinovej špecifikácie (v %)

SKUPINOVÁ
ŠPECIFIKÁCIA

POHLAVIE
SPOLU
muži

ženy

experti

48,8

51,2

100,0

laici

41,1

58,9

100,0

SPOLU

45,0

55,0

100,0

Výskumná vzorka je teda – aj podľa údajov, uvedených v Tab.1 štruktúrovaná podľa
zaradenia do skupiny expertov (51,2%) a do skupiny laikov (48,8%)

a podľa sekundárne

kontrolovaného znaku – pohlavia. Výskumnú vzorku tvorilo 45% mužov a 55% žien.
V skupine expertov bolo 48,8% mužov a 51,2% žien, v skupine laikov bolo 41,1% mužov
a 58,9% žien. Reálna štruktúra výskumnej vzorky teda plne rešpektuje výberový postup, kde
bolo zohľadnené kritérium skupinovej špecifikácie s predpokladom približne rovnakého zastúpenia expertov a laikov.

Tab.2 Štruktúra výskumnej vzorky podľa veku (v %)

VEK

%

18 – 20 rokov

51,9

21 – 25 rokov

43,8

25 rokov a viac

4,3

SPOLU

100,0
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Veková štruktúra výskumnej vzorky (Tab.2) bola sledovaná v troch vekových kategóriách. Ich reálne zastúpenie poukazuje na to, že najmenšiu skupinu respondentov tvorí veková kategória od 18 do 20 rokov (51,9%), naopak najmenšiu skupinu tvorí veková kategória nad 25 rokov (4,3%). Vekovú kategóriu od 21 do 25 rokov tvorí 43,8% študentov.

Tab.3 Štruktúra výskumnej vzorky podľa veľkosti miesta bydliska (v %)

VEĽKOSŤ MIESTA BYDLISKA

%

do 1000 obyvateľov

6,9

od 1001 do 5000 obyvateľov

17,5

od 5001 do 10000 obyvateľov

8,1

od 10001 do 50000 obyvateľov

16,8

od 50 001 do 100000 obyvateľov

4,4

nad 100 000 obyvateľov

46,3

SPOLU

100,0

Podľa údajov, uvedených v Tab.3 úplná väčšina respondentov pochádza z miest nad
100000 obyvateľov (46,3%). Podstatne menej sú zastúpení obyvatelia obcí a miest od 1001
do 5000 obyvateľov (17,5%) a od 10 001 do 50 000 obyvateľov (16,8%). Najmenej študentov
pochádza zo stredne veľkých miest – od 50 001 do 100 000 obyvateľov (4,4%).
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3.6.2. Determinujúce činitele vzťahu vysokoškolákov k umeniu
(zvlášť k literatúre)
Determinujúce činitele a ich význam pre utváranie (neskoršieho, či aktuálneho) vzťahu vysokoškolákov k (literárnemu) umeniu

predstavujú sféru, ktorá v rôznych podobách

naznačuje vysokoškolákmi hodnotené spätné väzby doterajších kognitívnych, emocionálnych a hodnotiacich atribútov estetickej dimenzie sledovaného vzťahu. Boli skúmané ako:
1.

obľúbené predmety na ZŠ a SŠ,

2.

obľúbené detské činnosti.

3.

význam subjektov utvárania vzťahu k (literárnemu) umeniu.

Tab.4 Obľúbené predmety na základnej škole – skupinová špecifikácia (ONEWAY)

ZAMERANIE

technické zameranie

P

0,52

F

PRIEMERNÉ SKÓRE - M
EXPERTI

LAICI

2,38

2,48

0,42

prírodovedné zameranie

0,03

4,49

3,44

2,93

spoločenskovedné zameranie

0,26

1,23

3,02

2,78

jazykovedné zameranie

0,01

6,41

3,46

2,84

umenovedné zameranie

0,08

3,02

2,35

2,71

Tab. 4 a Tab. 5 obsahujú zistené údaje o obľúbených predmetoch vysokoškolákov na
základnej a strednej škole. Pôvodný súbor predmetov (otázka 4) bol vzhľadom na výsledky
faktorovej analýzy rozdelený na päť predmetových zameraní, identicky s piatimi extrahovanými faktormi, pri základnej i strednej škole rovnako sýtenými príslušnými položkami (obľúbenými predmetmi).
Priemerné skóre, namerané pre skupinu expertov a skupinu laikov bolo získané aritmetickým priemerom priemerných skóre pre jednotlivé premety, ktoré sýtili príslušné faktory (zamerania). Napríklad priemerné skóre pre technické zameranie je spriemernenou hodnotou z priemerného skóre pre: aritmetiku a geometriu, prírodovedné zameranie – pre: zoológiu, botaniku, organickú a anorganickú chémiu, spoločenskovedné zameranie pre: svetové
dejiny, československé (slovenské) dejiny, náuku o spoločnosti, zemepis a geografiu, jazykovedné zameranie pre: slovenský jazyk – gramatiku a cudzie jazyky a umenovedné zameranie
pre: výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, literatúru a estetickú výchovu.

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

136

Tab.5 Obľúbené predmety na strednej škole – skupinová špecifikácia (ONEWAY)

ZAMERANIE

P

F

PRIEMERNÉ SKÓRE - M

EXPERTI

LAICI

technické zameranie

0,00

10,29

3,75

2,85

prírodovedné zameranie

0,00

14,88

3,25

2,16

spoločenskovedné zameranie

0,88

0,02

2,62

2,65

jazykovedné zameranie

0,22

1,52

3,20

2,89

umenovedné zameranie

0,14

2,23

1,78

1,48

Podľa údajov v Tab.4 experti uvádzajú ako najobľúbenejšie predmety umenovedného
zamerania (M=2,35), ale aj predmety technického zamerania (M=2,38). V porovnaní s
obľúbenosťou predmetov ostatných zameraní ide o pomerne výraznú profiláciu, ktorá poukazuje na to, že zvolená forma štúdia nebola náhodná. Laici ako najobľúbenejšie uvádzajú
predmety technického zamerania (M=2,48) a tiež predmety umenovedného zamerania
(M=2,71), ale miera obľúbenosti týchto predmetov je o málo nižšia, než u expertov
a orientácia, či profilácia – vzhľadom na priemerné skóre namerané pri ostatných zameraniach – nie je taká výrazná ako u expertov.
Štatisticky významné sú diferencie medzi expertmi a laikmi pri obľúbenosti predmetov
prírodovedného zamerania (P=0,03 a F=4,49), keď u expertov sú tieto predmety menej obľúbené (M=3,44), než u laikov (M=2,93). Obdobnú situáciu možno pozorovať pri obľúbenosti
predmetov jazykovedného zamerania (P=0,01 a F=6,41). Miera obľúbenosti týchto predmetov
na strednej škole poukazuje (Tab.5) na prehĺbenie diferencií, naznačených pri obľúbenosti
predmetov na základnej škole. Čo je zjavné najmä u expertov, keď obľúbenosť predmetov
umenovedného zamerania je výrazne najväčšia (M=1,78), aj keď o niečo nižšia než u laikov
(M=1,48). Výrazne najmenej obľúbené u expertov sú predmety technického zamerania
(M=3,75) – menej, než na základnej škole. Situácia v skupine laikov je podobná, ale menej
výrazná – obľúbenosť predmetov technického zamerania oproti základnej škole tiež poklesla
(M=2,85) – tu možno pozorovať i štatisticky významné diferencie medzi expertmi a laikmi
(P=0,00 a F=10,29).
V porovnaní so základnou školou v obidvoch sledovaných skupinách vzrástol záujem
o predmety spoločenskovedného zamerania – viac u expertov (ZŠ: M=3,02 a SŠ: M=2,62),
než u laikov (ZŠ: M=2,78 a SŠ: M=2,65).
Tab. 6 prezentuje výsledky významnosti rôznych detských činností pre utvárania
vzťahu vysokoškolákov k literatúre. Štatisticky významné sú diferencie medzi expertmi
a laikmi pri hodnotení významu rozprávania príbehov (P=O,01 a F=6,19), keď tieto sú významnejšie u expertov (M=2,04) než u laikov (M=2,64) a pri hodnotení významu rôznych čin-
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ností v materskej škole (P=0,02 a F=5,49), keď tieto sú významnejšie pre laikov (M=2,77) než
pre expertov (M=3,49).

Tab.6 Význam niektorých činností v detstve pre utváranie (neskoršieho) vzťahu
k literatúre – skupinová špecifikácia (ONEWAY)

P

F

PRIEMERNÉ SKÓRE – M

ČINNOSŤ V DETSTVE
EXPERTI

LAICI

čítanie rozprávok

0,44

0,59

1,40

2,11

rozprávanie rozprávok

0,86

0,03

2,40

2,45

čítanie básničiek

0,12

2,45

3,48

3,93

recitovanie básničiek

0,13

2,31

3,74

4,26

rozprávanie príbehov
(dospelými)

0,01

6,19

2,04

2,64

počúvanie rozprávok – rádio

0,26

1,25

2,84

3,18

sledovanie rozprávok – TV

0,12

2,46

2,67

2,28

sledovanie filmov a iných programov v TV

0,42

0,64

3,27

3,03

detské hry

0,06

3,60

2,96

2,42

rôzne činnosti v materskej škôlke

0,02

5,49

3,49

2,77

ČINNOSTI V DETSTVE
celkom

0,87

0,02

2,88

2,91

Výsledky faktorovej analýzy ukázali, že súbor sledovaných detských činností je štruktúrovaný do troch faktorov: 1. básničky, 2. médiá a materská škola, 3. rozprávky. Detské
činnosti celkove vo svojej významnosti pre utváranie vzťahu vysokoškolákov k literatúre nie
sú štatisticky významne diferencované u expertov a laikov (P=0,87 a F=0,02), čo naznačuje
a minimálny rozdiel v súhrnnom priemernom skóre pre expertov (M=2,88) a laikov (M=2,91).
Subjekty utvárania vzťahu vysokoškolákov k umeniu a literatúre boli faktorovou analýzou štruktúrované do troch faktorov: 1. rodina, 2. učitelia v škole a 3. médiá a sám. Tab.7
poskytuje prehľad významnosti sledovaných subjektov pre utváranie vzťahu k umeniu celkove, keď štatisticky významné diferencie medzi expertmi a laikmi (P=0,02 a F=5,24) ukazujú, že vplyv týchto subjektov celkove je hodnotený ako významnejší u expertov (M=3,05), než
u laikov (M=3,43). Najvýraznejšie sú tieto diferencie na úrovni faktora „médiá a sám“ –
u expertov významnejší (M=2,17), než u laikov (M=3,29). Uvedené súhrnné skóre však poukazuje

na

vcelku

skôr

priemerný

než

výrazný

význam

determinujúcich

činiteľov

v sledovaných súvislostiach.
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Tab.7 Hodnotenie vplyvu determinujúcich činiteľov na vzťah vysokoškolákov
k umeniu -skupinová špecifikácia (ONEWAY)

DETERMINANTY ČINNOSTI
VZŤAHU
K UMENIU

P

F

EXPERTI

LAICI

0,99

0,00

3,76

3,76

DC – učitelia v škole

0,52

0,42

3,07

3,24

DC – médiá a sám

0,00

35,74

2,17

3,29

DETERMINANTY ČINNOSTI
K UMENIU
celkom

0,02

5,24

3,05

3,43

PRIEMERNÉ SKÓRE – M

DC – rodina

Tab.8 Hodnotenie vplyvu determinujúcich činiteľov na vzťah vysokoškolákov
k literatúre - skupinová špecifikácia (ONEWAY)

DETERMINANTY ČINNOSTI
VZŤAHU
K LITERATÚRE

P

F

PRIEMERNÉ SKÓRE – M

EXPERTI

LAICI

DC – rodina

0,54

0,36

3,86

4,00

DC – učitelia v škole

0,04

4,28

3,72

3,17

DC – médiá a sám

0,01

5,60

3,07

3,66

DETERMINANTY ČINNOSTI
K LITERATÚRE
celkom

0,66

0,18

3,54

3,63

Pokiaľ ide o utváranie vzťahu vysokoškolákov k literatúre (Tab.8), podľa priemerného
skóre študenti – experti ako najmenej významný uvádzajú vplyv rodiny (M=3,86) a vplyv
učiteľov v škole (M=3,72).
Pri utváraní vzťahu k literatúre je zjavná diferenciácia v hodnotení významu subjektu
utvárania tohto vzťahu na úrovni faktora „médiá a sám“ (P=0,01 a F=5,60), ktoré sú hodnotené výrazne pozitívnejšie skupinou expertov (M=3,07), než skupinou laikov (M=3,66). Možno
uvažovať o výraznom individuálnom záujme, ktorý je u expertov intenzívnejší než u laikov.
Význam subjektov pri utváraní vzťahu k literatúre nie je skupinovou špecifikáciou
štatisticky významne diferencovaný a aj priemerné skóre poukazuje na úplnú absenciu diferencií (P=0,66 a F=0,18).
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Tab.9 poskytuje údaje o hodnotení vplyvu názoru obdobného súboru determinujúcich
činiteľov na výber čítanej literatúry. Pohľad na priemerné namerané skóre u laikov a
i expertov

poukazuje

na

to,

že

sledované

determinujúce

činitele

sú

v porovnaní

s hodnotením ich významu pre utváranie vzťahu k umeniu i vzťahu k literatúre oveľa menej
dôležité. Situácia je odlišná len vo vzťahu k faktoru „médiá, neformálne skupiny a sám“ ,
ktoré sú celkove v porovnaní s ostatnými subjektmi významnejšie. Štatisticky významné
diferencie poukazujú na to, že (P=0,00 a F=16,06), sú významnejšie pre expertov (M=2,76),
než pre laikov (M=3,45). Tieto zistenia opäť naznačujú, že experti prejavujú intenzívnejší
individuálny záujem i vo vzťahu k umeniu i vo vzťahu k literatúre než laici.

Tab.9 Hodnotenie vplyvu názoru determinujúcich činiteľov na výber čítanej literatúry
- skupinová špecifikácia (ONEWAY)

DETERMINUJÚCI ČINITEĽ

P

F

PRIEMERNÉ SKÓRE – M

EXPERTI

LAICI

NDC – rodina

0,37

0,81

4,85

4,63

NDC – učitelia v škole

0,41

0,68

4,63

4,42

NDC – médiá, neformálne skupiny, sám

0,00

16,06

2,76

3,45

NÁZOR DETERMINUJÚCICH
ČINITEĽOV
Spolu

0,48

0,49

4,03

4,14

3.6.3. Estetická dimenzia vzťahu vysokoškolákov k umeniu
Údaje v Tab.10 prezentujú hodnotenie intenzity vzťahu k uvedeným druhom umenia
cez „potrebu vnímať“ (1 = veľmi silná, 7 = žiadna). Súbor položiek označuje jednotlivé druhy
umenia, ktoré boli pomocou faktorovej analýzy združené do 4 druhov umení v súlade so
sledovanou štruktúrou umení: 1. literárne, 2.hudobné, 3. výtvarné a 4. tanec.
Podľa údajov v tabuľke je vzťah študentov k sledovaným druhom umenia rozdielny,
keď celkove „potreba vnímať“ je hodnotená ako najintenzívnejšia vo vzťahu k výtvarnému
umeniu, o niečo menej k hudobnému umeniu. „Potreba vnímať“ rôzne druhy umenia celkove je vzhľadom na skupinovú špecifikáciu študentov diferencovaná – a to štatisticky významne (P=0,00 a F=10,65), intenzívnejšia u expertov (M=2,59) než u laikov (M=3,02).
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Tab. 10 Hodnotenie vzťahu k uvedeným druhom umenia cez „potrebu vnímať“ –
skupinová špecifikácia (ONEWAY)

DRUH UMENIA

P

F

PRIEMERNÉ SKÓRE – M

EXPERTI

LAICI

literárne

0,03

4,44

3,03

3,49

hudobné

0,11

2,54

2,63

2,93

výtvarné

0,00

35,41

1,41

2,57

tanec

0,15

2,07

3,60

3,20

DRUHY UMENIA
celkom

0,00

10,65

2,59

3,02

Diferencia medzi expertmi a laikmi je najvýraznejšia pri „potrebe vnímať“ výtvarné
umenie (P=0,00 a F=35,41), keď experti vykazujú „potrebu vnímať“ výtvarné umenie ako
intenzívnejšiu (M=1,41) než laici (M=2,57). Štatisticky významné sú aj diferencie medzi expertmi a laikmi, pokiaľ ide o „potrebu vnímať“ literárne umenie (P=0,03 a F=4,44), keď túto
opäť experti hodnotia ako intenzívnejšiu (M=3,03) v porovnaní s laikmi (M=3,49).
Ďalšia časť analýzy bola venovaná potrebám, ktoré sú pre študentov významné pri
kontakte s umeleckým dielom (literárnym, hudobným, výtvarným). Výsledky analýzy poukazujú na to, že význam sledovaných potrieb a jeho hodnotenie študentmi je výrazne odlišné
vzhľadom na sledované druhy umenia. Táto skutočnosť sa odrazila aj v štruktúre sledovaných potrieb, ktorá podľa výsledkov faktorovej analýzy rešpektuje v položkách (operacionalizáciou) zohľadňované atribúty estetického vnímania, ale vykazuje aj zjavné špecifiká najmä
vzhľadom na skúmané potreby pri jednotlivých druhoch umenia.
Súbor potrieb, významných pri kontakte s literárnym dielom je štruktúrovaný v dvoch
faktoroch: 1. kognitívno-emocionálne potreby a 2. spoločensko-hodnotiace potreby. Faktor 1
je sýtený položkami 1, 2, 3, 6, 7, 8 a faktor 2 sýtia položky 4, 9, 10, 11.
Podľa výsledkov štatistického spracovania sú diferencie medzi expertmi a laikmi štatisticky významné (P=0,00 a F=8,76), keď experti vykazujú väčší význam kontaktu
s literárnym dielom, sledovaným cez komplex hodnotených potrieb (M=3,06) než laici
(M=3,59). Obdobne na úrovni súhrnných priemerných skóre pre faktorované úrovne boli
zistené štatisticky významné diferencie medzi expertmi a laikmi, keď priemerné skóre
v charaktere diferencií zodpovedá zisteniu na úrovni celkového skóre pre význam sledovaných potrieb, teda tieto sú významnejšie pre expertov než pre laikov. Kontakt s literárnym
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dielom, sledovaný cez súbor uvedených potrieb je najvýznamnejší na úrovni kongitívnoemocionálnej pre expertov M=2,69 a pre laikov M=3,17. Teda uspokojenie potrieb, zahrnutých do tejto úrovne je pre študentov o niečo významnejší než uspokojenie potrieb druhej
úrovne

Tab. 11. Hodnotenie významu potrieb pri kontakte s literárnym dielom - skupinová
špecifikácia (ONEWAY)

POTREBA

P

F

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M
EXPERTI

LAICI

poznávať umelecky stvárnený svet

0,00

12,66

2,48

3,37

získať príjemný zážitok

0,72

0,12

2,43

2,51

„byť v kontakte“ s umeleckým prejavom

0,02

5,90

2,98

3,67

hľadať vzory pre vlastné umelecké vyjadrenia

0,05

3,88

3,74

4,28

uspokojiť zvedavosť

0,16

1,95

2,80

3,18

prísť na „iné myšlienky“, odreagovať sa

0,92

0,00

2,72

2,74

preniknúť do zvláštneho sveta umeleckého vyjadrovania

0,00

10,35

2,67

3,58

hľadať krásu, ušľachtilosť, čistotu

0,36

0,82

3,07

3,36

hľadať „silné pocity“ (napätie, radosť)

0,11

2,55

2,50

2,94

rozprávať sa s ľuďmi o umeleckom diele

0,00

14,77

3,19

4,31

hľadať inšpirácie pre pracovné činnosti

0,00

28,02

2,91

4,37

získať (udržať si) spoločenskú prestíž

0,15

2,03

5,18

4,76

POTREBA KONTAKTU s LITERÁRNYM
DIELOM celkom

0,00

8,76

3,06

3,59

POTREBA KONTAKTU s LITERÁRNYM
DIELOM – kognitívno-emocionálna úroveň

0,02

5,56

2,69

3,17

POTREBA KONTAKTU S LITERÁRNYM
DIELOM – spoločensko-hodnotiaca úroveň

0,00

10,49

3,76

4,43

Pre skupinu expertov sú pri kontakte s literárnym dielom najvýznamnejšie tieto potreby: získať príjemný zážitok (M=2,43) a poznávať umelecky stvárnený svet (M=2,48) teda
kognitívno-emocionálne potreby a pre skupinu laikov získať príjemný zážitok (M=2,51)
a prísť na iné myšlienky, odreagovať sa (M=2,74), teda opäť kognitívno-emocionálne potreby.
Priemerné skóre je pri všetkých sledovaných (hodnotených) potrebách vyššie u laikov než
u expertov, teda všetky potreby, ktoré charakterizujú kontakt študentov s literárnym dielom
sú významnejšie pre expertov než pre laikov, rovnako ako celkovo samotný kontakt.
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V Tab.12 sú uvedené výsledky štatistického spracovania významu komplexu potrieb,
charakterizujúcich kontakt študentov s hudobným dielom. Podľa prezentovaných zistení je
potreba kontaktu s hudobným dielom v skupinovej špecifikácii diferencovaná štatisticky
významne (P=0,00 a F=17,18).
Súhrnné priemerné skóre poukazuje na to, že podobne ako pri kontakte s literárnym
dielom sú sledované potreby celkovo významnejšie pre skupinu expertov (M=2,75) než pre
skupinu laikov (M=3,50). Súbor potrieb bol podobne ako pri kontakte s literárnym dielom
štruktúrovaný v dvoch faktoroch – úrovniach: 1. kognitívno-emocionálna a 2. spoločenskohodnotiaca. Aj na úrovni týchto faktorov sú diferencie medzi expertmi a laikmi štatisticky
významné a súhrnné priemerné skóre poukazuje na to, že (podobne ako pri kontakte
s literárnym dielom) potreby, združené na úrovni kognitívno-emocionálnej sú pre obidve
skupiny študentov významnejšie (pre expertov M=2,20 a pre laikov M=2,99) než potreby,
združené na úrovni spoločensko-hodnotiacej (pre expertov M=3,52 a pre laikov M=4,24).
Najvýznamnejšou potrebou je pre obidve skupiny potreba získať príjemný zážitok
a potreby prísť na iné myšlienky, odreagovať sa. Podľa priemerného nameraného skóre sú
tieto potreby pre študentov obidvoch skupín významnejšie než pri kontakte s literárnym
dielom. Najmenej významné sú pre expertov i laikov, rovnako ako pri kontakte s literárnym
dielom, potreby získať si (udržať) spoločenskú prestíž, hľadať inšpirácie pre pracovné činnosti, ale tiež potreba hľadať vzory pre vlastné umelecké vyjadrenia.
Napriek tomu, že existujú i štatisticky významné medziskupinové diferencie, keď experti vykazujú uspokojenie sledovaných potrieb ako významnejšie než laici, najintenzívnejšie
a najmenej intenzívne potreby sú pre obidve skupiny identické.
Výsledky zistení pri analýze významu sledovaných potrieb v kontakte s výtvarným
dielom sú charakterizované výraznou diferenciáciou na základe skupinovej špecifikácie. Diferencie medzi expertmi a laikmi sú vysoko štatisticky významné pri hodnotení významnosti
všetkých sledovaných potrieb.
Priemerné namerané skóre i súhrnné skóre potreby kontaktu s výtvarným dielom
celkove poukazuje na to, že kontakt študentov s výtvarným dielom je prostredníctvom sledovaných potrieb hodnotený ako výrazne najvýznamnejší, v porovnaní s hodnotením kontaktu
s literárnym a hudobným dielom.
Faktorová analýza však vytvorila odlišnú štruktúru potrieb než pri kontakte
s literárnym a hudobným dielom, a to v dvoch faktoroch – úrovniach: 1. kognitívnohodnotiaca a 2. spoločensko-úniková (relaxačná).
Podľa súhrnného priemerného skóre sú pre obidve skupiny významnejšie potreby
kognitívno-hodnotiacej úrovne, výrazne významnejšie pre skupinu expertov (M=1,89) než pre
laikov (M=3,77). Pre skupinu expertov je kontakt s výtvarným dielom charakterizovaný súborom potrieb výrazne významnejší pri všetkých sledovaných položkách než pre skupinu
laikov. Najvýznamnejšie je pre expertov uspokojiť potrebu poznávať umelecky stvárnený svet
(M=1,54), najmenej potrebu získať (udržať si) spoločenskú prestíž (M=4,52). Pre skupinu
laikov je najvýznamnejšou potreba získať príjemný zážitok (M=3,17) a najmenej významná
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potreba získať (udržať si) spoločenskú prestíž (M=5,29).
Štúdium interskupinových diferencií poukazuje na to, že najvýraznejšie diferencie medzi
expertmi a laikmi (P=0,00 a F=116,46) pri potrebe hľadať inšpirácie pre pracovné činnosti,
keď táto je významnejšia pre expertov (M=2,07) než pre laikov (M=4,96). Teda pre skupinu
laikov je to druhá najmenej významná potreba.

Tab. 12 Hodnotenie významu potrieb pri kontakte s hudobným dielom – skupinová
špecifikácia (ONEWAY)

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M

P

F

EXPERTI

LAICI

poznávať umelecky stvárnený svet

0,00

10,60

2,65

3,58

získať príjemný zážitok

0,11

2,57

1,65

1,97

„byť v kontakte“ s umeleckým prejavom

0,00

8,25

2,39

3,18

hľadať vzory pre vlastné um. vyjadrenia

0,00

8,61

3,60

4,50

uspokojiť zvedavosť

0,04

3,91

3,26

3,88

prísť na „iné myšlienky“, odreagovať sa

0,44

0,59

1,76

1,94

preniknúť do zvláštneho sveta umeleckého vyjadrenia

0,00

19,65

2,26

3,49

hľadať krásu, ušľachtilosť, čistotu

0,03

4,60

2,67

3,32

hľadať „silné pocity“ (napätie, radosť)

0,00

29,25

2,00

3,44

rozprávať sa s ľuďmi o umeleckom diele

0,05

3,71

3,12

3,69

hľadať inšpirácie pre pracovné činnosti

0,00

34,77

2,70

4,45

získať (udržať si) spoločenskú prestíž

0,44

0,60

4,91

4,65

POTREBA KONTAKTU S HUDOBNÝM
DIELOM celkom

0,00

17,18

2,75

3,50

POTREBA KONTAKTU S HUDOBNÝM
DIELOM - kognitívno-emocionálna úroveň

0,00

18,39

2,20

2,99

POTREBA KONTAKTU S HUDOBNÝM
DIELOM - spoločensko-hodnotiaca úroveň

0,00

9,71

3,52

4,24

POTREBA
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Tab. 13 Hodnotenie významu potrieb pri kontakte s výtvarným dielom - skupinová
špecifikácia (ONEWAY)

POTREBA

P

F

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M
EXPERTI

LAICI

poznávať umelecky stvárnený svet

0,00

70,02

1,54

3,63

získať príjemný zážitok

0,00

28,23

1,79

3,17

„byť v kontakte“ s umeleckým prejavom

0,00

85,94

1,75

4,11

hľadať vzory pre vlastné um. vyjadrenia

0,00

132,8

1,95

4,78

1
uspokojiť zvedavosť

0,00

30,38

2,29

3,88

Prísť na „iné myšlienky“, odreagovať sa

0,00

20,44

2,51

3,81

preniknúť do zvláštneho sveta umeleckého
vyjadrovania

0,00

80,80

1,60

3,81

hľadať krásu, ušľachtilosť, čistotu

0,00

10,90

2,32

3,31

hľadať „silné pocity“ (napätie, radosť)

0,00

44,28

2,01

3,86

rozprávať sa s ľuďmi o umeleckom diele

0,00

79,51

2,21

4,53

hľadať inšpirácie pre pracovné činnosti

0,00

116,4

2,07

4,96

6
získať (udržať si) spoločenskú prestíž

0,01

5,80

4,52

5,29

POTREBA KONTAKTU S VÝTVARNÝM
DIELOM
celkom

0,00

113,9

2,21

4,09

POTREBA KONTAKTU S VÝTVARNÝM
DIELOM – kognitívno-hodnotiaca úroveň

0,00

97,78

1,89

3,77

POTREBA KONTAKTU S VÝTVARNÝM
DIELOM – spoločensko-úniková úroveň

0,00

82,77

2,67

4,54

6

Pokiaľ ide o hodnotenie vzťahu k umeniu cez „potrebu tvoriť“ (Tab.14), situácia je výrazne špecifická. Podľa priemerného skóre je vzťah študentov cez „potrebu tvoriť“

menej

intenzívny než cez „potrebu vnímať“. To znamená, že percepčná línia sledovaného vzťahu
k umeniu je pre študentov príťažlivejšia než línia tvorivá. „Potreba tvoriť“ nediferencuje hodnotenie vzťahu študentov k sledovaným druhom umenia z pohľadu skupinovej špecifikácie
štatisticky významne (P=0,13 a F=2,26), snáď len podľa celkového priemerného skóre možno
uvažovať o silnejšej potrebe tvoriť u expertov (M=4,12) než u laikov (M=4,44). Zistené priemerné skóre však naznačuje, že potreba tvoriť v sledovaných súvislostiach nie je veľmi intenzívna – skôr priemerná.
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Tab. 14 Hodnotenie vzťahu k uvedeným druhom umenia cez „potrebu tvoriť“ –
skupinová špecifikácia (ONEWAY)

PRIEMERNÉ SKÓRE – M
DRUH UMENIA

P

F
EXPERTI

LAICI

Literárne

0,17

1,89

4,76

5,16

Hudobné

0,53

0,38

4,77

4,96

Výtvarné

0,00

29,41

2,11

3,40

Tanec

0,00

9,48

4,86

3,90

DRUHY UMENIA celkom

0,13

2,26

4,12

4,44

Zaujímavé je zistenie vo vzťahu k výtvarnému umeniu, kde štatisticky významné
diferencie (P=0,00 a F=29,41) poukazujú na to, že v skupine expertov ide o výrazne najsilnejšiu inklináciu k potrebe tvoriť (M=2,11), oproti ostatným druhom umenia, aj keď táto je
nižšia než pri potrebe vnímať. V skupine laikov je situácia podobná, ale vyššie namerané
skóre (M=3,40) ukazuje, že potreba tvoriť je zjavne nižšia než u expertov.
Súčasťou analýzy vzťahu študentov k literárnemu umeniu bolo hodnotenie významu
čítania literatúry pre všetkých ľudí v dnešnej dobe. Tab.15 poskytuje prehľad zistení na úrovni jednotlivých položiek i na faktorovou analýzou vytvorených štruktúrnych úrovniach.
Súhrnné priemerné skóre významu čítania literatúry celkom vykazuje štatisticky významné diferencie medzi expertmi a laikmi (P=0,03 a F=4,41), keď skupina expertov hodnotí
čítanie literatúry ako významnejšie (M=2,47) než skupina laikov (M=2,78). Ako možno pozorovať podľa priemerného skóre, diferencie sú veľmi malé. Tieto sa mierne prehlbujú na úrovni kognitívnej (P=0,00 a F=11,26), kde pre expertov bolo namerané súhrnné skóre
M=1,51 a pre laikov M=1,95.
Faktorová analýza umožnila štruktúrovať položky hodnotenia významu čítania literatúry do troch úrovní, keď okrem spomínanej – kognitívnej úrovne, boli položky členené
ďalej na úrovni emocionálnej a hodnotiacej. Táto empiricky vytvorená štruktúra plne korešponduje s anticipovanými atribútmi estetickej dimenzie vzťahu k literatúre, operacionalizovanými v jednotlivých položkách.
Podľa súhrnného priemerného skóre, nameraného pre každú z troch úrovní možno konštatovať, že pre študentov (expertov i laikov) je

najvýznamnejšia úroveň kognitívna, teda

položky, ktoré ju tvoria (sýtia ako faktor) sú chápané a hodnotené ako najvýznamnejšie
(1,2,3,8).
Naopak, najmenej významné sú položky, ktoré tvoria emocionálnu úroveň hodnotenia
významu čítania literatúry, pričom diferencie medzi sledovanými skupinami študentov nie
sú štatisticky významné (pre expertov M=3,13 a pre laikov M=3,45). Túto úroveň podľa výsledkov faktorovej analýzy tvoria zároveň položky, ktoré vypovedajú o únikovom či relaxač-
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nom význame čítania literatúry (5, 6, 12).

Tab.15 Hodnotenie významu čítania literatúry – skupinová špecifikácia (ONEWAY)

VÝZNAM ČÍTANIA

P

F

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M
EXPERTI

LAICI

neustále vzdelávanie, poznávanie

0,00

14,83

1,27

1,84

získavanie informácií (o ľuďoch, histórii, kultúre )

0,00

7, 89

1,38

1,82

rozvíjanie vyjadrovacích schopností

0,07

3,17

1,57

1,91

spestrenie života

0,10

2,68

2,47

2,86

hľadanie úniku zo všednosti

0,60

0,27

3,18

3,33

uspokojenie potreby zážitku

0,08

3,11

3,41

3,88

hľadanie ľudských hodnôt

0,14

2,19

2,95

3,35

rozvíjanie predstavivosti

0,03

4,46

1,82

2,23

rozvíjanie schopnosti hodnotiť (ľudí, situácie )

0,58

0,29

2,74

2,88

rozvíjanie schopnosti riešiť problémy ľudí

0,12

2,48

3,68

3,25

rozvíjanie tvorivých schopností

0,03

4,81

2,34

2,84

relax, vyplnenie voľného času

0,24

1,35

2,80

3,14

VÝZNAM ČÍTANIA LITERATÚRY celkom

0,03

4,41

2,47

2,78

VÝZNAM ČÍTANIA LITERATÚRY
– kognitívna úroveň

0,00

11,26

1,51

1,95

VÝZNAM ČÍTANIA LITERATÚRY
– emocionálna úroveň

0,17

1,94

3,13

3,45

VÝZNAM ČÍTANIA LITERATÚRY
– hodnotiaca úroveň

0,44

0,60

2,92

3,08

Pohľad na výsledky analýzy cez jednotlivé položky len potvrdzuje už uvedené zistenia,
ktoré poukazujú na výrazne (a štatisticky významne) diferencovanú úlohu skupinovej špecifikácie na úrovni celkového súhrnného skóre pre kognitívnu úroveň. Táto sa najvýraznejšie
prejavuje pri hodnotení významu čítania literatúry (P=0,00 a F=14,83) pre neustále vzdelávanie, poznávanie. Pre skupinu expertov ide o položku, ktorá je v celom súbore položiek
hodnotená ako najvýznamnejšia (M=1,27), tesne pred získavaním informácií (M=1,38). Skupina laikov hodnotí tieto dve položky kognitívnej úrovne ako takmer rovnako významné
(M=1,82 a M=1,84), ale menej významné než u expertov.
Naopak najmenej významné je pre skupinu expertov čítanie literatúry pre rozvíjanie
schopnosti riešiť problémy ľudí (M=3,68) a tiež uspokojenie potreby zážitku (M=3,41), čo je
pre skupinu laikov najmenej významná úloha čítania literatúry (M=3,88).
Všetky sledované položky z pohľadu priemerného skóre hovoria o tom, že (aj keď nie
štatisticky významne) skupina expertov všeobecne považuje čítanie literatúry za významnej-
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šie než skupina laikov, keď takmer všetky priemerné skóre pre jednotlivé položky sú vyššie
u laikov než u expertov.
V rozlíšení sebareflexívnych charakteristík vzťahu študentov k literatúre bola ďalšia
časť metodiky venovaná hodnoteniu významu čítania literatúry pre vysokoškolákov, kde
študenti hodnotili, aký význam má čítanie literatúry pre nich samotných.
Hodnotenie významu čítania literatúry bolo sledované súborom položiek, podľa faktorovej analýzy štruktúrovaných v troch úrovniach (faktoroch): 1. sociálna úroveň (3, 4, 5, 6,
7, 8), 2. tvorivo-humánna úroveň (9, 10, 11, 12), 3. relaxačná úroveň (1, 2).
Výsledky štatistického spracovania údajov sú uvedené v Tab.16. Pohľad na celkový
význam čítania literatúry pre študentov poukazuje na veľmi tesne štatisticky významné diferencie medzi skupinou expertov (M=3,26) a skupinou laikov (M=3,58), keď P=0,00 a F=3,75.

Tab.16 Hodnotenie významu čítania literatúry pre vysokoškolákov - skupinová
špecifikácia (ONEWAY)

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M
VÝZNAM

ČÍTANIA

P

F
EXPERTI

LAICI

pomáha vyplniť voľný čas

0,17

1,85

3,89

3,49

poskytuje príležitosť oddýchnuť si

0,34

0,89

3,34

3,08

povzbudzuje kladný postoj k životu

0,39

0,73

2,93

3,15

pomáha riešiť citové vzťahy

0,90

0,02

4,56

4,53

pomáha riešiť medziľudské vzťahy

0,90

0,02

4,18

4,22

pomáha chápať iných ľudí

0,60

0,31

3,22

3,37

pomáha riešiť životné situácie

0,91

0,01

4,11

4,14

posilňuje v čase núdze, krízy

0,23

1,44

3,33

3,67

umožňuje cítiť sa ako súčasť rôznych
ľudských osudov

0,51

0,41

2,98

3,15

povzbudzuje túžbu tvoriť

0,00

47,43

2,45

4,30

je zdrojom inšpirácie

0,00

22,49

2,23

3,45

poskytuje možnosť porovnávať sa
s autormi, hrdinami

0,19

1,72

3,49

3,86

oživuje, spestruje vyjadrovacie schopnosti

0,02

5,44

1,70

2,14

VÝZNAM ČÍTANIA LITERATÚRY
celkom

0,05

3,75

3,26

3,58

VÝZNAM ČÍTANIA LITERATÚRY
- sociálna úroveň

0,58

0,30

3,72

3,85

VÝZNAM ČÍTANIA LITERATÚRY
- tvorivo – humánna úroveň

0,00

22,08

2,79

3,69

VÝZNAM ČÍTANIA LITERATÚRY
- „relax“ úroveň

0,21

1,57

3,62

3,28

Súhrnné skóre pre obidve skupiny študentov však naznačuje, že hodnotenie významu
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čítania literatúry pre ľudí vôbec (Tab.15), teda celkové postavenie literatúry v živote človeka
hodnotia ako významnejšie než postavenie literatúry vo vlastnom živote, teda na úrovni sebareflexie. Na otázku „prečo?“ možno hľadať odpovede prostredníctvom, hypotetických úvah,
prípadne anticipačne predpokladať významné explanačné súvislosti.
Podľa výsledkov spracovania údajov je čítanie literatúry pre študentov najvýznamnejšie na tvorivo – humánnej úrovni. Diferencie medzi expertmi a laikmi sú štatisticky významné (P=0,00 a F=2,08) a poukazujú na to, že skupina expertov hodnotí čítanie literatúry
ako podstatne významnejšie pre túto úroveň (M=2,79) než skupina laikov (M=3,69).
Výsledky spracovania údajov na relaxačnej úrovni poukazujú (aj keď nie štatisticky
významne), že čítanie literatúry je pre tento účel významnejšie pre laikov (M=3,28) než pre
expertov (M=3,62). Pre skupinu laikov ide dokonca o najvýznamnejšiu zo všetkých troch
štrukturálnych úrovní významu čítania literatúry.
Pohľad na význam čítania literatúry pre študentov cez namerané a spracované skóre
pre jednotlivé položky poukazuje na to, že položky, kde boli zistené výrazné (a štatisticky
významné) diferencie medzi expertmi a laikmi označujú významy, spojené s tvorivými aktivitami. Čítanie literatúry je pre študentov významné ako zdroj inšpirácie. Podľa priemerného
skóre je takéto vnímanie významu čítania literatúry intenzívnejšie u expertov (M=2,23) než
u laikov (M=3,45), keď P=0,00 a F=22,49.
Skutočnosť, že čítanie literatúry povzbudzuje túžbu tvoriť je hodnotená ako najvýznamnejšia v skupine expertov (M=2,45) než v skupine laikov (M=5,30). Diferencie medzi
sledovanými skupinami študentov sú veľmi výrazné a štatisticky významné (P=0,00
a F=47,43). Je možné, podľa týchto zistení uvažovať o tom, že diferencie medzi expertmi
a laikmi sú veľmi výrazné vo vzťahu k tvorivým aktivitám, oveľa výraznejšie, než vo vzťahu
k aktivitám percepčným.
Pre skupinu expertov je čítanie literatúry najvýznamnejšie preto, že oživuje a spestruje vyjadrovacie schopnosti (M=1,70). Diferencie medzi expertmi a laikmi sú tu štatisticky
významné (P=0,02 a F=5,44), keď pre skupinu laikov význam čítania literatúry pre oživenie
a spestrenie vyjadrovacích schopností je menej významné (M=2,14). Podľa priemerných skóre pre sledované položky je však aj pre skupinu laikov táto položka hodnotená ako najvýznamnejšia.
Naopak, najmenej významné je čítanie literatúry pre riešenie citových vzťahov, a to
tak v skupine expertov (M=4,56), ako aj v skupine laikov (M=4,53). Ako možno vidieť podľa
nameraného skóre, skutočnosť, že čítanie literatúry môže pomáhať študentom pri riešení
citových vzťahov je pre obidve skupiny študentov len priemerne významná a nemožno konštatovať ani diferencie medzi sledovanými skupinami expertov a laikov.
Vzhľadom na profesionálne zameranie študentov a snahu študovať charakter vzťahu
študentov k umeniu (zvlášť k literatúre), ako prejav estetickým záujmov, bola analýza venovaná úlohe ilustrácií v čítanej literatúre.
Výsledky analýzy poukazujú na vysoko významné diferencie medzi expertmi a laikmi.
Podľa priemerného skóre (Tab.17) pre obidve skupiny študenti viac venujú pozornosť sa-
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motným ilustráciám diela, ktoré čítajú, než autorovi ilustrácií. Skupina expertov vykazuje
veľmi intenzívny záujem o ilustrácie (M=1,79), v skupine laikov bol zistený podstatne menší
záujem (M=3,62), pričom interskupinové diferencie sú štatisticky významné (P=0,00
a F=55,23).
Zistenia sledujúce záujem čitateľa o autorovi ilustrácií naznačujú, že skupina expertov sa o autorov ilustrácií v čítanom diele zaujíma podstatne intenzívnejšie (M=2,47) než
skupina laikov (M=5,31), keď diferencie medzi skupinou expertov a laikov sú vysoko štatisticky významné (P=0,00 a F=122,64).

Tab.17 Význam ilustrácií v čítanej literatúre – skupinová špecifikácia (ONEWAY)

ILUSTRÁCIE

P

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M

F

EXPERTI

LAICI

Zaujíma Vás, kto ilustroval knihy, ktoré čítate? (1-rozh. zaujíma, 7-rozh. nezaujíma)

0,00

122,64

2,47

5,31

Venujete pozornosť ilustráciám diela, ktoré
čítate? (1-vždy, 7-nikdy)

0,00

55,23

1,79

3,62

Tab.18 Obľúbené literárne druhy – skupinová špecifikácia (ONEWAY)

OBĽÚBENÉ LITERÁRNE DRUHY

P

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M

F

EXPERTI

LAICI

lyrika

0,00

14,08

3,38

4,50

epika

0,17

1,92

2,33

2,71

dráma

0,57

0,32

3,13

3,29

Obľúbené literárne druhy, (podľa odpovedí respondentov) poukazujú na to, že všetky
tri literárne druhy t. j. lyrika, epika, dráma, sú obľúbenejšie v skupine expertov než
v skupine laikov. V obidvoch skupinách sú najobľúbenejšie epické diela, o niečo menej dráma

a najmenej

lyrika.

Štatisticky

významné

sú

interskupinové

diferencie

(P=0,00

a F=14,08), keď obľúbenosť lyrických diel je v skupine expertov vyššia (M=3,38) než
v skupine laikov (M=4,50).
Zistenia, či študenti subjektívne pociťujú dostatok času na čítanie literatúry, hovoria
o tom, že bez výrazných interskupinových diferencií (experti M=4,41 a laici M=4,64) hodno-
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tia svoje časom ohraničené možnosti ako priemerné. To znamená, že sami cítia oveľa väčšiu
potrebu čítať literatúru než majú možnosť ju realizovať.

Tab. 19 Subjektívne pociťovaný dostatok času na čítanie literatúry – skupinová
špecifikácia (ONEWAY)

ČAS

ČÍTAŤ

P

Máte pre potrebu venovať sa literatúre
dostatok času (1-rozhodne áno,
7-rozhodne nie)

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M

F

0,42

0,65

EXPERTI

LAICI

4,41

4,64

Tab. 20 Obľúbená tematika lyrických básní – skupinová špecifikácia (ONEWAY)

TEMATIKA
LYRICKÝCH
BÁSNÍ

P

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M

F

EXPERTI

LAICI

Prírodná (náladová)

0,66

0,19

4,34

4,47

Intímna (úvahová)

0,31

1,05

3,06

3,38

Spoločenská (sociálna)

0,06

3,51

4,07

4,65

ČÍTANIE LYRICKÝCH BÁSNÍ
celkom

0,17

1,87

3,82

4,17

Okrem obľúbenosti literárnych žánrov boli v analýze sledované aj obľúbené tematiky
lyrických básní (Tab.20) a obľúbené tematiky epických diel. Podľa údajov, uvedených
v Tab.20, obľúbenosť tém lyrických básní nevykazuje štatisticky významné interskupinové
diferencie. Súhrnné priemerné skóre poukazuje na nepatrné rozdiely medzi expertmi
a laikmi, pričom experti (M=3,82)

sa celkove viac venujú uvedeným témam než laici

(M=4,17).
Pre obidve skupiny študentov sú najobľúbenejšie básne s intímnou (úvahovou) témou. Najmenej zaujímavé sú pre expertov básne s prírodnou (náladovou) tematikou
(M=4,34) a pre laikov básne so spoločenskou tematikou (M=4,65).
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Tab.21. Obľúbený verš pri čítaní lyriky – skupinová špecifikácia (v %)

SKUPINOVÁ
ŠPECIFIKÁCIA

OBĽÚBENÝ

VERŠ

SPOLU

VIAZANÝ

VOĽNÝ

NEVIEM

EXPERTI

12,21

53,66

34,15

100,0

LAICI

24,65

26,92

47,44

100,0

SPOLU

18,76

40,63

40,63

100,0

Podľa zistených údajov, uvedených v Tab.21, študenti celkove uprednostňujú najmä
voľný verš (40,63%), avšak rovnaké množstvo študentov sa k otázke nevedelo vyjadriť
(40,63%). Voľný verš je obľúbenejší u expertov (53,66%) než u laikov (26,92%). V skupine
laikov sme zistili, že veľmi malým rozdielom uprednostňujú voľný verš (26,92%) pred viazaným (24,65%), ale oveľa väčší počet študentov z tejto skupiny nevedelo odpovedať na otázku
(47,44%).
Zjavné diferencie medzi skupinou expertov a laikov boli zistené pri obľúbených tematikách epických diel. Ich čítanie celkove poukazuje na väčší záujem v skupine expertov než
v skupine laikov. Najvýraznejšie sú interskupinové diferencie v obľúbenosti ľúbostných diel
(P=0,00 a F=23,23), životopisných diel (P=0,00 a F=25,65) a dokumentárnej literatúry
(P=0,00 a F=16,42).
Podľa priemerného nameraného skóre je ľúbostná tematika obľúbenejšia v skupine
laikov (M=3,10) než v skupine expertov (M=4,46). Životopisné diela sú naopak výrazne obľúbenejšie v skupine expertov (M=2,8) než v skupine laikov (M=24), podobne dokumentárna
literatúra je obľúbenejšia u expertov (M=3,09) než u laikov (M=4,29).
Skupina expertov vykazuje ako najobľúbenejšiu životopisnú tematiku (M=,2,88) a ako
najmenej (až priemerne) obľúbenú tematiku ľúbostnú (M=4,46) a vedecko-fantastickú (sci-fi)
(M=4,41).
Najobľúbenejšie sú v skupine laikov diela s dobrodružnou tematikou (M=2,94)
a nízku obľúbenosť vykazujú laici vo vzťahu k sci-fi literatúre (M=5,14).
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Tab. 22 Obľúbená tematika epických diel – skupinová špecifikácia (ONEWAY)

TEMATIKA
LYRICKÝCH
BÁSNÍ

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M

F

P

EXPERTI

LAICI

Historická

0,70

0,15

3,02

3,14

Ľúbostná

0,00

23,23

4,46

3,10

Dobrodružná

0,04

4,20

3,51

2,94

Cestopisná

0,19

1,76

3,51

3,88

Životopisná

0,00

25,65

2,88

4,24

Sci-fi

0,03

4,71

4,41

5,14

Dokumentárna

0,00

16,42

3,09

4,29

ČÍTANIE EPICKÝCH DIEL celkom

0,11

2,59

3,56

3,82

Tab. 23 Najobľúbenejší autor – skupinová špecifikácia (v %)
SKUPINOVÁ
ŠPECIFIKÁCIA

AUTOR
SLOVENSKÝ

ZAHRANIČNÝ

EXPERTI

8,54

LAICI
SPOLU

NEVIEM

SPOLU

74,39

17,07

100,0

8,97

65,38

25,64

100,0

8,75

70,00

21,25

100,0

Tab. 24 Autor a literárne dielo, ktoré naposledy dočítali – skupinová špecifikácia (v %)

SKUPINOVÁ
ŠPECIFIKÁCIA

AUTOR
SLOVENSKÝ

ZAHRANIČNÝ

EXPERTI

10,98

LAICI
SPOLU

NEVIEM

SPOLU

86,59

2,44

100,0

20,51

74,36

5,13

100,0

15,63

80,63

3,75

100,0

Tab. 25 Autor a literárne dielo, ktoré zanechalo najsilnejší dojem – skupinová
špecifikácia
(v %)
SKUPINOVÁ
ŠPECIFIKÁCIA

AUTOR
SLOVENSKÝ

ZAHRANIČNÝ

EXPERTI

4,88

LAICI
SPOLU

NEVIEM

SPOLU

78,05

17,07

100,0

16,67

66,67

16,67

100,0

10,63

72,50

16,88

100,0
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Tab.26 Uprednostňovaní autori umeleckej literatúry – skupinová špecifikácia (v %)

SKUPINOVÁ
ŠPECIFIKÁCIA

SLOVENSKÝ

ZAHRANIČNÝ

EXPERTI

14,63

82,93

AUTOR

NEVIEM

SPOLU

2,44

100,0

LAICI

21,79

78,21

0,00

100,0

SPOLU

18,13

80,63

1,25

10,0

Podľa údajov uvedených v Tab. 23, 24 a 25 sú študenti zväčša orientovaní na zahraničnú literatúru, a to tak pokiaľ ide o obľúbeného autora i obľúbené literárne dielo. Táto
tendencia je výraznejšia u expertov než u laikov.

Tab.27 Získavanie kníh na čítanie – skupinová špecifikácia (v %)

SKUPINOVÁ
ŠPECIFIKÁCIA

KNIHY
KUPUJE

POŽIČIAVA

EXPERTI

18,29

LAICI
SPOLU

NEVIEM

SPOLU

80,49

1,22

100,0

38,46

61,52

0,00

100,0

28,13

70,63

1,26

100,0

Pokiaľ ide o získavanie čítaných kníh, ako možno pozorovať na základe údajov
v Tab.25, významná väčšina študentov si knihy požičiava, pričom táto tendencia je silnejšia
v skupine laikov než v skupine expertov.
V snahe zistiť mieru inklinácie študentov k tvorivým aktivitám bola pripravená sada
položiek, ktoré majú vytvoriť priestor pre charakterizovanie záujmu študentov o námety pre
literárnu tvorbu (Tab.24). Faktorová analýza pomohla štruktúrovať sledované námety
v troch úrovniach: 1. zmysel život a sociálno (1, 2, 5, 6), 2. zmysel života a duchovné (7, 8, 9)
a 3. dokumentárne (3,4).
Súbor

námetov

celkove

predstavuje

inšpiráciu

k literárnemu

stvárneniu

viac

v skupine expertov (M=3,73) než v skupine laikov (M=4,06), keď P=0,05 a F=3,83. Súhrnné
priemerné skóre však poukazuje na priemernú, nie intenzívnu inklináciu k tvorivým aktivitám vo vzťahu k uvedeným námetom.
Z pohľadu štruktúrovaných úrovní námetov je inklinácia k tvorivým aktivitám
u študentov expertov i laikov rovnako výraznejšia pri témach úrovne zmysel života
a duchovné. Výrazne najmenší záujem majú študenti o literárnu tvorbu pri dokumentárnych námetoch. Štatisticky významné sú diferencie medzi expertmi a laikmi pri záujme
o literárne stvárnenie námetov úrovne zmysel života a duchovné, keď záujem laikov je výrazne nižší (M=4,53) než záujem u expertov (M=3,6), P=0,00 a F=16,04.
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Charakteristika záujmu o literárne tvorivé stvárnenie rôznych námetov poukazuje na
to, že pre skupine expertov sú ako námety pre literárnu tvorbu najvýznamnejšie predstavy
o vlastnom živote (M=2,85) a predstavy o súčasnom svete (M=2,88). Teda námety o zmysle
života a sociálnych vzťahoch. Naopak najmenej zaujímavé sú pre nich príbehy z oblasti rôznych profesií (M=5,00), teda na úrovni – dokumentárne.
V skupine laikov bolo zistené, že najväčší záujem majú (hoci vzhľadom na priemerné
skóre skôr priemerný) o stvárnenie predstáv o vlastnom živote (M=3,36), hoci menej ako
experti. Najmenej inšpirujúce pre literárnu tvorbu je pre laikov stvárnenie náboženských
predstáv (M=5,17), ktoré je málo inšpirujúce aj pre skupinu expertov (M=4,39).
Zaujímavé je zistenie, že predstavy o súčasnom svete považujú experti za viac inšpirujúce (M=2,88) než laici (M=3,73). Kým pre skupinu expertov ide o námet, ktorý patrí
k vysoko inšpirujúcim, pre skupinu laikov, naopak, patrí k najmenej zaujímavým P=0,00
a F=8,29).

Tab.28 Záujem o námety literárne tvoriť – skupinová špecifikácia (ONEWAY)

NÁMETY

P

F

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M
EXPERTI

LAICI

Predstavy o súčasnom svete

0,00

8,29

2,88

3,73

Predstavy o vlastnom živote

0,12

2,51

2,85

3,36

Príbehy v oblasti rôznych profesií

0,07

3,29

5,00

4,48

Predstavy o význame histórie

0,85

0,03

4,40

4,46

Predstavy o intímnych vzťahoch

0,55

0,35

3,57

3,39

Príbehy zo života blízkych, známych

0,21

1,58

3,90

3,52

Predstavy o budúcom svete

0,01

6,15

3,12

3,89

Náboženské predstavy

0,01

5,86

4,39

5,17

Predstavy o vplyve iných kultúr

0,00

1,80

3,46

4,53

NÁMETY celkom

0,05

3,83

3,73

4,06

NÁMETY
– úroveň: zmysel života a sociálne

0,36

0,85

3,30

3,50

NÁMETY
- úroveň: zmysel života a duchovné

0,00

16,04

3,66

4,53

NÁMETY
- úroveň: dokumentárne

0,35

0,85

4,70

4,47

Okrem inklinácie k literárnej tvorbe a záujmu o rôzne námety na stvárnenie bola časť
výskumnej metodiky i analýzy venovaná inšpirácii literárnym dielom k pokusu stvárniť rovnaký námet (ako v prečítanej literatúre) v podobe vlastného umeleckého diel
Na základe výsledkov spracovania údajov (Tab. 25) možno konštatovať výrazný
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a štatisticky vysoko významný rozdiel medzi sledovanými a porovnávanými skupinami expertov a laikov (P=0,00 a F=30,36). Skupina expertov vykazuje výrazne intenzívnejšiu tendenciu tvorivo sa prejaviť (M=3,50) než laici (M=4,74). Súhrnné priemerné skóre však naznačuje skôr priemerné než silne pozitívne tendencie.
Charakter inklinácie k umeleckej tvorbe pre porovnávané skupiny poukazuje na to, že
skupina expertov by námety z prečítanej literatúry (diela) stvárnila predovšetkým v podobe
výtvarného diela (M=2,37), menej v podobe literárneho diela (M=3,98) a najmenej v podobe
hudobného diela (M=4,16).

Tab. 29 Literárne dielo ako inšpirácia k tvorbe – skupinová špecifikácia (ONEWAY)

POKUS TVORIŤ

P

F

PRIEMERNÉ
SKÓRE – M
EXPERTI

LAICI

Výtvarné dielo

0,00

76,20

2,37

4,92

Hudobné dielo

0,06

3,58

4,16

4,77

Literárne dielo

0,06

3,38

3,98

4,54

INŠPIRÁCIA TVORIŤ
celkom

0,00

30,36

3,50

4,74

Pre skupinu laikov je ,naopak, výtvarné dielo najmenej významné ako podoba stvárnenia literatúrou inšpirovaného námetu (M=4,92). Diferencie medzi tromi druhmi umeleckého diela sú zjavne menšie než je tomu v skupine expertov. Najradšej (aj keď podľa priemerného skóre nejde o výrazne intenzívne snahy) by prečítaný námet stvárnili opäť v podobe
literárneho diela.

Tab. 30 Vlastná literárna tvorba – skupinová špecifikácia (v %)

SKUPINOVÁ
ŠPECIFIKÁCIA

NAPÍSAL

SPOLU

ÁNO

BÁSEŇ

PRÓZU

NIE

NEVIEM

EXPERTI

48,78

15,85

10,98

23,17

1,22

100,0

LAICI

15,38

8,97

6,41

66,67

1,28

100,0

SPOLU

32,50

12,50

8,75

44,38

1,25

100,0

Pokus o vlastnú literárnu tvorbu uviedlo vcelku viac študentov než bolo tých, ktorí
nikdy nič literárne nenapísali (44, 38%). Celkove bolo 32, 50% študentov, ktorí uviedli, že
niečo napísali, ale charakter tvorby nešpecifikovali. Zo študentov, ktorí uviedli, že napísali
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báseň, či prózu bolo viac tých, ktorí napísali báseň (12, 50%) než tých, ktorí napísali prózu
(8, 75%).
Aktívnejší vo vzťahu k tvorivým aktivitám boli zjavne experti, čo je vidieť najmä pri
nešpecifikovaných dielach (48, 78%). Rovnako v skupine expertov i v skupine laikov väčšina
študentov písala básničky. Táto tendencia je výraznejšia v skupine expertov.

Tab.31 Používanie spisovného jazyka – skupinová špecifikácia (v %)

SKUPINOVÁ
ŠPECIFIKÁCIA

JAZYK POUŽÍVANÝ V BEŽNEJ KOMUNIKÁCII
SPISOVNÝ

NÁREČIE

NEVIEM

SPOLU

EXPERTI

95,12

3,66

0,00

100,0

LAICI

87,18

11,54

1,28

100,0

SPOLU

91,25

7,50

1,26

100,0

Podľa údajov v Tab. 31 úplná väčšina študentov používa pri bežnej komunikácii spisovný
jazyk (91, 25%), pričom táto tendencia je výraznejšia v skupine expertov (95, 12%) než
v skupine laikov (87, 18%).

3.6.4. Zhrnutie výsledkov analýzy
Na

základe

vyhodnotenia

výsledkov

sledovaných

parametrov

sme

dospeli

k nasledujúcim záverom:

►

Vysokoškoláci FU - experti:
•

umelecky orientovaní,

•

vykazujú výraznejšiu profiláciu k predmetom umenovedného zamerania, ktorá poukazuje na to, že zvolená forma štúdia nebola náhodná,

•

medzi najvýznamnejšie a zaujímavé formy pre utváranie vzťahu k literatúre zo sledovaného súboru činností v detstve dominovalo u nich rozprávanie príbehov,

•

vo všeobecnosti považujú čítanie literatúry za významnú činnosť,

•

majú potrebu byť v kontakte s literárnym dielom, ale na prvom mieste je u nich výtvarné umenie, potom hudba,

•

sú náročnejšími čitateľmi, očakávajú od literárneho diela viac než iluzórny únik od
skutočnosti, chcú mať pocit obohatenia, poznávať umelecky stvárnený svet,

•

literatúru považujú za nevysychajúci prameň ich trvalej inšpirácie pre tvorbu,

•

slúži im na odkrytie svojich hodnototvorných možností a na hlbšie sebauvedomenie,

•

z hľadiska literárnych žánrov sú najobľúbenejšie epické životopisné a dokumentárne,
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•

najmenej obľúbené sú u nich ľúbostné žánre,

•

z poézie pre nich zaujímavá intímna (úvahová), najmenej básne s prírodnou tematikou,

•

najsilnejšie determinujúce činitele sú médiá (najmä televízia), neformálne skupiny
a vlastné ja, čo potvrdzuje aj ich intenzívnejší individuálny

záujem o umenie

a literatúru,
•

percepčná línia vzťahu k literárnemu umeniu je pre nich príťažlivejšia než tvorivá línia,

•

význam determinujúcich činiteľov v sledovaných súvislostiach je skôr priemerný, avšak najsilnejší vplyv celkovo má determinujúci činiteľ „médiá a sám“, ktorý je významný

najmä

u expertov.

Potvrdzuje

to

napr.

ich

intenzívnejší

záujem

a sebareflexívne, individuálne iniciatívy,
•

pre expertov príznačné objavovanie väzieb (v rôznych polohách) v línii: umenie (najmä výtvarné) – tvorivosť (vlastný umelecký prejav) – profilácia (napr. „potreba hľadať
inšpirácie pre pracovné činnosti),

•

smerujú k modelu čitateľa so záujmom o náročnú literatúru s aktívnou vnímateľskou spoluúčasťou.

►

Vysokoškoláci BergF - laici:
•

prakticky a technicky orientovaní,

•

záujem o spoločensko-vedné predmety u nich vzrástol až počas strednej školy,

•

študovaný odbor sa pre nich stáva uzavretým svetom, do ktorého len ťažko prenikajú
podnety a vplyvy literatúry,

•

medzi najvýznamnejšie a zaujímavé formy pre utváranie vzťahu k literatúre zo súboru činností v období detstva boli rôzne činnosti v materskej škôlke,

•

od čítania umeleckého diela očakávajú: príjemný zážitok, odreagovanie sa, prísť na
iné myšlienky,

•

obľúbená

je tematika epických diel najmä dobrodružná, ľúbostná, ktorá je

v protiklade s filozofickým konceptom tvoriacim tematické pozadie rozsiahlejších prozaických foriem,
•

poéziu supluje viac počúvanie piesňových textov než čítanie poézie, (uprednostňovaný

je viac viazaný verš a poézia s intímnou ľúbostnou tematikou, najmenej so spo-

ločenskou),
•

majú väčšiu potrebu byť v kontakte s hudbou ako s literatúrou a výtvarným umením,

•

viac smerujú k tradičnému modelu nenáročného čitateľa.

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

158

►

Pre obe skupiny platí spoločné:
najvýznamnejšie charakterizuje ich vzťah k literatúre (umeniu vôbec) kognitívna

•

zložka estetického vnímania a najmenej emocionálna zložka,
sociálna dimenzia (vzťahu k umeniu) nie je výrazne významná a už vôbec nie určujú-

•

ca.
umenie ako prostriedok, predmet, či kľúč ku komunikácii s inými ľuďmi je pre nich

•

v porovnaní s ostatnými úlohami umenia (relax, poznanie) menej významný.

Pri vyhodnocovaní tohto výskumu a pri následných diskusiách s probandami o týchto výsledkoch a dôvodoch realizácie výskumného projektu, sme zistili:


Pozitívny vzťah probandov k spolupráci na projekte.



Uvedomenie si vplyvu a významu umenia, zvlášť literárneho na vlastnú profiláciu a
tvorivosť samotnými probandami.



Pozitívne hodnotenie následnej informovanosti o výsledkoch projektu samotnými
probandami.



Nepriame pozitívne pochopenie a akceptovanie záverov výskumu pre vlastný rozvoj
osobnosti probandov, bolo významné najmä u expertov.



U oboch skupín probandov nastal po realizovaní projektu čiastočne kvalitatívne vyšší
„partnerský“ vzťah k umeniu a k jeho aktívnemu vyhľadávaniu (napr. výstavy, koncerty, divadlo atď.).

 Zdá sa, že štúdium na vysokej škole je pravdepodobne posledným miestom a obdobím, kde je možné ešte významne pozitívne prebudiť, modifikovať, či rozvíjať vzťah
mladých ľudí k všetkým druhom umenia na vyššiu úroveň.

Záver
Ani začiatok nového tisícročia však nenaplní unáhlené proroctvá o ústupe literatúry –
knihy, ktoré si vydobyla v priebehu svojho stáročného života. Pretrváva, napriek ohlušujúcej
entropii informácií, napriek existencii filmu, televízie, napriek eruptívnej rozpínavosti videosystémov, nepredstaviteľnej úspornosti mikromédií. Dnes, sa u nás pociťuje únava zo šoku,
ktorý spôsobil november 1989 a s ním voľný trh, keď začali platiť iné zákonitosti recepcie
literatúry

a začína sa boom e-book (elektronická kniha), je „potrebné rozlúčiť sa

s predstavou klasického čitateľa, ktorý je viac divákom a poslucháčom masmediálnej literatúry a kultúry a s klasickým chápaním literatúry a jej druhov prózy, poézie, drámy“ (Liba, s.
157), ktoré majú už dávno svoje pokračovanie v televízii, vo filme, na diskotékach
a v rozhlase. Dnes, keď sa stále viac z mladého človeka-výrobcu stáva človek-nástroj, obyčajný chladný materiál, ktorého môže ktokoľvek, čokoľvek a kedykoľvek „spracovať“, je potrebné, aby malo šancu na prežitie aj v začínajúcom storočí „klasické médium, akým je ne-
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sporne kvalitná kniha, ktorá ponúka človeku čas pokojnej koncentrácie na text a cezeň na
seba samého“ (Germušková, 1999, s. 150).
Z daných

analýz

vyplýva,

že

súčasná

doba

a prebiehajúce

zmeny,

menia

i charakteristiku klasického dospievajúceho čitateľa. Vplyvy sú tak dynamicky pôsobiace
a významné, že v súčasnosti existuje viacero „druhov“ čitateľov v závislosti od toho ako ich
determinovalo prostredie základnej a strednej školy, médiá, reklama, či rovesníci. Napriek
tomu výsledky štúdie sú dokladom toho, že kniha ostáva naďalej významným „nástrojom“
tvorivosti, humanizácie, estetizácie, výchovy a vzdelávania. Je potrebné preto udržať pozíciu
knihy a literatúry a estetiky v zmenených podmienkach pre jej nezvratné a pozitívne efekty
aj v práci so študentmi vysokých škôl a to i technického smeru i napriek nepochopeniu u
niektorých

kompetentných. Ukazuje sa, že nová generácia, ktorá je v súčasnosti

v školských laviciach, nevybuduje svet len podľa zákonov vedy a techniky, ale mala by ich
budovať i podľa zákonov krásy a dobra. To poukazuje na význam estetiky, na jej oprávnené
miesto na technických univerzitách, i na význam samotného umenia pre každého mladého
človeka, v každom období jeho života štúdia a práce.
Estetika umožňuje mladému človeku prístup ku kultúrnemu dedičstvu a poskytuje
mu kultúrnu gramotnosť. Kultúrnosť a kultúra nie sú iba jazyk, knihy, umenie, ale aj vystupovanie, zvyky, mravné dedičstvo, ľudská múdrosť, morálka, estetické vnímanie, názory
na svet, postoje k životu, životný štýl a kultúra prostredia. Semináre a ostatné aktivity
z oblasti estetiky dávajú všetkým týmto dôležitým prvkom priestor na rozvíjanie. To značí, že
umožňujú rozvíjať estetické vedomie, schopnosť mladého človeka – technika orientovať sa
v kultúre a tým ho súčasne vzdelávať, kultivovať, najmä dnes, kedy sa pootvárajú dvere do
Európy. Zároveň ho obohacuje v tvorivosti a napomáha vytvoreniu harmonickej a aj šťastnej osobnosti. Bez morálneho a estetického prebudenia sa nikdy nebude môcť uskutočniť u
mladého človeka premena kultúrneho bohatstva na osobné formy a stať sa podstatnou súčasťou jeho hodnotových orientácií. Preto dozrel čas pre nový vzostup estetiky ako spoločenskej vedy, ktoré regenerovaním humanistických hodnôt prispievajú k vytvoreniu ideálu mladého človeka – odborníka, profesionála, vzdelanca, kultúrne vyspelého človeka, ktorý sa
vyznačuje nielen bohatými vedomosťami, ale aj osobnou kultúrou, morálkou a vkusom.
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Relationship to Art
Abstract

Recently there is a growing tendency of “atomization” of education, branches of science, the loss of responsibility for personal growth of students, traditional values, beauty, good, truth are on the decline. The system of
education in the third millennium could not be lead in the direction of narrow specialization of future professionals,
but in the
direction of wide profilation of young people and by the interdisciplinary approach to work assignments and to life
in general. From the above mentioned it is clear that there is the necessity to deal with aesthetics as the applied
science in the conditions of study of engineering. As atheoretical discipline, it is at the same time the organic part
of aesthetic culture of a person and is related to all aspects of human lifeand is present in the current issues of
social existence.
In the quest for the present state of implementation of aesthetics in the current study of engineering, especially
in the conditions of Technical university in Košice, as well as for possible influence of art (especially literary) on
creativity and personal development of a university student there has been conducted the research at several stages and in several fields.
_________________________________________________________________________________________________________________
Key words: art, aesthetics, student`s relationship to art,
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Abstrakt
Nezamestnanosť sa stala jedným z fenoménov, ktorý výrazne ovplyvnil vývoj na Slovensku po roku 1989.
Ako relatívne dlho v slovenskej spoločnosti nepoznaný jav a jej prudký vzostup na začiatku 90-tych rokov, pred
znamenala i rozpad československej federácie a ovplyvnila, a i v súčasnosti ovplyvňuje, celý rad spoločenských
a politických procesov. Cieľom štúdie bolo poukázať na príčiny jej vzniku, faktory ktoré najvýraznejšie ovplyvnili jej
vývoj, prístupy a opatrenia k jej riešeniu, v jednotlivých etapách spoločensko-politického vývoja. Príspevok sa
venuje aj vybraným otázkam nezamestnanosťou ohrozených skupín obyvateľstva. Je pokusom o syntézu podstatných stránok problému. Vychádza z teoretických i praktických poznatkov

odborníkov z oblasti sociálnych

i ekonomických vied a štatistických údajov relevantných inštitúcií zaoberajúcich sa otázkou nezamestnanosti

__________________________________________________________________________________________
Kľúčové slová: nezamestnanosť, štruktúra nezamestnanosti, ohrozené skupiny obyvateľstva

Úvod
Nezamestnanosť predstavuje jeden z najzávažnejších problémov, ktorý zasahuje do
takmer všetkých stránok života nielen nezamestnaného jednotlivca, ale aj jeho blízkych
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a v konečnom dôsledku sa týka nielen tých, ktorí musia denne riešiť problémy v rámci obmedzených možností svojho statusu a ich blízkych, ale pociťuje to aj spoločnosť ako celok.
V minulosti pojem „byť zamestnaný“ bol pokladaný za samozrejmú súčasť života,
v niektorých prípadoch dokonca ako „nutné zlo“, ktorému je potrebné sa podriadiť. Až reálne
pocítenie dôsledkov, ktoré spôsobuje nezamestnanosť, zmenilo zmýšľanie ľudí a ich rebríček
hodnôt, v ktorom zamestnanie zastáva jedno z popredných miest. V súčasnosti je takmer
každé rozhodnutie človeka konfrontované s možnosťou straty zamestnania. Realizácia mnohých plánov je nevyhnutne spojená s predpokladom základných životných istôt, o ktoré nezamestnaný človek automaticky prichádza. Niekto sa v pozícii nezamestnaného ocitne
z objektívnych dôvodov (napríklad skrachuje podnik, v ktorom pracoval), ale vyvíja protom
maximálne úsilie , aby bol v radoch nezamestnaných čo najkratšie, na druhej strane sú ľudia, ktorým vyhovuje bezprácne dostávať štátne dávky. Niektorí ľudia sú často „dobrovoľne
donútení“ (najmä matky s malými deťmi) rozšíriť rady nezamestnaných

a pomerne dlho

zotrvávať v nich zotrvávať, v dôsledku neschopnosti zosúladiť pracovný život s ostatnými
stránkami života.
V súčasnosti už nikto nemôže povedať, že jeho sa tento problém netýka. Dnes možno
ešte nie, ale zajtra, o týždeň, o pár rokov sa v pozícii nezamestnaného môže ocitnúť každý.
Existencia jedného pracovného miesta je ovplyvňovaná existenciou iných pracovných miest.
S cieľom boja s nezamestnanosťou sa neustále prijíma veľké množstvo opatrení, ktoré niekedy okrem toho, že neprinesú pozitívne výsledky, pôsobia dokonca v opačnom smere.
V tejto štúdii sa pokúsime stručne priblížiť príčiny vzniku nepriaznivého javu, akým nezamestnanosť bez pochýb je, jeho vývoj, dôsledky a realizované stratégie a politiky riešenia
v Slovenskej republike, tak ako sme ich poňali v našej bakalárskej práci.

1. Príčiny vzniku nezamestnanosti, vývoj, pozitívne a negatívne
dôsledky opatrení zameraných na riešenie problému
Nezamestnanosť po roku 1989 vznikla dôsledkom radikálnych zmien vo fungovaní hospodárstva a ani mnohé pokusy o jej riešenie nedokázali tento vážny, nielen ekonomický, ale
aj sociálny problém uspokojivo vyriešiť. Od tohto času bolo prijatých obrovské množstvo
opatrení a vypracovaných stratégií boja s nezamestnanosťou. Najväčšie problémy spôsobuje
vyriešenie predovšetkým problému dlhodobej nezamestnanosti, ktorá podľa Mareša (2002, s.
46) najviac postihuje „nepružnú, dlhodobo nezamestnanú pracovnú silu, nekvalifikovú pracovnú silu, osoby s kumulovanými osobnými a sociálnymi handicapmi, príslušníkov etnických
minorít a imigrantov, obyvateľov zo zaostávajúcich a vidieckých oblastí, zdravotne postihnutých a mladistvých, najmä problémových jedincov“. Hoci v súčasnosti táto situácia vyjadrená
v číslach nevyzerá až tak hrozivo ako v minulosti, zmeniť štruktúru nezamestnanosti nebolo
a ani nebude jednoduché za predpokladu, že to bude vôbec možné. Každá vláda, ktorá sa
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odvtedy dostala k moci, si za jeden zo svojich hlavných bodov kladie znižovanie nezamestnanosti a podporu podnikania. Bohužiaľ, mnohé prijaté opatrenia sú dôkazom toho, že častokrát to tak nie je.
Pod vysokú nezamestnanosť v 90-tych rokoch sa podľa Paukoviča (2007, s. 74) podpísali „predovšetkým špecifické problémy trhu práce a celkové štrukturálne problémy ekonomiky“, spôsobené regionálnymi rozdielmi, nízko platenou prácou, vysokým daňovým
a odvodovým zaťažením a s ním súvisiace nelegálne zamestnávanie.
Závažný problém nepredstavoval, ani nepredstavuje len samotný počet nezamestnaných, ale aj ich štruktúra. Štruktúra nezamestnaných na Slovensku nezodpovedá požiadavkam podnikateľov, ponúkajúcich voľné pracovné miesta. Nízky podiel samozamestnaných
osôb a im vypomáhajúcich rodinných príslušníkov je výrazným problémom vytvárania voľných pracovných miest, ktoré by mohlo pomôcť výraznejšie znížiť mieru nezamestnanosti.
Čoraz viac ľudí nachádza uplatnenie v súkromnej sfére. Aj napriek tomu, že postupom času
viac ľudí nachádzalo uplatnenie v oblasti služieb, tieto počty aj tak nie sú dostatočné na to,
aby sa vyrovnali počtu uvoľnených pracovníkov z oblasti pôdohospodárstva a stavebníctva.
Závažným problémom okrem počtu nezamestnaných je predovšetkým ich štruktúra
z hľadiska doby nezamestnanosti. Najväčšiu skupinu z celkového počtu nezamestnaných
tvoria dlhodobo nezamestnaní a dovolíme si ich nazvať aj nezamestnateľní ľudia.
Vo všetkých nižšie charakterizovaných obdobiach boli, sú a aj budú príčinami vzniku
a pretrvávania nezamestnanosti podľa Paukoviča (2007) najmä problémy spôsobené rigiditou

trhu

práce,

nízkou

úrovňou

vzdelania,

nevhodnou

kvalifikačnou

štruktúrou

a diskrimináciou v prístupe na trh práce.

1.1

Príčiny vzniku nezamestnanosti, vývoj, pozitívne a negatívne
dôsledky opatrení zameraných na riešenie problému v rokoch
1989 - 1993
Revolúcia v roku 1989, okrem nesporného prínosu do takmer všetkých oblastí jed-

notlivcov i spoločnosti, priniesla so sebou jav, ktorý pre generácie našich prarodičov i rodičov predstavoval neznámy pojem – nezamestnanosť. Tá vznikla v dôsledku toho, že základnou úlohou v oblasti politiky zamestnanosti sa stala realizácia prechodu „od politiky plnej
zamestnanosti“ (za každú cenu) k „aktívnej politike zamestnanosti” (Ochotnický, 1990, s.
134).
Neekonomická štruktúra národného hospodárstva však nebola výsledkom činnosti
jednotlivcov – máme na mysli obyčajných pracujúcich občanov, a tak bolo len otázkou času,
kedy po zmene fungovania trhu dôjde aj k zmene štruktúry hospodárstva. Strach štátu
z konfliktov, ktoré by mohli vyústiť do sociálno-politickej krízy, sa negatívne prejavil na vývoji nášho hospodárstva. Prakticky samotný štát dostal našu ekonomiku svojou liberálnou
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cenovou politikou, prerozdeľovacími procesmi, dotáciami stratových a neperspektívnych
podnikov až do takého stavu, kedy každý pokus o jej ozdravenie a zefektívnenie jej výkonnosti sa musel nevyhnutne začať prepúšťaním nadbytočného počtu pracovníkov. Ekonomicky zmýšľajúci súkromní podnikatelia boli a sú ochotní zamestnávať a vyplácať mzdy len
nevyhnutnému počtu pracovníkov, ktorí dokážu zabezpečiť fungovanie podniku. (Dolák –
Troják, 1990, s. 102 - 103)
Možnosť presadiť sa a dosiahnuť viac vlastnou iniciatívou predstavovala výraznú motiváciu pre jednotlivcov v porovnaní so situáciou spred roku 1989, keď aj „vynikajúci jednotlivec bol degradovaný hmotne i spoločensky na úroveň priemeru“ (Dolák – Troják, 1991, s.
108).
Tým, že „administratívnu alokáciu pracovníkov“ (Mihalik et al., 1994) postupne nahradilo obsadzovanie pracovných pozícií na základe pôsobenia ponuky a dopytu s cieľom čo
najefektívnejšieho využitia pracovných a minimalizácie nákladov, došlo k radikálnemu znižovaniu stavu zamestnancov na určitých pozíciách. Prechod na trhové hospodárstvo bol
podmienený realizáciou ekonomickej reformy, ktorej dôsledkom bol enormný pokles dopytu,
výroby, investícií, reálnych miezd,

boj o prežitie a v mnohých prípadoch

podnikov, ktoré nedokázali obstáť v konkurenčnom boji

i krach stoviek

a následné prepúšťanie rozšírilo

rady nezamestnaných na úradoch práce. (Mihalik, 1994, s. 12)
Po schválení ekonomickej reformy v roku 1990 bola vypracovaná koncepcia sociálnej
reformy, v ktorej bola stanovená povinnosť prijať legislatívne a inštitucionálne opatrenia,
ktoré by redukovali dôsledky dovtedy nepoznanej sociálnej hrozby súvisiacej so stratou zamestnania, prudkého rastu životných nákladov a liberalizácie spôsobu odmeňovania. (Woleková, 1996)
Vážnu prekážku pri rozpracovávaní politiky zamestnanosti

predstavoval problém

súvisiaci s vymedzovaním kompetencií jednotlivých ministerstiev. Realizácia politiky trhu
práce sa dostala napokon do kompetencie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
a jeho úlohou bolo vykonávať najmä funkcie súvisiace s vykonávaním evidencie nezamestnaných

i voľných

pracovných

miest,

informovanie

potenciálnych

zamestnancov

i zamestnávateľov, poskytovania poradenských i rekvalifikačných služieb vrátane zabezpečenia

hmotnej

pomoci

občanom,

ktorí

boli

vedení

v evidencii

nezamestnaných.

V kompetencii ministerstva bola, aj keď pomerne obmedzená možnosť stimulácie dopytu po
pracovnej sile formou finančných zvýhodnení zamestnávateľov, angažovaním sa v oblasti
zmluvného

prepojenia

národných

trhov,

rokovaním

s odborovými

organizáciami

i organizovaním verejnoprospešných prác. Najdôležitejšou úlohou bolo teda vytvoriť predpoklady, ktoré by umožnili flexibilne reagovať na potreby trhu práce a prispievať k jeho funkčnosti najmä tendenciou efektívneho zvyšovania dopytu po pracovných silách. (Ochotnický,
1990)
Podľa údajov MP, SV a R SR (In: Rievajová, 2001) došlo prvýkrát

v roku 1991 k

prudkému nárastu nezamestnanosti, kedy priemerná miera nezamestnanosti dosiahla 6,62
%. Oproti roku 1990, kedy miera nezamestnanosti dosahovala len 0,56 %, stúpla takmer
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dvanásťnásobne. Rok 1992 bol charakterizovaný stabilizáciou nezamestnanosti na úrovni
11,39 %. V dôsledku znižovania zamestnanosti a vynakladania malého objemu finančných
prostriedkov na aktívnu politiku trhu práce dosiahla v roku 1993 priemerná miera nezamestnanosti 12,68 %. Legislatívne opatrenia, prijaté v roku 1993, v oblasti odvodov na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie, „motivujúce“ zotrvať čo najdlhšie v evidencii
úradov práce postupne „vystrelili“ čísla evidovaných dlhodobo nezamestnaných do enormných výšok. V sledovanom období pripadalo v decembri roku 1991 na jedno voľné pracovné miesto 37 evidovaných nezamestnaných, v roku 1993 to bolo už dokonca 48 evidovaných nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto. Z hľadiska vekovej štruktúry predstavovali najpočetnejšiu skupinu evidovaných nezamestnaných mladí ľudia vo veku od 15
do 29 rokov. Celkový pravidelný nárast mladých nezamestnaných spôsobujú v letných mesiacoch absolventi stredných a vysokých škôl, ktorých nárast kulminuje pravidelne v septembri. V roku 1991 tvorili mladí nezamestnaní v priemere 47,9 % z celkového počtu nezamestnaných, ku koncu septembra tvorili dokonca až 48,5 % z celkového počtu evidovaných
nezamestnaných, v roku 1992 tvorili v priemere 47,1 % z celkového počtu evidovaných nezamestnaných, v septembri ich podiel dosiahol 48,9 %, v roku 1993 tvorili v priemere 47,3
% z celkového počtu evidovaných nezamestnaných, pričom v septembri ich podiel predstavoval až 49,5 %. V roku 1991 sa po prvýkrát začala prejavovať dlhodobá nezamestnanosť.
Za dlhodobo nezamestnanú je označovaná osoba, ktorá je v evidencii nezamestnaných dlhšie ako 1 rok a v decembri roku 1991 jej podiel z celkového počtu evidovaných nezamestnaných predstavoval 6,1 %. Kým v roku 1992 bola priemerná miera nezamestnanosti 11,39 %
a bez práce bolo evidovaných priemerne 285 511 osôb, v roku 1993 vzrástla priemerná miera nezamestnanosti na 14,38 %, čo znamená, že priemerne bolo evidovaných 323 216 ľudí
bez práce.
Poklesom

výroby

v zbrojárskom

priemysle

došlo

k vážnej

kríze

strojárskeho

a elektrotechnického priemyslu, ktorý nedokázal tak flexibilne reagovať neustále meniace sa
požiadavky trhu. Znížením dopytu po prácach stavebného charakteru po roku 1990 došlo aj
k masívnemu prepúšťaniu stavebných pracovníkov, zamestnaných Ministerstvom výstavby
a stavebníctva SR a následnému formovaniu nového typu trhu práce stavebných pracovníkov, na ktorom pôsobia malé stavebné firmy, najímajúce si pracovníkov podľa potreby, ktorá
je určovaná množstvom zákaziek. Do konca roka 1993 prešlo procesom privatizácie viac ako
85 % stavebných podnikov. (Mihalik et al., 1994)
Hoci v prvých rokoch po prechode na trhové hospodárstvo došlo k celkovému poklesu priemyselnej výroby, najväčšiu krízu v dôsledku prudkého poklesu odbytu zbraní zaznamenal zbrojársky priemysel. Pokles odbytu po výrobkoch, produkovaných zbrojárskym
priemyslom bol spôsobený najmä ukončením studenej vojny, rozpadom a následnou stratou najväčšieho odberateľa našich zbraní, ktorým bol Sovietsky zväz, štruktúrou sortimentu, ktorý nezodpovedal požiadavkám trhu a technologickou zaostalosťou. Rozpad domáceho
trhu v dôsledku poklesu rozpočtov slovenskej armády definitívne uzavrel brány mnohých
zbrojárskych podnikov a ich zamestnanci rozšírili rady nezamestnaných. V týchto rokoch
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došlo aj k likvidácii mnohých neperspektívnych podnikov, ku ktorým patrili napríklad aj
Magnezitka Ťahanovce, Niklová huta Sereď a ďalšie. V mnohých prípadoch sa práve rozdelením a prevzatím veľkých podnikov súkromnými podnikateľmi predišlo ich krachu a tým aj
prepusteniu všetkých zamestnancov. Reštrukturalizáciou však aj napriek tomu došlo k prepúšťaniu aj v týchto podnikoch (Korcová, n.d.).
Prvé masové prepúšťanie začiatkom 90. rokov postihlo ako prvých príslušníkov rómskeho etnika, u ktorého je podľa Lukáča (2001, s. 18) „najväčšia koncentrácia rizikových
kultúrnych a sociálnych znakov“. Ich nízka úroveň vzdelania, a tým aj nízka prospešnosť pre
podniky, rozhodla a naďalej rozhoduje vo veľkej miere o ich pozícii na trhu práce. Mnohí
Rómovia, ktorí v tomto období prišli o zamestnanie, sú nezamestnaní doteraz a po tak
dlhom čase si už doslova zvykli na to, že štát sa o nich postará, preto ani nejavia snahu už
nie obnoviť, ale nanovo získať pracovné návyky. (Gabrielová, 2000)
Za účelom poskytovania pomoci a zmierňovania následkov pri vyrovnávaní sa
s množstvom zmien, ktoré súviseli s prechodom na trhové hospodárstvo, boli zriadené úrady
práce a do zákonov bol zapracovaný inštitút minimálnej mzdy, životného minima, hmotného
zabezpečenia v nezamestnanosti a valorizácie dôchodkov. Opatrenia prijímané v prvých porevolučných

rokoch

však

neboli

orientované

na

tvorbu

pracovných

príležitosti

a poskytovanie pomoci podnikom na vyrovnanie sa s novou situáciou na trhu, ale predovšetkým na tvorbu záchrannej sociálnej siete. Ďalšou dôležitou úlohou bolo vytvorenie takého právneho i sociálneho prostredia, ktoré by jednotlivcov stimulovalo k prevzatiu zodpovednosti za vlastné sociálne postavenie a životnú úroveň. V praxi to mali zamestnanci možnosť realizovať aplikáciou oprávnení a rešpektovaní povinností v roku 1990 prijatého zákona
o kolektívnom vyjednávaní, zákona o zamestnanosti a novela Zákonníka práce. (Woleková ,
1996)

1.2

Príčiny vzniku nezamestnanosti, vývoj, pozitívne a negatívne
dôsledky opatrení zameraných na riešenie problému v rokoch
1994 - 1998
Vážnym sociálnym problémom sa najmä od roku 1994 stala dlhodobá nezamestna-

nosť a s ňou súvisiace nadmerné zaťaženie štátneho rozpočtu v dôsledku vyplácania sociálnych dávok. Ešte aj existujúci systém sociálnej pomoci motivoval predovšetkým ľudí bez
vzdelania radšej k zotrvaniu v pozícii nezamestnaného namiesto zaujatia aktívneho postoja
k zmene svojho stavu. Rozdiely medzi tým, čo by zarobili a tým, čo dostali od štátu nepredstavovali dostatočnú motiváciu zamestnať sa. (Woleková, 1996)
Prioritu v oblasti poskytovania pomoci pri uplatňovaní sa na trhu práce, aspoň podľa
oficiálnych vyhlásení, predstavovala pomoc nezamestnanosťou najviac ohrozeným rizikovým
skupinám, ku ktorým patrili predovšetkým absolventi stredných a vysokých škôl, mladiství
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nepokračujúci v príprave na povolanie, dlhodobo nezamestnaní, občania so zdravotným postihnutím a občania po prekročení 50 rokov veku. (Rievajová, 2001).
V roku 1994 pokračoval rast nezamestnanosti a

priemerná miera nezamestnanosti

podľa údajov MP, SV a R SR (In: Rievajová, 2001) dosiahla 14,38 %, čo znamená, že na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny bolo priemerne evidovaných 366 168 osôb. V roku 1995
došlo zásluhou realizácie vládou schváleného Programu podpory verejnoprospešných prác
k poklesu dlhodobej nezamestnanosti. Priemerná nezamestnanosť dosiahla v tomto roku
13,76 % a bez práce bolo v priemere evidovaných 349 821 osôb. V uvedenom roku došlo aj
výraznému nárastu nezamestnaných absolventov stredných a vysokých škôl a mladistvých
nepokračujúcich v ďalšej príprave na povolanie.
V rámci tohto programu našlo krátkodobé zamestnanie 33 310 dlhodobo nezamestnaných osôb. Polovica z týchto ľudí vykonávala verejnoprospešné práce v obciach, zvyšok
pracoval v mimovládnom sektore a v štátnej správe. Aj napriek výraznej podpore tohto programu zo strany Fondu zamestnanosti a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa
z dlhodobejšieho hľadiska nepodarilo zmeniť základnú štruktúru nezamestnanosti a zvrátiť
nepriaznivý trend rastu nezamestnanosti. Najvyššou mierou dlhodobo nezamestnaných,
ktorá v priemere presiahla 450 dní, boli postihnuté okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti – Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves. V okresoch s najnižšou priemernou mierou
nezamestnanosti

–

v Trenčíne,

Bratislave

a ich

okolí

boli

nezamestnaní

uchádzači

o zamestnanie evidovaní v priemere kratšie ako 300 dní. Negatívne dôsledky dlhodobej nezamestnanosti sa odrážajú aj v znížení „osobnej pripravenosti na trvalý a efektívny výkon
práce“ (Woleková, 1996). V roku 1996 hoci priemerná miera nezamestnanosti predstavovala
12,63 %, v máji uvedeného roku došlo prvýkrát od rozdelenia Československa k poklesu
nezamestnanosti pod 12 %.
V dôsledku demografického vývoja a snahy udržať rast produktivity práce sa rok
1997 a po ňom nasledujúce roky (viď Graf č. 1) niesli v znamení rastu nezamestnanosti.
Priemerná miera nezamestnanosti v uvedom roku bola na úrovni 12,94 % a v porovnaní
s rokom 1996 sa počet nezamestnaných zvýšil v priemere o 12 383 osôb. (MP,SV a R, In:
Rievajová, 2001)
Oblasť sociálnej politiky nebola

prioritnou oblasťou v období vládnutia Vladimíra

Mečiara. Realizáciu sociálnej politiky v uvedenom období Woleková (1996, s. 152) stručne
charakterizovala nasledovne: „Vláda sa ňou zaoberala: 1. len v miere nevyhnutnej pre riadny
chod inštitúcií, ktoré zabezpečujú výkon jednotlivých činností, 2. len natoľko, ako jej ukladali
valorizačné zákony a 3. len v miere nevyhnutnej pre predchádzanie vážnejším sociálnym konfliktom, ktoré by mohli ohroziť priority vlády v iných oblastiach, predovšetkým v privatizácii.“
Hoci zvýraznenie rozdielu medzi sociálnymi dávkami a výškou minimálnej mzdy by mohlo
stimulovať zamestnať sa, životné minimum v roku 1995 po valorizácii bolo dokonca vyššie
ako minimálna mzda, čo pôsobilo motivujúco akurát v smere udržania si pozície nezamestnaného, v niektorých prípadoch dokonca aj zamestnaní s minimálnym príjmom dobrovoľne
rozširovali rady nezamestnaných. (Woleková, 1996)
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Akútny nedostatok voľných pracovných miest a realizácia rôznych nepopulárnych
opatrení, ktorých pozitíva by sa dostavili až v budúcnosti, zvyšovala riziko ďalšieho prepúšťania pracovníkov. Negatívne dôsledky spôsobil aj fakt, že privatizácia v rokoch 1994 – 1998
bola realizovaná v prospech tzv. domácej kapitálotvornej vrstvy“, ktorej predstavitelia nedisponovali dostatočnými manažérskymi schopnosťami ani dostatkom kapitálu. Pre roky
1993 až 1998 bolo teda príznačné zanedbávanie, ale aj úmyselné odkladanie reštrukturalizačných opatrení. Pod začiatok vlny krachu mnohých podnikov slovenského priemyslu sa
teda podpísala predovšetkým neodôvodnene dlho odkladaná a chybne zrealizovaná privatizácia a v dôsledku toho nemohla byť realizovaná ani

potrebná reštrukturalizácia týchto

podnikov. (Sabol, 2002)

Graf č. 1
Vývoj počtu nezamestnaných a miery nezamestnanosti v SR podľa VZPS v rokoch
1995 – 2000

Zdroj:

ŠÚ

SR,

2001,

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/A90CF7A053741E2BC1256A4800476747/$FILE/Zdroj.html

Vychádzajúc z vyššie uvedeného grafu dochádzalo od roku 1996 k neustálemu rastu
počtu nezamestnaných i miery nezamestnanosti. Túto nepriaznivú situáciu v tomto období
s účinkom do budúcnosti udržiavalo a dokonca aj zhoršovalo odďaľovanie reštrukturalizácie
ekonomiky, odďaľovanie bankrotov niektorých podnikov, nedostatočný prílev zahraničných
investícií, netransparentné privatizačné praktiky spojené s korupciou a obmedzovanie konkurencie. (Mikloš, Žitňanský, 1997)
Bolo teda už len otázkou krátkeho času, kedy sa dôsledky neudržateľnosti tohto
stavu prejavia na radikálnom zvýšení nezamestnanosti.
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1.3. Príčiny vzniku nezamestnanosti, vývoj, pozitívne a negatívne
dôsledky opatrení, zameraných na riešenie problému v rokoch
1998 - 2002
Už krátko po nástupe prvej Dzurindovej vlády nastal obrat vo vývoji Slovenska. Zrealizovali sa základné opatrenia „na ozdravenie ekonomiky otrasenej mečiarovskou anarchiou“
(Javůrek, 2007), rozsiahle reformy a opäť sme nastúpili na cestu integrácie do EÚ a NATO.
Ďalej už nebolo možné umelo udržiavať a navonok popisovať situáciu v priaznivom
svetle a bolo jasné, že nová vláda bude musieť prijať radikálne a medzi ľuďmi nepopulárne
opatrenia, ktorých pozitívne výsledky sa prejavia až po dlhšom čase.
Napriek tomu
Snaha zvrátiť túto už

rast miery nezamestnanosti bol charakteristický aj pre rok 1998.
naďalej neudržateľnú

situáciu taktického oddiaľovania bankrotov

mnohých podnikov vyústila k ich zániku a následnému zvýšeniu priemernej miery nezamestnanosti na 13,67 %. V zmysle § 112 zákona č. 387/1996 o zamestnanosti bolo priamo
ohrozených hromadným prepúšťaním okolo 25 tisíc pracovných miest. V roku 1999 dosiahla priemerná miera nezamestnanosti 18,22 % a do štatistík miery nezamestnanosti Slovenska sa tento rok zapísal čiernymi písmenami, lebo prvýkrát počet evidovaných nezamestnaných

prekročil

magickú hranicu pol milióna osôb. Z celkového počtu evidovaných neza-

mestnaných tvorili ženy 45,2 % a muži až 54,8 %. Vychádzajúc z prepočtov ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny sa ročné náklady na jedného nezamestnaného pohybujú vo
výške okolo Sk 50 000, --, kým jeden zamestnaný prispeje do štátneho rozpočtu a poistných
fondov v priemere okolo Sk 70 000,--. (MP,SV a R SR, In: Rievajová, 2001)
Nepriaznivé celkové štatistiky počtu nezamestnaných v tomto období ešte hrozivejšie
dotváral pohľad na zloženie nezamestnanosti (viď Tabuľka č. 1). Bez práce bolo totiž
z celkového počtu nezamestnaných až 45 % ľudí mladších ako 29 rokov, vysoké % evidovaných nezamestnaných predstavujú osoby dlhodobo

nezamestnané a výrazné rozdiely boli

zaznamenané medzi vyspelými regiónmi, kde sa miera nezamestnanosti pohybuje okolo 5 %
a zaostalými regiónmi, kde miera nezamestnanosti presahuje 35 % (Jakoby, Morvay, Pažitný, 2000)
Vzhľadom na vývoj situácie na trhu práce bolo potrebné v záujme našich občanov regulovať rozsah zamestnávania zahraničných pracovníkov. 5. mája 1998 nadobudla platnosť
dohoda podpísaná medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny, v ktorej boli uvedené maximálne ročné počty zamestnávania ukrajinských pracovníkov. (Škrupinková, n. d.)

Nadobudnutím účinnosti novely zákona o sociálnej pomoci 1. júla 1999 sa sprísnili
kritéria poskytovania dávok a posilnili sa stimuly v smere vyvíjania iniciatívy zamestnať sa.
Keďže vo väčšine regiónov predstavoval najväčší problém v boji s nezamestnanosťou nedostatok voľných pracovných miest, poskytovanie prostriedkov na podporu tvorby nových pracovných miest by predstavovalo na rozdiel od „vyhadzovania“ peňazí na sociálne dávky sys-

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

174

témové riešenie. V roku 1999 bol schválený Národný program zamestnanosti, ktorého ciele
boli

zamerané predovšetkým

na podporu rozvoja podnikania, schopnosti podnikov

i zamestnancov flexibilne reagovať na zmeny na trhu, rovnosti príležitosti na trhu práce
a celkové zvyšovanie zamestnanosti v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte. Opatrenia vlády, prijaté v roku 1999, nepriniesli dlhodobejšie pozitívne výsledky, pretože boli
orientované na vytváranie pracovných miest vo forme verejnoprospešných prác a na oblasť
vyplácania podpôr v nezamestnanosti. Aplikáciou týchto stimulov však došlo len k umelému
zníženiu nezamestnanosti a nie k riešeniu problému, ktorým bol štrukturálny charakter
nezamestnanosti. Aj keď verejnoprospešnými prácami možno pomôcť udržať pracovné návyky, nemožno ich považovať za systémové riešenie, pretože ich skončením zostane problém
nezamestnanosti nevyriešený. ( Jakoby, Morvay, Pažitný, 2000)

Tabuľka 1: Nezamestnaní z VZPS podľa vekových kategórií v rokoch 1994 – 2000

VEKOVÁ KATEGÓRIA

ROK
1994 1995 1996 1997 1998

Nezamestnaní spolu v tis.

1999

2000

333,5 323,7 284,2 297,5 317,1 416,8

485,2

v tom

Zdroj:

15-19 roční

56,7

49,6

44,3

44,1

45,7

61,6

55,9

20-24 roční

56,5

53,0

45,1

52,1

60,2

81,9

97,5

25-29 roční

48,2

50,6

42,5

41,3

38,0

56,5

66,3

30-34 roční

45,9

43,9

44,6

46,2

46,4

52,9

57,1

35-39 roční

43,5

45,5

38,6

34,1

35,6

49,1

60,3

40-44 roční

32,8

34,1

27,1

33,2

39,9

44,4

52,9

45-49 roční

24,1

21,1

21,6

24,3

25,3

36,3

50,2

50-54 roční

15,1

17,2

12,1

14,7

16,8

22,7

30,2

55-59 roční

7,3

6,5

5,6

5,7

7,1

9,7

13,0

60-64 roční

2,5

1,6

1,8

1,5

1,2

1,0

0,9

65 a viac roční

0,9

0,7

1,0

0,4

0,9

0,9

1,0

ŠÚ

SR,

2001,

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/A90CF7A053741E2BC1256A4800476747/$FILE/Zdroj.html
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Aj napriek tomu, že v roku 1999
evidované v období

úroveň výkonnosti ekonomiky dosiahla hodnoty

pred prechodom na trhové hospodárstvo, ekonomika Slovenska sa

neustále neúspešne snaží obnoviť predtransformačnú zamestnanosť. (Gabrielová, 2000)
Aj rok 2000 sa niesol v znamení snažení zameraných na riešenie najakútnejšieho
problému slovenskej ekonomiky tohto času, ktorý predstavovala vysoká, v prvom štvrťroku
daného roku až rekordná 19,4 %-ná, miera nezamestnanosti. (MP, SV a R, In: Rievajová,
2001) .
Najvyššou nezamestnanosťou boli postihnuté osoby bez školského vzdelania a osoby
s najvyššie dosiahnutým základným vzdelaním (viď Tabuľka č. 2). Musíme konštatovať, že
tento stav sa ani v nasledujúcom období nezmenil, dokonca pretrváva až po súčasnosť
a dovolíme si tvrdiť, že ešte dlho sa radikálne nezmení. V dnešnej modernej dobe takmer
každý zamestnávateľ využíva moderné technológie a

vyžaduje aspoň vyučenie v odbore

spojené s praxou a istou mierou zručnosti.

Tabuľka č. 2 : Miera nezamestnanosti z VZPS podľa vzdelania v rokoch 1994 – 2000
v%

ROK
Vzdelanie

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Miera nezamestnanosti

13,7

13,1

11,3

11,8

12,5

16,2

18,6

Základné

27,0

28,4

25,0

26,5

28,4

34,2

39,3

Vyučení

14,5

14,2

12,2

11,7

13,2

17,1

20,8

stredné (bez maturity)

13,7

13,3

11,5

10,7

11,9

18,6

20,3

vyučení s maturitou

16,9

11,6

9,6

9,6

10,6

13,9

18,9

úplné stredné všeobecné

13,5

13,5

13,0

14,3

12,8

16,0

17,4

úplné stredné odborné

9,3

8,2

7,4

8,5

8,4

12,7

14,0

vysokoškolské

4,1

3,0

2,8

3,5

3,7

4,8

5,6

60,7

42,7

68,8

57,8

84,5

57,2

84,8

v tom vzdelanie

1)

bez školského vzdelania
Zdroj:

ŠÚ

SR,

2001,

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/A90CF7A053741E2BC1256A4800476747/$FILE/Zdroj.html

Jednou z možností znížiť tento enormne vysoký počet nezamestnaných bolo
urýchlene

prilákať

na

Slovensko

zahraničných

investorov,

ktorí

by

vytvorili

nové

a produktívne pracovné miesta.
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V roku 2001 podľa zdrojov Národného úradu práce (In: Šipikal, Púchyová, Ďurana,
n. d.) najvyššou mierou nezamestnanosti boli postihnuté najmä ekonomicky a sociálne slabo

rozvinuté

regióny

nachádzajúce

sa

na

územiach

južného,

východného

a severovýchodného Slovenska. Práve v 41 okresoch nachádzajúcich sa v týchto regiónoch
bola v roku 2001 evidovaná vyššia miera nezamestnanosti ako bol celonárodný priemer.
Najviac boli však postihnuté okresy od Veľkého Krtíša po Spišskú Novú Ves, ktoré
Laluha, Ošková, Stanek (2005, s. 133) charakterizujú ako územia, kde je „najvyššia
nezamestnanosť, najvyšší prírastok detskej populácie, najnižšia vzdelanostná úroveň,
najnižšia

zamestnanosť,

najnižší

vek

dožitia,

najnižšia

priemerná

mzda,

najvyššia

emigrácia“.
Miera nezamestnanosti sa pohybovala vo vysokých číslach aj vo volebnom roku
2002. Došlo síce k vystriedaniu vlád, ale vládu aj v ďalšom funkčnom období zostavoval
Mikuláš Dzurinda. Nová vláda bola konzistentnejšia ako predchádzajúca a získala ďaľší
priestor pre realizáciu opatrení a uskutočňovanie reforiem zameraných na zlepšenie tohoto
nepriaznivého stavu.

1.4. Príčiny vzniku nezamestnanosti, vývoj, pozitívne a negatívne
dôsledky opatrení, zameraných na riešenie problému v rokoch
2002 - 2006
Možnosť pokračovať v tom, čo sme začali. Aj tak by sa dala nazvať situácia, ktorá nastala po voľbách roku 2002. Tak ako na medzinárodnej scéne bol prioritou vstup Slovenskej
republiky do EÚ, prioritou vo vnútri štátu bola snaha pritiahnuť na Slovensko čo najviac
zahraničných investorov, podporovať malých a stredných domácich podnikateľov.
V programovom vyhlásení

tzv. druhej Dzurindovej vlády, ktoré bolo prijaté

v novembri 2002 sa vláda zaviazala prednostne riešiť najakútnejšie problémy občanov, nepriaznivo pôsobiace na ich každodenný život. Vo svojom programovom vyhlásení deklarovala, že: „Prioritami vlády v sociálnej oblasti je zníženie nezamestnanosti a zvýšenie efektívnosti sociálneho systému. Na dosiahnutie týchto cieľov pripravíme reformné opatrenia takmer vo
všetkých sférach sociálnej politiky. Sme presvedčení, že len výrazné a systémové zmeny na
trhu práce, odvodového zaťaženia a sociálneho systému môžu priniesť zníženie nezamestnanosti a zvýšenie efektivity a transparentnosti sociálneho systému.“(Programové vyhlásenie
vlády, 2002). Zásluhou úspešného procesu integrácie Slovenska do EÚ a NATO, priamou
podporou zahraničných investícií a poskytnutím daňových prázdnin sa Dzurindovej vláde
podarilo na Slovensko prilákať množstvo zahraničných investorov, naštartovať ekonomický
rast a znížiť nezamestnanosť.
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V roku 2002 bola priemerná miera evidovanej nezamestnanosti 17,8 %, pričom podiel mladých nezamestnaných ľudí, hoci bol vysoký, postupne klesal a došlo k zvyšovaniu
podielu nezamestnaných starších ako 50 rokov. Okrem nich pociťovali najväčšie prekážky
pri uplatňovaní sa na trhu práce aj osoby so zdravotným postihnutím, mladiství a absolventi
škôl. (Dostál – Gonda – Thomay, 2003)
Dňa 21. mája 2003 bola Národnou radou SR schválená novela Zákonníka práce vypracovaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Uvedená novela bola vypracovaná v snahe realizovať požiadavky smerníc Európskej únie, Medzinárodnej organizácie práce i vytvorenia právneho rámca v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ktorý by umožnil vyššiu
flexibilitu v danej oblasti a rozšíril možnosti kolektívneho vyjednávania.
Nové nástroje aktívnej politiky trhu práce prinieslo so sebou prijatie zákona o službách zamestnanosti, ktorý v snahe znížiť dlhodobo vysokú mieru nezamestnanosti do právneho
rámca organizácií pre poskytovanie služieb zamestnanosti, okrem

existujúcich orgánov

štátnej správy zahrnul aj agentúry podporovaného zamestnávania, ktorých úloha bola vymedzená na poskytovanie odborného poradenstva, zisťovania schopností a zručností osôb,
ktorí sú v evidencii nezamestnaných dlhšie ako 1 rok, pomoc osobám so zdravotným postihnutím nájsť si, respektíve sprostredkovať, zamestnanie. Za účelom zvýšenia flexibility
pracovnej sily na prechodný čas bolo zákonom o službách zamestnanosti na našom trhu
umožnené aj pôsobenie agentúr dočasného zamestnávania, ktoré majú postavenie podnikateľského subjektu, poskytujúceho svoje služby za úhradu na základe povolenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalším stimulom definovaným v zákone 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti, ktorého cieľom bolo znížiť úroveň nezamestnanosti kategórie
znevýhodnených občanov na trhu, je príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Nárok na tento príspevok vznikal zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené
pracovné miesto prijal do pracovného pomeru osobu mladšiu ako 25 rokov, občana, staršieho ako 50 rokov, osobu dlhodobo nezamestnanú, osamelého občana starajúceho sa o dieťa
do 10 rokov a ďalšie osoby, uvedené v citovanom zákone. Ďalšou motiváciou pre nezamestnaných, poberajúcich podporu v nezamestnanosti, nájsť si čo najskôr prácu ešte pred uplynutím doby, počas ktorej majú nárok na poberanie podpory v nezamestnanosti, mala byť
v zákone o sociálnom poistení zapracovaná jednorázová prémia vo výške 50 % nevyčerpanej
sumy dávky do konca podporného obdobia, maximálne za 3 mesiace. Pozitívne zmeny priniesol novelizovaný zákon č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti aj tým, že nariadenými častejšími návštevami nezamestnaných na úradoch práce sa sťažila, v mnohých prípadoch úplne
znemožnila, možnosť niektorých občanov „načierno“ vykonávať prácu v zahraničí a na Slovensku poberať podporu v nezamestnanosti. (Zachar, 2004)
Aj napriek tomu, že v rokoch 2000 a 2001 došlo k zastaveniu rastu nezamestnanosti
zásluhou realizácie verejnoprospešných prác, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR

v roku

2003

spochybnilo

ich

účinnosť

a efektívnosť, označilo

ich

za nákladné

a zdôraznilo, že „nepredstavujú účinný nástroj na riešenie sociálnych problémov a na rast
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zamestnanosti“ (Návrh stratégie podpory zamestnanosti, In: Dostál – Gonda – Thomay,
2003, s. 580).
Aj v roku 2004 mal vývoj miery evidovanej nezamestnanosti klesajúcu tendenciu.
V decembri uvedeného roku predstavovala miera nezamestnanosti 13,07 %, pričom
priemerná ročná miera nezamestnanosti poklesla z 15,19 % zaznamenaných v roku 2003
na 14,26 % zaznamenaných v roku 2004, teda o 0,93 %. V roku 2004 došlo aj k masívnemu
úbytku počtu nezamestnaných evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny,
kedy bolo z evidencie vyradených celkovo 431 916 osôb. Z tohto počtu až 57,5 % osôb
získalo uplatnenie na trhu práce,

20,8 % osôb bolo z evidencie vyradených z dôvodu

neplnenia si povinnosti nariadenej spolupráce s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
a 21,7 % osôb bolo vyradených z evidencie nezamestnaných na základe požiadania
o vyradenie,

na

základe

priznania

starobného,

v dôsledku vzniku nároku na materské,

výsluhového,

invalidného dôchodku,

z dôvodu nástupu na sústavnú prípravu na

povolanie, povinnú vojenskú službu alebo výkon trestu odňatia slobody alebo v dôsledku
úmrtia. V rámci realizácie aktívnej politiky trhu práce absolvovalo v roku 2004 rekvalifikačné kurzy celkovo 5084 osôb a podmienky nároku na aktivačný príspevok spĺňalo kumulatívne 139 717 evidovaných nezamestnaných osôb (ÚP,SV a R SR, In: Národné monitorovacie
centrum pre drogy, 2005). V roku 2005 došlo k poklesu priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na 11, 64 %, čo v porovnaní s rokom 2004 predstavuje pokles o 2, 62 %.
Hoci nezamestnanosť na Slovensku celkovo klesá, vážny problém vyžadujúci si urýchlené
riešenie, predstavujú regionálne rozdiely odrážajúce sa na nezamestnanosti. Aj v tomto období už tradične najnižšiu priemernú mieru evidovanej nezamestnanosti vykazovala Bratislava, kde táto miera neprekračovala 4 %, na druhej strane sa už dlhodobo na popredných
miestach regiónov s najvyššou priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti držia okresy Veľký Krtíš, Revúca a Rimavská Sobota, kde priemerná miera evidovanej nezamestnanosti neklesá pod 25 %. (Úrad vlády SR, 2005)
S cieľom znížiť nepriaznivé štatistiky počtu nezamestnaných a odbremeniť tak sociálnu poisťovňu i štátny rozpočet od platieb poistného a vyplácania dávok neoprávneným
osobám, zvýšenia príjmov vo fondoch Sociálnej poisťovne, bol prijatý zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Prijatím tohto zákona došlo k rozšíreniu evidenčných
a registračných povinností zamestnávateľov vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, zvýšil sa rozsah
kontrol, zaviedli sa tvrdšie sankcie pri odhalení nelegálneho zamestnávania. Nadobudnutím
účinnosti zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa zrealizovala
celoslovenská akcia pod názvom Vietor. Táto akcia sa realizovala v čase od 4. do 15. apríla
2005 a za tento krátky čas kontrolóri odhalili vyše 990 prípadov nelegálneho zamestnávania.
Po uskutočnení tejto akcie následne nahlásili zamestnávatelia viac ako 38 600 nových pracovných miest. Novelou zákona o službách zamestnanosti č. 573/2005 Z. z. sa znížila frekvencia povinných návštev na úradoch práce pre aktívnych nezamestnaných, zvýšil sa príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, na druhej strane došlo k zrušeniu príspevku
zamestnávateľom, u ktorých absolventi vykonávajú absolventskú prax. (Zachar, 2006)
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S cieľom znižovať regionálne rozdiely v oblasti pracovných príležitosti v októbri roku
2005 prijala vláda SR nové pravidlá individuálnej štátnej pomoci investorom. Tieto pravidlá
mali vniesť poriadok a zaručiť rovnaké podmienky a výhody všetkým investorom, spĺňajúcim
isté kritéria oproti dovtedy ad hoc zmluvne dohodovaným povinnostiam a poskytnutých výhod. Na základe týchto pravidiel má každý investor možnosť vypočítať si, v akej výške
a forme mu môžu byť poskytnuté stimuly za predpokladu, že v určitom regióne Slovenska
zrealizuje svoju investíciu. V závislosti od priemernej evidovanej miery nezamestnanosti
v jednotlivých okresoch bolo územie Slovenska rozdelené na 3 zóny. Zelenú zónu tvoria okresy, kde priemerná evidovaná miera nezamestnanosti prekračuje 15 %, žltú zónu tvoria
územia, v ktorých sa priemerná miera evidovanej nezamestnanosti pohybuje v rozmedzí od
10 do 15 % a okresy s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 10 % sú
pre účely poskytovania stimulov označené ako červené zóny. Z toho logicky vyplýva, že investor, ktorý sa rozhodne investovať v oblasti s vyššou mierou nezamestnanosti má nárok
na vyššie stimuly ako investor, ktorý sa rozhodne investovať v oblasti s nízkou mierou nezamestnanosti. Z hľadiska formy je preferované poskytovanie stimulov v nepriamej forme,
napríklad poskytovaním daňových úľav, namiesto v minulosti prevažujúcim priamym poskytovaním rôznych finančných príspevkov a dotácií. (SARIO, 2005)
Slovensko sa vďaka politike vlády, ale aj „zásluhou“ ponuky lacnej pracovnej sily
stalo zaujímavé z pohľadu zahraničných investorov a v novovybudovaných podnikoch našlo
prácu, a tým aj zdroj obživy, mnoho ľudí doteraz márne si hľadajúcich prácu nielen vo svojom regióne.
Aj keď odvaha Dzurindovej vlády realizovať nepopulárne, ale na druhej strane ekonomicky nevyhnutné opatrenia, oslabila jeho popularitu u voličov a pripravila ho o možnosť
ďalej vládnuť, nemožno nevyzdvihnúť prínos jeho vlády pre ozdravenie hospodárstva a tým
aj pre pokles nezamestnanosti.
V roku 2006 došlo k vystriedaniu vlád, ale pozitívny vývoj nezamestnanosti bol spočiatku ešte dôsledkom opatrení, prijatých minulou vládou.

1.5. Príčiny vzniku nezamestnanosti, vývoj, pozitívne a negatívne
dôsledky opatrení, zameraných na riešenie problému od roku
2006 po súčasnosť
Hneď po nástupe novej vlády bolo jasné, že svoju sociálnu politiku nebude realizovať
v kontinuite na politiku predchádzajúcej vlády. V januári 2007 nadobudla platnosť novela
zákona č. 389/2006 Z. z. o službách zamestnanosti, zameraná na zvýšenie adresnosti aktívnych opatrení realizovaných na trhu práce, zefektívnenie využitia vyčlenených prostriedkov, sankčné vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie sa skrátilo z pôvodných 6 na
3 mesiace, maximálna výška príspevku na vzdelávanie a prípravu záujemcu pre trh práce sa
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zvýšila až do výšky 100 % oprávnených nákladov, zvýšil sa príspevok absolventovi počas
výkonu absolventskej praxe a na zvýšenie podpory dochádzky za prácou bol zavedený nový
príspevok v maximálnej výške 2000 Sk (zákon č. 389/2006 Z. z.)
Radikálne zmeny priniesla so sebou novela Zákonníka práce. Potreba zásadných
zmien bola zdôvodňovaná predovšetkým vysokou liberálnosťou a nízkou úrovňou ochrany
pozície zamestnanca, preto parlament v záujme zvýšenia ochrany pozície zamestnanca prijal
zmeny, podľa ktorých priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas
nesmie prekročiť 48 hodín a práca nadčas nesmie v kalendárnom roku nesmie prekročiť 150
hodín, umožňuje uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú najviac na 3 roky, pričom počas
týchto 3 rokov ho možno len raz opätovne dohodnúť alebo predĺžiť, ak sa opätovne uzatvára
pracovný pomer na dobu určitú, nepripúšťa sa možnosť dohody skúšobnej doby, lehota na
skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa sa predĺžila z jedného na dva mesiace, zvýšil sa postih zamestnanca, ktorý spôsobí zamestnávateľovi škodu z nedbanlivosti
z dovtedajšieho trojnásobku na štvornásobok jeho priemernej mzdy, zrušilo sa ustanovenie
zamestnávateľovi okamžite aj bez uvedenia dôvodu skončiť pracovný pomer uzatvorený na
dobu určitú. Vychádzajúc z uvedených opatrení a

mnohých ďalších

obsiahnutých

v Zákonníku práce môžeme konštatovať, že schválené opatrenia na jednej strane znamenajú zlepšenie pozície zamestnancov, no na druhej strane pre zamestnávateľov prinášajú zvýšenie nákladov a oslabujú flexibilitu na trhu práce. (Ďurana, Karpiš, Reptová, 2008)
Z pohľadu vývoja počtu nezamestnaných sa aj rok 2006 vyvíjal pozitívne. Podarilo sa
pokračovať v trende poklesu nezamestnanosti, ktorý výraznejšie nastúpil od roku 2004.
Miera evidovaných nezamestnaných na úradoch práce klesla ku koncu roka 2006 na
9,4 %. Čo je pozitívne, je to, že tento stav nebol spôsobený poklesom ekonomicky aktívneho
obyvateľstva, ale zásluhou dynamického rozvoja slovenského hospodárstva. Do popredia sa
dostal najmä paradox, spôsobený na jednej strane ešte stále vysokým počtom nezamestnaných, prevažne v menej rozvinutých regiónoch, na strane druhej sa ozývajú hlasy podnikateľov, ktorí nedokážu vykryť svoju potrebu pracovníkov z radov nezamestnaných v evidencii
úradov práce. Negatívnym javom bol a je však odchod vysokého počtu prevažne kvalifikovaných ľudí za lepšími platovým ohodnotením do zahraničia. V roku 2006 pracovalo
v zahraničí podľa odhadov viac ako 140 tisíc Slovákov a tento trend odchodu pretrváva až
doteraz. Rastom počtu pracujúcich sa výrazne mení aj ich štruktúra. Pre porovnanie uvádzame štruktúru počtu zamestnaných vo verejnom sektore, vzhľadom na celkový počet zamestnaných, kedy v treťom štvrťroku roku 2001 zamestnanci verejného sektora tvorili až
50, 6 % celkového počtu zamestnaných, pričom v rovnakom období roku 2006 sa ich podiel
znížil na 35,9 %. Došlo k zvýšeniu záujmu o podnikanie namiesto klasického zamestnaneckého vzťahu a zamestnávatelia začali uprednostňovať zamestnancov pracujúcich na živnosť
pre zjednodušenie znižovania stavov v prípade potreby. V roku 2006 bol zaznamenaný pokles nezamestnanosti u všetkých skupín nezamestnaných rozdelených podľa doby jej trvania. Výnimky tvorili len skupiny, do ktorých boli zaradení ľudia nezamestnaní dlhšie ako 2
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roky, u ktorých nielenže nebol zaznamenaný pokles, ale dokonca došlo k jej rastu. (ŠÚ SR,
In: Ďurana, Karpiš, Reptová, 2007)
Aj napriek tomu, že Slovenská republika patrí v rámci Európskej únie ku krajinám
s najväčšou

mierou

nezamestnanosti,

mnohé

slovenské

podniky

dlhodobo

zápasia

s nedostatkom ľudí na obsadenie voľných pracovných miest. Keďže ich nedokázali obsadiť
slovenskými občanmi, začali organizovať náborové akcie a následné školenie pracovníkov
zahraničia. Hoci tzv. „dovoz“ pracovnej sily si vyžaduje zvýšené náklady, pre naše podniky
znamená často jediné riešenie ako zachovať výrobu. V opačnom prípade by mohli „zavrieť
brány“ podnikov, pretože by jednoducho v nich nemal kto pracovať.

Graf č. 3
Dlhodobá nezamestnanosť podľa dĺžky trvania za roky 1994-2006

Zdroj: ŠÚ SR, 2007d, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4802

Ročné počty, povoľujúce zamestnať pracovníkov z Ukrajiny boli vzhľadom na situáciu
na slovenskom trhu práce dostačujúce až do roku 2006. Po vstupe Slovenska do EÚ došlo
k zmenám na našom trhu práce, pričom najvýraznejšie zmeny nastali v roku 2007. Výrazný
odliv pracovnej sily zo Slovenska, prílev zahraničných investícií a zníženie nezamestnanosti
na Slovensku sa prejavil nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. V snahe riešiť tento nepriaznivý stav v roku 2007 bola vypovedaná dohoda o vzájomnom zamestnávaní občanov
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Ukrajiny a Slovenskej republiky a tým došlo aj k odstráneniu diskriminácie spôsobenej
uplatňovaním maximálneho počtu pracovníkov. (Škrupinková, n. d.)
Ďalším krokom, ktorý vláda zrealizovala aj napriek predpovediam odborníkov
o negatívnom dopade na zamestnanosť nízkokvalifikovanej pracovnej sily, bolo zvýšenie minimálnej mzdy z dovtedajších 7600 na 8100 korún a súčasne bol schválený mechanizmus
zvyšovania minimálnej mzdy od roku 2009, ktorá má byť výsledkom dohody sociálnych
partnerov na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR. (Ďurana, Karpiš, Reptová,
2008) Aj napriek tomu, že životné náklady neustále rastú, musíme sa prikloniť na stranu
nespokojných odborníkov i zamestnávateľov, otvorene prezentujúcich nezáujem zamestnávať nízkokvalifikovanú pracovnú silu, na ktorú vynakladajú v porovnaní s prínosom týchto
zamestnancov, vysoké výdavky.
Vychádzajúc z údajov ŠÚ SR (In: Ďurana, Karpiš, Reptová, 2007) bol v roku 2006 v
porovnaní s predchádzajúcim rokom, zaznamenaný vo všetkých krajoch Slovenska pokles
miery evidovanej nezamestnanosti, hoci tento pokles bol rozdielny. Najviac poklesla
nezamestnanosť v Košickom kraji o 2,32 % a dosahovala úroveň 15,18 %, celkovo najnižšia
miera nezamestnanosti bola tradične v Bratislavskom kraji 2,29 %. Najväčší problém však
predstavovali a aj predstavujú dlhodobo nezamestnaní, ktorí v roku 2006 tvorili až 72,3 %
všetkých nezamestnaných.
V roku 2007 došlo k poklesu nezamestnanosti na historické minimum od vzniku
samostatnej Slovenskej republiky, keď bola zaznamenaná ŠÚ SR 11 % miera nezamestnanosti zistená výberovým zisťovaním pracovných síl (ŠÚ SR, 2007b) a evidovaná miera nezamestnanosti k 31.12. 2007 z počtu disponibilných uchádzačov o zamestnanie bola na úrovni 9,4 % (ŠÚ SR, 2007c).
Vychádzajúc z údajov Štatistickej správy o základných vývojových tendencích
v hospodárstve SR (In: Ďurina, Karpiš, Reptová, 2008) bolo v roku 2007 zamestnaných
v zahraničí 174,4 tisíc Slovákov, čo znamená, že až 7,4 % z celkového počtu pracujúcich
pracovalo v zahraničí a ich medziročné zvýšenie dosiahlo 12,9 %. Najviac ľudí odišlo za prácou do zahraničia z Prešovského, Nitrianského a Žilinského kraja.
V súčasnosti slovenský pracovný trh zápasí s nedostatkom kvalifikovaných robotníkov, odborníkov na informačné technológie a v poslednom čase pozorujeme akútny nedostatok lekárov a zdravotných sestier, ktorí odchádzajú za lepšími nielen platovými, ale aj
pracovnými podmienkami do zahraničia. Napriek tomu v evidencii nezamestnaných zostali
dlhodobo nezamestnané osoby len so základným vzdelaním a Rómovia, ktorí sú podľa Paukoviča

(2007, s. 76) „z

kvalifikačného hľadiska, ale i z hľadiska pracovnej morálky

a disciplíny na trhu práce ťažko umiestniteľní“. Vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných
vzhľadom k celkovému počtu nezamestnaných predstavuje závažný problém, tiahnuci sa od
r. 1991, kedy sa začalo hovoriť o dlhodobo nezamestnaných. Ako znázorňuje graf č. 4, so
znižujúcim sa počtom nezamestnaných rastie podiel dlhodobo nezamestnaných osôb. Vychádzajúc zo štruktúry nezamestnaných a ich charakteristík nepredpokladáme, že by si
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výraznejšia časť týchto dlhodobo nezamestnaných dokázala nájsť uplatnenie na trhu práce
a pomohla znížiť mieru dlhodobo nezamestnaných osôb.
V súčasnosti sa MP, SV a R SR zaoberá návrhom vytvoriť právny rámec na zakladanie tzv. sociálnych podnikov, v ktorých by bolo po dobu minimálne 12 mesiacov zamestnaných minimálne 30 % zamestnancov, ktorí boli pred prijatím do pracovného pomeru boli
zaradení

medzi

znevýhodnených

uchádzačov

o zamestnanie

a minimálne

50

%

z dosiahnutého ročného zisku sa musí použiť na rozvoj sociálneho podniku. Ak sociálny
podnik splní tieto podmienky, vznikne mu nárok na príspevok od ÚP, SV a R SR vo výške
maximálne 50 % z celkovej ceny práce. Ďalším pripravovaným opatrením na zníženie predovšetkým dlhodobej nezamestnanosti je poskytovanie príspevku nezamestnanému, ktorý sa
rozhodne presťahovať za prácou. Vytváranie sociálnych podnikov a poskytovanie príspevkov
na presťahovanie sa za prácou (najmä pri súčasnej cene bytov) však nepovažujeme za konštruktívne riešenie problému dlhodobej nezamestnanosti, ale len ako prechodný stav, ktorý
súčasne vytvára priestor pre zámerné využívanie štátom dotovanej pracovnej sily. Vychádzajúc aj z predpovedí odborníkov sa skončením poskytovania dotácií na mzdu týchto zamestnancov uvedení zamestnanci opäť ocitnú v evidencii nezamestnaných. (Velček, 2008)

Graf č. 4
Nezamestnanosť a dlhodobá nezamestnanosť za roky 1994-2006

Zdroj: ŠÚ SR, 2007e, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4798

Najproblematickejšie bolo, je a bude zmeniť pozíciu z nezamestnaných na zamestnaných ľudí tých, ktorí sú už dlhodobo nezamestnaní, majú nízke resp. žiadne vzdelanie
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a sú príliš mladí alebo starí. Vo väčšine prípadov sa na jednolivca vzťahuje aj viac alebo
všetky tieto charakteristiky. Takýto jedinci sú na trhu práce jednoducho neuplatniteľní
z viacerých dôvodov. Mnohí v dôsledku dlhodobej nezamestnanosti už stratili pracovné návyky, poniektorí neboli ešte nikdy zamestnaní a nevedia ani len čo sú pracovné návyky, väčšina zamestnávateľov požaduje kvalifikovaných pracovníkov a mnohí z tejto kategórie osôb
nemajú žiadnu kvalifikáciu. Aj napriek mnohým projektom podporovaných MP, SV a R SR
sa nedarí umiestniť týchto ľudí na trhu práce, samozrejme, ak za riešenie nepokladáme dočasné zamestnávanie týchto ľudí. Pokiaľ však nedôjde k vlastnému uvedomeniu si pocitu
zodpovednosti za kvalitu svojho života, potreby neustále sa zdokonaľovať sa a prispôsobovať
sa v spojení so zvyšovaním pracovnej morálky, nemôžeme v budúcnosti očakávať výrazne
zlepšenie v oblasti nezamestnanosti.

2. Skupiny, najviac ohrozené nezamestnanosťou
Nezamestnanosť patrí k vážnym spoločenským problémom, no najviac sa bytostne
dotýka a predstavuje pomerne ťažko riešiteľný problém pre určité skupiny nezamestnaných
obyvateľov, pre ktorých je komplikovanejšie zbaviť sa statusu nezamestnaného z dôvodu, že
bez ohľadu na to, či chcú alebo nie, patria jednoducho do určitej skupiny obyvateľov, ktorá
má značné problémy získať respektíve udržať si zamestnanie. Týchto uchádzačov
o zamestnanie označuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ako znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pričom za znevýhodneného uchádzača označuje:
a) „občana, ktorý je mladší ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie
v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie,
b) občana, ktorý je starší ako 50 rokov,
c)

občana, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov
z predchádzajúcich 16 mesiacov,

d) občana, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci
sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávanie z dôvodu, že nemohol zosúladiť pracovné povinnosti s plnením rodičovských povinností,
e) občana, ktorý je rodič alebo osoba starajúca sa o tri a viac detí, alebo osamelý občan sta
rajúci sa o dieťa,
f)

občana, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných
dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím,

g) občana, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej
únie, alebo občana, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania,
h) občana so zdravotným postihnutím,
i)

cudzinca, ktorému bol udelený azyl“.
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Aj napriek tomu, že Ústava SR v článku 12 garantuje, že právo na prácu má každý
bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie,
národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, majetok,
rod alebo iné postavenie a napriek účinnosti tzv. „antidiskriminačného zákona“ (zákon č.
365/2004 Z. z.) sú v našej spoločnosti skupiny ľudí, ktoré majú sťažené podmienky vstupu
na trh práce. Hoci problematika rovnakého zaobchádzania je podľa nášho

názoru

z právneho hľadiska dostatočne ošetrená, množstvo medializovaných káuz i každodenná
realita nás presviedča o tom, že v praxi to tak často nie je.

2.1. Nezamestnanosť mládeže
Jednu z najohrozenejších skupín na trhu práce tvorí mládež. Aj z tejto skupiny však
môžeme vyčleniť ešte ohrozenejšie a najťažšie sa uplatniteľné podskupiny, ktoré tvoria nezamestnaní mladiství s najvyššie dosiahnutým základným vzdelaním a absolventi bez praxe.
Vychádzajúc zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ale i z poznatkov bežnej
praxe, môžeme konštatovať, že nezamestnanosť mládeže predstavuje vysoké percento na
celkovom počte nezamestnaných najmä preto, že mládeži chýbajú skúsenosti v orientácii sa
na trhu práce, pracovné návyky, no a najťažšie zdolateľnú prekážku predstavuje absencia
zamestnávateľmi požadovanej praxe. Ťažkosti, spojené s nadobudnutím praxe, sú spojené
s celkovou situáciou na našom pracovnom trhu, kde zamestnávatelia vo väčšine nemajú
záujem alebo je to pre nich nevýhodné investovať do dlhodobej prípravy pracovníkov a preto
preferujú tzv. hotových pracovníkov.
Absencia praxe predstavuje len jeden z faktorov, podpisujúcich sa pod nezamestnanosť mládeže a tento stav sa podľa Paukoviča (2002, s. 143) „prehlbuje i vďaka rozporu medzi nadobudnutou kvalifikáciou a potrebami praxe“. Dôsledkom toho je, že v súčasnosti existujú na jednej strane nezamestnaní, ktorí si nedokážu nájsť uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali, a zároveň na druhej strane mnohé podniky na Slovensku nedokážu nájsť kvalifikovaných našich pracovníkov a preto ich musia „dovážať“. Mnohé podniky majú problém
obsadiť pozície kvalifikovanými pracovníkmi remeselníckych profesií

aj napriek opakova-

ným inzerátom v rôznych periodikách a dopyt po nich neznižuje. Je to spôsobené najmä
skutočnosťou, že na trhu nie sú nezamestnaní, ktorí by zodpovedali požadovaným kritériám,
alebo podmienky, ktoré im ponúkajú potenciálni zamestnávatelia, nie sú primerané ich
predstavám a čakajú, respektíve si hľadajú výhodnejšie príležitosti uplatnenia sa napríklad
aj v zahraničí. Takmer nepretržitý dopyt po týchto profesiách je spôsobený aj pomerne vysokou fluktuáciou zamestnancov týchto profesií. Tento nepriaznivý stav a aj nepriaznivá predpoveď, zasahujúca minimálne do najbližšej budúcnosti je podľa Juríčkovej (1996) dôsledkom toho, že „školy produkujú veľké množstvo absolventov, ktorí nemajú šancu nájsť uplatnenie vo svojom odbore. Vyhnúť sa tomuto negatívnemu trendu je sčasti možné harmonizá-
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ciou systému vzdelávania a politiky zamestnanosti. Školský systém by mal reflektovať potreby pracovného trhu a mal by zabezpečiť prípravu pracovnej sily tak, aby našla s vysokou
pravdepodobnosťou uplatnenie na trhu práce.“ Praktiky trhového hospodárstva neumožňujú
uľahčiť orientáciu a správanie sa na trhu práce využitím skúsenosti rodičov. Strata tradičných istôt našich rodičov prispela k tomu, že „vziať osud do vlastných rúk“ (Ondrejkovič,
1997, s. 51) nepredstavuje pre mladých len splnenie vysnívanej túžby, ale častejšie chcenú
či nechcenú povinnosť. Pádom komunizmu a prechodom na trhové hospodárstvo v roku
1989 vznikla aj možnosť takmer všetky druhy pracovných činností „vykonávať nielen ako
zamestnanec, ale aj ako samozamestnávateľ, prípadne ako podnikateľ, ktorý zamestnáva aj
iných pracovníkov“ (Matulčíková, 2000, s 16). Hoci spočiatku nemali absolventi záujem
o rozvoj vlastných podnikateľských aktivít, dlhodobá nezamestnanosť a prakticky žiadna
perspektíva zamestnať sa vo svojom regióne priviedla mladú generáciu k uchopeniu sa iniciatívy a rozbehnutiu aktivít, ktoré im v mnohých prípadoch zabezpečia vyššiu životnú úroveň ako sociálne dávky. V tomto prípade je dôležité, aby mladí neočakávali veľký zisk v čo
najkratšom čase. Veď aj mnohí úspešní podnikatelia začali prakticky od nuly. Na druhej
strane to, že niekto podniká neznamená, že musí disponovať obrovskými majetkami, ale za
úspech treba považovať to, že dokáže zabezpečiť neprehnané životné potreby sebe či svojej
rodine. Mladí ľudia však svoj momentálny status nezamestnaného nepokladajú za bezvýchodiskovú tragédiu, ktorý sa v najbližšej dobe zmení v ich prospech. Mnohé aktivity vykonávané mladými v čase, keď sú nezamestnanými, môžu byť podľa Paukoviča (2002, s. 149)
„aktivizujúcim prvkom a prevenciou rezignovaného pohľadu na vlastnú situáciu“. Nie všetci
mladí nezamestnaní dokážu alebo chcú využiť čas, ktorý majú k dispozícii v dôsledku toho,
že školské povinnosti už majú za sebou a pracovné ešte nezískali, zmysluplne. Výsledkom
toho je vypĺňanie si času vyššie uvedenými jednotlivcami či skupinami činnosťami, ktoré
musia riešiť rôzne sociálne inštitúcie, v najhoršom prípade aj orgány činné v trestnom konaní. Z týchto dôvodov je dôležité venovať dostatočnú pozornosť prevencii a vytváraniu takých podmienok, aby dočasný voľný čas bol skutočne len dočasný a krátky a aby bol využitý
pre rozvoj vlastnej osobnosti i rozvoj spoločnosti.

2.2.

Nezamestnanosť Rómov
Závažný problém, ktorého negatívne ekonomické i sociálne dôsledky prerástli do

dlhodobého celospoločenského problému, predstavuje nezamestnanosť Rómov. Príslušníci
rómskeho etnika patria ku skupine ľudí, ktorá má najväčšie problémy zamestnať sa, mnohí
jednotlivci z nich sú takmer nezamestnateľní z dôvodu absencie vzdelania, pracovných návykov i celkového nezáujmu pracovať, spoliehajúc sa na pomoc zo strany štátu a iných organizácií.

Rozhodujúcimi prekážkami v zvyšovaní zamestnanosti
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(2001, s. 18)

sú najmä: „nedostatočná kvalifikácia, nízka pracovná morálka, nezáujem za-

mestnávateľov a často aj nezáujem Rómov o prácu, absentérstvo a často aj drobné krádeže“.
Súvislosti, ktoré sa do značnej miery podpisujú pod tento problém môžeme nájsť pri
štúdiu literatúry, ktorá popisuje spôsob života Rómov v minulosti a ktorý im, bohužiaľ, zostal doteraz. Rómovia vždy uprednostňovali kočovný spôsob života a ich školou bola odjakživa škola života. Škola a rodinné prostredie významne ovplyvňujú a formujú ľudskú osobnosť. Škola ako vzdelávacia inštitúcia sa zavedením povinnej školskej dochádzky stala miestom, ktoré „dominantne určuje časové, priestorové a sociálne parametre života detí“ (Kövérová, 2003, s.53).
Sociálnu znevýhodnenosť, ktorú mnohí Rómovia často označujú pojmom diskriminácia (domnievame sa, že v mnohých prípadoch ani poriadne nevedia, čo tento pojem znamená
a používajú ho stále, keď niečo vyžadujú a nevyhovie sa im) je v rozhodujúcej miere spojená
s chudobou, ktorá je podľa Kleina a Matulayovej (2006, s. 4) „považovaná za základný determinant kvality života“ a zároveň zdôrazňujú, že „všeobecne uznávaným kľúčom k riešeniu
chudoby je vzdelávanie“. Keďže rómski rodičia nepoznajú

výhody, ktoré by im umožnilo

získať na trhu práce vzdelanie, nemôžu byť dobrým príkladom v tomto smere pre svoje deti
a vo väčšine prípadov ani nemajú záujem na tom, aby pozitívne ovplyvňovali a podporovali
svoje deti získať čo najlepšie vzdelanie. Keďže nemôžu byť pozitívnym príkladom v oblasti
vzdelania, predpokladáme, že pozitívny účinok by mohlo mať pôsobenie rodičov na deti
v tom zmysle, aby sa poučili z chýb rodičov a nedostali sa aj oni v budúcnosti do situácie,
kde práve absencia vzdelania je hlavnou prekážkou získania zamestnania. Vzhľadom na
fakt, že momentálna situácia je taká aká je, pretože najmä zo strany Rómov nebadáme vyvíjanie zvýšenej aktivity na zlepšenie situácie vlastným pričinením, ale často len čakanie na
to, kto, kedy im čo dá. Na druhej strane však musíme priznať určité predsudky v našej spoločnosti vo vzťahu k príslušníkom rómskeho etnika. Najzávažnejšie problémy v tomto prípade vytvára a brzdí pozitívne napredovanie „sociálne a výchovne nedostatočne podnetné
prostredie“ (Zelina, Valachová, Kadlečíková, Butašová, 2002, s. 34).
V mnohých prípadoch sú rómske deti nadané, ale keď od útleho detstva vidia, že
nech sa akokoľvek snažia a nedosiahnu ocenenie svojej snahy, postupne dôjde u nich
k ignorovaniu najskôr školských, neskôr aj pracovných povinnosti a odcudzí sa im pocit
zodpovednosti za rozvoj vlastnej osobnosti a zlepšenie sociálnej

pozície vlastným pričine-

ním.

Záver
Cieľom

štúdie

bolo

popísať

príčiny

vzniku

nezamestnanosti,

jej

štruktúru,

chronologický vývoj nezamestnanosti ako aj predstaviť rôzne stratégie realizované v snahe
znížiť na Slovensku vysokú mieru nezamestnanosti. Vychádzajúc z množstva teoretických i
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praktických poznatkov odborníkov z oblasti sociálnych i ekonomických vied, štatistických
údajov, ale poznatkov z každodennej reality môžeme konštatovať, že nezamestnanosť je dôsledkom pôsobenia rôznych faktorov, a preto aj opatrenia prijímané na jej riešenie, ak majú
priniesť pozitívny účinok, musia rešpektovať špecifiká týchto faktorov vo vzájomnom spolupôsobení. Hoci stav plnej zamestnanosti už nebolo možné ďalej udržiavať, obyvateľstvo sa
takpovediac zo dňa na deň ocitlo v situácii, s ktorou sa nie všetci dokázali vyrovnať a robiť
správne kroky na jej riešenie. Došlo k rozpadu rodín, uchýleniu sa k alkoholu, pre niektorých bolo zasa výhodné žiť z bezprácne získaných sociálnych dávok. Aj napriek tomu, že
od samotného vzniku nezamestnanosti sa sústavne prijímali a aj prijímajú rôzne opatrenia
v záujme jej riešenia, mnohé z nich nie sú systémové a neriešia samotnú podstatu problému
nezamestnanosti.

Vládni

politici

v záujme

vykázania

dobrých

štatistík

v boji

s nezamestnanosťou radšej prijímajú opatrenia na krátkodobé zníženie nezamestnanosti,
než by mali podstúpiť vlnu kritiky za to, že počas ich vlády došlo k zvýšeniu nezamestnanosti. Aj napriek tomu nezamestnanosť celkovo stúpala. Pozitívne musíme v tomto smere hodnotiť najmä vládu M. Dzurindu, ktorá sa odhodlala prijať mnoho medzi obyvateľstvom nepopulárnych opatrení, ktorých pozitívne účinky sa dostavili len v nedávnej minulosti.
V súčasnosti na trhu práce spôsobuje problémy najmä na jednej nedostatok kvalifikovaných
pracovníkov a na strane druhej ešte stále veľké množstvo dlhodobo nezamestnaných vedených v evidencii úradov práce. Na základe získaných poznatkov môžeme konštatovať, že vo
väčšine prípadov riešenie problému nezamestnanosti týchto ľudí sťažené subjektívnymi prekážkami spočívajúcimi v obmedzenom prínose pre pracovný trh (nízka úroveň vzdelania,
nízka pracovná morálka). Dovolíme si tvrdiť, že nezamestnanosť týchto ľudí sa tak skoro
nepodarí znížiť na uspokojivú úroveň, preto je potrebné rozvíjať aktivity zamerané na to, aby
sa okruh „nezamestnateľných“ nerozširoval, aby školy boli schopné flexibilne reagovať na
potreby trhu práce a vytvoril sa taký systém sociálnej politiky, ktorý by motivoval zamestnať
sa, podporoval samozamestnávanie sa a vytvoril priaznivé podmienky pre podnikanie, a tým
aj pre tvorbu a udržiavanie efektívnych pracovných miest.
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________________________________________________________________
Unemployment like social phenomenon,
structure of unemployment, the causations, results
and the solutions of the problem.
Abstract:
Unemployment became one of the phenomena which influence the development in Slovakia in 1989 very
markedly. It predicated destruction of Czechoslovak federation and it affected and still affects all chain of society
and political processes like relatively long time strange event with its rapid boom in the begin of 90ties. The goal of
bachelor work of which reworked but fundamental part we are publicizing was to show the causes of its formation,
factors which affect its development the boldest, approaches and arrangements to its solution in individual season
of social political development. The contribution is oriented to chosen questions of unemployment of threatened
groups of inhabitants. It is an effort to make a synthesis of fundamental sides of problem. It upraises from theoretic
and practice knowledge of specialist from social and economic sciences and from statistical data of relevant institutions which deal with the question of unemployment.
_________________________________________________________________________________________________________________
Key words: unemployment, structure of unemployment, threatened groups of inhabitants
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