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Predhovor
It is my great pleasure to have been invited to open the second National Conference
on Community Psychology in Slovakia. I want to especially thank Julia Halamová for
organizing this Conference and her continuos efforts in promoting Community psychology in
your beatiful country.
Community Psychology concerns the relationships of individuals with communities and
societies at intrapsychic, organizational, cultural and political level. By integrating research
with action, it seeks to understand and enhance quality of life for individual, communities and
societies. Therefore Community Psychology is not based either in the individual or in the
community but in their linkage.
Community Psychology is aware that the complexity of social changes and the phenomena
of marginalization and exclusion open up new study and intervention perspectives by placing
the individuals and more specifically the citizens at the centre thereof.
Community Psychology is then proposing a critical psychology which seeks to prevent or
reduce the negative mental health consequences of our societal arrangements by working
collaboratively at both objective and subjective levels with persons, in their everyday
community contexts, to increase their control over their lives through facilitating their
competence to bring about social change.
I hope to be able to transfer the Community Psychology vision and methodology an at the
same time to be able to grasp the richness of the frutiful experience of this conference
learning how community psychology takes root and develops in Slovakia.

Prof. Caterina Arcidiacono, PhD.
Full Professor of Community Psychology, University Federico II, Naples, Italy
Member of EFPA (European Federation of Psychologists association)
Standing Committee of Community Psychology,
Past President of ECPA (European Community Psychology Association)
Member of SCRA (Society of Community Research and Action) International Committe
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Úvod
Pri organizovaní druhého ročníka konferencie a workshopu Komunitná psychológia na
Slovensku 2015 je pre mňa radosť vidieť ako pomaly ale isto vzrastá povedomie o tomto
podujatí a čo je ešte pozitívnejšie ako sa značka Komunitná psychológia udomácňuje tak vo
vedeckej ako aj odbornej a laickej verejnosti.
Cieľom tejto vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku je totiž
nielen promotovať komunitnú psychológiu na Slovensku ale aj začleniť ju do
medzinárodného kontextu, sprostredkovať výmenu najnovších poznatkov a skúseností v tejto
oblasti a podporiť spoluprácu medzi vedeckou a praktickou komunitnou psychológiou na
Slovensku. Práve tento posledný cieľ sa realizuje prostredníctvom workshopu, kde majú
odborníci z praxe možnosť predstaviť aktuálne realizované praktické projekty v oblasti
komunitnej psychológie na Slovensku.
Táto konferencia i workshop sú podporené tohto roku aj finančným príspevkom z
Grantu American Psychological Association Division 27 Society of Community Research and
Action Regional Funding for Slovakia 2015 vďaka čomu je účasť na oboch podujatiach
bezplatná. Konferencia aj workshop Komunitná psychológia na Slovensku 2015 sú
výsledkom mojej spolupráce regionálnej koordinátorky pre The Society for Community and
Action Research (SCRA) Division 27 Americal Psychological Association a European
Community Psychology Association spolu s mojim akademickým pôsobením na Ústave
aplikovanej psychológie Univerzity Komenského v Bratislave.
Zborník z vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku pozostáva tohto
roku zo štrnástich príspevkov akademických pracovníkov z oblasti komunitnej psychológie
v SR. V prílohe zborníka nájdete aj prezentácie odborníkov z praxe komunitnej psychológie
na Slovensku.
Oproti minulému roku nastali nejaké zmeny k lepšiemu, takže na konferencii vítam
nášho pozvaného zahraničného hosťa Profesorku Caterina Arcidiacono, PhD. z University
Federico II, Naples, Italy. Tiež došlo k malej zmene aj na workshope, kde tohto roku mali
organizácie možnosť výberu medzi prezentáciou alebo interaktívnym workshopom.
Ďakujem touto cestou všetkým autorom príspevkov, ktoré sú súčasťou tohto
konferenčného zborníka, menovite Prof. Caterina Arcidiacono, PhD., Mgr. Simona
Andraščiková, PhDr. Andrej Findor, PhD., Mgr. Kristína Foltánová, doc. Mgr. Júlia
Halamová, PhD., Mgr. Mária Hatoková PhD., Mgr. Monika Kočišová, Mgr. Barbara
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Lášticová, PhD., Prof. PhDR. Ivan Lukšík, CSc., PhDr. Radomír Masaryk, PhD., doc. PhDr.
Eva Naništová, CSc., Mgr. Magda Petrjánošová, PhD., Mgr. Miroslav Popper, PhD., Mgr.
Jana Stračárová, Mgr. Eva Vavráková, PhD., MSc. A Mgr. Denisa Zlevská.
Vďaka patrí aj všetkým prezentujúcim, ktorí prišli osobne predstaviť svoju prácu na
workshope Komunitná psychológia na Slovensku. Sú to v abecednom poradí Mgr. Barbora
Brichtová, Mgr. Denisa Valachovičová z Detský fond Slovenskej republiky, Mgr. Alžbeta
Frimmerová, Mgr. Gabriela Podmaková z BDC, Mgr. Andrej Gliganič, Mgr. Grejtáková Iva,
PhDr. Sláviková Petra, PhD. z Modrý anjel - tím krízovej intervencie n.o., Mgr. Monika
Hricáková z Priatelia Quo Vadis o.z., Ing., Mgr. Marek Machata z Divadlo bez zábran pri
Malej scéne STU, Fakulta masmédií PEVS, Mgr. Peter Mazalán, Mgr. Eva Vavráková, MSc.,
PhD. z Fakulta architektúry, STU, Bratislava a HB Reavis Group, Ústav aplikovanej
psychológie, FSEV UK Bratislava, Mgr. Mária Pirohárová, Mgr. Zuzana Nigrovičová z
Komunitné centrum Galanta, PhDr. Branislav Tichý z Človek v ohrození a Mgr. Miroslava
Žilinská, MA., Jana Žáková z OZ ODYSEUS.
Za podporu ďakujem svojim nadriadeným doc. JUDr. PhDr. Lucii Mokrej, PhD.
dekanke FSEV UK v BA a doc. PhDr. Eve Letovancovej, PhD. riaditeľke Ústavu aplikovanej
psychológie FSEV UK v BA a za spoluprácu pri organizácii podujatia zvlášť ďakujem PhDr.
Beate Chrenovej a Mgr. Jane Stračárovej.
Moje osobitné poďakovanie patrí recenzentom tohto konferenčného zborníka Mgr.
Lucii Adamovovej, PhD., Mgr. Miroslavovi Popperovi, PhD..a Mgr. Márii Túnyiovej, PhD..

Doc. Mgr. Júlia Sadovská Halamová, PhD.
Koordinátorka Society for Community Research & Action (APA Division 27)
a European Community Psychology Association
Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzita Komenského
Mlynské luhy 4
Bratislava
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Community psychology and social well-being
Prof. Caterina Arcidiacon, PhD.
University Federico II, Naples, Italy
Email: caterina.arcidiacono@gmail.com

Community psychology welcomes psychologists, social researchers and activists who
are interested in promoting social transformational processes by working on the intersection
between individuals and contexts.
Community psychologists beeing aware of the relation between individuals and
contexts propose visions for the future of individual and human contexts working as
catalysts of social change and well-being. What characterizes and makes a psychologist’s
competence peculiar for social well-being? How to act, as experts in the interconnession
between individuals and contexts? These are our questions.
Today’s challenge lies in improving quality of life and building social happiness in a
global universe where working conditions are not human and environmental friendly, and
bring new as well as unthought-of discomforts on individuals and their relational lives.
Human developmental models, nutritional policies, migration, living environmental
development ought then to be the object of interest for individual well-being as well. Justice
and equality ought to become the common goal of social inclusive policies as well as valuerelated dimensions geared to flank and characterize professional settings and psychological
interventions.
Our discussion out to be an arena for discussing and seek for new objectives,
instruments, and shared practices for psychologists and social actors alike who act on the
boundary between individuals and social organizations.
Community psychology is that discipline that allows focusing on:
1s) Issues posed by contemporary society
2) Contributions that Psychology gives to new visions overcoming the oppression of
financial capitalism and the exploitation of human and environmental resources that are
determining inequality, and forced migration
3) Strategies and tools that our discipline offers to field studies, social policies, and local
interventions.
Notoriously, building the future is a task for foreseers, which is why Community
Psychology is aimed at building community and critical visions to achieve justice, fairness
and well-being.
Notoriously, building the future is a task for foreseers, which is why Community
Psychology is aimed at building community and critical visions to achieve justice, fairness
and well-being.
Urban planners hopefully design people-friendly spaces; whereas Community
Psychologists build up relational bonds aimed for citizens’ well-being. The former work on
streets, walls or parks, the latter develop links between human beings and environment. In that
sense, Community Psychology bears a specific expertise, which accounts for the interaction
between individuals and contexts.
7

Traditionally, psychologists have focused on reparative skills performed within a
clinical context with individuals, families or groups. Community Psychology has as its own
object of interest the construction of living frameworks and organizations aimed at improving
living conditions. Therefore, a Community Psychology perspective allows to investigate and
foster those conditions accounting for a process of change as well as to deal with those that
hinder it. Empowerment, participation, and respect for diversity ought to be guidelines for
living together. Therefore how to deal with it? Which tools and methodologies are to be used?
As Community Psychologists we ought to be aware of our own competencies (i.e.
identification of needs, support aimed at sustaining and overcoming crisis, specific skills for
group work and social mediation). We must give value to this knowledge and foster it through
first-hand activities and basic training courses. If we are not able to give value to our specific
competence the labour market will not be able to acknowledge, identify and take advantages
of our competencies. And therefore the question begged here is “what does characterize and
make a psychologist’s competence peculiar as social catalyst? Does a psychologist’s role
overlap with that of a urban planner, a philosopher, or a political activist?
Today, new visions for our planet and of human relationships are a pressing challenge.
Diverse scholarships are merging together to deal with the themes of common good and
individual well-being. What does Community Psychology have to say about that? Where does
its commitment and contribution lie?
We are expert on the relation between individuals and contexts while working as
catalysts of social change.
In the light of this perspective we must think about how to outline the future of
individual and human contexts as well as how to act as experts on the interaction between
individuals and contexts.
Moreover, what is the peculiarity of Community Psychology? What does characterize
this discipline?
Our discipline explored the concept of ‘community’ in psychology, by emphasizing
analyses and interventions at different levels, which go beyond individuals and their
immediate microsystems. Community ‘psychology’ focuses on people’s experiences: their
feelings, thoughts, and actions as they interact to resist oppression and strive to create a better
world. The general aim was to deepen transversal knowledge and specific community
psychology competencies to contribute to social change. Here some specific tracks to follow:
1. New critical visions for social change and wellbeing
Globalization, unemployment, poverty and intensive use of technological
communication are some of the distinctive hallmarks of our society. A Community and
ecological perspective allows us to consider their effects upon individuals, the environment
and social organizations. Therefore, we need to focus on the challenge of the third millennium
to promote wellbeing, equity and communal values, tackling inequalities and environmental
exploitation as well as proposing interventions aimed towards wellness and fairness.
2. Intercultural approaches and Decolonization
Critical views on human settings give us the opportunity to increase our awareness of
8

the current effects of colonization and migration and also to understand how to develop
welfare policies from an intercultural perspective.
3. Equity in Gender Relations
Gender discrimination is a global issue, directly related to social hierarchical power and
associated with poverty and poor health. In that sense, Critical Community psychology and
Feminism do not focus on an individual level of analysis. In community psychology this track
concerns gender power asymmetry, sexism and homophobia affecting gender relations and
promotes goals of liberation for women and LGBT communities, within research as well
as prevention and intervention.
4. Togetherness, Community Trust and Building Coalitions
The relationship with the “other” and the building of shared decisional processes are
important dimensions of any community life promoting social awareness, mutual trust and
well-being, as well as capabilities generating shared knowledge. Therefore there is the need to
enhance shared sense-making processes, negotiating communal norms and to overcome the
lack of generativity in local communities. The goal is also to understand and improve the
cultural changes necessary to promote responsible co-living.
5. Education, Health and Employment
Poor education and (un-) employment are producing negative effects on health, wellbeing, and life expectancy. Hence Community Health psychology and Organizational
psychology carry out interventions in school and workplaces to foster liberation and wellbeing. How might Community Psychologists promote both melioration and transformation?
How might good education, wellbeing and employment be solutions? This is a basic
challenge for academics that attempt to answer these questions.
6. Research Methods for transformative goals
New frontiers of quantitative and qualitative research methodologies are playing an
increasing role in Community psychology. Reflexivity, discursive and ethnographic
approaches as well as community-based tools are used to enable people’s voice to be heard.
Innovative research methods are, in fact, allied in pursuing the goals of Community
psychology.
7. Innovative and creative approaches to community building
Arts, drama, photos, and web-tools are cutting edge approaches in Community
psychology, facilitating togetherness, social awareness and community building. Community
psychology welcomes approaches and strategies, which pursue transformative goals.
Our congress in Bratislava is now here. My mind goes back to the first congress, which
was held in Rome in 1995, on the theme of social empowerment. A long time has passed and
it is now time to make Community Psychology take a generational step forward. The theme of
empowerment has been increasingly more linked to an organizational-collective dimension,
and we are also more aware now that this is linked also to applying justice and democracy.
9

The recent developments of our planet are telling us that our well-being is also linked to
defending the earth and the environment we live in. The ecological model developed by our
discipline allows us to break into a critical perspective while looking at the management of
cities, work, and environment as new action fields for the creation of shared prosperity.
What is the way out of the global crisis? How can we build happiness and social wellbeing? We are far away from an individualistic perspective, but we still need to understand
and develop the contribution of Community Psychology can bring about along with its
methods and strategies. We need to rethink our psychological mind. We also need to create a
system of alliances with scholars from other disciplines who analyze the development of our
world by focusing on resource management, justice, and inequalities.
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Kvalitatívna analýza zážitku komunity u vysokoškolákov
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Katedra psychológie, Trnavská univerzita, Trnava
Email: enanist@gmail.com
doc. Mgr. Júlia Halamová, PhD.
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava
Email:julia.halamova@gmail.com

Štúdia bola vypracovaná v rámci grantu VEGA 1/0578/15 a podporená Grantom APA
Division 27 SCRA Regional Funding for Slovakia 2015.
Abstract:
The research study maps sense of community from the perspective of 52 young people
in late adolescence. It is based on qualitative content analysis of their statements about real
groups in which they have felt the best in their lives. In addition to identifying the essential
attributes of the community (Shared values, Group structure characteristics, Common
perspective and Quality of relational and communication links), the attributes are
simultaneously compared with the theoretical concepts of McMilan and Chavis (1986). The
results of the qualitative analyzes broadly correspond with this theory. The group profile with
maximized sense of community is also described in the study, and it has the following
characteristics. It is a small homogenous group with eight adolescents with close emotional
connections to each other, and they meet approximately once a week. The quality of
communication in the group is characterized mainly by mutual openness, understanding, and
constructive conflict resolution. There is a pleasant and joyful atmosphere in the group, and
their members appreciate a sense of humor. For group members, it is crucial to value
friendship, sincerity, mutual sharing, responsibility and willingness to help. The group
members spend time together and are engaged in joint leisure and entertainment activities.
Key words: psychological sense of community, community psychology, qualitative analysis
Abstrakt:
Výskumná štúdia mapuje vnímanie zážitku komunity 52 mladých ľudí v období
neskorej adolescencie, a to na základe kvalitatívnej obsahovej analýzy ich výpovedí o reálnej
skupine, v ktorej sa cítili v živote najlepšie. Okrem identifikovania základných komunitných
atribútov (Spoločne zdieľané hodnoty, Charakteristiky skupinovej štruktúry, Spoločná
perspektíva a Kvalita vzťahovo-komunikačných väzieb) sme tieto atribúty súčasne
porovnávali s teoretickým konceptom McMilana a Chavisa (1986). Výsledky kvalitatívnej
analýzy do veľkej miery korešpondujú s touto teóriou. Zároveň sme popísali profil skupiny
s maximálnym zážitkom komunity, ktorý sa vyznačuje nasledovnými charakteristikami. Ide o
malú homogénnu skupinu, pozostávajúcu najviac z ôsmich adolescentov, ktorí sú navzájom
v blízkom emocionálnom vzťahu a stretávajú sa približne raz týždenne. Kvalita komunikácie
v skupine sa prejavuje najmä vo vzájomnej otvorenosti, porozumení a konštruktívnom riešení
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konfliktov. V príjemnej a radostnej skupinovej atmosfére sa oceňuje zmysel pre humor. Pre
členov skupiny je hodnotovo veľmi dôležité priateľstvo, úprimnosť, vzájomné zdieľanie,
zodpovednosť a ochota pomôcť. V skupine dominuje spoločné trávenie času a
zaangažovanosť v spoločných činnostiach záujmového a zábavného charakteru.
Kľúčové slová: psychologický zážitok komunity, komunitná psychológia, kvalitatívna
analýza
KONŠTRUKT ´ZÁŽITKU KOMUNITY´
Významní reprezentanti komunitnej psychológie - McMillan a Chavis - definujú
zážitok komunity ako „...prežívanie príslušnosti a vedomie toho, že členom záleží jednému na
druhom a na ich skupine; spoločné presvedčenie o tom, že potreby členov budú naplnené
prostredníctvom ich záväzku byť spolu“ (1986, s. 9). V koncepcii uvedených autorov
pozostáva zážitok komunity zo štyroch kľúčových faktorov, ktoré sa v procese vzájomného
spolupôsobenia podieľajú na jeho facilitovaní. Týmito faktormi sú Členstvo (vnímanie
vlastnej príslušnosti a seba ako časti väčšieho celku); Vplyv (vzájomné pôsobenie medzi
členom a komunitou); Integrácia a naplnenie potrieb (t.j. vnímanie komunity ako napĺňajúcej
potreby svojich členov); a Zdieľaná emocionálna väzba (vyjadrujúca mieru a úroveň kvality
vzťahov a komunikácie v komunite).
Z dostupnej literatúry vyplýva, že teoreticky i výskumne možno uvažovať o troch
základných stratégiách, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuť zážitok a skúsenosť
komunity. Prvou stratégiou je takzvaná ´nezámerná´ komunita, naznačujúca proces, kedy sa
jednotlivci dostanú k tomuto zážitku náhodne. Turner (1995) i Peck (1995) v tejto súvislosti
uvádzajú, že zmienky o ohrozeniach, prírodných katastrofách a krízach sú v histórii často
spojené so vznikom bezprostredných komunít. Druhý spôsob dosiahnutia zážitku komunity sa
viaže na tzv. ´rituály prechodu´ (t.z. procesy, spojené so zmenami stavu, miesta, sociálnej
pozície i veku), bližšie definované v Turnerovej teórii (1995). Tretím spôsobom, ako možno
dosiahnuť zážitok komunity, je podľa Pecka (1995) zámerné budovanie komunity, keď sa
členovia skupiny zaviažu, že budú spolu komunikovať otvorene a osobne, rešpektujúc a
vyzdvihujúc individuálne rozdielnosti. Tento spoločný záväzok im pomôže utvoriť
psychologickú atmosféru bezpečia, v ktorej každý z nich môže byť sám sebou, bez zábran a
bariér slobodne využívať svoj jedinečný potenciál na dosiahnutie skupinového cieľa,
prispievajúc úmerne svojim schopnostiam. Chavis a Newbrough (1986, s. 4) konštatujú, že
„...pri zabezpečení určitých podmienok by malo byť možné vytvoriť zážitok komunity
kdekoľvek, teda aj tam, kde predtým neexistoval.“
ŠPECIFIKÁ VÝSKUMNÉHO DIZAJNU
Za zvlášť dôležité obdobie výskumu zážitku komunity v rámci psychológie sa
považuje zadefinovanie zážitku komunity ako centrálneho konceptu komunitnej psychológie,
a to v roku 1974 knihou Seymoura Sarasona Psychologický zážitok komunity (The
Psychological Sense of Community: Prospects for Community Psychology). Ako Sarason
(1986, s. 406-7) neskôr dodáva, zážitok komunity sa stal „...centrom a organizujúcim
inštrumentom pre akciu, výskum a teóriu a spôsobom nazerania a mapovania komunitnej
zmeny, bázou pre hodnotenie existujúcich i plánovaných verejných postupov.“
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Napriek tomu, že drvivá väčšina výskumov zážitku komunity využíva kvantitatívnu
metodológiu, stále častejšie sa ozývajú hlasy, zdôrazňujúce nevyhnutnosť implementácie
nových metodologických prístupov, aby sa zachytila bohatosť tohto konštruktu (Halamová,
2014). Postupne narastá aj počet výskumných prác s využitím kvalitatívneho výskumného
dizajnu. Spektrum používaných kvalitatívnych metód, mapujúcich zážitok komunity,
najčastejšie obsahuje štruktúrovaný rozhovor a fokusové skupiny (porovnaj Brodsky, 1996),
prípadne dotazník s otvorenými otázkami (napr. Halamová, Timuľák, Adamovová, 2013). V
poslednom období sa začína využívať aj photovoice metóda, v ktorej sú účastníci vyzvaní,
aby fotografovali situácie, zachytávajúce každodenný život v ich komunitách. Tento prístup
umožňuje ´počuť´ ľudí, ktorí majú jazykové problémy alebo špecifické psychologické
limitácie (napr. Wang et al., 2004) a ´vidieť´ komunitu očami jej členov.
Viaceré z doteraz realizovaných kvalitatívnych štúdií podporili svojimi zisteniami
existenciu štyroch dimenzií McMillanovej a Chavisovej teórie zážitku komunity. Napríklad
Sonn a Fisher (1996) svojimi zisteniami dokladajú štvordimenzionálnosť zážitku komunity
v kvalitatívnych rozhovoroch s imigrantmi z Južnej Afriky do Austrálie. Collins-Warfield
(2008) skúmala zážitok komunity medzi učiteľmi v Juhoafrickej republike a zistila, že
McMillanova a Chavisova teória zážitku komunity je uplatniteľná aj v tomto prostredí.
Brodsky (1996) rozhovormi so slobodnými matkami, žijúcimi v rizikovom prostredí, tiež
potvrdzuje tieto štyri dimenzie. Plas a Lewis (1996) zistili, že obyvatelia mesta opísali
charakteristiky zážitku komunity, odkazujúce na dôležitosť Členstva, Zdieľanej emocionálnej
blízkosti a Naplnenia potrieb. Lyons a Dionigi (2007) analyzovali prežívanie zážitku
komunity u športujúcich dospelých. Výsledkom ich kvalitatívnej analýzy boli štyri témy:
Zdieľaný záujem o šport; Kamaráti pri pokračujúcej aktivite; Relevantný zmysel života; a
Dávanie naspäť; ktoré podľa autorov tiež podporujú McMillanov a Chavisov (1986) konštrukt
zážitku komunity. Výsledky tejto štúdie súčasne popierajú presvedčenia, že zážitky komunity,
spojené s voľnočasovými aktivitami, sú veľmi epizodické, emocionálne, prchavé a
neposkytujú trvalejší zážitok komunity. Pooley so svojím výskumným tímom (2008) na
základe kvalitatívnej analýzy rozhovorov s deťmi vo veku 9 až 12 rokov tiež našiel podporu
pre McMillanov a Chavisov (1986) konštrukt zážitku komunity, pôvodne vytvorený pre
dospelú populáciu. Podporu pre teóriu McMillana a Chavisa (1986) možno nájsť aj
v kvalitatívnej analýze Bothneovej (2010; 2012), ktorá sa venuje prežívaniu psychologického
zážitku komunity u ľudí, ktorí prežili mučenie. Garcia, Giulani a Wiesenfield (1999)
interviewovali obyvateľov mestskej časti Caracasu a tiež potvrdili štyri spomínané faktory
zážitku komunity. Roberts, Smith a Pollock (2002) našli dôkazy týchto štyroch prvkov vo
výskume virtuálnych komunít; Mannarini a Fedi (2009) podporili túto teóriu pri kvalitatívnom
výskume zážitku komunity u aktívnych členov politických strán. Na druhej strane však
existujú kvalitatívne štúdie (Pretty et al., 1996; Rapley, Pretty, 1999), ktoré na základe
výsledkov jednak nepodporujú teóriu zážitku komunity a jednak poukazujú na to, že konštrukt
zážitku komunity môže byť členom niektorých komunít nejasný, je potrebné ho vysvetľovať,
čo následne skresľuje získané dáta.
CIEĽ ŠTÚDIE
Cieľom našej výskumnej štúdie bolo zmapovať, ako vnímajú mladí ľudia v období
neskorej adolescencie zážitok komunity, a to na základe ich výpovedí z pozície členov reálnej
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skupiny, do ktorej v minulosti patrili alebo kde patria doteraz. Okrem identifikovania
komunitných atribútov sme súčasne chceli porovnať, do akej miery budú výsledky
kvalitatívnej analýzy korešpondovať s teoretickým konceptom McMilana a Chavisa (1986).
VÝSKUMNÁ OTÁZKA
V súlade s parciálnym cieľom nášho projektu sme si položili otázku, aké atribúty
členskej skupiny vnímajú mladí ľudia ako zdrojové a pozitívne pre svoje prežívanie v danom
spoločenstve. Podkladom pre analýzu týchto komunitných atribútov reálnej skupiny bol
výskumný materiál, získaný prostredníctvom písomných odpovedí respondentov na otázku:
„Predstavte si skupinu, ktorej členom ste boli v minulosti (alebo ktorej členom ste v
súčasnosti) a v ktorej ste sa cítili (v ktorej sa cítite) najlepšie. Opíšte prosím túto skupinu a jej
typické charakteristiky...“ Táto otázka bola súčasťou širšej dotazníkovej batérie.
VÝSKUMNÝ VÝBER
Výskumný výber tvorilo 52 vysokoškolských študentov a študentiek humanitného
zamerania, z toho 46 žien a 6 mužov, v priemernom veku 22,1 roka (SD = 2,45). Respondenti
pochádzali väčšinou z viacdetných rodín: 57,7% respondentov uvádzalo jedného súrodenca;
28,8% respondentov uviedlo dvoch súrodencov a 11,6% troch až štyroch súrodencov.
Rozloženie výskumného súboru podľa miesta bydliska bolo vyvážené, z vidieckeho
prostredia pochádzalo 48,1% a z mestského prostredia 51,9% účastníkov výskumu.
SPRACOVANIE DÁT
Realizovaný výskumný projekt bol súčasťou širšie koncipovaného výskumu,
týkajúceho sa skupinových a komunitných charakteristík profesne orientovaných skupín
(Halamová, Naništová, 2013). Pokiaľ ide o spôsob spracovania dát, odpovede na uvedenú
otvorenú otázku boli spracované (a) obsahovou analýzou, ktorá spočívala v štruktúrovaní
kvalitatívnych dát do základných tendencií, kategórií a subkategórií; (b) frekvenčnou
analýzou, s cieľom vyjadriť množstvo výskytu jednotlivých typov odpovedí; a (c) analýzou
profilu optimálnej skupiny.
VÝSLEDKY
Analýzou kvalitatívnych dát sme v odpovediach 52 respondentov identifikovali 445
kódovaných charakteristík, popisujúcich hodnotenia reálnej skupiny, v ktorej sa respondenti
ako členovia cítili počas svojho života najlepšie. Kódované atribúty ako prekurzory vnímania
zážitku komunity boli v procese analýzy dát začlenené do subkategórií, kategórií a v závere
do štyroch zastrešujúcich tendencií (detailnejšie pozri v Tabuľke 1). Z výsledkov vyplýva, že
frekvenčne najviac zastúpenou tendenciou v prežívaní optimálnej skupiny boli Spoločne
zdieľané hodnoty (f=43%); približne rovnako boli zastúpené ďalšie tri tendencie, a to
Charakteristiky skupinovej štruktúry (f=20%); Spoločná perspektíva (f=19%) a Kvalita
vzťahovo-komunikačných väzieb (f=18%). Porovnanie základných tendencií vo výpovediach
respondentov približuje Graf 1.
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Graf 1

Základné tendencie vo výpovediach respondentov (n=52; f=445)
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(A) Charakteristiky skupinovej štruktúry (f=90)
Pokiaľ ide o identifikáciu optimálnej skupiny cez formálne atribúty, tieto reprezentovala
tendencia Charakteristiky skupinovej štruktúry. Z celkového počtu 90-tich výpovedí v tejto
tendencii (t.j. 20% z celého počtu odpovedí) sme identifikovali dve základné kategórie Členstvo a Formálne atribúty. Členstvo (f=52) v skupine popisovali respondenti v závislosti
od
miery rôznorodosti ako homogénne (priatelia alebo priateľky; spolužiaci alebo spolužiačky)
a heterogénne (muži a ženy; chlapci a dievčatá; rôzne typy pováh);
vekového rozptylu (rovesníci; mladí ľudia; celé vekové spektrum);
počtu členov (malá – stredná – veľká skupina).
Formálne atribúty skupiny (f=38) uvádzali respondenti vzhľadom na
typ skupiny (primárna rodina; skupina záujmová, profesná alebo náboženská);
hranice skupiny (skupiny s hranicou priepustnou alebo uzavretou);
frekvencia stretnutí (časté stretávania, min. týždenne alebo stretávanie sporadické).
(B) Kvalita vzťahovo-komunikačných väzieb (f=81)
V rámci tendencie Kvalita vzťahovo-komunikačných väzieb boli identifikované štyri
základné kategórie, mapujúce vzájomnú interakciu a atmosféru v skupine. Najsilnejšie
zastúpenou kategóriou bola Kvalita komunikácie (f=37), členená na subkategórie:
otvorenosť komunikácie (s dôrazom na porozumenie, povzbudenie, spoznávanie sa
a diskrétnosť);
štýl komunikácie (diskusia a spätná väzba);
riešenie konfliktov (snaha o dobré riešenie, prípadne o kompromis).
Významne zastúpenou kategóriou bola aj Atmosféra (f=32), ktorú respondenti vnímali cez jej
základné atribúty (príjemná);
špecifické atribúty (zmysel pre humor; radosť).
Ďalšou kategóriou v rámci kvality vzťahovo-komunikačných väzieb bola Intenzita vzťahov
(f=7), ktorá mapovala intezitu vzťahov v oblasti:
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interakčnej (predovšetkým vzťahy udržiavané na úrovni spoločných známych); a
experienciálnej (vzťahy udržiavané cez spoločné zážitky a spomienky).
Do tejto tendencie sme zaradili aj kategóriu Líderstvo (f=5), ktoré bolo opisované cez:
atribúty vodcu (prívetivosť; podpora); a cez
štýl vodcovstva (chvíľkové, prípadne bez vedúceho).
(C) Spoločne zdieľané hodnoty (f=189)
Tretia tendencia v odpovediach mladých ľudí - Spoločne zdieľané hodnoty - vyjadrovala
atribúty zážitku komunity cez prežívanie spoločných hodnôt. Najvyššie sýtenie z piatich
identifikovaných kategórií hodnôt mala kategória Blízkosť (f=52), vyjadrovaná ako:
vzťahová blízkosť (priateľstvo; láska); a
emocionálna blízkosť (prežívaná cez vzájomné zdieľanie sa).
Druhá kategória v poradí, kategória Prosociálnosť (f=44) sa v odpovediach opisovala cez
prejavované správanie, a to prostredníctvom:
kvality správania (vzájomná pomoc podpora);
štýlu správania (záujem o druhých ľudí a dobroprajnosť).
V rámci spoločne zdieľaných hodnôt mala vysoké zastúpenie aj kategória Otvorenosť (f=37),
ako zastrešujúci faktor pre
pravdivosť (prejavovanú cez úprimnosť a spontánnosť);
dynamickosť (konkretizovanú v prežívaní slobody a tvorivosti).
Štvrtou kategóriou v spoločne zdieľaných hodnotách bola s približne rovnakým frekvenčným
zastúpením kategória Prijatie (f=32), reprezentovaná v odpovediach respondentov cez:
formu interakcie (akou boli najmä akceptácia a tolerancia);
motív interakcie (s dôrazom na autentickosť a jedinečnosť konkrétnej skupiny);
typ interakcie (rovnocennosť vo vzťahoch); a
kvalitu interakcie (teda vzájomné vzťahy, ktoré ponúkali bezpečie a pokoj).
Poslednou, piatou kategóriou v rámci uvedenej tendencie bola Spoluzodpovednosť (f=24),
prejavovaná správaním, ktoré vyjadrovalo predovšetkým
zodpovednosť (vrátane spoľahlivosti a dôvery); a
úctu (teda vzájomný rešpekt).
(D) Spoločná perspektíva (f=85)
Tendencia Spoločná perspektíva sa na rozložení všetkých odpovedí podieľala približne
19-timi percentami a reprezentovali ju štyri kategórie, orientované na poslanie, cieľ
a zaangažovanosť skupiny. Jednoznačne najvyššie frekvenčné zastúpenie mali odpovede
v kategórii Aktivity (f=60), kde respondenti kládli dôraz na:
spôsob realizácie (realizovať aktivity spoločne, jednotne, v praktickej činnosti a v rámci
spoločného trávenia času);
zameranie aktivít (aktivity orientované na zábavu; záujmy; prípadne aktivity s nádychom
dobrodružnosti).
K spoločnej perspektíve skupiny sme zaradili aj kategóriu Orientácia skupiny (f=12), ktorej
zameranie sa vyjadrovalo najmä ako:
poslanie (teda zameranie na cieľ a zmysluplnosť); a ako
efektivita (užitočnosť; rozvoj skupiny; dynamika; kooperácia).
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Graf 2

Porovnanie frekvencií výpovedí v jednotlivých kategóriách (n=52; f=445)
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Najnižšie frekvenčné zastúpenie mali v tejto tendencii kategória Spiritualita (f=7), definovaná
cez
noetické kvality (napr. duchovné hodnoty); a
osobný vzťah k Bohu
a kategória Presvedčenia (f=6), kde sme zaradili tie typy odpovedí respondentov, ktoré
vyjadrovali ich:
postoje a idey (ako pohľad na svet, svetonázor).

Legenda: S=Charakteristiky skupinovej štruktúry; V=Kvalita vzťahovo-komunikačných
väzieb; H=Spoločne zdieľané hodnoty; P=Spoločná perspektíva

Komparáciu frekvencií jednotlivých kategórií detailne znázorňuje Graf 2. Najvyššie
a paradoxne i najmenej vyvážené zastúpenie odpovedí je v tendencii Perspektíva skupiny,
s dôrazom na kategóriu Aktivity skupiny. Najsilnejšie je zastúpené v odpovediach
respondentov tendencia Spoločne zdieľané hodnoty, predovšetkým v kategóriách Blízkosť
cez priateľstvo a Prosociálnosť. Polaritný náboj - v zmysle výrazného rozdielu medzi
preferenciou vysokej kvality komunikácie a nízkou preferenciou vodcovstva - nesie v sebe
tendencia Kvalita vzťahovo-komunikačných väzieb. Zaujímavým zistením sú relatívne
vysoké frekvencie odpovedí, opisujúcich ´formálnu´ štruktúru skupiny ako atribút,
prispievajúci k prežívaniu zážitku komunity.
Medzi najvýznamnejšie spoločne zdieľané hodnoty, patrili všetky hodnoty v kategórii
Spoluzodpovednosť (hodnoty Spoľahlivosť, Dôvera a Úcta) a v kategórii Prosociálnosť
(hodnoty Pomoc, Podpora a Záujem o druhých). Vysoké frekvenčné zastúpenie v porovnaní
s ostatnými mali hodnoty v kategórii Blízkosť (Priateľstvo a Zdieľanie). Viac ako 10%
respondentov pomenovalo ako dôležité hodnoty aj Úprimnosť a Spontánnosť z kategórie
Otvorenosť; a hodnoty Akceptácia a Autentickosť z kategórie Prijatie. Porovnanie
frekvenčných histogramov týchto hodnôt je uvedené v Grafe 3.
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Graf 3

Frekvenčné histogramy najvýznamnejších spoločne zdieľaných hodnôt*
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Legenda*: graficky sú znázornené len tie hodnoty, ktoré uviedlo minimálne 10%
respondentov

Profil skupiny cez najvýraznejšie komunitné atribúty
Pokiaľ ide o analýzu profilu ´optimálnej´ skupiny, teda analýzu tých atribútov, ktoré
najvýraznejšie prispievajú k opisu ´zážitku komunity´ v reálnej skupine adolescentov,
postupovali sme nasledovným spôsobom: v každej zo štyroch základných tendencií sme
vybrali dve až tri kotviace položky v rámci subkategórií, t.z. cca tri najfrekventovanejšie
charakteristiky tendencie, ktoré uvádzalo minimálne 20% respondentov (porovnaj v Tabuľke
1).
Na základe výsledkov, orientačne načrtnutých v Grafe 4 a detailnejšie uvedených
v Tabuľke 1 možno konštatovať, že profil skupiny s kotviacimi komunitnými atribútmi sa
vyznačuje nasledovnými charakteristikami:
Malá homogénna skupina, pozostávajúca maximálne z ôsmich členov alebo členiek
v adolescentnom veku, ktorí (ktoré) sú navzájom v blízkom emocionálnom vzťahu a
stretávajú sa približne raz týždenne. Kvalita komunikácie v skupine sa prejavuje najmä vo
vzájomnej otvorenosti, porozumení a konštruktívnom riešení konfliktov. V príjemnej
a radostnej skupinovej atmosfére sa oceňuje zmysel pre humor. Pre členov skupiny je
hodnotovo veľmi dôležité priateľstvo, úprimnosť, vzájomné zdieľanie, zodpovednosť
a ochota pomôcť. V cieľovej orientácii skupiny dominuje spoločné trávenie času a
zaangažovanosť v spoločných činnostiach záujmového a zábavného charakteru.
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Graf 4

Profil skupiny cez kotviace atribúty zážitku komunity
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Legenda: Tmavomodrá=Charakteristiky skupinovej štruktúry; Žltá=Kvalita vzťahovo-komunikačných
väzieb; Svetlomodrá=Spoločne zdieľané hodnoty; Červená=Spoločná perspektíva

DISKUSIA A ZÁVER
Cieľom nášho výskumného projektu bolo zmapovať atribúty zážitku komunity
u mladých ľudí – členov reálnych skupín – a to cez opis charakteristík členskej skupiny,
v ktorej sa cítili v priebehu svojho života najlepšie. Predpokladali sme, v súlade s koncepciou
Pecka (1995), že práve kvalita atmosféry a vzájomného zdieľania v takejto skupine môže
viesť k dosiahnutiu tzv. ´zážitku komunity´ u členov skupiny. Analýzou kvalitatívnych dát
(n=52, f=445) boli identifikované štyri základné tendencie.
Frekvenčne najviac zastúpenou tendenciou v prežívaní optimálnej skupiny bola
tendencia Spoločne zdieľané hodnoty (f=43%; 5 kategórií; 12 subkategórií; 21 zdrojových
kódov). Obsahovo táto tendencia vykazuje prienik s dimenziou Integrácia a napĺňanie potrieb
McMillana a Chavisa (1986). Prehľad odbornej literatúry, týkajúcej sa skupinovej súdržnosti,
poukazuje na zaujímavý fakt, že jednotlivci sú priťahovaní k svojim skupinám v priamej
úmere s uspokojením, ktoré v rámci nich dokážu pre seba vyťažiť (McMillan, 1996). Doolitle
a MacDonald (1978) zdôrazňujú, že zdrojom potrieb jednotlivca sú individuálne hodnoty a
preto tie hodnoty, ktoré sú spoločne zdieľané v skupine, bývajú zároveň veľmi silným
integrujúcim prvkom pre komunitu. Na druhej strane, ak skupina nedokáže napĺňať potreby,
očakávania a túžby svojich členov, zvyšuje sa u nich prežívanie frustrácie a nespokojnosti
(Mannarini, Rochira, Talo, 2014).
Tendencia Charakteristiky skupinovej štruktúry (f=20%; 2 kategórie; 7 subkategórií;
18 zdrojových kódov) bola druhou, najsilnejšie zastúpenou tendenciou. Zaujímavosťou je, že
napriek opisu formálnych charakteristík skupiny sa v rámci jednotlivých zdrojových kódov
opakovane nachádzali odpovede, zdôrazňujúce silný pocit skupinovej príslušnosti
a emocionálnych väzieb v skupine (priatelia, priateľky; spolužiaci, spolužiačky; skupiny
spájané spoločným záujmom; skupiny ktoré sa stretávajú často). Tieto atribúty sa významne
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prelínajú s dimenziou Členstvo v koncepcii McMillana a Chavisa (1986). Podľa spomínaných
autorov Členstvo v ich teórii znamená vnímanie svojej príslušnosti a seba ako časti väčšieho
celku. Pocit príslušnosti a identifikácie obsahuje presvedčenie a vedomie, že človek zapadne
do skupiny, že je akceptovaný skupinou a že sa s ňou stotožňuje – „toto je moja skupina“.
Výskumy ukazujú, že hodnota a zmysluplnosť, ktorú pripisuje konkrétny človek svojmu
členstvu v skupine, je dôsledkom jeho osobných investícií do danej skupiny. Príliš veľká
požadovaná investícia a neschopnosť člena však môže oslabiť väzbu člena na komunitu
a následne spôsobiť jeho odstup, alebo odpútanie sa od komunity (McMillan, 1996).
Tretiu tendenciu - Spoločná perspektíva (f=19%; 4 kategórie; 7 subkategórií; 16
zdrojových kódov) reprezentovali kategórie orientované na poslanie, cieľ a zaangažovanosť
skupiny. Kategória Aktivity (f=60) mala dokonca najvyššie frekvenčné zastúpenie v rámci
všetkých 15-tich identifikovaných kategórií kvalitatívnej analýzy. V tomto kontexte môžeme
uvažovať o súvislostiach s dimenziou Vplyv v koncepcii McMillana a Chavisa (1986) a tiež
s faktorom Poslanie dotazníka PSCS (porovnaj Chertok, 1999; Bishop et al., 1997). V oboch
prístupoch sa zdôrazňuje zaangažovanosť člena skupiny na dosahovaní spoločného cieľa.
Podľa McMillana a Chavisa (1986) sa toto pôsobenie uplatňuje obojstranne, t.j. jednotlivec
môže ovplyvňovať svoju komunitu, a komunita môže ovplyvňovať svojho člena. Existuje
názor, že na to, aby sa člen cítil byť priťahovaný skupinou, musí mať nejaký vplyv na to, čo
skupina robí (tamtiež).
Tendencia Kvalita vzťahovo-komunikačných väzieb (f=18%; 4 kategórie; 9
subkategórií; 18 zdrojových kódov) výrazne korešponduje s dimenziou Zdieľaná emocionálna
väzba, ktorú popisujú McMillan a Chavis (1986). Táto emocionálna väzba je podľa nich
určujúcim prvkom pravej komunity a zahŕňa v sebe mieru a úroveň kvality vzťahov medzi
členmi v skupine. Zdieľaná emocionálna väzba obsahuje aj záväzok a presvedčenie, že
členovia budú spolu tráviť čas, deliť sa o spoločné miesto, spoločné zážitky a teda aj spoločnú
históriu. Podľa výskumu Rugela (1987), ak ľudia veria, že budú vítaní, že ´zapadnú´ alebo
prináležia ku komunite, sú silnejšie priťahovaní k takejto komunite. Westre a Weis (1991) vo
svojom výskume poukázali na zaujímavú súvislosť medzi akceptáciou člena skupinou
a mierou emocionálnej väzby tohto člena na skupinu. Výsledky ich výskumu naznačujú, že ak
sa niekto cíti byť akceptovaný komunitou, tak sa cíti byť aj silnejšie k nej priťahovaný.
McMillan a Chavis (1986, s. 14) konštatujú, že „...zdravé komunity sú tie, ktoré
ponúkajú svojim členom pozitívne spôsoby interakcie, dôležité udalosti na ich spoločné
prežívanie, spôsoby ako konštruktívne rozriešiť konflikty, možnosti a príležitosti na
vyjadrenie ocenenia a uznania členom, možnosti, ako investovať do komunity a možnosti
prežívať spirituálne puto medzi členmi.“ Nami identifikované atribúty vysoko oceňovaného
skupinového členstva potvrdili väčšinu z uvádzaných kritérií. Vzhľadom k tomu, že tieto
výskumné zistenia mali kvalitatívny výskumný dizajn, komparácia a interpretácia výsledkov
zostáva na úrovni predpokladov. V ďalšej práci by bolo vhodné formulovať a overiť tieto
tvrdenia pomocou kvantitatívnych štatistických analýz.
Zároveň poznanie atribútov zážitku komunity u mladých ľudí sa dá v praxi využiť na
zámerné ovplyvňovanie úrovne zážitku komunity a sprostredkovane tak ovyplvňovať aj
životnú pohodu členov komunít.
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Tabuľka 1
f=445)

Výsledky kvalitatívnej analýzy ´zážitku komunity´ u vysokoškolákov (n=52;

Charakteristiky skupinovej štruktúry (f=90; 20,2%)
Homogénne
15
Priatelia / Priateľky
(11)
Spolužiaci/ Spolužiačky
(4)
ČLENSTVO
Heterogénne
Muži a ženy (5)
7
Rôzne typy pováh (2)
Rovesníci (4)
Vekový rozptyl
9
Mladí ľudia (4)
Vekové spektrum (1)
Malá skupina (13)
Počet členov
21
Stredná skupina (7)
Veľká skupina (1)
Rodina (3)
Typ skupiny
Záujmová (4)
18
Profesijná (8)
FORMÁLNE
Náboženská (3)
ATRIBÚTY
Hranice skupiny
Uzavretá (1)
4
Priepustná (3)
Frekvencia stretnutí Často (11)
16
Sporadicky (5)
Kvalita vzťahovo-komunikačných väzieb (f=81; 18,2%)
Štýl komunikácie
Komunikácia (4)
10
Diskusia (6)
Porozumenie (8)
KVALITA
Otvorenosť
Povzbudenie (3)
KOMUNIKÁCIE
komunikácie
16
Spoznávanie sa (4)
Diskrétnosť (1)
Riešenie konfliktov Dobré riešenie (8)
11
Kompromisy (3)
Základný atribút
19
Príjemná (19)
ATMOSFÉRA
Špecifický atribút
Zmysel pre humor (7)
13
Radosť (6)
Interakčná
Spoloční známi (1)
7
INTENZITA VZŤAHOV Experienciálna
Spoločné zážitky (3)
Spoločné spomienky
(2)
Prívetivosť (1)
Atribúty vodcu
2
Podpora (1)
LÍDERSTVO
Chvíľkové (1)
Štýl vodcovstva
3

52

2 až 80 r.
3-8 osôb
10-20 os.
púte

38

týždenne

37

32

7

5

Bez vodcu (2)

BLÍZKOSŤ

PROSOCIÁLNOSŤ

Spoločne zdieľané hodnoty (f=189; 42,5%)
Priateľstvo (26)
Vzťahová
Láska (3)
Emocionálna
Zdieľanie (23)
Kvalita správania
Pomoc (23)
Podpora (15)
Štýl správania
Dobroprajnosť (1)
23

29
52
23
38
44
6

Záujem o iných (5)
Úprimnosť (26)
Spontánnosť (5)
OTVORENOSŤ
Dynamickosť
Sloboda (4)
Tvorivosť (2)
Forma interakcie
Akceptácia (14)
Tolerancia (2)
Motív interakcie
Autentickosť (6)
PRIJATIE
Jedinečnosť (3)
Typ interakcie
Rovnocennosť (3)
Kvalita interakcie
Bezpečie (3)
Pokoj (1)
Zodpovednosť
Spoľahlivosť (9)
SPOLUZODPOVEDNOSŤ
Dôvera (8)
Úcta
Rešpekt (7)
Spoločná perspektíva (f=85; 19,1%)
Jednotne (2)
Spôsob realizácie
Činnosti (7)
Spoločný čas (10)
AKTIVITY
Zábava (22)
Zameranie aktivít
Záujmy (17)
Dobrodružnosť (2)
Poslanie
Zameranie na cieľ (4)
Zmysluplnosť (1)
Užitočnosť (1)
ORIENTÁCIA SKUPINY
Rozvoj (2)
Efektivita
Dynamika (3)
Kooperácia (1)
Noetické kvality
Duchovné hodnoty (4)
SPIRITUALITA
Osobný vzťah
Vzťah k Bohu (3)
Postoje
a
idey
Názory (5)
PRESVEDČENIA
Pohľad na svet (1)
Pravdivosť

24

31
37
6
16
9
32
3
4
17
24
7

19
60
41
5

12
7
7

7

6

6
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Abstract:
The authors report an evaluation of the psychometric properties of A Brief Sense of
Community Scale – BSCS (Peterson, Speer, McMillan, 2008) translated to Slovak language
(Halamová, Nagyová, 2013). Similarly to the most sense of community measures the
development of BSCS stemmed from the theory of McMillan and Chavis (1986). The
questionnaires including BSCS and a few sociodemographic data were administered to a
sample of 170 respondents from Slovakia. According to data results, reliabilities were high for
the whole scale and also for its dimensions. The scale has also convergent validity measured
by correlation with Sense of community descriptors Scale (Sadovská, Naništová, 2000). The
factor structure of BSCS not only supported the original four dimensions model but also
showed one common factor behind these four factors.
Key words: psychological sense of community, community psychology, psychometric
analysis
Abstrakt:
Autori prezentujú výsledky analýzy psychometrických vlastností Škály zážitku komunity –
krátka verzia (A Brief Sense of Community Scale – BSCS, Peterson, Speer, McMillan, 2008)
preloženej do slovenského jazyka (Halamová, Nagyová, 2013). Podobne ako väčšina
nástrojov na meranie zážitku komunity aj BSCS vychádza z teórie McMillana a Chavisa
(1986). Dotazníky, vrátane BSCS a niekoľko sociodemografických údajov boli
administrované na vzorke 170 respondentov zo Slovenska. Podľa výsledkov analýzy dát,
reliabilita škály BSCS je vysoká pre celú škálu ako aj pre jej jednotlivé dimenzie. BSCS
vykazuje konvergentnú validitu meranú koreláciou so Škálou komunitných deskriptorov
(Sadovská, Naništová, 2000). Faktorová štruktúra BSCS nielen podporuje pôvodný model so
štyrmi dimenziami, ale poukazuje aj na jeden spoločný faktor na ich pozadí.
Kľúčové slová: psychologický zážitok komunity, komunitná psychológia, psychometrická
analýza
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ÚVOD
Začiatky štúdia zážitku komunity v rámci psychológie sa datujú ku koncu 20. storočia.
Za zvlášť prelomové sa považuje vyhlásenie zážitku komunity za centrálny koncept
komunitnej psychológie v roku 1974 Seymourom Sarasonom v knihe Psychologický zážitok
komunity (The Psychological Sense of Community: Prospects for Community Psychology).
Napriek vyhlásenej dôležitosti bolo tomuto konštruktu venované relatívne málo pozornosti vo
výskume, teórii i praxi, až pokiaľ v roku 1986 neboli vydané dve špeciálne čísla časopisu
Journal of Community Psychology, v ktorých bola publikovaná doteraz najprepracovanejšia
psychologická teória vzťahujúca sa k zážitku komunity, a to teória McMillana a Chavisa
(1986). Okrem toho v ňom Chavis, Hogge, McMillan a Wandersman (1986) prezentovali
štúdiu empiricky validizujúcu túto teóriu a vytvorili najpoužívanejšiu škálu na meranie
zážitku komunity Sense of Community Index a Sarason (1986, s. 406-7) dodáva, že zážitok
komunity sa týmto naozaj stal „centrom a organizujúcim inštrumentom pre akciu, výskum
a teóriu a spôsobom nazerania a mapovania komunitnej zmeny, bázou pre hodnotenie
existujúcich i plánovaných verejných postupov.“
McMillan – Chavisova teória komunity a psychologického zážitku komunity
McMillan a Chavis definujú zážitok komunity ako „prežívanie príslušnosti a vedomie
toho, že členom záleží jeden na druhom a na ich skupine, spoločné presvedčenie o tom, že
potreby členov budú naplnené prostredníctvom ich záväzku byť spolu“ (1986, s. 9). Podľa
nich zážitok komunity pozostáva zo štyroch elementov, ktoré vzájomne spolupôsobia
a podieľajú sa na jeho vytvorení. Sú to Členstvo – vnímanie vlastnej príslušnosti a seba ako
časti väčšieho celku, Vplyv – vzájomné pôsobenie medzi členom a komunitou, Integrácia a
naplnenie potrieb – vnímanie komunity ako napĺňajúcej potreby svojich členov a Zdieľaná
emocionálna väzba – ktorá vyjadruje mieru a úroveň kvality vzťahov a komunikácie
v komunite.
Členstvo
Členstvo znamená v tejto teórii vnímanie svojej príslušnosti a seba ako časti väčšieho
celku. Patrí sem aj vnímanie skupinových hraníc, ktoré určujú, kto ešte je a kto už nie je
členom skupiny. Hranice poskytujú členom emocionálne bezpečie, nevyhnutné pre vytvorenie
intimity a zdieľanie sa so svojimi pocitmi a potrebami. Takéto emocionálne bezpečné
prostredie je potrebné na to, aby ľudia niekde mohli byť sami sebou a mohli vidieť seba
samých odzrkadľovať sa v druhých ľuďoch a v ich reakciách. Pocit príslušnosti a identifikácie
v sebe obsahuje presvedčenie a pocit, že človek zapadne do skupiny, že je akceptovaný
skupinou a že sa s ňou stotožňuje - „toto je moja skupina“. Silný pocit identity podporuje aj
spoločný systém symbolov v skupine napríklad mýty, historky, rituály, slávnosti, sviatky,
prázdniny, používanie špeciálneho jazyka alebo oblečenia a mnohé iné.
Vplyv
Pod pojmom Vplyv rozumejú vzájomné pôsobenie medzi členom a jeho skupinou.
Toto pôsobenie sa uplatňuje obojstranne: jednak jednotlivec môže ovplyvňovať svoju
komunitu, ale samozrejme aj komunita môže ovplyvňovať svojho člena. Existuje názor, že na
to, aby sa člen cítil byť priťahovaný skupinou, musí mať nejaký vplyv na to, čo skupina robí
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(McMillan, Chavis, 1986). Na druhej strane je ale súdržnosť skupiny podmienená
schopnosťou skupiny ovplyvniť svojich členov. Viaceré výskumy poukázali na to, že
komunity a skupiny sú súdržnejšie, keď vodcovia ovplyvňujú členov a členovia vodcov
súbežne (McMillan, 1996). Tiež sa zistilo, že čím nerovnomernejšie je rozdelená moc
v skupine, tým bezohľadnejší a bezcitnejší sú všetci členovia takejto skupiny voči sebe.
Okrem toho sa zistilo, že spoločné podieľanie sa na moci a rozhodovaní v skupine vedie
k väčšej identifikácii so skupinou, väčšej spokojnosti a silnejšej súdržnosti skupiny.
Integrácia a naplnenie potrieb
Integrácia a naplnenie potrieb závisí od toho, či jednotlivec vníma, že členstvo v danej
skupine mu pomôže naplniť jeho potreby. Prehľad odbornej literatúry ohľadne skupinovej
súdržnosti poukazuje na zaujímavý fakt, že jedinci sú priťahovaní k svojim skupinám
v priamej úmere s uspokojením, ktoré v rámci nich dokážu pre seba vyťažiť (McMillan,
1996). Výskumy tejto oblasti identifikovali hlavné druhy posilnenia, ktoré pôsobia príťažlivo
pre členov. Sú to napríklad status, ktorý vyplýva z členstva v danej skupine, úspešnosť danej
skupiny, kompetentnosť a schopnosti ostatných členov skupiny, prostredie a ľudia v skupine,
ktorí poskytujú maximum pozitív pre člena skupiny, v ktorej sa môžu členovia najlepšie
uplatniť a realizovať. Hlavným princípom je, že ľudia robia to, čo pomáha uspokojovať ich
potreby. Keďže individuálne hodnoty sú zdrojom potrieb jednotlivca, tie hodnoty, ktoré sú
spoločne zdieľané v skupine sú veľmi silným integrujúcim prvkom pre komunitu (Doolitle,
MacDonald, 1978). Preto sú optimálne komunity tie, ktoré sú schopné dať dokopy ľudí tak, že
napĺňaním cieľov komunity a potrieb druhých ľudí, napĺňajú títo ľudia zároveň aj svoje
vlastné potreby.
Zdieľaná emocionálna väzba
Zdieľaná emocionálna väzba je určujúcim prvkom pravej komunity a zahŕňa v sebe
mieru a úroveň kvality vzťahov medzi členmi v skupine. Pre vytvorenie zdieľanej
emocionálnej väzby v rámci komunity sú dôležité tak kvalita (McMillan, Chavis, 1986) ako aj
kvantita (Výrost, Slaměník, 1997) medziľudských vzťahov. To znamená, že pozitívnejšie
i častejšie kontakty ľudí pomáhajú vytvoriť pevnejšie puto medzi nimi. Zdieľaná emocionálna
väzba v sebe zahŕňa aj záväzok a presvedčenie, že členovia budú spolu tráviť čas, zdieľať
spoločné miesto, spoločné zážitky a teda aj spoločnú históriu. Miera, do ktorej členovia
komunity spolu zdieľajú zážitky a vlastnosti týchto zážitkov môžu zvyšovať alebo znižovať
zážitok komunity. Platí, že čím dôležitejší je spoločný zážitok do ktorého sú spoločne
zaangažovaní, tým väčšie emocionálne spojenie sa medzi zúčastnenými vytvára. Okrem toho
aj intenzita osobného zaangažovania ovplyvňuje mieru, do ktorej ľudia prežívajú
emocionálnu väzbu s druhými. Ľudia, ktorí venujú viac času a energie nejakej veci sú na nej
pochopiteľne viac emocionálne zainteresovaní. Podobne môže byť formou osobnej investície
do skupiny aj intimita. Miera emocionálneho rizika, ktorú jednotlivec podstúpi v skupine
a tiež miera, do ktorej sa v skupine otvorí, ovplyvní jeho celkový zážitok komunity. Intimita
sa vyskytuje v rôznych podobách. Na jednej strane je najosobnejšia intimita, keď človek
hovorí o tom, čo sa v ňom deje a ako sa cíti tu a teraz vzhľadom k niektorej osobe alebo celej
skupine. Toto vyžaduje najväčší risk a najväčšiu odvahu. Na druhej strane intimita vyžaduje
aj rozprávanie o tom, čo si človek myslí o ľuďoch, udalostiach alebo veciach mimo času
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a miesta komunity (McMillan, 1996). Polzer (in McMillan, 1996) zistil, že intimita robí ľudí
prirodzene štedrými a veľkorysými voči ľuďom, s ktorými túto intimitu zdieľajú. Pri
porovnávaní rôznych faktorov ako empatia, sebaodhalenie, akceptácia a dôvera v snahe zistiť,
ktorý z nich sa najväčšiou mierou podieľa na vytváraní intimity sa dôvera ukázala ako
najdôležitejšia (Roark, Sharah, 1989). Preto je úlohou komunity vytvoriť prostredie, ktoré je
dostatočne bezpečné a dôveryhodné na intímne zdieľanie.
Po zadefinovaní štyroch elementov zážitku komunity McMillan a Chavis (1986)
popisujú aj dynamiku medzi nimi. Popisujú ju na príklade z univerzitného prostredia (s. 16):
„Niekto vyvesí na nástenku na internáte oznam o zakladaní basketbalového mužstva. Ľudia sa
zúčastnia organizačných stretnutí ako cudzinci na základe ich individuálnych potrieb
(integrácia a naplnenie potrieb). Tím sa tvorí v mieste bývania (hranice členstva sú stanovené)
a trávi spolu čas (kontaktná hypotéza). Hrajú spolu a vyhrajú (úspešná spoločná udalosť).
Počas hrania, členovia vynakladajú energiu v mene tímu (osobná investícia v skupine). Ak
bude tím ďalej vyhrávať, členovia tímu získajú uznanie (získanie statusu za členstvo) a niekto
navrhne, aby si všetci kúpili rovnaké dresy a tenisky (spoločné symboly) a tak to zrealizujú
(vplyv).“
Aj po tridsiatich rokoch od vzniku tejto teórie McMillana a Chavisa (1986) „zostáva
hlavným teoretickým ukotvením pre väčšinu štúdií zážitku komunity'' (Mannarini, Fedi, 2009,
s. 212) a ich práca je nesporne najcitovanejšou teóriou zážitku komunity v oblasti komunitnej
psychológie.
Meranie zážitku komunity
V rámci komunitnej psychológie bolo vytvorených množstvo škál na meranie zážitku
komunity, pričom väčšina z nich je vytvorená práve na základe teórie McMillana a Chavisa
(1986). Historicky prvou z týchto škál je Index zážitku komunity (Sense of Community Index
- SCI Chavis et al., 1986), určený primárne pre susedskú komunitu. Keďže je vytvorený na
základe teórie McMillana a Chavisa (1986) obsahuje štyri subškály nazvané podľa elementov
Členstvo, Vplyv, Integrácia a naplnenie potrieb, Zdieľaná emocionálna väzba. Pôvodne sa
táto škála používala v 39 položkovej verzii a obsahovala tak zatvorené ako aj otvorené otázky.
Práve kvôli otvoreným otázkam však bolo použitie škály SCI obmedzené a preto sa
neskôr viac zaužívala jej skrátená podoba Krátky index zážitku komunity (Brief Sense of
Community Index – SCI-L Chavis, Florin, Ruch, Wandersman, 1987) s 12-timi položkami,
po tri pre každú zo zmienených dimenzií. Interná konzistencia týchto dimenzií i celkového
skóre nedosahovala akceptovateľné výsledky a ani faktorová analýza konzistentne
nepodporila existenciu teoretického modelu so štyrmi dimenziami (pozri viac súhrnnú prácu
Chipuera a Prettyho (1999). Napriek tomu je SCI-L najčastejšie používaným inštrumentom na
meranie psychologického zážitku komunity.
Na základe predchádzajúcej kritiky bola vytvorená nová verzia tohto dotazníka s 24
otázkami (6 otázok pre každú zo štyroch faktorov, ktoré majú Likertov odpoveďový formát
namiesto pravda – nepravda typu odpovede. Inštrument sa volá Index zážitku komunity 2
(Sense of Community Index 2 – SCI2 Chavis, Lee, Acosta, 2008). Psychometrická analýza
SCI-2 ukázala, že ide o vysoko reliabilný nástroj tak vzhľadom na celú škálu ako aj všetky
štyri subškály.
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Najkratšou škálou na meranie zážitku komunity je Škála zážitku komunity – krátka
verzia (Brief Sense of Community Scale BSCS, Peterson, Speer, McMillan, 2008), ktorú
v rámci tohto príspevku analyzujeme zo psychometrického hľadiska.
CIEĽ ŠTÚDIE
Cieľom prezentovanej práce bolo zistiť psychometrické vlastnosti upravenej
slovenskej verzie Škály zážitku komunity – krátka verzia (Peterson, Speer, McMillan, 2008) a
overiť či jej faktorová štruktúra korešponduje s teoretickým pozadím koncipovaným
McMilanom a Chavisom (1986). Zároveň sme chceli aj otestovať, či je táto škála použiteľná
aj pre ďalšie typy komunít okrem susedských, pre ktoré bola škála pôvodne vyvinutá.
VÝSKUMNÉ METÓDY
MERACIE NÁSTROJE
V štúdii sme použili dve škály merajúce zážitok komunity. Prvá z nich je Škála
zážitku komunity – krátka verzia (Peterson, Speer, McMillan, 2008), ktorej psychometrické
vlastnosti v práci overujeme a druhou je semiprojektívna Škála komunitných deskriptorov
(Sense of Community Descriptors Scale, Sadovská, Naništová, 2000; Halamová, Naništová,
2013).
ŠKÁLA KOMUNITNÝCH DESKRIPTOROV / THE SENSE OF COMMUNITY
DESCRIPTORS SCALE (SCD)
Jedinou pôvodnou slovenskou škálou je Škála komunitných deskriptorov (Sense of
Community Descriptors Scale, Sadovská, Naništová, 2000; Halamová, Naništová, 2013). Táto
škála meria do akej miery je skupina komunitou t.j. do akej miery umožňuje prežiť
psychologický zážitok komunity bez ohľadu na druh a kontext skupiny. Ide o semiprojektívnu metódu vytvorenú na báze sémantického diferenciálu. Pozostáva z 22-och
bipolárnych adjektív zostavených predovšetkým na základe teórie komunity Scotta Pecka
(1994, 1995) a používa sa pre popisovanie jednak reálnej, ale aj ideálnej skupiny.
Respondenti dostanú zoznam bipolárnych adjektív popisujúcich na jednom póle zrelú,
efektívne fungujúcu a druhom póle nezrelú, nie efektívne fungujúcu komunitu a majú na
sedembodovej škále posúdiť kam medzi tieto dva póly priradia svoju reálnu komunitu a kde
priradia svoj obraz tejto komunity ako ideálnej komunity. Termín Ideálna komunita sa
používa v tejto štúdii na skupiny, ktoré majú podľa respondenta najviac žiaduce vlastnosti.
Rovnaká sada 22 bipolárnych prídavných mien bola použitá na posudzovanie oboch skutočnej
aj ideálnej komunity (napr. rešpektujúca - potláčajúca, povrchná - hlboká). Škála umožňuje
okrem merania zážitku komunity vo vybranej reálnej komunite zároveň odhadnúť zážitok
komunity v ideálnej komunite. Na dôvažok odčítaním týchto dvoch hodnôt možno škálou
zistiť komunitnú spokojnosť, ktorá je vyjadrená malým rozdielom medzi týmito dvomi
hodnotami. Podľa doterajších výsledkov škála vykazuje uspokojivú validitu a internú
konzistenciu, koeficient alfa pre reálnu skupinu bol vo viacerých štúdiách okolo 0,90 a pre
ideálnu skupinu 0,75 (Naništová, Halamová, 2013; Halamová, Naništová, 2013). Práce
Halamovej a Naništovej (2011, 2013) poukazujú na konvergentnú validitu oboch
diagnostických nástrojov SCD aj PSCS. Zistené koeficienty reliability (Cronbachovho Alpha,
Kuder-Richardson) tiež poukazujú na vysokú vnútornú konzistentnosť týchto dvoch
29

diagnostických metód. Spolu so štatisticky významnými hodnotami korelačných koeficientov
(overovaných pri konvergentnej validizácii) možno preto usudzovať na psychometricky
vyhovujúce parametre oboch škál pre výskumné účely i pre skupinovú diagnostiku.

ŠKÁLA ZÁŽITKU KOMUNITY – KRÁTKA VERZIA / THE BRIEF SENSE OF
COMMUNITY SCALE (BSCS)
Najkratšou existujúcou škálou na meranie zážitku komunity je Škála zážitku komunity
– krátka verzia (Peterson, Speer, McMillan, 2008). Skladá sa z ôsmich položiek, vždy po dve
položky zastupujú každú zo štyroch dimenzií zážitku komunity (Členstvo, Vplyv, Integrácia
a naplnenie potrieb a Zdieľaná emocionálna väzba) podľa teórie McMillana a Chavisa (1986).
Tento nástroj bol preložený do slovenského jazyka (Halamová, Nagyová, 2013) a výsledky
faktorovej analýzy predbežne podporujú tento teoretický model. Škála má vysokú celkovú
reliabilitu (Cronbachovo alfa má hodnoty 0,83 - 0,90 v závislosti na rôznych druhoch
komunity, v ktorých je použitá (Halamová, Nagyová, 2013). Vzhľadom k stručnosti tejto
škály je vhodná pre rýchle skríningové určenie úrovne zážitku komunity alebo na zaradenie
do širšej testovej batérie, napríklad pri analýze rôznych vrstiev zážitku komunity v rôznych
komunitách, kde jedinec patrí. Položky škály boli hodnotené na 6-bodovej škále od 1 (silne
nesúhlasím) po 6 (silne súhlasím), čo bolo zmenené v porovnaní s pôvodnou verziu škály
s päťbodovým škálovaním, aby sa zabránilo centrálnej tendencii. Napriek tomu, že
v pôvodnej verzii je táto škála vytvorená pre susedské komunity, pre účely merania zážitku
komunity multiúrovňovo sme upravili jednotlivé položky tejto škály tak, aby sa obsahovo
hodili na viaceré komunity. Konkrétne sme okrem pôvodnej škály pre susedskú komunitu
spravili ešte verziu pre meranie zážitku komunity v primárnej rodine a vo vybranej komunite,
ktorú nazývame skupinou vzhľadom na nízku frekvenciu používania slova komunita
v slovenskom jazyku.
VÝSKUMNÁ VZORKA
Výskumnú vzorku tvorilo 170 respondentov (61,2% žien, 38,8% mužov) vo veku od
19 do 68 rokov (priemerný vek 35,74 rokov, SD = 12,89). V rámci sociodemografických
údajov sme zisťovali veľkosť bydliska s rozdelením do štyroch skupín a to dedina (27,6%),
malé mesto (10%), mesto do 90.000 obyvateľov (8,8%), mesto nad 90.000 obyvateľov
(53,6%). Zastúpenie respondentov podľa najvyššieho ukončeného vzdelania je základná škola
(4,7%), stredná škola bez maturity (10,6%), stredná škola s maturitou (42,9%) a vysoká škola
(41,8%).
ZBER DÁT
Dáta boli získané dostupným výberom, distribuované boli do bezprostredného okolia
v papierovej podobe, odkiaľ sa šírili ku ďalším respondentom na báze dostupnosti. Zároveň
sme využili čiastočne aj distribúciu škál v digitálnej podobe prostredníctvom sociálnej siete
Facebook.
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ANALÝZA DÁT
S využitím škály BSCS v troch variantoch sme skúmali zážitok komunity na troch
úrovniach a to zážitok komunity v primárnej rodine, zážitok komunity v susedskej komunite
a zážitok komunity vo vybranej komunite (pracovný tím, záujmový krúžok a.i.), ktorú si
respondenti sami zvolili, pričom aktuálne mali byť jej členmi. Pre štatistické spracovanie dát
sme použili program SPSS Statistics-20 a program R.
VÝSLEDKY
DESKRIPTÍVNA ANALÝZA
Výsledky Kolmogorov – Smirnovovho testu nemali normálnu distribúciu vzorky ani
jednej škály (D¹ = 0,000; D² = 0,001; D³ = 0,000). Hodnota p je u každej škály menšia ako
naša stanovená hladina významnosti α = 0,05. Nerovnomerné rozloženie vzorky znázorňujú
histogramy pre jednotlivé škály na Obrázku 1, 2 a 3. Spojením získaných dát z troch verzii
použitých BSCS škál do jednej rozsiahlej vzorky sme získali vzorku N = 510. Nameraná
hodnota normality distribúcie 0,000 vypovedá o nerovnomernom rozložení tejto vzorky
(Obrázok 4). Priemerné hrubé skóre, štandardnú odchýlku, šikmosť a špicatosť škál zobrazuje
Tabuľka 1.

Obrázok 1 BSCS v
primárnej rodine

Obrázok 2 BSCS v
susedskej komunite

Obrázok 4 BSCS spojená
vzorka (N = 510)
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Obrázok 3 BSCS vo
vybranej komunite

Tabuľka 1 Deskriptívna štatistika škál BSCS (zážitok komunity v primárnej rodine,
v susedskej komunite, vo vybranej komunite, v spojenej vzorke)
BSCS
škála
zážitku
komunity
Min.
Max.
M
SD
Šikmosť Špicatosť
v rodine
1
6
5,17
0,87
-2,38¹
7,26²
v susedskej komunite
1
6
3,75
1,14
-0,46¹
-0,56²
vo vybranej komunite
1
6
4,50
0,77
-1,09¹
2,78²
pre spojenú vzorku N = 510 1
6
4,48
1,12
-0,98³
0,66⁴
Poznámka: M – priemer, SD – štandardná odchýlka, ¹ – štandardná chyba = 0,186,
² - štandardná chyba = 0,370, ³ - štandardná chyba = 0,108, ⁴ - štandardná chyba = 0,216
ANALÝZA RELIABILITY
Pre zistenie vnútornej konzistencie škál sme použili Cronbachov koeficient alfa.
Koeficienty majú namerané vysoké hodnoty v rozpätí 0,904 - 0,952. Vysoká reliabilita škál je
nameraná vo všetkých troch druhoch komunity, primárna rodina (α1 = 0,937), susedská
komunita (α2 = 0,952) a vybraná komunita (α3 = 0,904).
Vysoká reliabilita sa potvrdila aj v jednotlivých dimenziách každej z troch použitých
variant BSCS škál. Výnimku tvorila u každej použitej škály len dimenzia Vplyv, ktorej
hodnoty alfa koeficientu boli výrazne nižšie (v rozpätí 0,542 – 0,635) ako ostatné namerané
alfa koeficienty. Pre BSCS škálu zážitku komunity v primárnej rodine bol nameraný
koeficient alfa pre dimenziu Naplnenie potrieb (položka č. 1, č. 2) α = 0,932, pre dimenziu
Členstvo (položka č. 3, č. 4) α = 0,953, pre dimenziu Vplyv (položka č. 5, č. 6) α = 0,635
a pre dimenziu Emocionálna väzba (položka č. 7, č. 8) α = 0,938. BSCS škála zážitku
komunity v susedskej komunite mala pre dimenziu Naplnenie potrieb alfa koeficient α =
0,923, pre Členstvo α = 0,935, Vplyv malo nameraný koeficient α = 0,794 a dimenzia
Emocionálna väzba α = 0,904. BSCS škála zážitku komunity vo vybranej skupine mala
namerané pre dimenziu Naplnenie potrieb koeficient α = 0,902, pre dimenziu Členstvo α =
0,934, pre dimenziu Vplyv α = 0,542 a pre dimenziu Emocionálna väzba α = 0,831.
FAKTOROVÁ ANALÝZA
Exploračná faktorová analýza
Exploračnou faktorovou analýzou so zadaním počtu faktorov sme zisťovali
predpokladanú štvorfaktorovú štruktúru škály BSCS zážitku komunity. Kaiser-MeyerOlkinova miera vhodnosti našich dát je vysoká vo všetkých troch BSCS škálach, v rozpätí
0,855 – 0,902 (KMO¹ = 0,864, KMO² = 0,902, KMO³ = 0,855). Bartlettov test sféricity
poukazuje vo všetkých troch použitiach BSCS škály na štatistickú signifikanciu (p¹ = 0,00, p²
= 0,00. p³ = 0,00). Naplnením týchto dvoch podmienok bolo možné pokračovať v exploračnej
faktorovej analýze. Výsledky interkorelácie položiek BSCS škál poukazujú na veľmi vysokú
vzájomnú koreláciu položiek a to vo všetkých troch variantoch škály (viď Tabuľka 2, 3, 4).
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Tabuľka 2 Interkorelácia položiek BSCS - A zážitok komunity v primárnej rodine
BSCSA BSCSA BSCSA BSCSA BSCSA BSCSA BSCSA BSCSA
1
2
3
4
5
6
7
8
BSCSA1 1
BSCSA2 0,873** 1
BSCSA3 0,747** 0,797** 1
BSCSA4 0,679** 0,730** 0,913** 1
BSCSA5 0,534** 0,501** 0,636** 0,629** 1
BSCSA6 0,469** 0,532** 0,478** 0,481** 0,469** 1
BSCSA7 0,677** 0,774** 0,707** 0,684** 0,547** 0,583** 1
BSCSA8 0,717** 0,792** 0,776** 0,707** 0,568** 0,523** 0,883** 1
**p<0,05
Tabuľka 3 Interkorelácia položiek BSCS - B zážitok komunity v susedskej komunite
BSCSB1 BSCSB2 BSCSB3 BSCSB4 BSCSB5 BSCSB6 BSCSB7 BSCSB8
BSCSB1 1
BSCSB2 0,860** 1
BSCSB3 0,809** 0,839** 1
BSCSB4 0,736** 0,747** 0,879** 1
BSCSB5 0,632** 0,710** 0,760** 0,760** 1
BSCSB6 0,466** 0,593** 0,594** 0,561** 0,659** 1
BSCSB7 0,718** 0,777** 0,820** 0,737** 0781** 0,680** 1
BSCSB8 0,670** 0,730** 0,747** 0,641** 0,624** 0,670** 0,829** 1
**p<0,05
Tabuľka 4 Interkorelácia položiek BSCS - C zážitok komunity vo vybranej komunite
BSCSC1 BSCSC2 BSCSC3 BSCSC4 BSCSC5 BSCSC6 BSCSC7 BSCSC8
BSCSC1 1
BSCSC2 0,821** 1
BSCSC3 0,670** 0,632** 1
BSCSC4 0,695** 0,589** 0,877** 1
BSCSC5 0,541** 0,548** 0,639** 0,609** 1
BSCSC6 0,278** 0,277** 0,345** 0,301** 0,372** 1
BSCSC7 0,630** 0,625** 0,705** 0,680** 0,615** 0,387** 1
BSCSC8 0,621** 0,608** 0,510** 0,474** 0,470** 0,258** 0,715** 1
**p<0,05
Rozdelením 8 položiek BSCS škály zážitku komunity do štyroch faktorov potvrdilo
štvorfaktorovú štruktúru, avšak niektoré z položiek neboli vždy zaradené v dimenzii, ktorá im
prislúcha podľa pôvodnej verzie škály (viď Tabuľka 5, 6, 7). Pôvodnými dimenziami sú
Naplnenie potrieb (položka č.1, č.2), Členstvo (položka č.3, č.4), Vplyv (položka č.5, č.6)
a Emocionálna väzba (položka č.7, č.8). Položka č. 5 patriaca do dimenzie Vplyv sa v našom
výskume vyskytovala v každej z troch BSCS škál v inej dimenzii. Táto položka tak ostáva
jedinou nezaradenou položkou a položka č. 6 je tak v dimenzii Vplyv ako jediná. Jednotlivé
položky dimenzií Naplnenie potrieb, Členstvo a Emocionálna väzba boli zaradené v dimenzii,
do ktorej podľa pôvodnej verzie BSCS škály patria. Výnimku tvorí len BSCS škála zážitku
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komunity v primárnej rodine. V tejto škále boli položky pre Naplnenie potrieb (č.1, č.2)
a Členstvo (č.3, č.4) zaradené do jedného spoločného faktora (viď Tabuľka 5).
Tabuľka 5 Faktorové sýtenie BSCS zážitok komunity v primárnej rodine
Faktory
1
2
3
4
BSCSA1 ,832
BSCSA2 ,794
BSCSA3 ,719
BSCSA4 ,668
BSCSA5
,874
BSCSA6
,915
BSCSA7
,812
BSCSA8
,782
Tabuľka 6 Faktorové sýtenie BSCS zážitok komunity v susedskej komunite
Faktory
1
2
3
4
BSCSB1 ,857
BSCSB2 ,774
BSCSB3
,618
BSCSB4
,759
BSCSB5
,772
BSCSB6
,879
BSCSB7
,646
BSCSB8
,812
Tabuľka 7 Faktorové sýtenie BSCS zážitok komunity vo vybranej komunite
Faktory
1
2
3
4
BSCS1
,815
BSCS2
,828
BSCS3 ,836
BSCS4 ,851
BSCS5 ,700
BSCS6
,968
BSCS7
,669
BSCS8
,870

Konfirmačná faktorová analýza druhého rádu
Po spojení našich získaných dát zo všetkých troch BSCS škál zážitku komunity (N¹ =
170, N² = 170, N³ = 170) do jednej rozsiahlej vzorky (N = 510) sme sa pokúsili
o konfirmačnú faktorovú analýzu a potvrdenie štvorfaktorového modelu BSCS škály.
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Konfirmačná faktorová analýza potvrdila štvorfaktorový model a zaradila jednotlivé položky
presne do štyroch dimenzií, v ktorých sa nachádzajú podľa pôvodnej verzie BSCS škály
(Tabuľka 8).
Tabuľka 8 Faktorové sýtenie BSCS všetkých škál (N = 510)
Faktory
1
2
3
4
BSCS1 ,904
BSCS2 ,964
BSCS3
,980
BSCS4
,931
BSCS5
,860
BSCS6
,705
BSCS7
,956
BSCS8
,899
Konfirmačnou faktorovou analýzou druhého rádu sme chceli zistiť, či na pozadí
štvorfaktorovej štruktúry BSCS škály existuje spoločný faktor zážitku komunity. Výsledky
analýzy programom R package „lavaan“, estimátor MLM (maximum likelihood with SatorraBentler correction for nonnormality) poukazujú na silné sýtenie jedného faktora všetkými
štyrmi latentnými faktormi prvého rádu (Beaujean, 2015) viď Obrázok 5.
Obrázok 5 Model konfirmačnej faktorovej analýzy s latentnými faktormi prvého a druhého
radu BSCS (CFI = 0.98, TLI = 0.973, RMSEA = 0.063 (90 % CI = 0.048, 0.078))

35

ANALÝZA VALIDITY
V rámci tejto výskumnej štúdie sme nemali k dispozícii data pre overenie validity
škály BSCS (Peterson, Speer, McMillan, 2008), preto na tomto mieste uvádzame naše
výsledky z predchádzajúcich výskumov (Halamová, Kanovský, Naništová, 2015), kde sme
overovali tesnosť vzťahu s inou škálou merajúcou zážitok komunity Škála komunitných
deskriptorov (Sense of Community Descriptors Scale, Sadovská, Naništová, 2000; Halamová,
Naništová, 2013).. Neparametrický Spearmanov korelačný koeficient potvrdil očakávané
pozitívne významné vzťahy medzi celkovým skóre Škály komunitných deskriptorov SCD a
celkovým skóre BSCS a jej dimenziami s výnimkou dimenzie Vplyv (viď Tabuľka 9).
Tabuľka 9 Neparametrické Spearman korelačné koeficienty medzi SCD a BSCS
SCD
BSCS
0.448***
BSCS Vplyv
0.102 ns
BSCS Členstvo
0.398***
BSCS Potreby
0.495***
BSCS Väzba
0.432***
* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001; ns – nesignifikantné
DISKUSIA
Záverom možno konštatovať, že škála BSCS spĺňa psychometrické vlastnosti vo
všetkých troch variantoch nielen v susedskej, ale aj rodinnej a vybranej komunite. Je tak
možné využiť ju nielen pre meranie zážitku komunity v susedskej komunite, ale aj pre
meranie zážitku iných komunít. Škála BSCS vykazuje okrem vysokej reliability aj uspokojivú
validitu a jej faktorová analýza korešponduje s teóriou McMillana a Chavisa (1986) pričom
navyše na pozadí možno identifikovať spoločný faktor zážitku komunity. Potvrdenie faktora
druhej úrovne možno sledovať aj v rámci vysokej interkorelácie položiek vo faktorovej
analýze a to u každej z troch použitých škál. Vysoká korelácia medzi položkami škály
vypovedá o spoločnom konštrukte (zážitku komunity) na pozadí štyroch faktorov.
Zdá sa, že v rozdielnych komunitách je zážitok komunity trochu odlišne koncipovaný
z čoho usudzujeme z miernych rozdielov v usporiadaní faktorov vo faktorových analýzách
škál pre jednotlivé druhy komunít. Napríklad zážitok komunity v rodine je definovaný hlavne
cez faktor spájajúci dokopy Napĺňanie potrieb a Členstvo.
Dimenzia Vplyv je vo viacerých výskumoch spochybňovaná až do takej miery, či je
relevantnou zložkou zážitku komunity. Z našich výsledkov sa zdá, že svoje miesto má vo
všetkých troch typoch komunity, akurát by možno v kontexte rodiny a vybranej komunity
mali inak znieť otázky, ktoré sa na ňu pýtajú.
Diskutabilnou je však položka číslo päť pôvodnej škály, ktorá znie „Mám čo povedať
k tomu, čo sa deje v tejto komunite.“ V našom výskume sa totiž presúvala v rámci faktorovej
štruktúry v závislosti od typu komunity. Pri spojenej faktorovej analýze všetkých typov
komunít však patrila do pôvodného faktoru Vplyvu z čoho usudzujeme, že práve táto položka
má hypoteticky potenciál odlíšiť zážitok komunity v rôznych typoch komunít.
Výsledné faktorové analýzy poukazujú na silné sýtenie jedného faktora zážitku
komunity na pozadí štyroch latentných faktorov Členstvo, Vplyv, Naplnenie potrieb a
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Emocionálna väzba a tým podporuje teóriu McMillana a Chavisa (1986). Z toho vyplýva, že
zážitok komunity sa dá merať ako globálny konštrukt (faktor druhého rádu) zatiaľ čo si
zachováva svoju pôvodnú štruktúru pozostávajúcu zo štyroch faktorov. K podobnému zisteniu
prišiel aj Townley a Kloos (2009) no v ich výskume sa štyri faktory prvého rádu týkali
špecifickej skupiny ľudí s psychickou chorobou a tým aj vyšli obsahovo trochu rozdielne.
Rovnako však v oboch výskumoch tieto štyri faktory tvorili jeden faktor druhého rádu t.j.
zážitok komunity.
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PRÍLOHY
BSCS-G
Škála zážitku komunity – krátka verzia pre skupinu
(A Brief Sense of Community Scale; Peterson, Speer, McMillan, 2008,
slovenskú verziu preložila a upravila Halamová, Nagyová, 2013)
Inštrukcia: Táto škála zisťuje vaše skúsenosti s vašou skupinou, v ktorej ste aktuálne členom.
Pri každej otázke vyznačte krížikom do akej miery je pre vás pravdivá.

Silne
nesúhla
sím

Nesúhl
asím

Trochu
nesúhla
sím

Tvrdenia
V tejto skupine dostanem to, čo
potrebujem.
Táto skupina mi pomáha naplniť moje
potreby.
Cítim sa členom tejto skupiny.
Patrím do tejto skupiny.
Mám čo povedať k tomu, čo sa deje v tejto
skupine.
Ľuďom v tejto skupine sa
darí ovplyvňovať jeden druhého.
Cítim sa blízko tejto skupiny.
Mám silné puto s ľuďmi v tejto skupine.
Skórovanie:
Položky sú skórované od 1 silne nesúhlasím po 6 silne súhlasím.
Dimenzie:
Naplnenie potrieb 1, 2
Členstvo 3,4
Vplyv 5,6
Emocionálna väzba 7,8
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Trochu
súhlasí
m

Súhlasí
m

Silne
súhlasí
m

Vzťahový rozmer vodcovstva a jeho súvis s prežívaním zážitku
komunity
Mgr. Denisa Zlevská
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava
Email: denisa.zlevska@ctar.sk
Abstrakt:
Príspevok predstavuje výsledky výskumu realizovaného v 35 kresťanských
komunitách na Slovensku, ktorého cieľom bolo poukázanie na súvis prežívania zážitku
komunity so vzťahovým rozmerom vodcovstva. Výskumný súbor tvorilo 35 vodcov a 105
členov komunít. Zameriavali sme sa konkrétne na súvis kvality prežívaného vzťahu vodcu
s významnou druhou osobou a prežívaným zážitkom komunity tak zo strany vodcu ako i jej
členov. Rovnako tak sme tieto premenné korelovali aj vo vzťahu k vnímanej kvalite
poskytovaného vzťahu zo strany vodcu komunity k jej členom. Výsledky poukazujú najmä na
úzky súvis prežívaného zážitku komunity zo strany jej členov s prežívanou kvalitou vzťahu
poskytovaného zo strany vodcu a zároveň na existujúce vzťahy medzi zážitkom komunity
prežívaným zo strany jej vodcu a kvalitou vzťahu s jeho významnou vzťahovou osobou.
Kľúčové slová: vodcovstvo, zážitok komunity, významný druhý
Abstract:
The aim of this contribution is to present the results of the research carried out in 35
Slovak Christian communities. The main goal of this research was to point to the connection
between experiencing the psychological sense of community and the relationship aspect of
leadership experienced by both the leader and the members of community. There were 35
leaders and 105 community members in the sample. We focused specifically on the
connection between the quality of the leader's relationship with their significant other person
and the psychological sense of community being experienced by the leader and the
community members. In the same way we correlated these variables with the perceived
quality of the leader's relationship towards community members. The results point to the close
connection between the psychological sense of community experienced by its members and
the perceived quality of the relationship presented by the leader and at the same time to the
existing relationships between the psychological sense of community being experienced by its
leader and the quality of the relationship with leader's significant relationship person.
Keywords: leadership, psychological sense of community, significant other
ÚVOD
Každá ľudská spoločnosť, už dokonca i tá najmenšia – dve osoby, je poznamenaná
odovzdávaním istého stupňa právomoci druhej osobe. Dochádza k procesu, keď aspoň časť
rozhodovania preberá druhá osoba. Delegovanie rozhodovacích právomocí jednej osoby na
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druhú, prípadne istej skupiny osôb na jednotlivca, je odovzdávanie vedenia. Tým vzniká
fenomén vodcovstva i celá s tým súvisiaca problematika (Garaj, 2001).
Tomuto prirodzenému procesu podliehajú aj sociálne skupiny, ktoré sa vyskytujú
v rôznych kresťanských cirkvách, a ktoré nazývame aj kresťanské spoločenstvá, či komunity1.
Na rozdiel od klasickej sociálnej skupiny sa v kresťanskom spoločenstve nekladie dôraz na
štruktúrované zoskupenie osôb, ale na spolupatričnosť, vzájomnú spätosť, otvorenosť a lásku
ku každému človeku. Spoločenstvo chápeme ako miesto stretnutia (Naništová, Halamová,
2001).
Vzhľadom na špecifickosť nášho príspevku je potrebné, aby sme doplnili definíciu
fenoménu vodcovstva aj o náboženský rozmer. Kresťanské vodcovstvo je totiž viac, ako
dosahovanie cieľov, viac ako snaha pohnúť ľuďmi tam, kam chce vedúci, viac ako vplyv a
viac ako zbožný charakter alebo skvelé schopnosti. Kresťanské vodcovstvo je privádzanie
ľudí k Božím zámerom (Targosz, 2002).
Peck (1995) uvádza niekoľko znakov charakteristických pre komunitu, ktoré by sme aj
my radi spomenuli v našom príspevku v súvislosti s vnímaným zážitkom komunity, ktorý je
v nich prežívaný. Rovnako tak nám poskytnú vhľad do dynamiky a podstaty kresťanských
spoločenstiev a zamerajú nás na ich špecifické znaky, ktoré ich charakterizujú, resp. o ktoré
usilujú.
Prvým znakom je pluralita, ktorá spočíva v uznaní, že nie sme a ani nemôžeme byť
všetci rovnakí. Komunita je totiž stav spolužitia, v ktorom sa ľudia namiesto skrývania za
ochrannou hradbou učia, ako tieto obrany rúcať, stav, v ktorom nejde o zahladenie rozdielov,
ale o ich prijatie a tešenie sa z nich (Peck, 1995). Cestou k prijatiu jedinečnosti je prežívaná
oddanosť, resp. postoj vernosti a pocit spolupatričnosti.
Komunita v presahovaní individuálnych rozdielov prekonáva akúkoľvek demokraciu a
svoje rozhodnutia nadobúda konsenzom. To znamená že je tu prítomná absolútna
decentralizácia autority (Peck, 1995). Vanier (1999) v tejto súvislosti hovorí, že komunita je
miesto, kde vodca neuplatňuje svoju autoritu zvrchu. Organizačná schéma komunity nemá
tvar pyramídy, ale kruhu - vodca sa delí o zodpovednosť s ostatnými a pôsobí medzi
ostatnými. Vodca má totiž podľa neho konať v skupine len tie zásahy, ktoré iní členovia
urobiť nemôžu, čo vyžaduje od vodcu schopnosť čakať, kým člen prijme problém v skupine
za svoj (Peck, 1995).
Ďalším znakom spoločenstva je realizmus, ktorý Peck (1995) chápe ako slobodu
vyjadrovať svoj názor, pričom ráta s faktom, že tvrdenia obsahujú v sebe tmu aj svetlo,
utrpenie i radosť, slávu aj pád. Komunita, pre svoju náročnosť, musí učiť svojich členov
„zvyšovať uvedomovanie si sveta mimo seba, sveta vnútri seba a vzťahu medzi nimi“ (Peck,
1995, s. 50). Keď sa totiž členovia zamýšľajú sami nad sebou, učia sa tým premýšľať aj o
skupine (Peck, 1995).
Pre takúto slobodu vyjadrovania je nevyhnutné, aby člen považoval svoje
spoločenstvo za „bezpečné miesto“, kde môže byť tým, kto skutočne je. Pre rozvoj komunity
je potrebná otvorenosť jej členov voči sebe a ochota vziať na seba riziko zo sebaodhaľovania.
Peck (1995, s. 53) hovorí, že „zraniteľnosť je obojsmernou cestou“. Komunita vyžaduje iným
1

V našom príspevku tieto pojmy používame ako synonymá, čo vyplýva aj z ich totožného používania v praxi
kresťanského života.
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odhaliť svoje rany a slabosti, pričom si žiada byť ranami ostatných zasiahnutí a zranení.
Komunita je zároveň skupina, ktorá vie bojovať s taktom, kde sa ľudia učia jeden druhému
načúvať a vzájomne sa neodmietať. Boj v nej nie je bojom deštruktívnym, naopak je
produktívnym (Peck, 1995).
Predpokladom dosiahnutia komunity, teda aj zážitku komunity, je podľa Pecka (1995)
prerod sociálnej skupiny nasledujúcimi fázami: pseudokomunita, chaos, prázdnota, komunita.
Pseudokomunita je prvou fázou, kedy sa členovia predstieraním a prehnanou milotou
pokúšajú byť okamžitou komunitou za cenu vyvarovania sa sporom. Ide o tzv. nevedomý,
láskavý proces, pri ktorom sa ľudia, ktorí túžia byť milovaní, o to pokúšajú tak, že hovoria
„milé“ lži a zamlčujú časť pravdy o sebe a svojich pocitoch. Hnacou silou komunity je
vyhýbanie sa konfliktom a ignorovanie individuálnych rozdielností. Komunikácia je bezpečná
a všeobecná, pričom si členovia nechávajú svoje skutočné pocity pre seba. Peck (1995, s. 68)
hovorí, že: „pseudokomunitu je potrebné ihneď rozpoznať a zadusiť ju v zárodku“, čo chce
odhaliť jej povrchnosť a zovšeobecňovanie. Akonáhle sú totiž odkryté individuálne rozdiely,
skupina sa presúva do druhej etapy: chaosu.
Chaos je časom bojov a stretov, pričom sa bojuje, neproduktívne a nenačúvajúco.
V tejto etape nenapádajú len členovia jeden druhého, ale aj svojho vodcu. Chaos môže byť
výhodným stavom pre vodcov - diktátorov, ktorí rozdajú úlohy a pomenujú ciele, čím vzniká
organizácia, ktorá má za úlohu minimalizovať chaos. Dôsledkom tejto organizácie je zdanlivý
pokoj, avšak na úkor potlačenia jedinečnosti a rozdielnosti. Ak vodca nie je diktátorom a
nechce sa dať vmanipulovať do roly absolútnej autority, skupina bude reagovať na nedostatok
usmerňovania hnevom, príp. vytvorením „sekundárneho vodcu“. Riešením sú len dve cesty:
jednou je cesta organizácie a prebratia zodpovednosti za iných vodcom a druhou je cesta
prázdnoty.
Prázdnota je najkritickejšou etapou vytvárania komunity a Peck (1995) ju nazýva
mostom medzi chaosom a komunitou. Prvou vecou, ktorú musia členovia urobiť je zbaviť sa
bariér v komunikácii. Tými sú: očakávania, predpojatosť, predsudky, ideológie, teológie a
riešenia. Členovia sa musia zriecť pokusov o zmenu iných podľa ich uváženia. Tieto túžby
totiž nie sú ničím iným ako sebeckou túžbou po pohodlí pomocou vyhladenia rozdielov, či už
zo strany členov alebo vodcu. Komunita však nie je dielom vodcu skupiny, ale je dielom
skupiny ako celku. Vodca musí mať preto odvahu pustiť opraty zo svojich rúk a zriecť sa
potreby kontroly a zároveň sa nemôže nechať vmanipulovať svojím strachom zo zlyhania, či
strachom členov skupiny, ku kontrole.
Keď je skupina v etape prázdnoty, pár členov začne zdieľať svoje nedostatočnosti,
strachy, pochybnosti a hriechy, ktoré sú cestou ku komunite. Ak však ostatní nie sú schopní
načúvať, tí, ktorí sa stali zraniteľnými sa snažia čím skôr dostať do starých koľají.
Transformácia skupiny si totiž vyžaduje okrem smrti skupiny aj podstúpenie malých
individuálnych smrtí jej členov. Keď sa skupina rozhodne vzdať seba samej, prechádza do
poslednej etapy a tou je komunita. „Intenzita zážitku komunity a jednota, ktorú skupina
prežíva, je pritom priamo úmerná hĺbke prázdnoty, ktorú je ochotná skupina podstúpiť“
(Halamová, 2003, s. 74).
Členovia následne prežívajú tzv. zážitok komunity, ktorý McMillan a Chavis (1986)
chápu ako „prežívanie príslušnosti a vedomie toho, že členom záleží jednému na druhom a na
ich skupine, spoločné presvedčenie o tom, že potreby členov budú naplnené prostredníctvom
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ich záväzku byť spolu“. Podľa spomínaných autorov zážitok komunity predstavujú štyri
elementy: členstvo, vplyv, integrácia a naplnenie potrieb, zdieľaná emocionálna väzba.
Z uvedeného je zrejmé, že vodca komunity je kľúčovou postavou v procese
dosahovania zážitku komunity. Uplatňovať autoritu v tomto smere znamená cítiť skutočnú
zodpovednosť za druhých, za ich rast a uvedomovať si, že „druhí“ nie sú našim majetkom, nie
sú predmetmi, ale ľuďmi, ktorí sú povolaní, aby rástli v slobode pravdy a lásky (Vanier,
1999).
Vodcovstvo si pritom vyžaduje dve vzájomne sa dopĺňajúce roly – ľudí ochotných
nechať sa viesť (nasledovníkov) a ľudí, ktorí chcú viesť iných (vodcov). Naplnenie oboch rolí
vyplýva z prirodzených ľudských potrieb, ktoré pociťuje každý z nás. Vedenie ľudí má teda
recipročný charakter – vyplýva z potreby viesť a nechať sa viesť. Vodcovia potrebujú
nasledovníkov a nasledovníci vodcov (Labáth, 2001).
V súlade s týmito tvrdeniami Hayesová (2000, s. 65) udáva päť charakteristík
úspešného vodcu podľa Krecha, Crutchfielda a Ballacheyho (1962):
Skupina ho musí vnímať ako svoju súčasť.
Musí mať vlastnosti a názory, ktoré má skupina ako celok.
Musí byť pre členov skupiny modelom.
Skupina ho musí vnímať ako niekoho, kto jej pomáha dosiahnuť stanovené ciele.
Musí skupinu pozitívne reprezentovať navonok.
Wilson a Hanna (1990) tvrdia, že efektívnymi vodcami skupín sú tí, ktorí sú ako prví
aktívnymi účastníkmi skupinového diania. Úspešné vedenie si zároveň vyžaduje byť citlivými
a prispôsobivými na meniace sa potreby členov skupiny, čo si vyžaduje informovanosť
(nielen vonkajšiu, ale aj vnútornú) o tom, kde sa členovia v každom momente nachádzajú.
Vodcovstvo vychádza zo vzťahov v komunite a zároveň má na vzťahy v nej
významný vplyv. Rovnako tak členovia spoločenstva kladú veľký dôraz na vzájomné vzťahy.
Z nich komunita vyviera, cez ne sa transformuje a kvôli nim existuje. Z tohto dôvodu sa
v teoretickej časti dotkneme aj témy blízkych vzťahov. Myslíme nimi jednak blízke vzťahy,
ktoré vodca prežíva v jeho osobnom živote i tie, ktoré poskytuje a sú teda v komunite
pociťované jej členmi.
Výrost (1996) pre opis blízkeho vzťahu prináša Kelleyho (1986) definíciu, ktorý ho
považuje za osobný vzťah, prostredníctvom ktorého osoba ovplyvňuje inú osobu, často, silne,
v rôznych sférach činnosti a relatívne dlhší čas. Vymětal (1997) spomína v tejto súvislosti
Rogersa, ktorý považuje za veľmi významné pre formovanie osobnosti a jej rozvoja práve
vzťahy k ostatným ľuďom. Popisuje Rogersove atribúty blízkeho vzťahu, ktorými sú:
kongruencia, bezpodmienečné prijatie a empatia.
Empatia znamená porozumieť subjektívnemu svetu, pocitom druhého človeka,
zároveň porozumieť aj významom, ktoré tieto pocity majú pre druhého, či porozumieť tomu,
čo je za hovoreným obsahom skrývané. Je to schopnosť zdieľať prežívanie, čo si vyžaduje
nielen vcítenie sa, ale aj kvalitnú komunikáciu. Porozumenie musí byť dosiahnuté
prostredníctvom intenzívnej, trvalej a aktívnej pozornosti, nastavenosti k pocitom druhého.
Empatiou sa dostávame bližšie ku vzájomným myšlienkam a pocitom, čo rozvíja a prehlbuje
vzťah.

43

Akceptácia, resp. bezpodmienečné prijatie znamená postoj emocionálnej vrelosti,
vytvárajúc atmosféru prijatia a dôvery, bez akýchkoľvek hodnotiacich súdov. Následne môžu
byť členovia skupiny samými sebou, čo umožňuje novú skúsenosť ako nutnú podmienku
zmeny. Prijatie znamená akceptovanie ako pozitívnych, tak aj negatívnych a emancipačných
prejavov, bez odsúdenia, či hodnotenia.
Kongruencia je považovaná za najzákladnejšiu podmienku pre rast skupiny. Znamená
súlad medzi tým, čo v danej chvíli člen/vodca skupiny prežíva, a tým, čo vyjadruje navonok
(ostatným členom skupiny). Je vyjadrením toho, aký skutočne je - samým sebou, a jeho
prejav zodpovedá jeho momentálnemu prežívaniu. Tým dáva priestor pre skutočné
„stretnutie“. Autenticita však neznamená to, že vyjadruje všetky vnútorné hnutia, ale
znamená, že ich nepotláča a je otvorený pre ich vyjadrenie, teda sa neskrýva za masku
profesionalizmu a perfekcionizmu.
Dôležitosť kvality prežívania vzťahov tak zo strany vodcu, ako aj zo strany členov
skupiny, je základným kameňom budovania komunity a dosahovania zážitku komunity v nej.
Tento fakt nás viedol k zamýšľaniu sa nad tým, ako sa kvalita vzťahov, definovaná vyššie
uvedenými atribútmi, premieta aj do fenoménu vodcovstva v komunitách a kladie pred nás
otázku ako súvisí s kvalitou prežívania zážitku komunity.
CIEĽ VÝSKUMU
Na základe vyššie uvedeného sa domnievame, že prežívaná kvalita vzťahu
s významnou osobou vodcu môže súvisieť s tým, aké vzťahy vodca poskytuje v komunite
i s tým, ako prežívajú zážitok komunity ľudia, ktorí ju tvoria, dokonca i on sám. Vzhľadom na
tieto predpoklady je ústredným problémom výskumnej časti úroveň prežívania kvality vzťahu
s významnou osobou vodcu a jej odraz v kvalite poskytovaného vzťahu vodcom členom
spoločenstva. Rovnako tak skúmame, či existuje súvis medzi prežívaním týchto vzťahov
a prežívaním vnímaného zážitku komunity v spoločenstve, ktoré vodca priamo vedie.
VÝSKUMNÉ OTÁZKY
Výskumná otázka č. 1: Existuje signifikantne významný vzťah medzi kvalitou vzťahu vodcu s
jemu významnou osobou a vnímaným zážitkom komunity prežívaným zo strany vodcu?
Výskumná otázka č. 2: Existuje signifikantne významný vzťah medzi kvalitou vzťahu vodcu s
jemu významnou osobou a kvalitou vzťahu, ktorý poskytuje vodca členom spoločenstva?
Výskumná otázka č. 3: Existuje signifikantne významný vzťah medzi kvalitou vzťahu, ktorý
poskytuje vodca členom spoločenstva a vnímaným zážitkom komunity členmi spoločenstva?
METÓDY
Na získanie potrebných údajov pre výskumné spracovanie problematiky boli použité
dotazníkové batérie pre vodcu a pre troch členov jeho spoločenstva. Obe formy dotazníkovej
batérie obsahovali v úvode základné sociodemografické údaje a údaje týkajúce sa
spoločenstiev a ich praktického fungovania.
Pomocou Barrett - Lennardovho dotazníka vzťahu – Barrett - Lennard
Relationship Inventory - BLRI sme zachytili vzťah k významnému druhému vodcu a vzťah
členov k vodcovi. Tento dotazník sa zameriava na systematické zhromažďovanie vybraných
stránok zážitku v určitom vzťahu a na spájanie zážitkovej informácie tak, ako spolu
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poukazujú úroveň jednotlivých premenných vzťahu. Dotazník vzťahu skúma vnímanie
každého účastníka v dyadickom vzťahu, zameriavajúc sa na odpoveď jedného druhému
v premenných
empatického porozumenia,
kongruencie, úrovne prijímania a
bezpodmienečnosti prijímania (Kelemenová, 1995). Existujú dve jeho formy: OS („other
toward self“) a MO („myself to the other“). My sme použili pre účely nášho výskumu formu
OS, kedy sa respondent zaoberá druhou osobou vo vzťahu.
Úroveň prijímania vyjadruje tendenciu k odpovedi vyjadrujúcej náklonnosť jedného
človeka k druhému, pričom nezodpovedá všeobecnej ľudskej vlastnosti, ale zažívanej
odpovedi v určitom vzťahu v prítomnej chvíli (vo väčšine prípadov), ale bez vzťahu
k bezprostrednému momentu alebo veľmi krátkej epizóde v tomto vzťahu.
Empatické porozumenie znamená „aktívny proces túžby poznať úplné prítomné a
meniace sa uvedomenie druhého človeka a snahy uchopiť komunikáciu a významy druhého
človeka“ (Kelemenová, 1995).
Bezpodmienečnosť (prijímania) znamená úroveň prijímania, ako ho cíti jeden človek
k druhému človeku, ktorý tomu prvému komunikuje svoje zážitky.
Kongruencia je úroveň integrovanosti človeka v nejakom vzťahu s vylúčením
konfliktu alebo nekonzistencie medzi celkovým jeho zážitkom, jeho uvedomovaním a jeho
otvorenou komunikáciou (Kelemenová, 1995).
Každá zo štyroch premenných pozostáva zo 16 položiek (BLRI spolu 64), ktoré sú
v dotazníku rozptýlené a skladajú sa z ôsmich pozitívne a ôsmych negatívne formulovaných
položiek. Na každú položku sa odpovedá na šesťstupňovej škále bez prítomnosti stredu,
s číselne kódovanými odpoveďami od +3 (Áno (!), silne cítim, že je to tak.) po –3 (Nie (!),
silne cítim, že to tak nie je.). Hodnoty Crobachovho alfa sú - pre prijímanie 0,91, pre empatiu
0,84, pre bezpodmienečnosť 0,74 a pre kongruenciu 0,88.
Škálu vnímaného zážitku komunity – The Perceived Sense of Community scale PSCS (Chertok, 1999) sme použili na meranie hladiny psychologického zážitku komunity
v spoločenstve z pohľadu vodcu aj jeho členov. Škálu preložila Halamová (2001), pričom
zachytáva tri faktory: poslanie, vzájomnú spoluzodpovednosť a disharmóniu.
Poslanie zachytáva mieru, do akej respondent vníma, že je aktívne zaangažovaný
spolu s ostatnými členmi spoločenstva na dosahovaní spoločného cieľa. Vzájomná
spoluzodpovednosť sa vzťahuje na vnímanie skupiny ako takej, kde sú členovia uznávaní a
vzájomne zodpovední jeden voči druhému. Disharmónia zachytáva hladinu nespokojnosti
s rôznymi aspektmi zážitku komunity (Halamová, 2001).
Celá škála pozostáva z 30 položiek, subškály poslania a vzájomná spoluzodpovednosť
obsahujú 12 položiek a subškála disharmónia 6 položiek. Položky sa posudzujú na
päťstupňovej škále Likertovho typu (od 1 – vôbec nesúhlasím do 5 –úplne súhlasím)
(Halamová, 2001).
Halamová (2001) zisťovala vnútornú konzistenciu tejto škály, kde Cronbachovo alfa
malo pre celú škálu hodnotu 0,83 a pre jednotlivé dimenzie malo hodnoty: 0,81 pre dimenziu
poslania, 0,84 pre vzájomnú spoluzodpovednosť a 0,47 pre disharmóniu.
Nami vypočítané Cronbachovo alfa PSCS celkovej škály bolo 0,87, pre dimenziu
poslanie 0,77, pre vzájomnú spoluzodpovednosť 0,84 a pre disharmóniu 0,63.
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VÝSKUMNÁ VZORKA A PRIEBEH VÝSKUMU
Výskumnú vzorku tvorilo 35 vodcov spoločenstiev (18 mužov a 17 žien), ktorých
základné demografické ukazovatele prezentujeme v tabuľke 1. V súbore vodcov bol
priemerný vek 31,54 roka a pohyboval sa v rozmedzí od 19 do 52 rokov, pričom jeho
najčastejšia hodnota bola 27 rokov, ktorá sa vyskytovala v piatich prípadoch (t.z. v 14, 3%).
Z tabuľky 1 je zrejmé, že v našom súbore vodcov boli približne rovnako zastúpené obe
pohlavia, prevažne s vysoko alebo stredoškolským vzdelaním, väčšia polovica vodcov bola
slobodná.
Tabuľka 1 Základné socio-demografické charakteristiky vodcov
Vodca (N=35)
Premenná
Percentá
Počet
%
18
51,4
Muž
Pohlavie
17
48,6
Žena
Slobodný/á
19
54,3
Rodinný stav
Ženatý/vydatá v prvom manželstve
15
42,9
Vdovec/vdova
1
2,9
Základné
1
2,9
Odborné
1
2,9
Vzdelanie
SŠ s maturitou
16
45,7
Vysokoškolské
17
48,6
V tabuľke 2 prezentujeme skúsenosti vodcov s členstvom v iných spoločenstvách a
predchádzajúcim vedením spoločenstiev, kde skúsenosť so spoločenstvom malo 22 vodcov
(62,9%) a s vedením spoločenstva 17 vodcov (48,6%). Táto tabuľka nám tiež upresňuje
charakter spoločenstiev, ktorých boli vodcovia členmi, a ktoré viedli. Najviac sú v oboch
prípadoch zastúpené modlitebné spoločenstvá. Možnosť poradiť sa o vedení spoločenstva
malo v našom súbore 27 vodcov (77,1%).
Kategórie skúseností sme získali z kvalitatívnej analýzy popisu skúseností vodcov, či
už s členstvom v iných spoločenstvách alebo skúsenosťou s vedením, a následne sme
jednotlivé skúsenosti podľa ich výskytu zaradili do nami vytvorených kategórií. V kategórii
členstva v inom spoločenstve boli zastúpené spevácke zbory a rodinné spoločenstvá.
Kategória skúsenosť s vedením iného spoločenstva obsahovala vedenie speváckeho zboru.
Tabuľka 2 Predchádzajúce skúsenosti vodcu s členstvom v nejakom spoločenstve a s vedením
iného spoločenstva
Otázka
Mali ste predtým skúsenosť so
spoločenstvom?

Áno
Nie

Ak áno, akú?

Mládežnícke spoločenstvo
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Vodca (N=35)
Percentá
Počet
%
22
62,9
13
37,1
6

17,1

Modlitebné formačné
spoločenstvo

11

31,4

Evanjelizačné spoločenstvo

2

5,7

1

2,9

2

5,7

Áno
Nie
Mládežnícke „stretko“
Modlitebné formačné
spoločenstvo
Inú

17
18
5

48,6
51,4
14,3

11

31,4

1

2,9

Áno

27

77,1

Nie

8

22,1

Rehoľné a komunitné
spoločenstvo
Inú
Mali ste predtým skúsenosť s
vedením spoločenstva?

Ak áno, akú?

Máte niekoho, ku komu chodíte
po radu vo veci vedenia
spoločenstva?

Tabuľka 3 nám podáva prehľad odpovedí na otázky dotazníka pre vodcov, kde vodca
je členom spoločenstva v priemere 6,63 rokov, pričom spoločenstvá, ktorých sú členmi trvajú
priemerne 6,89 roka. Vodcovia svoje vlastné spoločenstvá vedú priemerne 4,63 roka.
Tabuľka 3 Prehľad odpovedí vodcov na otázky fungovania spoločenstva
Vodca (N=35)
Otázka
Priemerná
Minimálna
Maximálna
(odpovede uvedené v rokoch)
hodnota
hodnota
hodnota
Ako dlho ste členom
6,63
2
20
spoločenstva?
Ako dlho funguje Vaše
6,89
2
23
spoločenstvo?
Ako dlho vediete toto
4,63
2
15
spoločenstvo?
Priemerný počet členov spoločenstiev v našom súbore bol 24, pričom v najmenších
spoločenstvách boli štyria členovia (vyskytlo sa iba raz, čo je 2,9%) a najväčšie spoločenstvá
mali až 200 členov (takéto boli dve spoločenstvá, čo je 5,7% z celkového súboru).
Inou charakteristikou spoločenstva bolo stretávanie sa, ako ukazovateľ častosti
interakcií členov spoločenstva s vodcom a spoločne navzájom. Najviac spoločenstiev sa
stretávalo raz do týždňa, najmenej raz za dva týždne. V kategórii „iné“ bolo stretanie sa
častejšie ako raz do týždňa, príp. iný netypický spôsob stretávania.
Výber respondentov, resp. spoločenstiev, bol cielený, podľa viacerých kritérií.
Spoločenstvo, ktoré sme zaradili do výskumu muselo fungovať najmenej 2 roky, mať stálych
členov (teda nešlo o spoločenstvá otvorené, kde sa menia členovia, ale o viac – menej
uzavreté spoločenstvá) a stáleho vodcu, ktorý zastával túto službu najmenej 2 roky. Každé
spoločenstvo muselo mať službu, pričom nebol dôležitý druh tejto služby, ale dávanie toho,
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čo členovia dostávali v spoločenstve ďalej. Toto kritérium nám pomohlo rozlíšiť začínajúce
spoločenstvá v čase formácie a v období „sami pre seba“ od spoločenstiev, ktoré prežili túžbu
dávať ďalej a nezhromažďovať len pre seba. Toto potvrdzujú aj výsledky Sadovskej a
Naništovej (2000), ktoré zistili, že spoločenstvá vo fáze stagnácie formulujú svoje očakávania
smerom „dovnútra“ spoločenstva, zatiaľ čo spoločenstvá vo fáze rastu ich formulujú
„navonok“.
V každom spoločenstve sme administrovali dva druhy testových batérií – jeden pre
vodcu spoločenstva a druhý pre troch členov spoločenstva, ktorých si vodca vybral sám.
Z každého spoločenstva sme teda mali 4 dotazníky (1x vodca + 3x člen) – jednu testovú
batériu.
Celkovo sme administrovali 90 testových batérií. Späť sme však dostali kompletných
iba 35 dotazníkových batérií (vodca a traja členovia), 43 dotazníkových batérií, ktoré
obsahovali vodcu a 2 členov spoločenstva a 24 dotazníkov z rôznych spoločenstiev.
Návratnosť bola približne 39%-ná.
VÝSLEDKY
Dáta sme štatisticky spracovali pomocou programu SPSS/PC – Win. Keďže v našej
práci pracujeme s kvantitatívnymi premennými, na meranie tesnosti lineárnej závislosti medzi
nimi sme vo viacerých výskumných otázkach vypočítali Pearsonove koeficienty korelácií.
Výsledky uvádzame v členení vo vzťahu k výskumným otázkam, ktoré sme si položili.
Vzťah medzi kvalitou vzťahu vodcu s jemu významnou osobou a
vnímaným zážitkom komunity prežívaným zo strany vodcu
Korelačná analýza nám priniesla zistenia, že medzi celkovým vodcom vnímaným
zážitkom komunity v spoločenstve a úrovňou prežívanej náklonnosti vo vzťahu s jemu
najbližšou osobou (úroveň prijímania), jej empatickým porozumením prežívaným voči nemu
a kongruenciou existujú signifikantné pozitívne lineárne vzťahy, ktoré nám zaznamenáva
tabuľka 4.
Z hľadiska analýzy jednotlivých faktorov vodcovho zážitku komunity a premenných
vzťahu s jemu najbližšou osobou sa ukazuje najviac pozitívny vzťah na 1% hladine
významnosti medzi prežívanou opravdivosťou zo strany najbližšieho človeka (kongruencia) a
mierou osobnej angažovanosti vodcu v spoločenstve (poslanie).
Iné pozitívne vzťahy s vnímanou mierou angažovanosti vodcu v spoločenstve
(poslanie) pozorujeme aj na úrovni prežívanej náklonnosti (úroveň prijímania) a v miere
prežívaného empatického porozumenia a bezpodmienečného prijatia jemu najbližším
človekom, ktorého opisoval. Zároveň so zvyšujúcou sa prežívanou vzájomnou
spoluzodpovednosťou v spoločenstve sa zvyšuje aj vnímanie náklonnosti (úroveň prijímania)
a opravdivosti zo strany najbližšej osoby (kongruencia) a naopak.
Pri overovaní prítomnosti korelácií pre jednotlivé pohlavia v celkovom vnímanom
zážitku komunity vodcom spoločenstva sa ukázali signifikantné pozitívne korelácie iba u
mužov avšak na každej úrovni vzťahu s jemu najbližšou osobou – čím vyššie skórovali
vodcovia v celkovom vnímanom zážitku komunity, tým viac náklonnosti (úroveň prijímania)
vo vzťahu s ňou (r=0,644**, sign.=0,004), viac sa cítili touto osobou empaticky pochopení
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(r=0,667**, sign.= 0,002), cítili väčšie bezpodmienečné prijatie z jej strany (r=0,475*,
sign.=0,046) a vnímali jej vysokú opravdivosť(kongruencia) vo vzťahu k nim (r=0,850***,
sign.=0,000) a naopak.
Tabuľka 4 Korelácie premenných vzťahu vodcu s jemu najbližšou osobou a vnímaným
zážitkom komunity vodcom spoločenstva
Vzájomná
Disharmóni
PSCS
Poslanie spoluzodpo
a
vednosť
Pearsonov
korelačný
,148
,412*
,374*
,429**
Úroveň
koef.
prijímania
Sign.
,014
,027
,010
,397
(2-stranná)
Pearsonov
korelačný
,333
,147
,353*
,342*
koef.
Empatia
Sign.
,037
,045
,050
,399
(2-stranná)
Pearsonov
korelačný
,265
,233
-,050
,398*
Bezpodmienečnos
koef.
ť
Sign.
,123
,018
,178
,774
(2-stranná)
Pearsonov
korelačný
,263
,470**
,483**
,371*
koef.
Kongruencia
Sign. (2,004
,003
,028
,127
stranná)
*p<0,05, **p <0,01,***p<0,001
Z hľadiska analýzy jednotlivých faktorov vnímaného zážitku komunity vodcom
spoločenstva vo vzťahu s premennými vzťahu vodcu k jemu najbližšej osobe a pohlavia,
omnoho viac významných súvislostí bolo prítomných u mužov a to: so zvyšujúcou sa
prežívanou náklonnosťou (úroveň prijímania) (r=0,558*, sign.= 0,014), prežívanou empatiou
zo strany najbližšieho človeka (r=0,556*, sign.=0,017) a vnímanou opravdivosťou
(kongruencia) (r=0,722***, sign.=0,001), sa zvyšovala aj miera angažovanosti vodcu
v spoločenstve (poslanie) a naopak.
So zvyšujúcou sa prežívanou náklonnosťou (úroveň prijímania) (r= 0,700***, sign.=
0,001), empatiou (r=0,671**, sign.=0,002), bezpodmienečným prijatím (r=0,498*,
sign.=0,035) a opravdivosťou (kongruencia) zo strany najbližšieho človeka (r=0,784***,
sign.=0,000), sa zvyšovala aj vodcom prežívaná vzájomná spoluzodpovednosť a naopak.
Zaujímavým bolo, zistenie signifikantnej pozitívnej súvislosti s hladinou
nespokojnosti v spoločenstve (disharmónia) a vnímanou opravdivosťou (kongruencia) zo
strany najbližšieho človeka (r=0,680**, sign.=0,002).
U žien zas táto hladina nespokojnosti (disharmónie) v spoločenstve negatívne
korelovala na 5% hladine významnosti s vnímaným bezpodmienečným prijatím zo strany im
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najbližšieho človeka, (r=-0,489*, sign.=0,046), čo bola u nich aj jediná signifikantne
významná korelácia.
Vzťah medzi kvalitou vzťahu, ktorý poskytuje vodca členom spoločenstva a
kvalitou vzťahu vodcu s jemu významnou osobou
Medzi premennými vzťahu vodcu s jemu významnou osobou a premennými vzťahu,
ktorý poskytuje vodca členom spoločenstva sme zaznamenali viaceré štatisticky významné
korelácie, ktoré zachytáva tabuľka 5, pričom najvýznamnejšou súvislosťou na 0,1% hladine
významnosti je kladný lineárny vzťah medzi náklonnosťou (úroveň prijímania), ktorú prežíva
vodca zo strany svojej najbližšej osoby a úrovňou bezpodmienečného prijatia, ktorú prežívajú
členovia jeho spoločenstva vo vzťahu k nemu a naopak.
Tabuľka 5 Vzájomné korelácie premenných vzťahu vodcu s jemu významnou osobou a
premenných vzťahu, ktorý poskytuje vodca členom spoločenstva
Úroveň
Bezpodmie
Empatia
Kongruencia
prijímania
nečnosť
Pearsonov
korelačný
,386*
,371*
,602***
,468**
Úroveň prijímania
koef.
vo vzťahu so
„significant others“
Sign.
,022
,028
,000
,005
(2-stranná)
Pearsonov
korelačný
,224
,347*
,495**
,433**
Empatia
koef.
vo vzťahu so
„significant others“
Sign.
,041
,196
,002
,009
(2-stranná)
Pearsonov
korelačný
,116
,117
,213
,213
Bezpodmienečnosť
koef.
vo vzťahu so
„significant others“
Sign.
,508
,504
,218
,220
(2-stranná)
Pearsonov
korelačný
,262
,101
,317
,390*
Kongruencia
koef.
vo vzťahu so
„significant others“
Sign.
,128
,565
,021
,063
(2-stranná)
*p<0,05, **p <0,01,***p<0,001
Pri overovaní prítomnosti daných korelácií pre jednotlivé pohlavia sa ukázali
signifikantné pozitívne korelácie medzi premennými vzťahu vodcu s jemu významnou
osobou a premennými vzťahu, ktorý poskytuje vodca členom spoločenstva iba u mužov a to
hlavne na úrovni prežívaného empatického porozumenia, so všetkými premennými vzťahu,
ktorý poskytuje svojim členom – na úrovni prijímania (r=0,498*, sign.=0,035), na úrovni
poskytovaného empatického porozumenia (r=0,485*, sign.=0,041), na úrovni poskytovanej
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bezpodmienečnosti prijatia (r=0,745***, sign.=0,000), aj na úrovni členmi prežívanej
kongruentnosti vodcu (r=0,585*, sign.=0,011).
Zistili sme tiež pozitívne korelácie medzi prežívanou náklonnosťou (úroveň
prijímania) (r=0,766***, sign.=0,000), prežívaným empatickým porozumením (r=0,745***,
sign.=0,000), prežívaným bezpodmienečným prijatím (r=0,486*, sign.=0,041) vo vzťahu
členov s vodcom a s prežívanou kongruenciou zažívanou vodcom zo strany najbližšej osoby
(r=0,607**, sign.=0,008) a naopak.
Ukázalo sa tiež, že so zvyšujúcou náklonnosťou (úroveň prijímania) prežívanou vo
vzťahu vodcu s jemu najbližšou osobou, sa signifikantne zvyšuje empatické porozumenie,
ktoré poskytuje členom spoločenstva (r=0,593**, sign.=0,01) a zvyšuje sa aj jeho, členmi
vnímaná, kongruentnosť (r=0,607**, sign.=0,008) a naopak.
Vzťah medzi kvalitou vzťahu, ktorý poskytuje vodca členom spoločenstva a
vnímaným zážitkom komunity členmi spoločenstva
Korelačnou analýzou sme zistili, že medzi celkovým vnímaným zážitkom komunity
členmi spoločenstva a úrovňou prežívanej náklonnosti (úroveň prijímania) v poskytovanom
vzťahu jeho vodcom, jeho empatickým porozumením voči členom a kongruenciou existujú
signifikantné pozitívne lineárne vzťahy, ktoré nám zaznamenáva tabuľka 6.
Z hľadiska analýzy jednotlivých faktorov vnímaného zážitku komunity zo strany
členov spoločenstva a premenných kvality vzťahu poskytovaného vodcom sa ukazujú
pozitívne vzťahy na 0,1% hladine významnosti: 1. medzi mierou poskytovaného empatického
porozumenia voči členom a mierou vzájomnej spoluzodpovednosti členov v spoločenstve, 2.
medzi opravdivosťou zo strany vodcu (kongruencia) a mierou vzájomnej spoluzodpovednosti
členov v spoločenstve.
Tabuľka 6 Vzájomné korelácie premenných vzťahu, ktorý poskytuje vodca členom
spoločenstva a vnímaným zážitkom komunity členmi spoločenstva
Vzájomná
PSCS
Poslanie spoluzodpo Disharmónia
vednosť
Pearsono
v
,327
,236
,399*
,505**
korelačný
Úroveň
koef.
prijímania
Sign.
(2,018
,056
,002
,171
stranná)
Pearsono
v
,216
,538***
,362*
,646***
korelačný
koef.
Empatia
Sign.
(20,001
,032
,000
,213
stranná)
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Pearsono
v
korelačný
Bezpodmienečnos
koef.
ť
Sign.
(2stranná)
Pearsono
v
korelačný
koef.
Kongruencia
Sign.
(2stranná)

,532

,055

,421*

,255

,051

,753

,012

,140

,521***

,405*

,604***

,327

,001

,016

,000

,055

*p<0,05, **p <0,01,***p<0,001
Z hľadiska analýzy celkového vnímaného zážitku komunity členmi spoločenstva vo
vzťahu s premennými vodcom poskytovaného vzťahu a pohlavia, boli prítomné významné
súvislosti iba u mužov, u žien sme nezaznamenali žiadne signifikantné korelácie.
So zvyšujúcou sa členmi prežívanou náklonnosťou vodcu voči nim (r=0,662**,
sign.=0,003), prežívanou empatiou členmi zo strany vodcu (r=0,740***, sign.=0,000),
vnímaným bezpodmienečným prijatím člena vodcom (r=0,512*, sign.=0,030) a vnímanou
vodcovou opravdivosťou (r=0,775***, sign.=0,000), sa zvyšovala aj miera členmi prežívanej
vzájomnej spoluzodpovednosti a naopak. Zároveň sa so zvyšujúcou vnímanou opravdivosťou
vodcu vo vzťahu s jeho členmi, zvyšovala aj miera angažovanosti členov v spoločenstve a
naopak.
Celkový členmi vnímaný zážitok komunity v spoločenstve pozitívne lineárne rástol s
prežívanou náklonnosťou (r=0,498*, sign.=0,035), empatiou (r=0,569*, sign.=0,014) a
opravdivosťou zo strany vodcu voči jeho zverencom (r=0,559*, sign.=0,016).
DISKUSIA A ZÁVER
Keďže sme sa v odbornej literatúre nestretli s podobným výskumom, môžeme
povedať, že naša práca podáva vhľad, sondu do danej problematiky. Vnútorná i
medzipremenná korelačná analýza jednotlivých vzťahových vzorcov vodcu i členov skupiny
ukázala mnohé zaujímavé zistenia vo vzťahu k sebe navzájom i vo vzťahu k prežívanému
zážitku komunity a teda potvrdila existenciu signifikantných vzťahov. Môžeme teda
konštatovať, že výskum preukázal existenciu viacerých signifikantných vzťahov a poskytuje
konkrétne odpovede na výskumné otázky.
Korelačná analýza vzťahu vodcu s jemu najbližšou osobou v jeho jednotlivých
dimenziách preukázala významné pozitívne súvislosti medzi každou dimenziou tohoto
vzťahu. Čím teda vodca cíti väčšiu náklonnosť vo vzťahu s jemu najbližším človekom, tým
viac pociťuje vo vzťahu s ním empatiu, bezpodmienečné prijatie a kongruenciu z jeho strany
a pod. Vodcovia v našej vzorke najčastejšie opisovali ako svoju najbližšiu osobu súčasného
priateľa (18 vodcov, 51,4%), hneď na to manžela/ku (15 vodcov, 42,9%), iba raz sa vyskytol
rodič (2,9%) a raz to bol minulý priateľ (2,9%).
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V našom výskume sme zároveň zaznamenali významné pozitívne korelácie prežívania
jednotlivých kvalít vzťahu vodcu s jemu významným človekom a s vnímaným zážitkom
komunity prežívaným vodcom spoločenstva a jeho faktorov. Oba výsledky naznačujú na
dôležitý význam prežívania blízkych vzťahov, ako zdroja pre angažovanosť a
spoluzodpovednosť za iných. Powell (1996) v súvislosti s týmto prináša myšlienky Rogersa,
ktorý považuje za veľmi významné - pre formovanie osobnosti a jej rozvoja - vzťahy
k ostatným ľuďom pričom zastáva názor, že ak nás prijali takých, akí sme, prispeje to
k sebaúcte, a zároveň ku schopnosti vytvárať si ďalšie vzťahy. Obojstrannosť tejto korelácie
potvrdzuje Goffov (1992) výskum, ktorý potvrdil pozitívny vplyv zážitku komunity na
zvýšenie dôvery voči druhým ľuďom. Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že
zážitok kvalitného blízkeho vzťahu je užitočný pre prežívanie ostatných vzťahov v živote
vodcu a významne sa premieta do utvárania vzťahov s členmi spoločenstva a budovania
spoločenstva ako takého.
Toto potvrdzujú aj zistené signifikantné súvislosti prežívania vnímaného zážitku
komunity zo strany členov spoločenstva s premennými vzťahu, ktorý poskytuje vodca členom
spoločenstva. Dôležitosť vysokej kvality vzťahu vodcu s jeho členmi je nepochybná. Kvalita
vzťahu s členmi spoločenstva totiž umožňuje mať na nich vplyv, čo je základným cieľom
vodcovstva. Analýza jednotlivých dimenzií poskytovaného vzťahu ukázala, že čím viac
náklonnosti pociťujú členovia spoločenstva vo vzťahu s vodcom, tým viac pociťujú aj kvalitu
iných dimenziách. Kvalita jednotlivých úrovní vzťahu s ním teda podnecuje aj spokojnosť
v iných stránkach.
Výskumy potvrdzujú, že úspešnejším vodcom je ten, kto je zameraný na
interpersonálne vzťahy vnútri skupiny. Rovnako tak jednou z charakteristík vodcu skupiny je
to, že ho skupina musí vnímať ako svoju súčasť (Hayesová, 2000). Psychoterapeutický
výskum Kratochvíla a Vavříka (1976) zas ukázal, že vyššia tenzia v psychoterapeutických
sedeniach signifikantne súvisela s nižšou úrovňou empatie, vrelosti a opravdivosti terapeuta,
ktoré sedenie viedol a vyššia kohézia signifikantne korelovala s uvedenými vlastnosťami
pozitívne.
To, že tomu tak skutočne je, naznačujú aj naše zistenia, kedy poskytovaný vzťah
významne koreloval s vnímaným zážitkom komunity členmi spoločenstva. Kvalita „atmosféry
– života“ v skupine sa zvyšovala s vnímaním vodcu ako toho, kto voči členom prejavuje svoju
náklonnosť, s vnímaním vodcu ako chápajúceho, a toho, kto je schopný bezpodmienečne
prijať člena spoločenstva, či vnímaním vodcu ako „živého“ človeka, ktorý je vo vzťahu
s členom tým, kým skutočne je.
Na základe predkladaných výsledkov a ich interpretácií môžeme spolu s Vanierom
(1998) usúdiť, že to, či sa skupine darí a či rastie je ovplyvňované aj spôsobom uplatňovania
autority v nej. Súhlasíme s Říčanom (2000, s. 139), že „na tom, ako je skupina vedená, záleží
do značnej miery jej funkčnosť a vnútorná klíma, ktorá máva rozhodujúci vplyv na
spokojnosť členov a na vzťahy medzi nimi“.
Naše predkladané zistenia prispievajú k sociálnej psychológii, komunitnej psychológii
a psychológii náboženstva, pričom nepodávajú vyčerpávajúci pohľad na túto problematiku,
ale základný vhľad do nej. Je dôležité výskumne sa ďalej venovať kresťanskému vodcovstvu
ako takému a rozvinúť poznatky o ňom, pričom je potrebné sa zamerať aj na jednotlivé
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špecifiká kresťanského vodcovstva, ktorými sa odlišuje od vodcovstva sekulárneho. To sú
však už iba podnety pre ďalšie výskumy, ktoré by bolo užitočné realizovať.
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Abstrakt:
Cieľom príspevku je prezentovať možnosti a limity intervencií prostredníctvom nepriameho
kontaktu pri znižovaní rasovoetnických predsudkov, so zameraním na predstavovaný
kontakt. Vychádza z kontaktnej paradigmy v sociálnej psychológii, podľa ktorej je priamy
interpersonálny kontakt efektívnym nástrojom na zmierňovanie predsudkov (Allport, 1954;
Pettigrew, Tropp, 2006). Ak priamy kontakt nie je možný, je možné navodiť ho nepriamo. V
prípade sprostredkovaného kontaktu sú nositeľmi pozitívnych účinkov na zmierňovanie
predsudkov napr. postavy z publikovaných kníh, ktoré sú použiteľné vo vzdelávacom procese
(Vezzali et al, 2014). Predstavovaný kontakt je založený na mentálnej simulácii sociálnej
interakcie medzi príslušníkmi a príslušníčkami členskej a nečlenskej skupiny a má pozitívny
vplyv na postoje, emócie, behaviorálne intencie a správanie (Miles, Crisp, 2014). Text
diskutuje predpoklad, že intervencie prostredníctvom predstavovaného kontaktu by sa mohli
stať súčasťou vzdelávacích stratégií, ktoré majú viesť k sociálnej zmene, keďže môžu vzbudiť
záujem o priamy kontakt v budúcnosti (Crisp et al, 2008).
Kľúčové slová: predstavovaný kontakt, sprostredkovaný kontakt, predsudky, stereotypy
Abstract:
The aim of this paper is to present possibilities and limits of interventions using indirect
contact in racial/etnic prejudice reduction, with particular focus on imagined contact. It is
based on the contact paradigm in social psychology, according to which direct interpersonal
contact is an efficient tool for prejudice reduction (Allport, 1954; Pettigrew, Tropp, 2006). If
direct contact is not possible, it can be induced indirectly. In the case of vicarious contact, the
positive effect for prejudice reduction is carried for example by characters from published
books that are easily accessible in educational process (Vezzali et al, 2014). Imagined contact
is based on a mental simulation of social interaction between members of ingroup and
outgroup, and has positive effect on attitudes, emotions, behavioral intentions and behavior
(Miles, Crisp, 2014). The text discusses the assumption that interventions via imagined
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contact might become part of educational strategies that aim to induce social change, as they
can stimulate interest in direct contact in the future (Crisp et al, 2008).
Key words: imagined contact, vicarious contact, prejudice, stereotyping
ÚVOD
V polovici 20. storočia Gordon Allport (1954) formuloval kontaktnú hypotézu, v
zmysle ktorej je priamy interpersonálny kontakt jedným z najefektívnejších nástrojov na
zmierňovanie predsudkov. Na to, aby kontaktná hypotéza fungovala, musia byť podľa
Allporta naplnené nasledovné podmienky: rovnaký status skupín, spoločné ciele, absencia
súperenia a inštitucionálna podpora. Metaanalýza vyše 500 štúdií (Pettigrew, Tropp, 2011) aj
o viac ako 50 rokov neskôr potvrdila platnosť uvedených podmienok: priamy kontakt má
silný vplyv na medziskupinové postoje nezávisle od typu nečlenskej skupiny, veku, miesta
bydliska a situačného kontextu. Tieto podmienky však nie sú pre zmierňovanie predsudkov
nevyhnutné, ale len facilitujúce (ibid).
Viacerí kritici upozorňujú, že hlavným obmedzením kontaktnej hypotézy je, že
predsudky môžu byť prostredníctvom kontaktu zmierňované iba vtedy, ak majú členská
a nečlenská skupina vôbec príležitosť kontakt nadviazať (napr. Turner, Hewstone, Voci,
Vonafakou, 2008). Priamy kontakt totiž môže byť problematický, ak medzi skupinami
existujú silné hranice a príslušnosť k nečlenskej skupine je spoločensky stigmatizovaná:
príkladom takejto situácie na Slovensku sú vzťahy medzi etnickou majoritou a príslušníkmi a
príslušníčkami marginalizovaných rómskych komunít. Jedným z riešení takejto situácie je
navodiť kontakt nepriamo. Takéto možnosti ponúka rozšírený, sprostredkovaný alebo
predstavovaný kontakt – prístupy vychádzajúce z kontaktnej paradigmy, ktoré v posledných
rokoch zaznamenali boom predovšetkým v európskej sociálnej psychológii. V nasledujúcom
texte sa stručne charakterizujeme prvé dva, a podrobnejšie sa budeme venovať tretiemu typu
nepriameho kontaktu.
ROZŠÍRENÝ A SPROSTREDKOVANÝ KONTAKT
Hypotéza rozšíreného kontaktu (extended contact hypothesis, Wright, Aron,
McLaughlin-Volpe, Ropp, 1997) postuluje, že povedomie jednotlivca o tom, že príslušník/
príslušníčka jeho členskej skupiny je v úzkom kontakte s príslušníkom/ príslušníčkou
nečlenskej skupiny (priatelí sa s ním/ňou, spolupracuje s ním/ňou, atď.), môže zlepšiť postoje
jednotlivca k tejto nečlenskej skupine. Od rozšíreného kontaktu bol odvodený tzv.
sprostredkovaný kontakt (vicarious contact).
V prípade sprostredkovaného kontaktu sú nositeľmi pozitívnych účinkov postavy z
publikovaných kníh, najlepšie takých, ktorými je nasýtené dané kultúrne prostredie a sú preto
ľahko dostupné a dobre zrozumiteľné pre niektorých príslušníkov a príslušníčky členskej
skupiny. Tieto kritériá nepochybne napĺňa séria príbehov o Harrym Potterovi, ktorých účinky
zmierňujúce predsudky boli experimentálne zdokumentované vo viacerých krajinách.
Napríklad tri štúdie vykonané na vzorkách talianskych žiakov a žiačok ZŠ, talianskych
stredoškolákov a stredoškoláčok a britských vysokoškolákov a vysokoškoláčok (Vezzali et al,
2014) overili účinnosť intervencií založených na čítaní vybraných pasáží z knižnej série o
Harrym Potterovi na zlepšenie postojov voči príslušníkom a príslušníčkam rôznych
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stigmatizovaných nečlenských skupín (prisťahovalci a prisťahovalkyne, utečenci a
utečenkyne, gejovia a lesby).
Moderátorom účinnosti intervencií bola v tomto prípade identifikácia s pozitívnou
hlavnou postavou – Harrym Potterom a negatívne vymedzenie sa voči zápornej postave –
lordovi Voldemortovi. Procesom, ktorý vo významnej miere umožnil zlepšenie postojov voči
nečlenským skupinám bola schopnosť zaujať perspektívu iného (Stephan, Finlay, 1999).
Pozitívom štúdií využívajúcich tento typ sprostredkovaného kontaktu tiež je, že potvrdili efekt
sekundárneho transferu (porov. Harwood et al, 2010), teda to, že pozitívne vplývali na postoje
aj k iným stigmatizovaným nečlenským skupinám než bola tá, ktorej sa daná intervencia
bezprostredne dotýkala.
PREDSTAVOVANÝ KONTAKT
Predstavovaný medziskupinový kontakt (imagined intergroup contact, napr. Turner,
Crisp, Lambert, 2007), je založený na mentálnej simulácii sociálnej interakcie medzi
príslušníkmi členskej a nečlenskej skupiny. Participanti a participantky sú vyzvaní, aby si
predstavili interakciu s príslušníkom/príslušníčkou nečlenskej skupiny (napríklad etnickej
menšiny), ktorá je pozitívna, uvoľnená a príjemná. V kontrolnej skupine si predstavujú
interakciu s príslušníkom/príslušníčkou členskej skupiny, respektíve neutrálnu prírodnú
scénu. Následne sú požiadaní, aby predstavovanú interakciu v krátkosti popísali, čo má
posilniť účinok imaginácie. Napokon vyplnia krátky dotazník, ktorý je zameraný na postoje,
emócie resp. behaviorálne intencie voči príslušníkom danej minority.
Metaanalýza vyše 70 štúdií (Miles, Crisp, 2014) ukázala, že predstavovaný kontakt vo
významnej miere redukuje medziskupinové skreslenie (intergroup bias) v štyroch kľúčových
závislých premenných: medziskupinové postoje, emócie, behaviorálne intencie a správanie.
Efekt bol rovnako silný v prípade explicitných (postojové škály), aj implicitných (test
implicitných asociácií) meraní predsudkov. Bol silnejší v prípade behaviorálnych intencií než
v prípade postojov a u detí v porovnaní s dospelými. Účinnosť predstavovaného kontaktu
moderujú nasledujúce faktory:
(1) Postoje sú pozitívnejšie, ak je predstavovaný scenár pozitívny, a nie neutrálny
(Stathi, Crisp, 2008) a ak si participanti a participantky predstavujú kooperatívnu interakciu
(Kuchendbrandt, Eyssel, Seidel, 2013). (2) Podobne ako v prípade priameho kontaktu, miera
redukcie predsudkov je nižšia u minorít, než u majority (Stathi, Crisp, op. cit.). (3) V
účinnosti predstavovaného kontaktu zohráva úlohu aj miera identifikácie s členskou skupinou
– čím je nižšia, tým vyšší je efekt intervencie pri zlepšovaní postojov (ibid).
Mediátormi účinku predstavovaného kontaktu na behaviorálne intencie sú o.i. miera
medziskupinovej úzkosti a dôvery voči nečlenskej skupine (Turner, West, Christie, 2013).
Predstavovaný kontakt môže byť účinný pri zlepšovaní postojov, behaviorálnych intencií
a sociálnej akceptácie dokonca aj v kontextoch, kde sú predsudky voči nečlenskej skupine
silné a hlboko spoločensky zakorenené a kde je priamy kontakt zriedkavý, ako napríklad
v prípade vnímania gejov na Cypre a na Jamajke (West, Husnu Lipps, 2015).
MOŽNOSTI A LIMITY PREDSTAVOVANÉHO KONTAKTU
Crisp, Stathi, Turner a Husnu (2008) argumentujú, že predstavovaný kontakt by sa
mohol stať kľúčovou zložkou vzdelávacích stratégií, ktoré majú viesť k sociálnej zmene,
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keďže ich intervenčný potenciál nespočíva výlučne v zmierňovaní predsudkov, ale v tom, že
môžu participantov a participantky pripraviť na reálny priamy kontakt v budúcnosti. Je však
otázne, aká je trvácnosť efektu navodeného situáciou predstavovaného či sprostredkovaného
kontaktu – Vezzali et al (2015) napríklad ukázali, že u talianskych žiakov a žiačok základnej
školy efekt pretrváva aj dva týždne po experimentálnej intervencii. Takisto nebolo dostatočne
preskúmané, do akej miery sa pozitívne postoje a behaviorálne intencie prenášajú do roviny
reálneho správania k príslušníkom a príslušníčkam nečlenskej skupiny. Ide predovšetkým
o také správanie, ktoré by bolo možné pozorovať mimo laboratórnych podmienok,
respektíve ktorého posudzovanie by nebolo založené na self reports – výpovediach
participantov a participantiek o vlastnom správaní.
Navyše zatiaľ málo vieme o tom, ako tieto typy intervencií fungujú v prípade
medzietnických vzťahov, obzvlášť vtedy, keď sú statusové rozdiely medzi minoritou a
majoritou natoľko vysoké a medziskupinové hranice natoľko výrazné, ako je to v prípade
rómskej minority a majoritného obyvateľstva na Slovensku. Metodika predstavovaného
kontaktu totiž nebola v kontexte medzietnických vzťahov doposiaľ dostatočne preskúmaná
(Miles, Crisp, 2014) a predsudkom špecificky voči rómskej minorite sa v tejto súvislosti
venovala minimálna pozornosť.
Existujúce štúdie napríklad ukázali, že aj tí participanti a participantky, ktorí vysoko
skórovali v pravicovom autoritarianizme, po situácii predstavovaného kontaktu preukazovali
väčšiu vôľu nadviazať v budúcnosti kontakt s Rómami/Rómkami (Asbrock, Gutenbrunner,
Wagner, 2013). Podobne situácia kooperatívneho predstavovaného kontaktu viedla
k pozitívnejším postojom voči Rómom/Rómkam a k vyššej miere empatie, než tomu bolo
v neutrálnej či nekooperatívnej podmienke (Kuchendbrandt, Eyssell, Seidell, 2013). Tieto
výskumy však boli realizované v kultúrnych kontextoch, kde Rómovia/Rómky nie sú
nečlenskou skupinou, ktorá by bola natoľko stigmatizovaná a negatívne stereotypizovaná ako
na Slovensku. Samotní Milesová a Crisp (2014) poukazujú na riziko, že etnické predsudky
a stereotypy sú na toľko zakorenené, že môžu byť menej otvorené zmene než sú predsudky
voči iným nečlenským skupinám.
PRVÉ SKÚSENOSTI S FUNGOVANÍM PREDSTAVOVANÉHO KONTAKTU NA
SLOVENSKU
Na záver budeme diskutovať o našich skúsenostiach s použitím intervencií
prostredníctvom predstavovaného kontaktu v stredoškolskom prostredí na Slovensku.
V minulom roku bolo v rámci diplomových prác na FSEV UK uskutočnených viacero
experimentov s použitím rôznych inštrukcií predstavovaného kontaktu, zameraných na rôzne
skupiny žijúce na Slovensku: obéznych ľudí (Mathernová, 2015), sexuálne minority
(Salingerová, 2015), náboženské minority (Petrík, 2015) a rómsku menšinu či moslimov
(Kočišová, 2015). Na tomto mieste budeme diskutovať len o posledných dvoch
experimentoch, na ktorých bola priamo účastná prvá autorka tohto textu v pozícii školiteľky.
Priblížime tri základné ponaučenia, ktoré sme na základe vlastnej skúsenosti s fungovaním
predstavovaného kontaktu sformulovali.
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1 Typ predstavovanej situácie v experimentálnej podmienke.
V prípade predstavovaného kontaktu s rómskym spolužiakom, ktorý napĺňal
Allportove ideálne podmienky sa napríklad ukázalo, že tento síce zlepšil postoje voči
Rómom/Rómkam v porovnaní s kontrolnou skupinou, ale experimentálna skupina sa od
kontrolnej skupiny nelíšila v miere úzkosti, ani v miere dôvery a nemala ani pozitívnejšie
behaviorálne intencie (Kočišová, 2015). Jednou z našich interpretácií je, že predstavovaná
situácia, ktorá bola zasadená v stredoškolskom prostredí, tak viedla k tomu, že participanti
a participantky – príslušníci etnickej majority – si nového spolužiaka predstavovali ako „bielu
vranu“, a skúsenosť z predstavovania kontaktu s ním si negeneralizovali na celú nečlenskú
skupinu (Lášticová, Andraščiková, Kočišová, 2015). V budúcnosti by preto bolo vhodnejšie
použiť takú inštrukciu, ktorá by imaginárnu interakciu s príslušníkom nečlenskej skupiny
situovala do kontextu, ktorý je participantmi vnímaný ako typický. Kontext stredoškolskej
gymnaziálnej triedy takým pre bratislavských študentov evidentne nebol.
2 Typ predstavovanej situácie v kontrolnej skupine
Ďalej, hoci metaanylýza Milesovej a Crispa (2014) ukazuje, že nie je rozdiel medzi
tým, či sa v kontrolnej skupine použije inštrukcia, v ktorej si participanti a participantky majú
predstavovať neutrálnu prírodnú scenériu (typicky les, hory alebo pláž, čo takmer pripomína
niektoré z relaxačných techník) respektíve inštrukcia, kedy si participanti a participantky
v kontrolnej skupine predstavujú interakciu s príslušníkom/príslušníčkou členskej skupiny,
naša skúsenosť z predvýskumu ukazuje niečo iné. Participanti a participantky, ktorí si
predstavovali neutrálnu prírodnú scenériu totiž v kognitívnych interview reportovali, že sa
v tejto predstave cítili veľmi príjemne a uvoľnene. Oproti tomu niektorí participanti a
participantky, ktorí si predstavovali interakciu s novým spolužiakom (či už bol príslušníkom
členskej alebo nečlenskej skupiny) uvádzali, že boli mierne vystresovaní, keďže interakcia s
akýmkoľvek neznámym človekom je pre mnohých zdrojom napätia. Na úrovni
kvantitatívnych dát však medzi týmito dvoma podmienkami čo do vnímanej pozitívnosti
predstavovanej interakcie nebol zistený nijaký štatisticky významný rozdiel. Na základe tejto
skúsenosti by sme teda odporúčali pracovať s takou inštrukciou, ktorá nabáda na predstavu
s príslušníkom alebo príslušníčkou členskej skupiny (a nie s predstavou prírpdnej scenérie),
keďže v tomto prípade sa experimentálna a kontrolná skupina líšia len v jednom jedinom
aspekte – a síce v skupinovej príslušnosti predstavovaného interakčného partnera alebo
partnerky.
3 Kombinácia kvantitatívnych dát s kvalitatívnymi
Napokon treba podrobnejšiu pozornosť venovať voľným výpovediam,
prostredníctvom ktorých si participanti a participantky majú posilniť zážitok
z predstavovaného kontaktu, a ktoré píšu bezprostredne po imaginatívnom cvičení. Tieto
môžu poskytnúť množstvo bohatých informácií o tom, ako participanti a participantky
vnímali imaginárnu interakciu, čo môže napomôcť pri interpretácii kvantitatívnych dát,
prostredníctvom ktorých meriame efekt experimentálnej intervencie. Hoci efekt intervencie sa
nemusí prejaviť na úrovni kvantitatívnych štatistických rozdielov, voľné výpovede nám dajú
istý typ informácií o tom, čo predstava kontaktu s predstaviteľom nečlenskej skupiny
s participantkami a participantmi „robí“. Jedným z procesov prítomných v predstave kontaktu,
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ktoré nám kvalitatívne dáta umožnili identifikovať, bolo úsilie zaujať perspektívu iného,
o ktorom reportujú aj Vezzali et al. (2015). Tejto téme sa venujeme v inom príspevku v tomto
zborníku (Lášticová, Andraščiková, Kočišová, 2015).
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Abstrakt:
Cieľom príspevku je prezentovať, ako si stredoškoláci a stredoškoláčky diskurzívne
konštruujú skúsenosť z predstavovaného medziskupinového kontaktu s príslušníkmi dvoch
nečlenských skupín. Študenti a študentky bratislavského gymnázia boli v experimentálnej
podmienke požiadaní, aby si predstavili pozitívnu a kooperatívnu interakciu s novým
rómskym (N=23), respektíve moslimským spolužiakom (N=22). V kontrolnej skupine si mali
predstavovať interakciu s príslušníkom etnickej majority (N=20) resp. neutrálnu prírodnú
scenériu (N=22). Následne mali túto situáciu vo voľnej výpovedi čo najpodrobnejšie opísať.
Tematická analýza voľných výpovedí sa zamerala najmä na to, či, do akej miery a akým
spôsobom participant/ky vo svojich výpovediach tematizovali inakosť nového spolužiaka.
Predovšetkým v prípade rómskeho spolužiaka sa ukázalo, že participanti v experimentálnej
skupine ho konštruujú nie ako iného od svojej členskej skupiny (etnická majorita), ale ako
bielu vranu, ktorá sa vymyká stereotypnému obrazu nečlenskej skupiny (etnická minorita).
Kľúčové slová: predstavovaný medziskupinový kontakt, Rómovia, moslimovia, predsudky,
stereotypy
Abstract:
The aim of this paper is to analyse discursive constructions of experience from imagined
intergroup contact with members of two different outgroups. In the experimental condition,
the students of a Bratislava highschool were asked to imagine a positive and cooperative
interaction with a new Roma (N=23) or Muslim classmate (N=22). In the control group, they
were asked to imagine an interaction with the member of the ethnic majority (N=20) or
a neutral natural scene (N=22). Subsequently, they were asked to write down a detailed
description of the imagined situation. Thematic analysis of these descriptions focused on
whether and how the participants thematised the Otherness of the new classmate. Especially,
as far as the new Roma classmate was concerned, the participants in the experimental group
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constructed him not as different from their ingroup (ethnic majority), but as a white crow that
does not correspond to the stereotypical representation of the outgroup (ethnic minority).
Key words: imagined intergroup contact, Roma, Muslims, prejudice, stereotypes

ÚVOD
Podľa hypotézy predstavovaného medziskupinového kontaktu sa predstava interakcie
s predstaviteľom nečlenskej skupiny môže stať jedným z nástrojov zmierňovania predsudkov.
Predstavovanému kontaktu sa podrobnejšie venujeme v inom texte v tomto zborníku
(Lášticová, Findor, 2015). V tomto texte vychádzame z empirického materiálu, ktorý v rámci
svoje diplomovej práce zozbierala M. Kočišová (Kočišová, 2015). Práca sa dominantne
zaoberala zmierňovanie predsudkov voči Rómom, avšak v predvýskume testovala aj situáciu
predstavovaného kontaktu v prípade inej nečlenskej skupiny – moslimov. Cieľom tohto textu
bude porovnať, ako si stredoškoláci a stredoškoláčky diskurzívne konštruujú skúsenosť z
predstavovaného kontaktu s príslušníkmi týchto dvoch nečlenských skupín, v porovnaní
s predstavovaným kontaktom s príslušníkom etnickej majority.
Vašečka (2001) uvádza, že miera sociálnej vzdialenosti medzi etnickou majoritou
Slovákov a rómskou minoritou je poväčšine veľká, a to bez ohľadu na vrstvu majoritného
obyvateľstva. Zlé vzťahy s Rómami uvádzajú aj tí príslušníci etnickej majority, ktorí
s rómskou minoritou nie sú v priamom kontakte. Informácie s negatívnym podtónom sa šíria
nielen bežnou komunikáciou, ale aj médiami, čo spôsobuje generalizáciu jednotlivých
nepriaznivých skúseností na všetkých Rómov (Vašečka, 2001). Aj tieto negatívne postoje
majority tvoria bariéry úspešnej integrácie Rómov do spoločnosti. Pokiaľ ide o školské
prostredie, v ktorom sme uskutočnili aj náš výskum, niektorí autori poukazujú na vysokú
sociálnu vzdialenosť medzi Rómami a majoritou v školskom prostredí, a to i napriek
priamemu kontaktu (Oravcová, 2005 pre stredoškolákov; Rosinský, 2009 pre učiteľov ZŠ).
Druhá skupina, na ktorú sme sa zamerali – moslimovia – sa v súčasnom slovenskom
politickom aj verejnom diskurze dominantne spája s ohrozovaním kultúrnych hodnôt
(dokonca až bezpečnosti) majority, predovšetkým v súvislosti s utečeneckou krízou, či
teoristickými útokmi v Paríži zo dňa 13. 11. 2015.2 Aj starší výskum mediálneho diskurzu –
správ týkajúcich sa islamu alebo islamských krajín v slovenských médiách – ukázal, že tretina
správ sa týkala ohrozenia a násilia, tretina rozdielov medzi moslimskou a kresťanskou
tradíciou a ani jedna správa nemala čisto pozitívny obsah (Maduchová, 2008 in Cenker,
2009).

2

Pozri napr. prejav predsedu vlády SR počas osláv SNP v auguste 2015, v súvislosti s utečeneckou krízou
(http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/366080-fico-na-oslave-snp-priliv-utecencov-je-hrozba-pre-europskysposob-zivota-tradicie-a-hodnoty/, pristúpené 15. 9. 2015), či v súvislosti s teroristickými útokmu v Paríži
v novembri 2015 (https://dennikn.sk/294893/fico-bezpecnost-u-nas-sa-nezhorsila-moslimov-monitorujeme/,
pristúpené 16. 11. 2015).
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PARTICIPANTI A METÓDY
Participantmi a participantkami experimentu boli žiaci a žiačky jednej strednej školy
z Bratislavy vo veku 18-19 rokov, ktorí sú súčasťou etnickej majority. Celkový počet
účastníkov bol 65, pričom 22 participantov si predstavovalo kontakt s moslimom
(experimentálna skupina 1), 23 s Rómom (experimentálna skupina 2) a 20 s príslušníkom
etnickej majority (kontrolná skupina).
Žiakom a žiačkam bola daná inštrukcia slovne a taktiež dostali záznamový hárok na
písomné vyplnenie. Slovná inštrukcia bola nasledovná (Kočišová, 2015, s. 23):
O chvíľu Vás poprosím, aby ste si na 2 minúty zatvorili oči a predstavili si, že je začiatok
školského roka, a že do Vašej triedy pribudol nový spolužiak, ktorý sa sem prisťahoval zo
stredného Slovenska. [Tento nový spolužiak je Róm/moslim/bez informácie o odlišnom
skupinovom členstve.] Učiteľka ho posadila vedľa Vás a vo dvojiciach si na hodine cudzieho
jazyka máte precvičovať konverzáciu o trávení voľného času a o svojich záľubách. Zabavíte
sa pri tom, dozviete sa o ňom množstvo zaujímavých vecí a zistíte, že máte veľa spoločných
záujmov. Predstavte si, ako tento nový [rómsky/moslimský/bez informácie o odlišnom
skupinovom členstve] spolužiak vyzerá, o čom sa rozprávate, čo sa o ňom dozviete. Predstavte
si, že Váš rozhovor je pohodový a uvoľnený).
Predstavovaná interakcia bola situovaná v známom prostredí, kde sa stredoškoláci
denne nachádzajú – v škole. Prostredníctvom takejto inštrukcie sme chceli navodiť kontakt,
ktorý by spĺňal všetky facilitujúce podmienky, popísané Allportom (1954) a Pettigrewom
a Troppovou (2006): rovnaký status, kooperácia, spoločné ciele, inštitucionálna podpora. Po
cvičení mali participanti a participantky priestor troch minút pre čo najdetailnejšie popísanie
priebehu predstavovanej interakcie, napríklad pokiaľ ide o výzor nového spolužiaka, obsah
konverzácie, pocity prežívané počas interakcie. Následne participantky a participanti
v experimentálnej aj v kontrolnej skupine vyplnili krátky dotazník, v ktorom sme merali ich
postoje voči Rómom/moslimom, mieru úzkosti a dôvery pociťovaných voči
Rómom/moslimom a behaviorálne intencie voči príslušníkom týchto nečlenských skupín
(porov. Turner, West, Christie, 20133).
Dáta boli zozbierané vo februári 2015, začiatkom 2. školského polroka.4 Analýza
kvantitatívnych dát je popísaná v DP Moniky Kočišovej (Kočišová, 2015). Pre účely tohto
textu treba podotknúť, že v prípade predstavovaného kontaktu s Rómom sa v porovnaní s
kontrolnou skupinou líšili len postoje voči Rómom (pozitívnejšie po predstavovanom
kontakte s Rómom ako po predstavovanom kontakte s príslušníkom majority), ale nie miera
pociťovnej úzkosti, dôvery či behaviorálne intencie. V prípade predstavovaného kontaktu
s moslimom nebol nijaký rozdiel medzi kontrolnou a experimentálnou skupinou, avšak
3

Išlo o upravenú verziu dotazníka, ktorý sa v tomto type výskumov v rôznych obmenách najčastejšie používa.
Dotazník nie je štandardizovaný. Plné znenie slovenského dotazníka in Kočišová, 2015.
4

Participant/ky boli do experimentálnej i kontrolnej skupiny pridelení náhodne. Experiment prebehol
počas 2 dní v priebehu jedného týždňa, pričom kontrola experimentálnej manipulácie ukázala, že
participanti si neboli vedomí cieľov výskumu.
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postoje voči moslimom boli podstatne pozitívnejšie ako postoje voči Rómom (detaily
a možné vysvetlenia in Kočišová, 2015).
V nasledujúcom texte referujeme k empirickému materiálu získanému z voľných
výpovedí. Tieto sú nevyhnutným doplnkom k pochopeniu kvantitatívnych dát z experimentu,
ktoré sa líšia od doterajších zistení z výskumov prostredníctvom predstavovaného kontaktu
(Lášticová, Findor, 2015).
VÝSLEDKY
V prvom kroku sme uskutočnili tematickú analýzu voľných výpovedí (porov.
Petrjánošová, Graf, 2012). Následne sme sa, na základe opisov participantov a participantiek,
pokúsili vytvoriť portréty nového spolužiaka, ktorý je Róm, moslim, respektíve príslušník
etnickej majority. Pri analýze nás zaujímalo, ako si participant/ky konštruovali interakciu
s novým spolužiakom, či bol (z dôvodu svojej odlišnej etnicity alebo kultúry) v interakcii
explicitne konštruovaný ako „iný“ a či a ako kvôli tomu bola interakcia ako celok vnímaná
negatívne alebo pozitívne. Pri vytváraní jednotlivých kategórií pre tematickú analýzu sme
postupovali induktívne. Na základe opakovaného čítania empirického materiálu sme vytvorili
základné kategórie, prostredníctvom ktorých účastníci a účastníčky výskumu popisovali
interakciu s novým spolužiakom. Jednalo sa o vonkajšie atribúty (pleť, vlasy, oči, postava,
oblečenie, iné) a vnútorné atribúty (pripisované črty a vlastnosti), ďalej o vnímaný
socioekonomický background, kompetencie a záujmy, a v neposlednej rade o reflektovanie
vlastných pocitov a očakávaní z interakcie, respektíve o reflektovanie pocitov svojho
predstavovaného interakčného partnera – teda zaujatie perspektívy iného (Stephan, Finlay,
1999).
Tabuľka 1: Frekvencie výskytu podkategórií popisujúcich interakciu s novým
spolužiakom
Róm
Moslim
Etnická
majorita
6
13
Pleť
11
14
18
Vlasy
9
14
13
Vonkajšie
Oči
6
10
15
atribúty
Postava
14
6
7
Oblečenie
25
19
14
Iné
29
17
28
Vnútorné atribúty
15
6
19
Socioekonomický
background
26
15
Kompetencie
41
a záujmy
14
Komentáre
25
26
k predstavovanej
interakcii
8
14
3
Zaujatie
perspektívy iného
174
154
172
Spoločne
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Základné kategórie ako aj frekvencie výskytu jednotlivých podkategórií uvádzame
v tabuľke 1. Nový spolužiak z etnickej majority bol najpočetnejšie opisovaný prostredníctvom
kategórie záujmy a kompetencie (N=41), v prípade rómskeho ako aj moslimského spolužiaka
bol dominantnou témou samotný proces predstavovanej interakcie (NRóm=25, Nmoslim= 26),
ktorý je v tabuľke č. 1 označený ako „komentáre k predstavovanej interakcii“.
Na základe písomných výpovedí a následnej kategorizácie sme sa pokúsili o
vytvorenie portrétov nového spolužiaka vo všetkých troch podmienkach experimentu.5
Portrét príslušníka etnickej majority (stredné Slovensko)
Má „plavé vlasy“ (9), „svetlé oči“ (8) a „je vysokej štíhlej postavy“ (6). Má „široký
pekný úsmev“ (3) a pri rozprávaní sa od bratislavských stredoškolákov „odlišuje svojim
prízvukom aj dialektom“ (3), keďže pochádza zo stredného Slovenska. Viacerí participanti
a participantky ho považovali za „sympatického, spoločenského či milého“ (8), niektorí
uviedli, že je „vzdelaný“ (2) a „má pokrokové názory“ (1). Jeden účastník sa vyjadril, že
„nový spolužiak očakával predsudky zo strany bratislavských študentov“. V textoch sa
opakovane objavovalo, že sa sem „presťahoval kvôli práci otca“ (4) a že nový spolužiak „je
pôvodom z Banskej Bystrice“ (3). Takmer polovica participantov (10) uviedla, že medzi jeho
záľuby patrí šport, seriály (2), či hudba (5). Žiaci na jednej strane ironicky poukazovali na
domnelé záujmy vzhľadom na jeho „vidiecky“ pôvod (záľuby ako „obilie, farma“,) a jeho
čistotu spôsobenú spätosťou s prírodou. Možno sa však nejednalo o iróniu ale o idealizmus,
až romantizovanie stredoslovákov. Príkladom je výrok:
„Tento subjekt pochádzal Liptovského Mikuláša a okolitá príroda ovplyvnila jeho koníčky a
charakter. Nemal zlé návyky ako alkohol, drogy cigarety, lebo sa venoval zaujímavejším
veciam.“
Do stereotypnej predstavy stredoslovákov ako vidiečanov, spätých s ľudovou kultúrou
a tradíciami, patrí aj výrok, kde sa účastníčka vyjadruje k oblečeniu nového spolužiaka:
„Predstavovala som si, ako by bol asi oblečený, prvé čo mi napadlo pri strednom Slovensku,
že pri mne sedí niekto v kroji.“
Žiaci (10) považovali „konverzáciu za uvoľnenú, príjemnú,“ „smiali sa pri nej“
a jednej participantke sa predstavovaný nový spolužiak „páčil“. Niektorým „vadila
všeobecne interakcia s neznámym človekom“ (2) a v tomto prípade im najmä „vadil jeho
prízvuk“ (3):
„Môj nový kámo vyzeral byť v pohode, mal tmavé krátke vlasy, vyšportovanú postavu. Viac
detailov ma nezaujímalo. Iritoval ma jeho stredoslovenský prízvuk, ale po čase som si naňho
zvykla.“
5

V úvodzovkách a kurzívou uvádzame tie charakteristiky, ktoré nie sú parafrázami, ale doslovnými
citátami z voľných výpovedí. V zátvorkách uvádzame počty participantov, ktorí uviedli danú
charakteristiku.
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Portrét Róma
Má „tmavé vlasy, hnedé hlboké oči“ (6) a „spojené hrubé obočie“ (2). „Je vysoký“ (6)
a „oblečený slušne“ (3), „normálne v bežnom oblečení (rifle, tričko)“ (6). „Tmavšia pleť“
(6), „vyspelý na svoj vek“ (2), „vyzeral normálne“ (3), nesmrdel“ (2), „bol čistý, umytý“ (4).
„Usmieval sa, bol vychovaný“ a „slušný, nepoužíval vulgarizmy“. Presťahoval sa kvôli tomu,
že „rodičia si mali v mieste pôvodného bydliska problém zohnať prácu“, či „kvôli finančným
problémom“. Medzi jeho záujmy patrí najmä šport (10) ale aj hudba (5), tiež rád chodí von
(„so psom“, „fotiť“). Viacerí participanti potrebovali zdôrazniť, že nový rómsky spolužiak
bol „iný ako typický Róm“ (3) a že bol „normálny – ako keby bol biely“ (7), bol „jeden
z nás“ (1). Vnímali ho ako výnimku medzi Rómami, ako „bielu vranu“:
„...prekvapivo iný pocit ako hneď keď počujem slovo Róm, bol vzdelaný a nie typický Róm.
No vždy s tými zlými máme skúsenosti...“
„Vyzerá úplne normálne ako jeden z nás, nikto ho neodsudzuje za to, že je rómskeho pôvodu.
Na ňom to nebolo vôbec vidieť. Bol slušne oblečený; nesmrdel ako veľa Rómov“
Niektorí participanti a participantky (3) sa najprv cítili „neisto, nedôverčivo“, ale
„potom nového spolužiaka vnímali ako rovnocenného“ – teda minimálne to vo voľných
výpovediach uvádzali. Niekoľko účastníkov sa „cítilo príjemne“ (5), iní (2) však uviedli, že
nový spolužiak „nezapadal do komunity“ a báli sa obvinenia z rasizmu:
Portét moslima
Má „tmavšiu pleť“(13), „tmavé (9) krátke kučeravé (2) vlasy“ a“ tmavé (11), veselé,
úprimné oči“ (1). „Je vyššej postavy“ (8) a „oblečený v západnom oblečení“ (4). Je v
rovnakom veku ako účastníci experimentu (17-19), má „jemné fúzy“ (2). „Je to taký normálny
chalan“ (2). Pri stretnutí „sa usmieva“ (4), je „sympatický a dobrý spoločník“ (5). Má
rovnaké záujmy ako rovesníci – hudba, filmy, šport, knihy a rád sa zabáva s kamarátmi.
Podobne ako v prípade rómskeho spolužiaka, niektorí participanti a participantky (N=4) mali
potrebu zdôrazniť, že interakcia bola pre nich „normálna“. Viacerí (N=9) sa „cítili zvedavo“,
mali na nového spolužiaka mnoho otázok a chceli sa dozvedieť viac o jeho kultúre. Viacerí
(5) vypísali dokonca otázky, ktoré by sa radi opýtali.
„Ja som neuveriteľne zvedavá, chcem vedieť, prečo odtiaľ odišiel, či mu nechýbajú kamaráti,
či je ortodoxný moslim, či neje bravčové mäso, ale zároveň by som sa bála, či ho neurazím.“
K otázke náboženstva sa vyjadrilo 6 participantov a participantiek, 5 z nich negatívne
– „držia si odstup“, „zneistí ich to“, „radšej by si presadli“, „nerozprávali sa s ním kvôli
predsudkom“, „ak by ho stretli na, ulici mali by sa na pozore“. Kedže však niektorým z nich
„pripadal vystrašený“ (4), „usilovali sa aby sa cítil dobre“ (4) a „chceli vedieť či niečo
nepotrebuje“. Spoločnú mimoškolskú aktivitu s novým spolužiakom si predstavili 3
participanti. Napriek snahu o pozitívnu predstavu s novým spolužiakom, v niektorých
výpovediach sa objavovala istá miera úzkosti či nedôvery. Táto súvisela s vhodnou mierou
sociálnej vzdialenosti, keďže participanti poukazovali na rozdiel medzi kontaktom v partii
a vo dvojici:
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„Cítil som sa úplne normálne, vyzerá ako človek z Afganistanu. ... Ak je normálny, tak sa s
ním dá úplne v pohode rozprávať, ale neviem si predstaviť, že by bol môj najlepší kamarát,
alebo že by som niekam s ním chodieval sám. V partii by to bolo asi fajn. Má lámanú
angličtinu a divný prízvuk, čo by ma asi po čase dosť hnevalo.“
Porovnanie troch portrétov
Nový spolužiak – príslušník nečlenskej skupiny bol opisovaný ako vzhľadovo
podobný (tmavší, vyšší) a v oboch prípadoch účastníci uvádzali, že tento nový spolužiak
vyzerá „normálne“. V prípade Róma bol výraznejší dôraz na to, že spĺňa základné hygienické
štandardy a správa sa v súlade so spoločenskými normami a v tomto zmysle teda nie je
„typický Róm“ – čo participanti naznačovali či už explicitne, alebo implicitne
(prostredníctvom zdôrazňovania „normálnosti“ nového spolužiaka). Participanti teda neustále
(explicitne či implicitne) referovali k spoločensky zdieľanému negatívnemu stereotypu
Rómov. U moslima tento stereotyp nie je na Slovensku zrejme tak silný. V prípade spolužiaka
- moslima, boli participanti a participantky podstatne zvedavší a v interakcii mu kládli viac
otázok. V prípade moslima sa viacerí participanti než v prípade Róma zamerali aj na jeho
vlastnú perspektívu v situácii: byť v novej triede musí byť pre neho náročné, je vystrašený
a chceli, aby aby sa cítil dobre.
"Budem sa snažiť aby sa cítil čo najpríjemnejšie, spýtam sa ho, či niečo nepotrebuje."
Toto „empatické minimum“ u Róma bolo menej časté než u moslima; akoby v tejto
predstavovanej interakcii boli participanti a participantky zameraní viac na seba (a na to, čo
prežívajú, cítia) a zabudlli sa zamyslieť nad tým, ako sa cíti nový rómsky spolužiak.
V prípade moslima však participanti vyjadrili predsudky najmä kvôli jeho
náboženstvu, automaticky spájaného s terorizmom, a bola tam aj jazyková bariéra:
"Keď o sebe prezradí, že je moslim, zarazím sa. Chvíľu ma to zneistí. Moslimov si
automaticky spájam s teroristami, násilníkmi.“
V prípade Róma boli predsudky explicitne vyjadrené častejšie, avšak niektorí
participanti si uvedomovali, že mať predsudky nie je sociálne žiaduce:
"[Cítil som sa byť] pod tlakom, že ako ho pošlem preč (ako väčšina ľudí), budem obvinený z
rasizmu."
Neustále poukazovanie na „normálnosť“ nového spolužiaka a jeho rovnocennosť
s majoritou možno interpretovať ako úsilie diskurzívne korigovať vlastné negatívne
stereotypy a predsudky a vyhnúť sa tak obvineniam z rasizmu (hoci len pred sebou samým).
Napriek snahe javiť sa vysoko tolerantným (či prinajmenšom politicky korektným), toto
diskurzívne úsilie participantov a participantiek naznačuje skôr to, že Róma vnímajú inak než
by vnímali nerómskeho spolužiaka, respektíve, že minimálne na začiatku interakcie očakávali
výraznú inakosť:
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"Cítila som sa pri tom ako keby sa rozprávam s bielym kamarátom."
V prípade Róma participanti častejšie uvádzali informácie o jeho socioekonomickom
backgrounde ako v prípade moslima. To mohlo byť ovplyvnené tým, že v prípade Róma už
mali vytvorený obraz o jeho backgrounde (zlá sociálna situácia, nízka úroveň ubytovania,
vyšší počet súrodencov, nezamestnanosť rodičov) avšak v prípade moslima sa radšej na jeho
situáciu pýtali, aby si o ňom na základe toho obraz vytvorili. Dali mu teda priestor aby ich
informoval, čo sa v prípade Róma nestalo.
Ak porovnáme príslušníkov oboch minorít s novým spolužiakom, ktorý bol
príslušníkom majority, najzásadnejším rozdielom je, že v prípade minorít participanti
v postatne významnejšej miere uvádzali komentáre k interakcii, či už ako nenaplnené
očakávania z inakosti spolužiaka (a teda nepotvrdenie negatívnych stereotypov a obáv)
respektíve ako popisy toho, ako sa s inakosťou vyrovnávali. V prípade opisov nového
spolužiaka, ktorý bol príslušníkom etnickej majority, zas dominovali opisy jeho kompetencií
a záujmov, čo môže súvisieť s relatívnou známosťou tejto kategórie a s tým, že participanti si
do situácie predstavovaného kontaktu projikovali svoje vlastné záujmy či záujmy svojich
reálnych spolužiakov.
V príspevkoch žiaci pôsobili iritovaní inakosťou nového spolužiaka vo všeobecnosti.
Neiritoval ich len Róm alebo moslim ako príslušník minority (alebo jeho „očakávaná typická
inakosť“). Aj v prípade majoritného spolužiaka boli iritovaní jeho odlišnosťou od „typického
bratislavčana“ (prízvuk, dialekt, iné záujmy). Poukazuje to teda na etnocentrizmus
bratislavských participantov – na dôležitosť posudzovania vlastnej skupiny ako tej, s ktorou
porovnávame ďalšie a všetky odlišnosti hodnotíme reflektovaním toho čo je pre našu
kategóriu „prirodzené“ a teda „správne“.
ZÁVER
Predstavovaný kontakt sa napriek mnohým pozitívam a možnostiam využitia pri
zmierňovaní predsudkov nevyhol ani kritike. Otázka, ktorú si mnohí kritici kladú je: „Pomôže
predstava kontaktu s jedným človekom zmeniť názor na väčšinu?“. V prípade súčasného
verejného diskurzu spájajúceho moslimov s terorizmom je otázne, do akej miery môže
jednorázová predstava pozitívneho kontaktu konkurovať všadeprítomným negatívnym
obrazom nepriateľa. V prípade rómskeho spolužiaka sme zas ukázali, ako stredoškoláci
a stredoškoláčky poukazovali na jeho netypickosť voči celej kategórii Rómov. Možno si teda
položiť otázku, koľko takýchto „netypických“ Rómov by participanti museli stretnúť, aby sa
zmenila ich predstava o celku. Relatívna krátkodobosť efektu predstavovaného kontaktu je
predvídateľná nevýhoda, avšak experimentátor nikdy nevie ako takéto jednoduché cvičenie
ovplyvnilo správanie participantov v ďalšom živote. Ak by to zmenilo ich správanie či
myslenie hoci len v jednej situácii, tak toto cvičenie malo zmysel. Už len tým, že aspoň
niektorí participanti sa na chvíľu pozrú na svet z perspektívy toho druhého.
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Abstract:
When different social groups (national or others) function together, stereotypes play an
important role. This text deals specifically with the opportunities to explore them using
qualitative methods. We are using our experience from more than 10 years of different
research projects of intergroup contact and attitudes among different national groups. We used
(with different success) different kinds of empirical material – mostly semi-structured
interviews and focus groups, but also answers to an open question in an online questionnaire
and drawings of the border region. Specifically we will approach prejudice as a source of
knowledge; stereotypes shared by the in-group and own dis/agreement with them; different
discursive strategies of presenting own experience if it is in contrast to the stereotype; and
a declared change of stereotypical belief after personal experience.
Keywords: stereotypes, intergroup contact, interview, focus groups
Abstrakt:
Pri spolufungovaní sociálnych skupín, etnicky aj inak definovaných, zohrávajú dôležitú úlohu
stereotypy. Tento text sa venuje špecificky možnostiam ich kvalitatívneho skúmania.
Vychádzame zo skúseností, zozbieraných počas viac ako desiatich rokov výskumov
medziskupinového kontaktu a postojov medzi rôznymi národnými skupinami, pričom sme
s rôznym úspechom používali rôznorodý empirický materiál (najviac pološtruktúrované
interview a fókusové skupiny, ale aj odpovede na otvorenú otázku v online dotazníku a kresby
pohraničného priestoru). Konkrétne sa postupne pozrieme na predsudky ako zdroj poznania;
stereotypy deklarované u vlastnej skupiny a ne/súhlas s nimi; rôzne diskurzívne spôsoby
pracovania s osobnou skúsenosťou, ktorá je so stereotypom v nesúlade; a na deklarovanú
zmenu stereotypného presvedčenia na základe osobnej skúsenosti.
Kľúčové slová: stereotypy, medziskupinový kontakt, interview, fókusové skupiny
ÚVOD A TEORETICKÉ UKOTVENIE
Pri spolufungovaní sociálnych skupín, etnicky aj inak definovaných, zohrávajú
dôležitú úlohu stereotypy a predsudky. Allport (1954) chápal predsudky ako pozitívne alebo
negatívne postoje voči niekomu alebo niečomu, ktoré sa nezakladajú na osobnej skúsenosti. V
6

Empirický materiál, s ktorým pracujeme, bol zozbieraný v rámci viacerých výskumných projektov; z ktorých
chceme explicitne spomenúť aspoň ten najnovší, projekt GAČR P407/10/2394 (viď časť empirický materiál,
zdroj 4).
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jeho poňatí úzko súviseli s kategoriálnym myslením a vysvetľoval ich v kontexte nie
patologickosti, ale skôr normálnej ľudskej snahy nejako si zjednodušiť vnímanie veľmi
zložitého sveta. Dnes sa v odbornej literatúre najčastejšie s týmto konceptom stretávame
v triáde predsudky, stereotypy (stereotypizovanie) a diskriminácia. Predsudky bývajú potom
špecifickejšie zadefinované ako celkový postoj k nejakej skupine, stereotypy ako atribuovanie
konkrétnych charakteristík takejto skupine a diskriminácia ako predpojaté správanie voči
takejto skupine a/alebo jej členom a členkám (napr. Dovidio, Hewstone, Glick, Esses, 2010).
Alternatívne sa súvis týchto troch konceptov chápe jemne odlišne podľa vzoru trojzložkového
modelu postojov, a potom sú stereotypy považované za kognitívny aspekt, predsudky za
afektívny (emocionálny) a diskriminácia za konatívny (behaviorálny) aspekt postojov
k nejakej skupine (Fiske, 1998).
Postoje, predsudky aj stereotypy voči rôznym skupinám, zadefinovaným napr. podľa
rasovej/ etnickej príslušnosti, veku, rodu, sexuálnej orientácie alebo iných kritérií, sa zvyknú
v rámci kvantitatívnej psychológie merať pomocou mnohých viac či menej sofistikovaných
nástrojov zväčša typu dotazníkov alebo postojových škál (pre prehľad viď napr. Fiske, North,
2014). Tieto nástroje majú zväčša podobný princíp vyhodnocovania, kde človek vyjadrí svoje
názory buď za seba, alebo za celú svoju skupinu 7 a výskumníci a výskumníčky vyrátajú, aké
sú v jednej skupine postoje k inej skupine, pričom môžu pracovať s rôznymi komponentmi –
vrelosťou, kompetenciou, dôverou, atď. Stále však sú to práve výskumníci a výskumníčky,
ktorí vravia, že má niekto predsudky, ten skúmaný človek si len myslí, že napr. obézni ľudia
sú takí alebo onakí.
Jedným zo znakov stereotypizácie je práve rozmýšľanie o členoch a členkách skupín
takým spôsobom, že sa predpokladá ich veľká podobnosť medzi sebou. Pritom často sú
členovia cudzej, nečlenskej skupiny (out-group) chápaní ako si navzájom výrazne podobnejší,
než členovia vlastnej skupiny (in-group) – to sa označuje ako out-group homogeneity effect
(Quattrone, Jones, 1980). Lenže keď sa v role výskumníčok v dotazníku pýtame slovenských
študentov a študentiek, či sa dá dôverovať Rómom, tiež pracujeme s konceptom homogénnej
skupiny alebo nereálneho, štatisticky priemerného Róma. A odpoveď „ako-ktorým“ sa zväčša
v dotazníku nijako nedá zadať, takže keby aj respondenti a respondentky koncept homogénnej
cudzej skupiny nezdieľali, ako používatelia dotazníka so zatvorenými otázkami sa to nemáme
ako dozvedieť8.
V tomto texte sa však budeme zaoberať úplne iným prístupom ku stereotypom a
predsudkom. Zaujíma nás, ako k ich existencii a platnosti referujú samotní participanti
a participantky výskumu, ako uvažujú o ich zdieľaní v rámci vlastnej alebo cudzej skupiny,
ako s nimi oni osobne súhlasia alebo nesúhlasia, nakoľko opatrne vyjadrujú niečo, čo sa dá
považovať za sociálne nežiadúce, ako tento fakt ošetrujú, atď. To všetko je možné len
v kontextoch, keď majú menej obmedzené možnosti vyjadriť svoj názor, než cez uzatvorené
7

Napr. za svoju etnicky definovanú skupinu - potom by mohla byť inštrukcia niečo ako: podľa vás, nakoľko
Slováci považujú obéznych ľudí za kompetentných na škále od 1 do 10?
8

Okrem možnosti tzv. kognitívnych interview, čiže výskumu o výskumnom nástroji, v ktorom ľudia vysvetľujú,
ako rozmýšľajú pri odpovedaní na jednotlivé otázky. Jeho cieľom môže byť optimalizácia takéhoto nástroja,
alebo jeho problematizácia (viď. Willis, 1999).
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otázky, čiže väčšinou v rámci interview alebo fókusovej skupiny. Zároveň ľudia s iným ako
spoločensko-vedným vzdelaním nezvyknú oddeľovať predsudky a stereotypy, ale používajú
oba termíny viac-menej synonymicky, ale použijú predsudky, keď hovoria o nejakom
negatívne konotovanom názore (napr. skupina A sú hrozní lakomci) a stereotypy, ak hovoria
o pozitívne aj negatívne konotovaných názoroch (napr. všetci zo skupiny B sú nadaní na
atletiku a iné športy). Preto sa aj my v tomto texte zdržíme akýchkoľvek rozlišovaní,
spomínaných vyššie a budeme používať termín stereotypy/predsudky, alebo ten termín, ktorý
použili participanti v konkrétnom citáte z empirického materiálu.
Ešte treba upresniť, že v tomto texte sa zaoberáme iba národne definovanými
skupinami, často na základe národnej príslušnosti.
EMPIRICKÝ MATERIÁL A ANALYTICKÁ PERSPEKTÍVA
Všetky úvahy, kategórie uvažovania o stereotypoch/ predsudkoch a citáty sú
z prevažne kvalitatívne orientovaných výskumných projektov, na ktorých sme spolu s ďalšími
kolegyňami a kolegami pracovali počas posledných trinástich rokov:
1) V rokoch 2003-2004 sme v slovensko-rakúskom projekte o mladých dospelých
z pohraničia a o ich vnímaní vlastného aj toho druhého národa spoza hranice použili
pološtruktúrované interview a kresbu pohraničného priestoru (32 Slovákov a Sloveniek, 32
Rakúšanov a Rakúšaniek, 16-24r., vybraných kvótnym výberom podľa veku, rodu, vzdelania,
veľkosti sídla a ne/existencie bližšej skúsenosti s druhým národom)9;
2) V rokoch 2005-2007 sme v projekte o fungovaní, postojoch a pocite domova u slovenských
pendlerov, ktorí pravidelne cestujú do Rakúska za prácou alebo štúdiom použili fokusové
skupiny, pološtruktúrované interview a kresbu pohraničného priestoru (26 Slovákov
a Sloveniek, 24-46r., vybraných kvótnym výberom podľa veku, rodu, vzdelania, a veľkosti
sídla, a zámerným dopĺňaním výberu „kontrastnými prípadmi“)10;
3) V rokoch 2009-10 sme v projekte o fungovaní „komunity“ slovenských krátkodobých
migrantov v Írsku robili pološtruktúrované interview s ôsmymi Slovákmi a Slovenkami, ktorí
majú v rámci slovenskej skupiny v Írsku rôzne líderské funkcie11;
4) V rokoch 2010-12 sme v rámci výskumu medziskupinových postojov v strednej Európe
analyzovali odpovede na otvorenú otázku v dotazníku o skúsenosti s národom spoza hranice
u Čechov a všetkých ich susedov – Nemcov, Poliakov, Slovákov a Rakúšanov (1260
univerzitných študentov a študentiek)12.
Čo sa týka analytickej perspektívy, hlavnými inšpiráciami sú mi hlavne britská tradícia
diskurzívnej analýzy (napr. Condor, 2011) a kritická diskurzívna analýza v jej historickej
viedenskej variante (napr. Wodak, Krzyzanowski, 2008). Pri analýze textov nás zaujíma
hlavne ako ľudia explicitne rozprávajú o stereotypoch, ako hodnotia ich platnosť, ako sa
s nimi ne/stotožňujú, aké stratégie používajú na dosahovanie svojich špecifických cieľov
(napr. neprezentovať sa súčasne ako xenofób). V súvislosti s posledným bodom
predpokladáme, že v obehu je omnoho viac hlavne negatívnych stereotypov, o ktorých sme sa

9

Viď Spannring et al., (2005).
Viď Lášticová, Petrjánošová (2014).
11
Viď Lášticová, Petrjánošová (2013)
12
Viď Graf, Hřebíčková, Petrjánošová, Leix (2015).
10
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v rámci výskumov nedozvedeli, lebo participujúci sa k nim nechceli „priznať“, čiže
nepovažovali za sociálne žiadúce ich v danej interakcii zdieľať.
V nasledujúcej časti budeme na konkrétnych citátoch z empirického materiálu
ukazovať príklady rôznych priblížení sa stereotypom/predsudkom, tak ako o nich uvažujú
samotní participanti a participantky výskumu. Zo širokých možností, na čo presne sa možno
zamerať, sa v tomto krátkom texte postupne pozrieme na predsudky ako zdroj poznania;
stereotypy deklarované u vlastnej skupiny a ne/súhlas s nimi; rôzne diskurzívne spôsoby
pracovania s osobnou skúsenosťou, ktorá je so stereotypom v nesúlade; a na deklarovanú
zmenu stereotypného presvedčenia na základe osobnej skúsenosti.
VÝSLEDKY
1 Predsudky ako zdroj poznania o inej skupine
V nasledujúcom extrakte z pološtruktúrovaného rozhovoru s mladým Rakúšanom zo
slovensko-rakúskeho pohraničia je vidno, ako tápe v odpovedi na otázku o rozdieloch medzi
jeho a susednou národnou skupinou. Rozhovor je z roku 2003, tesne pred vstupom Slovenska
do EÚ - nejakí ľudia zo Slovenska už vtedy v Rakúsku študovali a viac ich jazdilo na nákupy
a výlety, ale ešte neboli otvorené hranice, Slováci v Rakúsku nemohli oficiálne pracovať
a celkovo bola miera kontaktu v širšej pohraničnej oblasti vrátane Bratislavy a Viedne
omnoho menšia, než teraz.
Extrakt č. 1: Nepoznám nijaké predsudky o Slovákoch
- A aké sú rozdiely medzi Slovákmi a Rakúšanmi?
- (...) možno bohatstvo. Ak, potom životný štýl, ešte ho nemajú, ale sú na ceste. Ale nepoznám
nijaké predsudky o Slovákoch, z ktorých by som mohol odvodiť rozdiely medzi nimi
a Rakúšanmi13 (Rakúšan, 25 r., s maturitou, Viedeň)
Participant možno o Slovákoch nič moc nevie, práve kvôli tomuto spoločenskopolitickému kontextu, možno ho veľmi nezaujímajú, na Slovensku asi nebol, každopádne sa
najprv snaží otázku nejako zodpovedať, lebo máloktorý opýtaný hneď povie, že proste nevie.
Najprv evokuje ekonomické rozdiely (čo bol vtedy najtematizovanejší rozdiel aj zo
slovenskej strany, por. Spannring et al (2005)), ale pomerne rýchlo prizná, že nemá dosť
informácií a ako dôvod uvádza, že nepozná žiadne predsudky o Slovákoch. To by zapadalo do
prístupov, ktoré chápu stereotypizovanie a predsudky skôr v zmysle relatívne nevinnej
kategorizácie neznámych javov, aj keď táto nevinnosť pomerne rýchlo končí, keď ide
o predsudky vyslovene negatívne, kvôli ktorým potom trebárs ľudia z rôznych skupín nikdy
nenadviažu kontakt a ostanú si navzájom neznámi navždy. Zaujímavé je tiež, že keďže zrejme
nemá osobnú skúsenosť, automaticky skúma, aké sociálne zdieľané poznanie o tej druhej
skupine má k dispozícii, aj keď by nebolo overené skúsenosťou, ale len „z počutia“14. Ku
kroku zamyslenia sa nad tým, či predsudky o druhej skupine sedia, sa tento participant ani
nedostal, na rozdiel od tých, ktorých budeme citovať v nasledujúcej časti.
13

Z nemčiny preložila autorka tohto textu.

14

Pri odpovedi v dotazníku, že skupina A je nejaká v miere 4 z 10 ale nikdy nevieme (ak sa konkrétne dodatočne
neopýtame), či je to odpoveď na základe vlastnej skúsenosti, alebo na základe „prebraného“ poznania od iných.
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2 Stereotypy deklarované u vlastnej skupiny a ne/súhlas s nimi
V tejto časti sa pozrieme na stereotypy, ku ktorým participanti a participantky referujú
ako ku známym, resp. do väčšej alebo menšej miere zdieľaným v ich vlastnej skupine (ingroup). V ďalšom kroku je zaujímavé si všímať, či s nimi deklarujú súhlas alebo nesúhlas
a ako to zdôvodňujú.
Ak máme taký empirický materiál, že sa dá použiť komparačná perspektíva, je
zaujímavé porovnať si, ako sa obe strany dívajú na seba navzájom. Napr. vo štvrtom
uvádzanom výskumnom projekte to bolo možné a vyšli nám zaujímavé asymetrie, okrem
iného v tom, koľko stereotypov je na tej ktorej strane hranice (čo by mohlo byť znakom
väčšieho alebo menšieho záujmu o druhú národnú skupinu), alebo aký je pomer tých
negatívnych a pozitívnych. Tak sme si napríklad všimli, že Česi spomínali viac stereotypov
o Nemcoch, ako Nemci o Čechoch15, alebo že všetky uvádzané rakúske stereotypy o Čechoch
boli negatívne, ale české stereotypy o Rakúšanoch boli negatívne aj pozitívne pol na pol.
Pripomínam, že nás zaujímali nie vyhlásenia typu Česi sú šporovliví (o ktorých by sme
z pozície výskumníčok prehlásili, že to sú stereotypy), ale explicitné referencie k existencii
stereotypov typu Hovorí sa u nás, že Česi sú šporovliví.
Nasledujúcim extraktom zasa otvárame tému súhlasu alebo nesúhlasu so stereotypom,
ktorý je zdieľaný vo vlastnej skupine. Niekedy nám participanti referovali o tom, že s takýmto
stereotypom súhlasia, resp. sa im potvrdil, častejšie sa však stávalo, že referovali práve
o prípade, keď sa im nepotvrdil, zrejme práve preto, že je najľahšie si uvedomiť, že naozaj ide
o nepodložený stereotyp/predsudok.
Extrakt č. 2: Navzdory tomu, co se povídá
(...) Navzdory tomu, co se o Němcích povídá, byly tyhle dvě mnohem spontánnější
a vstříčnější, než já v té době. (česká výpoveď o Nemcoch, 1432)
Citovaná participantka tu síce nehovorí explicitne, čo sa to presne o Nemcoch hovorí,
ale v kontexte jej pozitívnej výpovede o kamarátskom prijatí počas výmenného pobytu na
strednej škole si vieme domyslieť, že to bude niečo, čo implicitne odporuje jej zážitku dvoch
mladých Nemiek ako spontánnych a ústretových. Toto sa nám potvrdzovalo opakovane, vždy,
keď participanti a participantky nijako bližšie nešpecifikovali, o aké predsudky alebo
stereotypy išlo, bolo z kontextu jasné, že išlo o predsudky negatívne.
3 Rôzne diskurzívne spôsoby pracovania s osobnou skúsenosťou, ktorá je so
stereotypom v nesúlade
Ak osobná skúsenosť nepotvrdzovala stereotyp zdieľaný vo vlastnej skupine,
participantky a participanti používali rôzne diskurzívne stratégie, aby sa s tým vo svojej
výpovedi nejako zmysluplne vyrovnali. Niekedy to vlastne len reflektovali, podobne ako vo
vyššie citovanom extrakte č. 2. V niektorých prípadoch deklarovali výnimky z pravidla, čiže
15

Aj keď si treba uvedomiť, že ak české výskumníčky robia výskum vo všetkých českých pohraničiach, možno
participanti spoza hraníc k nim budú mať menšiu dôveru a budú menej ochotní s nimi stereotypy zdieľať, než
českí participanti
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človek z druhej národnej skupiny, ktorý sa správal v nesúlade s tým, ako sa podľa stereotypu
správať mal, bol vyhlásený za výnimku a ďalej sa rátalo s platnosťou stereotypu. Niekedy
bolo takýchto výnimiek viac, takže bolo nutné vytvoriť celé podskupiny druhej národnej
skupiny, ktoré boli vyhlásené za výnimky, typu Rakúšania, ktorí sú moji kamaráti, sú ok, ale
celkovo sedí, že sú ako národ všetci namyslení. Takéto podskupiny mohli byť zadefinované
nielen podľa známosti, ako v uvedenom príklade, ale aj podľa regiónu pôvodu, veku, rodu
a podobne.
4 Deklarovaná zmena stereotypného presvedčenia
Iba v niektorých prípadoch viedla nestereotypná osobná skúsenosť k deklarovanej
zmene názoru, alebo k vyvráteniu stereotypu a v takom prípade to bolo často vyrozprávané
ako príbeh s časovou následnosťou: stereotypná informácia – osobná skúsenosť– zmena:
Extrakt č. 3: Írsko je nádherné.
Počul som, že Íri len pijú a berú drogy a Írsko že je škaredé a stále tu prší, ale prišiel som
a oni sú priateľskí a Írsko je nádherné. (AZ, 29r. , muž, krátkodobý slovenský migrant
v Írsku)
Osobná skúsenosť bola pritom často nie jednorazová, ale opakovaná, alebo
dlhotrvajúca16. Nie vždy sa však po osobnej skúsenosti s členmi inej národnej skupiny vzťahy
vylepšia a stereotypy opustia, máme v empirickom materiáli viaceré prípady, keď to
nefungovalo. Napríklad keď práve po (hodne nevydarenom) osobnom kontakte ešte len
vznikol nový negatívny stereotyp (o tom, akí sú všetci českí žiaci), ktorý spôsobil zastavenie
celého výmenného programu.
ZÁVER
V texte sme sa snažili priblížiť, ako sa na základe kvalitatívnej analýzy dá pozorovať,
ako ľudia explicitne rozprávajú o stereotypoch, ako hodnotia ich platnosť, ako sa s nimi
ne/stotožňujú, aké stratégie používajú na dosahovanie svojich špecifických cieľov (napr.
prezentovať negatívny stereotyp o druhej národnej skupine, ale sa neprezentovať súčasne ako
xenofób, alebo ako logicky usporiadať v jednej krátkej výpovedi dve úplne odlišné
hodnotenia ľudí z toho istého národa), alebo ako deklarujú zmenu svojho vlastného pôvodne
stereotypného názoru.
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Abstrakt:
Príspevok pojednáva o životných podmienkach šiestich minoritných skupín z pohľadu ich
reprezentantov. Konkrétne sa jedná o Židov, vegánov, paralympionikov, mentálne
postihnutých, ženách na rodičovskej dovolenke a ženách vo vedúcich pracovných pozíciách.
Článok vychádza z projektových prác študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia
predmetu Psychológia minoritných skupín na FSEV UK realizovaných v akademickom roku
2014 – 2015. Výber skupín a niekoľkonásobný kontakt s nimi uskutočnili samotní študenti.
Metaanalýza vypracovaných prác sa zameriava na 5 okruhov: základné charakteristiky
minoritnej skupiny, jej potreby a ciele, problémy a prekážky pri ich napĺňaní, možnosti
pomoci a návrhy na optimálne začlenenie sa do majoritnej spoločnosti. Jej cieľom je odhaliť
spoločné styčné plochy medzi odlišnými minoritnými skupinami.
Kľúčové slová: minoritné skupiny, predsudky, stereotypy, inklúzia
Abstract:
The paper discusses living circumstances of six minority groups from the point of view of
their representatives. Particularly, it concerns Jews, vegans, Paralympics, mentally
handicapped, women on parental leave and women in leading work positions. It is based on
projects elaborated by students in third grade of bachelor study at a subject Psychology of
minority groups in FSEV UK during an academic year 2014-2015. The choice of minority
group and multiple contacts with them was realized by the students themselves. A metaanalysis of these projects is focused on 5 issues: basic characteristics of the minority group, its
needs and aims, problems and obstacles in their fulfilling, ways of help and suggestions for
optimal including of the minority group into society. The aim of the meta-analysis is to point
out to a common contact surface of different minority groups.
Key words: minority groups, prejudices, stereotypes, inclusion
ÚVOD
Príspevok vychádza z projektov prác študentov FSEV. V rámci predmetu Psychológia
minoritných skupín bolo ich úlohou vybrať si na základe vlastnej preferencie nejakú
minoritnú skupinu, pravidelne sa s ňou stretávať a zmapovať jej základné charakteristiky, aké
majú členovia danej skupiny hlavné potreby a ciele, s akými problémami a prekážkami sa
stretávajú pri ich napĺňaní, aké sú možnosti pomoci, aby dané ciele dosiahli a ako im umožniť
čo najviac sa začleniť do majoritnej spoločnosti, či ako eliminovať ich prípadnú diskrimináciu
a zrovnoprávniť ich postavenie. Študenti (N = 26) pracovali v 4 - 5 členných skupinkách, t.j.
spolu mali 6 rôznych minoritných skupín. Na každom seminári referovali skupiny o
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jednotlivých témach a nových informáciách získaných pri stretnutiach so svojimi minoritnými
skupinami. Na konci semestra odovzdali v písomnej forme seminárnu prácu, v ktorej boli
analyzované všetky vyššie uvedené témy. Jednu z vybratých skupín, konkrétne ženy vo
vedúcich pozíciách, tvorili len jej jednotlivé reprezentantky, ktoré sa navzájom nestretávali,
keďže nemajú vytvorenú žiadnu „svojpomocnú“ organizáciu. Táto skupina bola špecifická aj
tým, že je skôr zvýhodnená než znevýhodnená. Ostatné skupiny mali skôr charakter komunít.
Preto tu mohlo dôjsť aj k špecifickejšej práci s nimi, v zmysle aktívnej spolupráce medzi
výskumnými pracovníkmi (v našom prípade študentmi) a členmi komunity realizovanej
s ohľadom na potreby a preferencie členov komunity a tiež s ich aktívnou účasťou
(Halamová, 2014). Konkrétne sa jednalo o komunitu Židov pôsobiacich v Bratislave,
v spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
Komunitu vegánskych večerí tvorenú jedincami s vegánskym životným štýlom, zjazdových
lyžiarov paralympionikov zastrešených v Slovenskom paralympijskom výbore, mentálne
postihnutých jedincov v starostlivosti Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na
Slovensku a ženy na materskej/rodičovskej dovolenke, navštevujúce centrum voľného času
Prešporkovo.
S niektorými členmi skupín sa študenti stretávali osobne, iní odpovedali na ich otázky
skôr písomne, prostredníctvom emailov. Prirodzene, osobné stretnutia boli bohatšie a poskytli
viac informácii než písomná konverzácia. Cieľom tohto príspevku je okrem istých špecifík
týchto skupín zamerať sa najmä na viaceré podobné charakteristiky a problémy, ktorým v
živote čelia. Jedná sa teda o metaanalýzu pôvodných zistení študentov.
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN
Čo sa konkrétnej komunity Židov tyká, spájajú ich najmä spoločné náboženstvo,
kultúra a hodnoty. Na verejnosti sa však snažia nevytŕčať z radu upúšťaním od ich tradičného
oblečenia a asimiláciou s majoritou, spojenou s odmietaním viery a tradičného judaizmu
(Salner, 2000). Napriek tomu, že si v rámci komunity zachovávajú rôzne tradičné zvyky a
obyčaje, navonok sa správaním nelíšia od väčšinovej populácie a jedným z dôvodov tejto ich
stratégie je snaha vyvarovať sa negatívnych reakcii zo strany majority, keďže majú pocit, že
protižidovské predsudky majority voči nim ešte stále nie sú eliminované (Hájková et al.
2014)..
Druhú komunitu, vegánov, možno definovať spôsobom života, “ktorý sa snaží vyhýbať
sa, najviac ako je možné a aplikovateľné, všetkým formám využívania a krutosti k zvieratám
kvôli jedlu, oblečeniu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu“ (Andraščík, 2015). Aj ona sa
stretáva s rôznymi formami predsudkov, no na rozdiel od komunity Židov sa snaží vysvetliť
svojmu okoliu motívy svojho správania a konania. Dôvodom je presvedčenie vegánov, že
predsudky voči nim vznikajú na základe nedostatočných informácií alebo dezinformácií
(Kantoríková et al., 2014).
Tretia minoritná skupina sa skladá z paralympionikov – zjazdových lyžiarov,
pôsobiacich v rámci Slovenského paralympijského výboru (SPV), ktorý vznikol 31. januára
1995 (http://www.spv.sk/o-nas/slovensky-paralympijsky-vybor). Väčšina členov má rôzne
zrakové postihnutia, ako pigmentová degenerácia sietnice, atrofia očného nervu, znížená
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ostrosť videnia, slepota v dôsledku úrazu, rýchle kmitanie očí, dystrofia sietnice. Iní trpia
telesnými postihnutiami. Aj oni sú vystavení rôznym predsudkom, pričom ťažko nesú, že
firmy ich nechcú zamestnať . Klamná je aj predstava, že môžu zarábať podobne ako zdraví
olympionici, lebo aj v prípade finančne ocenených víťazstiev, môžu peniaze využiť prevažne
len na športové náradie, navigátorov a iné veci, potrebné na ďalšie súťaženie (Majáková et al.,
2014).
Štvrtá skupina pozostáva zo siedmych členov žijúcich v centre prevádzkovaným
občianskym združením Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku,
z ktorých piati majú Downov syndróm a zvyšní dvaja inú formu mentálneho postihnutia. Ide o
občianske združenie ľudí, pomáhajúce ľuďom s mentálnym postihnutím pri plnohodnotnom
prežívaní života a ich začlenení do spoločnosti. Združuje profesionálov v sociálnych službách,
ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodičov, a ďalších občanov, ktorí sú ochotní aktívne
spolupracovať. Zaregistrované bolo Ministerstvom vnútra SR dňa 2.7.1990
(http://www.krestanskaliga.sk/o-nas.html). V snahe o búranie predsudkov voči mentálne
postihnutým sa organizujú viaceré (celoslovenské) akcie, medzi nimi napr. Deň krivých
zrkadiel, s cieľom pozitívne vplývať na verejnosť, zdôrazňovať inakosť a potrebu lepšieho
začlenenia tejto minority do spoločnosti (Jakubcová et al., 2014).
Piata skupina je tvorená desiatimi ženami, navštevujúcimi Centrum voľného času pre
matky na materskej/rodičovskej dovolenke Prešporkovo. Jedná sa o neziskové občianske
združenie, ktoré založili a riadia matky na materskej a rodičovskej dovolenke z mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto (http://www.presporkovo.sk/onas.html). Tieto ženy sa stretávajú
najmä zo stereotypmi, že matky musia so svojimi deťmi všetko v pohode a dokonale zvládať,
lebo sa starajú „len“ o vlastné deti a mali by byť ako z „reklamy“. Preto sú vnímané
s pohoršením, ak sa ich dieťa na verejnosti rozplače, či nepočúvne na slovo, ako
naprogramovaný robot (Bachanová et al., 2014).
Šiesta skupina – ženy vo vedúcich pozíciách, aj keď je do istej miery finančne
zvýhodnená, čelí pre zmenu predsudkom, že pokiaľ sú tak úspešné v práci, je to na úkor detí
a preto sú zlými matkami (Čontofalská et al., 2014).
Ako vidno z tabuľky 1, všetky analyzované komunity alebo skupiny sú nútené čeliť
rôznym stereotypom a/alebo predsudkom. Líšia sa však v spôsobe a miere aktivity, ako sa
s nimi vyrovnávajú. Kým komunita Židov je relatívne rezignovaná, zrejme aj z dôvodu dlhej
historickej skúsenosti s predsudkami, najaktívnejšie sa snaží bojovať s predsudkami skupina
vegánov, pretože ide o pomerne nové hnutie, ktoré má potrebu vysvetliť verejnosti motívy
svojho konania.
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Tabuľka 1 Základné charakteristiky komunít a skupín
Základné charakteristiky komunít a skupín
Komunita Židov
Spoločné náboženstvo, tradície, kultúra hodnoty, avšak navonok
asimilácia, kvôli predsudkom majority.
Komunita vegánov
Podobný životný štýl s maximálnou snahou vyhýbať sa krutosti voči
zvieratám. Snaha vysvetliť motívy okoliu, aby eliminovali predsudky.
Komunita
Rôzne telesné postihnutia, zväčša zrakové. Kvôli predsudkom
paralympionikov
problém zamestnať sa.
Komunita ľudí s
Rôzne psychické postihnutia, zväčša Downov syndróm.
mentálnym postihom
Organizovanie akcií s účasťou verejnosti v snahe odstraňovať
predsudky.
Komunita žien na
Podobná starostlivosť o maloleté deti. Stereotypy, v dôsledku
rodičovskej
reklamy, že musia všetko dokonale zvládať.
dovolenke
Ženy vo vedúcich
Podobné vysoké pracovné nasadenie. Predsudky, že je to na úkor
pozíciách
starostlivosti o deti, t.j. sú zlé matky.
ZÁKLADNÉ POTREBY A CIELE
Komunita Židov zaraďuje medzi základné potreby, aby už začali byť verejnosťou
vnímaní cez optiku súčasnosti (napr. možnosti obohatenia majority) a nie minulosti (najmä
holokaust). Zároveň s však usiluje zachovať históriu, obnovovaním židovských synagóg,
cintorínov, múzeí, pomníkov. Potreba zachovania vlastnej kultúry a väčšej prezentácie života
židovských komunít na verejnosti by sa na základe doterajších skúseností a záujmu mala
stretnúť s dobrým ohlasom (Hájková et al. 2014).
Vegáni majú potrebu minimalizovať utrpenie zvierat, ktorú sa snažia naplniť
nekonzumáciou živočíšnych produktov, nepoužívaním kozmetiky testovanej na zvieratách,
nekupovaním si oblečenia vyrobeného zo zvierat. Veria, že tým zároveň zlepšujú životné
prostredie, keďže negatívne následky veľkochovu dobytka spočívajú vo vysokej spotrebe
vody a vzniku skleníkových plynov. Tiež majú potrebu vyhnúť sa posmeškom
a nepochopeniu. (Kantoríková et al., 2014).
Paralympionici by potrebovali väčšiu podporu od štátu (napr. pri zabezpečení
zdravotných pomôcok, bezbariérových bytov), asistenčných pracovníkov (napr. pomoc pri
vypisovaní dokumentov) a predovšetkým možnosť zamestnať sa. Medzi svoje hlavné sociálne
potreby zaraďujú nedostatočnú akceptáciu spoločnosťou, úctu, problém majú aj nájsť si
partnera/ku (Majáková et al., 2014).
Mentálne postihnutí majú obmedzené možnosti ísť mimo centra, pokiaľ nie je
dostupný osobný asistent na sprevádzanie, pretože bez neho je u nich zvýšené riziko
manipulácie či zneužitia neznámymi ľuďmi. Negatívne tiež prežívajú nedostatočný/zriedkavý
styk s vlastnou rodinou a minimálnu šancu vytvorenia si partnerských vzťahov. Dôležitá pre
nich je potreba uznania a úcty (napr. pochvala za niečo), potreba sebarealizácie (napr.
púšťanie piesní na vinobraní – naplňuje sen o Dj-ke). Vymenované potreby ilustrujú ich
snahu o plnohodnotnejší život neprežitý v izolácií (Jakubcová et al., 2014).
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Ženy na materskej/rodičovskej dovolenke potrebujú, aby sa zmiernili privysoké
nároky, kladené na ne spoločnosťou (dokonalé zvládanie výchovy aj domácnosti – neustále
čisté a usmievavé dieťa, domácnosť uprataná, jedlo navarené), zvýšili finančné príspevky od
štátu a zjednodušila byrokracia na úradoch. Sťažujú sa tiež na diskrimináciu pri hľadaní práce
(počnúc snahou nezamestnať mladú ženu kvôli možnosti otehotnenia, ďalej problémom nájsť
si čiastočný pracovný úväzok počas rodičovskej dovolenky (RD), či prácu po skončení RD.
Počas RD sa cítia byť obmedzované aj v spoločenskom kontakte s priateľmi, ktorých neraz aj
strácajú. Problematické je pre ne tiež kojenie a prebaľovanie na verejnosti a cestovanie
s kočíkom (Bachanová et al., 2014).
Ženy vo vedúcich pozíciách majú neustálu potrebu sebarealizácie, rastu, napredovania.
Na týchto pozíciách sú nútené riešiť aj spokojnosť svojich podriadených (prípadne vyššie
nadriadených). Na vysokých pozíciách zažívajú veľa stresu, preto je pre ne dôležité starať sa
o fyzické aj psychické zdravie, relaxovať, udržiavať psychohygienu. Tiež majú potrebu
rodinného života, harmonizácie práce s rodinou, prípadne si musia ujasniť priority z hľadiska
práce a rodiny a niektoré si volia bezdetnosť (Čontofalská et al., 2014).
Tabuľka 2 ukazuje, že potreby jednotlivých komunít či skupín sú pomerne špecifické,
keďže súvisia s ich odlišnými identitami, životnými štýlmi, obmedzeniami, hodnotami.
Spoločná je však sociálna potreba spolupatričnosti, uznania a úcty.
Tabuľka 2 Základné potreby a ciele komunít a skupín
Základné potreby a ciele komunít a skupín
Komunita Židov
Byť vnímaní optikou súčasnosti a nie minulosti (holokaust)
a zároveň snaha obnovy pamiatok, zachovania histórie a kultúry
a jej prezentácia na verejnosti kvôli lepšiemu porozumeniu.
Komunita vegánov
Minimalizovať utrpenie zvierat nekonzumáciou živočíšnych
produktov, nepoužívaním kozmetike testovanej na zvieratách,
nekupovanie oblečenia vyrobeného zo zvierat. Potreba nebyť za to
vystavení posmeškom a neporozumeniu.
Komunita
Nájsť si prácu, asistenčný pracovník, finančná podpora,
paralympionikov
bezbariérové budovy, akceptácia spoločnosťou, úcta.
Komunita ľudí s
Plnohodnotnejší život neprežitý v izolácií, častejší styk s rodinou
mentálnym postihom
a viac možností ísť mimo Centra (s osobným asistentom). Tiež
potreba uznania a úcty.
Komunita žien na
Zmiernenie privysokých nárokov kladených na ne spoločnosťou,
rodičovskej
vyššie finančné príspevky od štátu, odstraňovanie diskriminácie na
dovolenke
trhu práce.
Ženy vo vedúcich
Sebarealizácia, napredovanie, riešenie spokojnosti podriadených aj
pozíciách
vyššie nadriadených. Harmonizácia práce s rodinou.
PROBLÉMY A PREKÁŽKY
Komunita Židov má isté problémy s dodržiavaním židovských sviatkov (napr. ak sú
zamestnaní, musia pracovať počas šábesu, aj keď menej ortodoxným to veľmi nevadí), so
stravovaním podľa kóšer predpisov, keďže je ťažké zohnať kóšer jedlo. Jednotliví členovia
tejto komunity odlišne vnímajú svoje začlenenie sa do spoločnosti, a to od úplne
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bezproblémového, cez ambivalentné až po aktívnu snahu istého odstupu od majority, práve
kvôli tomu, aby nemuseli upustiť od dodržiavania istých zvykov a tradícií (Hájková et al.
2014).
Vegánom prekáža nezáujem spoločnosti o ochranu zvierat, ignorovanie zo strany
majority, sociálne problémy a neporozumenie v blízkych vzťahoch a rodine (napr. odmietanie
varenia dvoch odlišných jedál), negatívne reakcie lekárov, nedostatok vegánskych reštaurácií
a výrobkov, problém stravovania v školských/závodných jedálňach, neustála nutnosť
samostatného varenia a nosenia si jedla na pracovné aj voľnočasové aktivity (Kantoríková et
al., 2014).
Paralympionikom prekáža nedostatočný podporný tím potrebný pre úspešné súťaženie
a výrazne nižšie finančné ohodnotenie úspechov oproti olympijským kolegom. Vlastné
telesné znevýhodnenie, ako aj vyššie riziko postihnutia potomkov problematizuje
zabezpečenie si plnohodnotného partnerského života. Takisto majú v súvislosti s problémom
zamestnať sa pocit nedostatočnej sebarealizácie (Majáková et al., 2014).
Mentálne postihnutí si zväčša rôzne obmedzenia ani dostatočne neuvedomujú. Tí,
ktorí sú na tom lepšie, by sa radi realizovali prácou v chránenej dielni, ktorá kedysi fungovala,
avšak po znížení príspevku od ÚPSVaRu bolo nutné ju zrušiť. Často sú príliš závislí od iných,
najmä od svojich osobných asistentov a nechcú si sami vybaviť aj také veci, ktoré by zvládli.
Zatvorenie chránenej dielne malo negatívny vplyv jednak na obmedzenie kontaktov so
zdravou majoritou, ale aj na ich sebarealizáciu. Problém nájsť si iné chránené dielne spočíva
v komplikovanosti transportu, ako aj v ich inej pracovnej náplni, než na akú boli zvyknutí
(Jakubcová et al., 2014).
Ženy na materskej/rodičovskej dovolenke majú predovšetkým pracovno-finančné
problémy, neprinášajú do rodiny financie a stávajú sa tak veľmi závislé od svojich mužov,
ktorí sú však doma aj kvôli zabezpečovaniu rodiny málo prítomní. Zároveň dochádza v rámci
partnerských vzťahov k vzďaľovaniu sa od seba, odcudzovaniu sa a ochladzovaniu citov.
Starostlivosť o domácnosť a deti im neprináša dostatočnú sebarealizáciu, majú pocit
nevyužitia a zbytočnosti (Bachanová et al., 2014).
Ženám vo vedúcich pozíciách prekáža, že sú v práci posudzované neraz skôr podľa
vzhľadu než schopností, závisť zo strany žien túžiacich po podobných pozíciách,
ohováranie/osočovanie z chladnosti, sebeckosti, namyslenosti, používania ženských zbraní
a kontaktov na správnych miestach a snaha poškvrniť ich povesť (Čontofalská et al., 2014).
Tabuľka 3 ilustruje, že za výrazné prekážky, ktoré obmedzujú jednotlivé komunity,
možno pokladať nedostatočnú vnímavosť a citlivosť majority voči ich špecifickým
problémom.
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Tabuľka 3 Základné problémy a prekážky komunít a skupín
Základné problémy a prekážky komunít a skupín
Komunita Židov
Dodržiavať tradície a zvyky, zohnať kóšer jedlo, práca počas
šábesu.
Komunita vegánov
Ignorovanie zo strany majority, sociálne neporozumenie v rodine,
s priateľmi, odmietanie varenia dvojmo, negatívne reakcie lekárov,
strava v školských a závodných jedálňach, nedostatok vegánskych
reštaurácií a výrobkov.
Komunita
Nedostatočný podporný tím pre súťaženie, výrazne nižšie finančné
paralympionikov
ohodnotenie úspechov oproti olympijským kolegom. Nájdenie si
partnerského vzťahu, nedostatočná sebarealizácia.
Komunita ľudí s
Zatvorenie chránenej dielne – obmedzenie kontaktu s inými ľuďmi,
mentálnym postihom
aj sebarealizácie. Iné chránené dielne – problém mobility a inej
náplne práce.
Komunita žien na
Pracovno-finančné problémy, priveľká závislosť od mužov,
rodičovskej
partnerské konflikty a ochladzovanie vzťahov, slabá sebarealizácia.
dovolenke
Ženy vo vedúcich
Posudzovanie podľa vzhľadu a nie práce, závisť, ohováranie
pozíciách
z chladnosti, sebeckosti, namyslenosti, ženské zbrane na „správnych
miestach – poškvrnenie povesti.
MOŽNOSTI POMOCI
Aj keď sa Židia príliš nespoliehajú na podporu od spoločnosti, uvítali by pomoc
dobrovoľníkov pri starostlivosti a opravách židovských pamiatok, obchod s kóšer
potravinami, organizovanie seminárov, prednášok a iných aktivít nielen židovskou
komunitou, ale aj majoritou, kvôli lepšiemu poznaniu a odstraňovaniu predsudkov. Pomohli
by aj „zmiešané“ letné tábory pre deti, v ktorých by lepšie spoznali vlastné tradície, ale vďaku
interacii s majoritou by sa mohli mnohé veci učiť navzájom od seba (Hájková et al. 2014).
Vegáni vidia tiež možnosti pomoci v prednáškach a akciách na odstránenie
predsudkov, zväčša organizovaných vlastnou komunitou (napr. Vegánske večere, hody),
avšak takéto aktivity by chceli rozšíriť aj na iné masové podujatia (koncerty) s cieľom, aby
majorita spoznala bohatosť vegánskej stravy. Pomocou by pre nich bola tiež zmena zákona
o ochrane zvierat, rozšírenie vegánskych reštaurácii alebo zaradenie aspoň jedného
vegánskeho jedla do bežných reštaurácií a (školských) jedálni. Pomohlo by im tiež kritickejšie
(nestereotypné) prehodnotenie vzťahu medzi vegánskou stravou a zdravím, a to aj zo strany
lekárov na základe aktuálnych výskumov (Kantoríková et al., 2014).
Paralympionici by potrebovali väčšiu podporu od štátu, sponzorov, väčšie zapojenie
paralympionikov do stredísk vrcholového športu, väčšiu pomoc MPSVaR pri hľadaní práce,
osobných asistentov pri vykonávaní administratívnych činností. Tiež informácie v brailovom
písme na verejných miestach (napr. hrady), hlasové ozvučenie v autobusoch, na semafóroch, a
orientačné línie na chodníkoch by im uľahčili ich každodenný život (Majáková et al., 2014).
Mentálne postihnutým by pomohlo obnovenie zrušenej chránenej dielne, lepšia
„zosieťovanosť“ stredísk, spoločná organizácia kultúrnych a športových podujatí a ich
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propagácia na verejnosti, čo by viedlo k zmene pohľadu verejnosti na nich a búraniu
predsudkov (Jakubcová et al., 2014).
Ženám na materskej/rodičovskej dovolenke by uľahčilo situáciu, keby mali viac
priestoru pre spoločenský kontakt, napríklad aj vytvorením viacerých podobných centier,
v ktorých by boli zaangažovaní aj dobrovoľníci pri pomoci s chodom centier a s prípravou
rôznych aktivít. Taktiež by im pomohlo zapojenie otcov do aktivít centra, aby si lepšie
uvedomili, čo všetko rodičovská starostlivosť zahŕňa a poskytli priestor matkám na vlastné
aktivity. Uvítali by aj poskytovanie psychologického poradenstva v centrách (Bachanová et
al., 2014).
Ženám vo vedúcich pozíciách by pomohli rovnaké šance v zamestnaní (pre mužov
a ženy), odstránenie skleného stropu (vertikálnej diskriminácie), aby mohli rovnako rýchlo
ako muži postupovať vo firemnej hierarchii (top manažment, dozorné rady a pod.). Tiež
materské centrá vo firmách by im uľahčili harmonizáciu práce so starostlivosťou o rodinu.
Napokon by ocenili aj zmenu firemnej kultúry v zmysle väčšej otvorenosti voči zmenám,
odstraňovania skrytých predsudkov voči ženám vo vedúcich pozíciách, budovania rešpektu,
poukazovania na prednosti žien, prípadne strávenie jedného pracovného dňa zamestnancov
s manažérkou, aby pochopili úlohy a povinností, ktoré musí vykonávať (Čontofalská et al.,
2014).
Tabuľka 4 ukazuje, že jednotlivé komunity považujú za efektívnu pomoc, ak ich
členovia majú väčší kontakt s inými ľuďmi z majority a ich aktivity sú silnejšie podporované.
Tabuľka 4 Možnosti pomoci komunitám a skupinám
Možnosti pomoci komunitám a skupinám
Komunita Židov
Dobrovoľníci pri oprave židovských pamiatok, semináre
a prednášky s majoritou a „zmiešané“ letné tábory pre deti – lepšie
poznanie a porozumenie.
Komunita vegánov
Prednášky a akcie na odstránenie predsudkov, vegánske stánky na
masových podujatiach (koncerty), aspoň 1 vegánske jedlo v
reštauráciách a jedálňach, prehodnotenie vzťahu zdravie – jedlo
podľa aktuálnych výskumov.
Komunita
Väčšia podpora od štátu a sponzorov, väčšia zapojenie do stredísk
paralympionikov
vrcholového športu, označenia v brailovom písme.
Komunita ľudí s
Lepšia „zosieťovanosť“ stredísk, spoločná organizácia kultúrnych
mentálnym postihom
a športových podujatí a ich propagácia na verejnosti, obnovenie
chránenej dielne.
Komunita žien na
Viac podobných centier, dobrovoľnícka pomoc s ich chodom
rodičovskej
a aktivitami – zlepšenie spoločenského kontaktu + zaangažovanie
dovolenke
oteckov do aktivít centra a psychologické poradenstvo v centrách.
Ženy vo vedúcich
Odstránenie vertikálnej diskriminácie (sklený strop), materské
pozíciách
centrá v organizáciách, zmena firemnej kultúry, strávenie 1
pracovného dňa zamestnancov s manažérkou.
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ZAČLENENIE DO MAJORITY A ELIMINÁCIA DISKRIMINÁCIE
Pre komunitu Židov je pri optimálnom začleňovaní sa do spoločnosti dôležitá najmä
spolupráca s tretím sektorom (mimovládnymi organizáciami) a s univerzitami pri
organizovaní rôznych prednášok a seminárov pre verejnosť (Hájková et al. 2014)..
Vegáni sa nevnímajú ako menšinová skupina, ale skôr ako „otvorení individualisti“.
Aj im by pri odstraňovaní predsudkov majority voči nim pomohla spolupráca s univerzitou,
formou prednášok o ich životnom štýle, či stánku s vegánskym jedlom napr. na FSEV feste.
V rámci takýchto akcií by sa vytvoril sociálny priestoru na vzájomnú komunikáciu
a interakciu, či vymieňanie si receptov (Kantoríková et al., 2014).
Paralympionici sa tiež nepovažujú za vyčlenených z majority. Napriek tomu by sa
v nej lepšie cítili, ak by sa viac propagovali ich športové úspechy, keďže by to viedlo k
lepšiemu sponzoringu. Uvítali by aj dotácie na kompenzačné učebné pomôcky (napr.
notebook so zväčšovacím sklom) a uznanie statusu ZŤP osoby (Majáková et al., 2014).
Mentálne postihnutým by pri lepšom začlenení do spoločnosti pomohlo vytváranie
chránených dielní, či kaviarní, v ktorých by obsluhovali hostí. Tým by sa zdokonaľovali
nielen v rôznych intelektových, manuálnych a komunikačných schopnostiach a zručnostiach,
ale zároveň by si aj zlepšili vlastnú finančnú situáciu a rozšírili kontakty s majoritou
(Jakubcová et al., 2014).
Ženy na materskej/rodičovskej dovolenke sú ďalšou komunitou, ktorej postavenie
v spoločnosti by sa zlepšilo na základe diskusií, verejných prezentácií a osvety v rámci centier
a tiež pomocou masmédií pri vysvetľovaní toho, čo je to rodičovská dovolenka. Pružný
pracovný čas, možnosť voľby čiastočného pracovného úväzku a firemné škôlky by mali tiež
pozitívny vplyv na ich plnohodnotnejšie začlenenie do spoločnosti (Bachanová et al., 2014).
Aj ženám vo vedúcich pozíciách by prospeli vo firmách jasle a škôlky, ak aj firemné
akcie aj pre rodiny s deťmi, založenie web stránky na spájanie úspešných žien (vo vedúcich
pozíciách) s menej úspešnými a rovnako aj konferencie, prednášky, rady ako harmonizovať
prácu a rodinu, či stať sa úspešnou (Čontofalská et al., 2014).
Ako vidno z tabuľky 5, jednotlivým skúmaným komunitám by pri začlenení sa do
majority pomohla najmä propagácia ich aktivít a činností v rámci širšej spoločnosti.
Tabuľka 5 Začlenenie do majority a eliminácia diskriminácie komunít a skupín
Začlenenie do majority a eliminácia diskriminácie komunít a skupín
Komunita Židov
Najmä spolupráca s tretím sektorom a univerzitami – organizácia
prednášok a seminárov pre verejnosť.
Komunita vegánov
Nevnímajú sa ako menšina, ale ako „otvorení individualisti“.
Spolupráca s univerzitou – prednášky o ich životnom štýle, stánok
s vegánskym jedlom na FSEV feste.
Komunita
Väčšia propagácia ich športových úspechov a potom lepší
paralympionikov
sponzoring. Dotácie na kompenzačné učebné pomôcky, uznanie
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Komunita ľudí s
mentálnym postihom
Komunita žien na
rodičovskej
dovolenke
Ženy vo vedúcich
pozíciách

statusu ZŤP osoby.
Vytváranie chránených dielní, kaviarní, v ktorých budú obsluhovať
hostí – nielen tréning rôznych schopností a zručností, ale aj
zlepšenie finančnej situácie a kontakty s majoritou.
Diskusie, verejné prezentácie, osveta v rámci centier a tiež pomocou
masmédií – o čom je rodičovská dovolenka. Pružný pracovný čas,
čiastočný pracovný úväzok, firemné škôlky
Firemné jasle, škôlky, akcie pre rodiny s deťmi, web stránka na
spájanie žien na vysokých aj nízkych pozíciách, prednášky,
semináre ako harmonizovať prácu s rodinou, stať sa úspešnou...

ZHRNUTIE A ZÁVER
Metaanalýza základných charakteristík vybraných minoritných skupín, ich hlavných
potrieb a cieľov, problémov a prekážok, s ktorými sa stretávajú pri ich napĺňaní, možností
pomoci pri dosahovaní cieľov a umožnenia im čo najviac sa začleniť do majoritnej
spoločnosti ukázala, že napriek mnohým špecifikám majú tieto skupiny množstvo spoločných
styčných plôch. Tabuľka 6 dokumentuje, že všetky analyzované skupiny sú vystavené
predsudkom zo strany majority a nutnosti vysporiadania sa s nimi, potrebovali by cítiť od
spoločnosti väčšie uznanie, rešpekt a úctu, prekáža im nedostatočná vnímavosť a citlivosť
majority voči ich špecifickým problémom a pomohol by im väčší kontakt s inými ľuďmi a
silnejšia podpora ich aktivít. Lepšie začlenenie do majority by im umožnila čo najväčšia
propagácia ich aktivít a činností v rámci širšej spoločnosti.
Tabuľka 6 Spoločné prvky u odlišných komunít a skupín
Spoločné prvky u odlišných komunít a skupín:
Charakteristiky Potreby a ciele
Problémy a
Možnosti
prekážky
pomoci
Komunita
Židov
Komunita
vegánov
Komunita
paralympionikov
Komunita
ľudí s
mentálnym
postihom
Komunita
žien na
rodičovskej
dovolenke
Ženy vo
vedúcich
pozíciách

Vnímanie
stereotypov
a predsudkov
zo strany
majority voči
nim a nutnosť
vysporiadavať
sa s nimi.

Väčšie uznanie,
rešpekt, úcta.
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Nedostatočná
vnímavosť
a citlivosť
majority voči
ich
špecifickým
problémom.

Väčší kontakt
s inými
ľuďmi,
silnejšia
podpora
aktivít.

Začlenenie
do majority

Propagácia
aktivít
a činností
komunít
v rámci
širšej
spoločnosti.
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Abstrakt:
V teoretickej časti príspevku rozoberáme dva odlišné historicky ukotvené koncepty
starostlivosti o seba. Individualistický modernistický koncept, v ktorom hrá dôležitú úlohu
sebapoznanie a sebaovládanie, vychádza zo sokratovskej i platonovskej tradície a delfského
ideálu. Komunitný hedonistický koncept, v ktorom sa staranie o seba zameriava na telesnosť,
vonkajšie rozpoznávacie znaky a prináležanie k skupine a ktorý pozorujeme v skupinovom
živote mladých ľudí v súčasnosti, má svoje korene v dionýzovskom ideály. V empirickej
štúdii si kladieme otázku, či sú mladí ľudia umiestnení v ústavnej starostlivosti v otázke
starostlivosti o seba orientovaní na dionýzovský a postmoderný prístup k životu, alebo sa u
nich prejavuje delfský ideál. Tiež nás zaujímala otázka ako vnímajú túto starostlivosť odborní
pracovníci v zariadeniach.
Kľúčové slová: starať sa o seba, antická tradícia, postmoderné kmene
Abstract:
The theoretical part of the article is discussed two different historically anchored concepts of
self-care. Individualistic modernist concept in which self-knowledge and self-control plays an
important role is based on the Socratic and Platonic tradition and Delphi ideal. Community
hedonistic concept in which self-care is focused on physicality, external distinguishing marks
of belonging to a group and which is observed in the collective life of young people has its
roots in Dionysian ideals. In an empirical study we ask whether young people placed in
residential care facilities are oriented in self-care on Dionysian postmodern approach to life,
or they show a Delphi ideal. Also, we are interested in the question how the self-care perceive
professionals in the facilities.
Keywords: self-care, ancient tradition, postmodern tribes

STARANIE SA O SEBA V DVOCH ANTICKÝCH TRADÍCIÁCH
Keď sa povie „starať sa o seba“ v súčasnom bežnom význame sa tým myslí staranie sa
o svoj zovňajšok, zdravie, životosprávu, pozitívne pocity a zážitky. Takýto obraz k nám
prichádza z konzumného a voľnočasového priemyslu. Súčasné koncepty starostlivosti o seba
môžeme spájať so starogréckou tradíciou. Podľa Wollnera (2010) súčasný modernistický
koncept starosti o seba vychádza zo Sokratovského a delfského ideálu vo význame

90

sebapoznanie a sebaovládanie. Je tu aj hedonistický dionýzovský ideál, v ktorom sa staranie
o seba zameriava na telesnosť, vonkajšie rozpoznávacie znaky a prináležanie k skupine.
Na základe analýzy etického učenia Platona uvádza Jirsa (2010), že delfskej nápis "poznaj
sám seba" bol v antickej dobe považovaný za imperatív, ktorého nasledovanie tvorilo
podstatnú časť dobrého života. Poznať sám seba bolo nutnosťou pre kohokoľvek, kto chcel
žiť cnostne a dobre. Naplniť delfskú výzvu a spoznať sám seba dokonca znamenalo stať sa
podobným bohu, nakoľko to len bolo možné. Tento ideál rozvinul ďalej Sokrates. Na základe
analýzy Xenofónovho popisu myslenia Sokrata v diele Memorabilia Wollner (2010)
predstavuje Sokrata ako niekoho, kto v ľuďoch prebudil túžbu po cnosti a dal im nádej, že ak
budú o seba dbať stanú sa dokonalými. Staranie sa o seba v Sokratovskom význame
znamená starať sa o telo a ešte väčšmi o dušu, pričom duša bola stotožnená s rozumom.
Ideálom bolo, aby rozum získal nadvládu nad telom, vášňami a žiadosťami. Múdrosť je podľa
Sokrata najvyšším dobrom, múdrosť sa najčastejšie spájala s rozvážnosťou a so
sebapoznaním. Správne môže konať len ten, kto ovláda sám seba, je rozvážny a pozná seba
samého. Človek by mal najskôr ovládať seba a až následne môže nadobudnúť sebapoznanie.
Dôležitou podmienkou sebapoznávania je zdržanlivosť. Ľudia neschopní kontrolovať samých
seba nemajú žiadne vedenie, ich vedenie je deštruované. Práve z tohto dôvodu je nemožné
byť múdrym a zároveň nezdržanlivým. Sebaovládanie pritom znamená permanentne zvádzať
boj so svojimi náklonnosťami, túžbami, žiadosťami, slasťami. Úlohou zdržanlivosti je
ovládnuť a krotiť potreby tela, ktoré na človeka bezprostredne doliehajú, nie ich však úplne
potláčať. Sokrates tiež presadzuje myšlienku, že istý stupeň zdržanlivosti robí slasti (radosti)
ešte príjemnejšími. Podľa Sokrata dobro každej jednotlivej veci, tela aj duše sa nedostavuje
náhodou, ale poriadkom správnosťou a umením. Je preto potrebné dbať o usporiadanosť
a upravenosť duše, čím sa ľudia môžu stávať zákonitými a usporiadanými, podobne ako je
usporiadaná geometria. Samotný Sokrates, ako ho vykreslil Xenofón, napĺňal uvedený delfský
ideál. Bol to filozof, ktorý sa permanentne staral o seba (najmä o svoju dušu), a to tak, že
poznával sám seba, bol rozvážny a zdržanlivý, neustále cvičil svoje telo i dušu, bol sebestačný
v zmysle materiálnom i morálnom (Wollner, 2010, 2010b).
Na starostlivosť o seba sa však možno pozerať aj z inej historickej perspektívy, ktorá ma
tiež svoj pôvod v starovekom Grécku. Kult okolo boha Dionýza sa vyznačoval neviazanosťou
a zameraním na intuitívnu, spontánnu stránku bytia. Tí, ktorí ho uctievali, sa oddávali
divokým tancom, výstrelkom, pri ktorých odhadzovali zábrany i svoju obvyklú identitu
a ponárali sa do svojho animálneho nevedomia. Dionýzovský kult sa vyznačoval
otvorenosťou zážitkom, zábave, radosti. Jeho vyznávači sa neusilovali brať život príliš vážne
a nesnažili sa ľudí a udalosti príliš ovládať. Odporúčalo sa život spokojne užívať a
odovzdávať sa mu plnými zmyslami. Cieľom života nemalo byť ovládanie behu sveta,
spoločnosti ani života iných, ale otvorenosť a citlivosť k svetu vecí a ľudí a radosť z nich
(Eliade, 1995, Šulavíková, 2006).
MODERNÁ A POSTMODERNÁ STAROSTLIVOSŤ O SEBA
Jedným z kľúčových znakov modernej starostlivosti o seba, ktorá sa odvíja z vyššie
zmieneného Sokratovského a delfského ideálu, je jej organizovanosť, resp. jej zarámcovanie
v organizačnom kontexte. Wagner (1995) označuje jednu z periód vývoja modernej
spoločnosti pojmom organizovaná modernita. Vzťahuje sa na fázu integrácie veľkej masy
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populácie do formálnych organizácií, ktorá prebiehala od konca 19. storočia. Ľudia sa stávajú
zamestnancami veľkých firiem, zákazníkmi veľkých obchodných domov, občanmi sociálneho
štátu, poslucháčmi a divákmi mediálnych agentúr, žiakmi a študentmi vzdelávacích, či
výchovných inštitúcií. Organizácie slúžia na zaistenie sociálnej, kultúrnej a ekonomickej
reprodukcie spoločnosti počas celého 20. storočia. Modernistická inštitúcia sa podľa
Maffesoliho (2006) vyznačuje hľadaním individuálnej dokonalosti, časovou lineárnosťou,
smerovaním k nejakému cieľu. Pre inštitúciu je tiež príznačné hľadanie vzdialenej racionality,
spoločenského pokroku, ktorý môžeme dosiahnuť asketizmom, zdržanlivosťou
a obmedzovaním seba. V inštitúcii dominuje inštrumentálna racionalita, vertikálna otcovská
moc, ktorú reprezentujú boh, inštitúcie, alebo štát. Podľa Foucaulta (2000, s. 202) sa však
moc v organizáciách nerealizuje ani tak nejakou konkrétnou osobou, ale tým, že osoba je
zakorenená v sociálnom systéme, ktorý „zľaduje distribúcie tiel, plôch, svetiel a pohľadov“.
Organizácia na jednej strane znižuje jednotlivcovi existenciálnu neistotu a na druhej strane
obmedzuje jeho slobodu. Za prísľub stále vyššieho zaistenia zbavuje jednotlivca nezávislosti,
autenticity, slobody a spontaneity a núti ho byť konformným. Okrem toho fungovanie
organizácií prináša byrokraciu, odcudzenie medzi tými, ktorí riadia organizácie a tými, ktorí
sú jej členmi (Keller, 2006). V rámci moderných organizácií sa podľa Foucaulta (1975)
dohľad a kontrola nad jednotlivcami systematizuje a zvnútorňuje. V tomto dohľade sa
dozerajúca moc prelína s údajne nestranným a objektívnym poznaním a tak sa tento dohľad
a kontrola univerzalizujú. S prechodom od industriálnej spoločnosti k spoločnosti služieb
a súčasnou krízou sociálneho štátu a jeho inštitúcií dochádza najmä v oblasti výroby
k rozpadu tradičných veľkých hierarchicky štrukturovaných organizácií a ich premeny, resp. k
vzniku nových pružných a premenlivých postorganizačných sietí. Dochádza k strate
vzájomnej lojality organizácie a človeka a členovia organizácie sa snažia čoraz viac využívať
zdroje, ktoré majú v rámci organizácie k dispozícii pre svoje súkromné ciele na svojej ceste
naprieč organizáciami. (Keller, 2006). Dá sa predpokladať, že premena sa vo výraznejšej
miere dotkla tzv. výrobných organizácií, aj keď tiež nie všetkých a menej inštitúcií
sociálneho štátu. V súčasnosti sa zdá, že je prítomná aj druhá antická tradícia starostlivosti
o seba reprezentovaná hedonistickým dionýzovským ideálom a tá sa týka najmä života
neformálnych zoskupení mladých ľudí.
Maffesoli (2002, 2006) popisuje zoskupenia
mladých ľudí ako postmoderné kmene. Podľa neho je pre tieto postmoderné kmene typické
vrenie zábavy17, ktoré je popudom k prepojeniu sa s inými a svetom. Cez tieto „zúrivé
zjednotenia sa manifestuje kolektívne nevedomie, ktoré pluralitnej osobe umožňuje prejaviť
sa v mnohorakosti svojich masiek. V kolektívnych vzrušeniach je obsiahnutá špecifická
energia schopná odznovu rozhýbať existenciu, ktorá už začala ochabovať“ (Maffesoli, 2006,
s. 142). „Užívanie každého okamihu, radovánky zmyslov, kmeňový hedonizmus, v ktorom sa
však prejavuje aj solidarita, vzájomná pomoc a štedrosť získavajú prevahu nad asketizmom,
zdržanlivosťou a odriekaním, ktoré sú vlastné judo-kresťanskej výchove“ (Maffesoli, 2006, s.
45). Dôležitá je otvorenosť deliť sa s inými o emócie a voľné bytie. Do úzadia ustupuje
uzatvorenosť osoby v jej individuálnosti a hľadanie individuálnej dokonalosti. Život sa
odohráva okolo „hmatateľných figúrok, ktoré poskytujú intuitívne istoty a tvorivé popudy“
17

V popise postmoderných kmeňov používame často Maffesoliho pojmy, aby sme parafrázovaním neskreslili
ich význam.
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(Maffesoli, 2006, s. 110). „PC, TV, mobily sú totemami, pri ktorých sa „ja“ pluralizuje
a pretvára sa v my.“ (Maffesoli, 2006, s. 140).
Na rozdiel od sebestačnej modernistickej
individuality, ktorú viaže s okolím spoločenská zmluva, je osoba žijúca v kmeni závislá od
komunity, ktorej hybnou silou je vynárajúce sa spriaznenosti voľbou. Osoba niečo znamená,
keď navonok prejavuje svoju príslušnosť k nejakému kmeňu nejakým telesným znamením
(pearsing, tetovania, rozličné masky) a existenčnými rituálmi. „Subjekt je kolektívny,
transcendentálny a len následne sa vydeľuje v individuálnych metamorfózach“. (Maffesoli,
2006, s. 104). „Individuálne príbehy, záľuby, sexuálne preferencie atď. nadobúdajú zmysel
len vtedy ak to vidí, číta niekto druhý. Človek existuje len cez pohľad druhých. Aby mohla
byť osoba skutočne tým čím je potrebuje kolektívnu teatrálnosť“ (Maffesoli, 2006, s. 116).
MODERNÁ A POSTMODERNÁ STAROSTLIVOSŤ O SEBA NA PRÍKLADE
ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI
V empirickej štúdii, v nadväznosti na vyššie vymedzený delfský ideál a dionýzovský prístup
a ich popísanú modernú a postmodernú formu, si kladieme otázku, či sú mladí ľudia
umiestnení v ústavnej starostlivosti v otázke starostlivosti o seba orientovaní na dionýzovský
a postmoderný prístup k životu, alebo sa u nich prejavuje delfský ideál. Tiež nás zaujímala
otázka ako vnímajú starostlivosť odborní pracovníci v zariadeniach a to tiež v porovnaní s
dionýzovským a postmoderným prístupom k životu a delfským ideálom. Keďže starostlivosť
o seba je jednou z kľúčových oblastí života v zariadeniach ústavnej starostlivosti je dôležité
vedieť, akým konceptom, resp. reprezentáciou starostlivosti o seba sa riadia deti a mladí
ľudia, ako aj odborný personál zariadenia.
VÝSKUMNÁ VZORKA
Výskum sme realizovali v 8 zariadeniach rezidenciálnej starostlivosti, z toho 5 detských
domovoch a 3 reedukačné centrá. Výber sme robili tak, aby boli zastúpené všetky lokality
Slovenska (východ, stred, západ) a v prípade reedukačných centier typy zariadení:
chlapčenské, dievčenské a koedukované. Kvalitatívnej časti výskumu sa zúčastnilo 34
mladých ľudí pred odchodom zo zariadenia. (priemerný vek 17 rokov, 60% dievčat a 40%
chlapcov, slovenskej národnosti 77%, rómskej 19, 7%, priemerná doba pobytu
v rezidenciálnej starostlivosti bola 2,7 roka). Ďalej riaditelia, riaditeľky zástupcovia,
zástupkyne zariadení (9), vychovávateľky a vychovávatelia (14), sociálne pracovníčky (5),
psychologičky (6) a ostatní (učitelia, majstri a pod.) (2).
METÓDA
Výskum sme realizovali za pomoci pološtrukturovaného interview. Interview sme
realizovali po získaní informovaného súhlasu v nerušených priestoroch zariadenia.
V interview sme sa zameriavali na preskúmanie vnímania prostredia zariadenia a školy, na
sociálne vzťahy a pravidlá ich fungovania, na konflikty, ťažké životné situácie a ich riešenie,
na ciele, plány a zmysel života mladých ľudí a tiež starostlivosť a starostlivosť o seba.
Výskum realizovalio 5 výskumníkov s viacerými skúsenosťami s realizáciou interview podľa
pripraveného scenára a po spoločnom vyhodnotení pilotných interview.
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SPÔSOB ANALÝZY
Interview boli nahrávané a doslovne prepísané. Analýzu sme realizovali vo voľnom
rámci induktívnej tematickej analýzy (Braun, Clark, 2006). V prvej fáze analýzy, v
otvorenom kódovaní, bolo identifikovaných 88 kategórii, napr. dôvernosť, informovanosť,
kontakt s kurátorom, odchod - príprava na odchod, pravidlá – porušovanie, rituály a oslavy,
starostlivosť - návrhy na zlepšenie, ťažká životná situácia a pod. V druhej fáze analýzy sme
sumarizovali kategórie týkajúce sa starostlivosti o seba mladých dospelých v ústavnej
starostlivosti. U zamestnancov v ústavnej starostlivosti sme prihliadali aj na ďalšie kódy
starostlivosti, v ktorých sa mohlo prejaviť, k akej starostlivosti o seba vedú deti, čo u nich
podporujú, ako si predstavujú starostlivosť detí o seba ( boli to kódy: starostlivosť – aktivity,
starostlivosť - filozofia, etické zásady, starostlivosť – forma, starostlivosť - individuálny plán,
starostlivosť - jej vplyv na dieťa, starostlivosť - návrhy na zlepšenie, starostlivosť problémové deti, starostlivosť – problémy, starostlivosť - riešenie problémov, starostlivosť –
systém, starostlivosť – ukončenie, starostlivosť – zásady, starostlivosť dieťaťa o iných,
starostlivosť externá. V tretej fáze sme zisťovali, či pasáže textov, ktoré označovali tieto
kategórie možno zaradiť do rámca sokratovskej a platónskej tradície a modernistickej
koncepcie rezidenciálnej starostlivosti a do dionýzovskej tradície a postmodernistickej
koncepcie, ktoré sme popísali vyššie. V prvých dvoch fázach analýzy realizovali kódovanie
dvaja výskumníci najskôr spoločne a potom po získaní spoločného konsenzu a vytvorení
konečného zoznamu kódov samostatne. Tretiu fázu kódovania realizoval autor pre potreby
tejto štúdie.
VÝSLEDKY
V nasledujúcich tabuľkách uvádzame obsahy kódov starostlivosti o seba zaradených
v rámci dvoch teoretických prístupov podľa mladých ľudí a zamestnancov ústavnej
starostlivosti.
Tabuľka 1 Starať sa o seba podľa mladých ľudí v ústavnej starostlivosti
Sokratovská a platónska tradícia
Dionýzovská tradícia a postmodernistická
a modernistická koncepcia
koncepcia
- Vedieť zvládať veci, nebyť tvrdohlavým,
- viesť sa v rytme dňa: vstať – hygiena počúvať iných (sebakontrola*)
chodenie – čakanie – fajčenie (rytmus života)
- byť čistý a opratý, starať sa o rajón, učenie - použitie skromných finančných prostriedkov
a hygienu (usporiadanosť)
– prvá je kozmetika (dievča), oblečenie
a darčeky, cigarety (sebaprezentácia,
- prekuknúť, ovládnuť inštitúciu, naučiť sa
okamžitý pôžitok); vybitie a nabitie energie
účelovému správaniu (racionálnosť,
pragmatickosť)
- nebyť v minulosti ani v budúcnosti, žitie
prítomnosti (žitie tu a teraz)
- ovládnuť svoje lákadlo (PC) (zdržanlivosť)
- vedieť rozpoznať hranicu fatálneho
prekročenia hraníc pravidiel (sebakontrola)
* v zátvorkách uvádzame znaky tej ktorej tradície, resp. koncepcie

-

Tabuľka 2 Starať sa o seba podľa zamestnancov ústavnej starostlivosti
Sokratovská a platónska tradícia
Dionýzovská tradícia a
a modernistická koncepcia
postmodernistická koncepcia
privyknúť dieťa na pravidlá, ktoré fungujú
- pomáhať si navzájom, participovať,
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v práci (usporiadanosť, sebakontrola)
zdieľať; spolupatričnosť; „rodinná“
atmosféra, symbióza momentov
- dať im víziu lepšej budúcnosti, vyrobiť im plán
(skupinové žitie, zdieľanie)
(prospektívnosť)
- využívať intuíciu z pôvodnej rodiny;
- pomôcť uvedomiť si vlastné možnosti
(rozvážnosť)
- starostlivosť riadiaca sa sympatiami
(emocionálnosť)
- postupovať podľa racionality zákonov
a vyhlášok, vyhodnocovať, bilancovať, tlmiť
- žiť okamžikmi prítomnosti, lebo
emocionálne výkyvy (nadvláda rozumu nad
budúcnosť je neistá; byť bližšie k realite,
telom)
zažívať veci (žitie tu a teraz)
- izolovať od vonkajších sociálnych sietí
- starostlivosť o seba a vychádzanie
s druhými ako navzájom spojené veci
- keď má dieťa 18 rokov je dospelé a patrí do
(individuálnosť napojená na kolektívnosť)
iného dospelého, resp. svojho individuálneho
sveta (sebestačnosť)
- odobrať telefóny, výstredné predmety (neg.
kmeňových znakov)
* v zátvorkách uvádzame znaky tej ktorej tradície, resp. koncepcie
ZÁVERY
Výskumná sonda ukázala, že znaky sokratovskej, platónskej, ako aj dionýzovskej tradície
sa dajú identifikovať v starostlivosti o seba mladých dospelých žijúcich v ústavnej
starostlivosti na Slovensku. Možno tiež predpokladať, že tieto znaky starostlivosti o seba
prijali mladí dospelí v rámci fungovania vyššie popísaných modernistických organizácií,
postorganizačných sietí ako aj v rámci života mladých ľudí v tzv. postmoderných kmeňoch,
ktoré sú pokračovaním týchto dvoch tradícií. Starostlivosť o seba v rámci sokratovskej,
platónskej tradície a modernistickej koncepcie organizácie znamená najmä samostatné
sebaobslužné činnosti a čiastočne aj sebakontrolu, nezávislosť, plánovanie, uvážené
hospodárenie a rešpektovanie pravidiel dospelého sveta. Starostlivosť o seba v rámci
dionýzovskej tradície a pod predpokladaným vplyvom postorganizačných sietí a
postmoderných kmeňov znamená najmä starostlivosť o vonkajšiu sebaprezentáciu
(kozmetika, oblečenie a pod.), ale tiež spolupatričnosť, užívanie si okamžitých potešení,
vybíjanie a nabíjanie energie a pod.
V prístupe odborných pracovníkov k starostlivosti mladých ľudí o seba sa rovnako
prejavili obidva zmienené prístupy. V rámci sokratovskej tradície a modernej koncepcie
starostlivosti o seba sme identifikovali dôraz na pravidlá, na plánovanie budúcnosti
a smerovanie k samostatnosti, na racionálne postupy podľa predpisov, ktoré prevažujú nad
emocionálnym prístupom. V rámci dionýzovskej tradície a postmodernej starostlivosti o seba
sme zase identifikovali dôraz na prežívanie prítomnosti, vzájomnosť, zdieľanie a intuíciu.
Keďže sme zistili, že uvedené tendencie sa prejavujú v rôznych typoch zariadení a niekedy
súčasne aj u tých istých mladých dospelých, zdá sa, že sa v ústavnej starostlivosti nebudeme
môcť vyhnúť súbežnej, či zmiešanej existencii uvedených dvoch tendencií v starostlivosti
o seba. Preto je na mieste otázka, či a ako je možná ich koexistencia? Dôležitá je napr. otázka
vzťahu individuálneho a kolektívneho. Subjekt, mladý človek čerpajúci energiu zo svojich
sociálnych zoskupení, je podľa Maffesoliho (2006) kolektívny, ale následne sa vydeľujúci
v individuálnych metamorfózach, ktoré je potrebné podporovať (pritom je ale potrebné
chápať jeho kolektívne ukotvenie). U mladých ľudí, ktorým záleží na sebaprezentácii je
možno dobré uspokojiť ich potrebu teatrálnosti, ich potrebu videnia cez pohľady iných, ktoré
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im v konečnom dôsledku poskytujú pohľad na seba. Popri vedeniu k samostatnosti a
nezávislosti je dôležité, aby mladí ľudia participovali na sociálnom živote, starostlivosti,
ktorú poskytuje zariadenia ako aj na chode organizácie (poukazujú na to aj naše skúsenosti
s ústavnou starostlivosťou v Slovinsku a Škótsku). A napokon je tiež možné posilnenie
„vecí“ na pomedzí uvedených dvoch tendencií, napr. rozvíjať manuálne návyky – archaický
dotyk s predmetmi a zároveň rozvíjať túto zručnosť ako nástroj individuálneho sebarozvoja.
Všeobecne je tiež dôležité, aby deti a mladí ľudia v ústavnej starostlivosti mali podporu
v konceptualizácii svojej starostlivosti o seba, pretože v našom výskume sme sa stretávali aj s
tým, že mladí ľudia nevedeli priamo povedať či a ako sa starajú o seba.
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Abstrakt:
V našom príspevku sa zaoberáme témou komunity v kontexte pracoviska a organizácie.
Uvádzame viaceré témy z oblasti komunitnej psychológie a diskutujeme o nich z pohľadu
pracovnej psychológie. Sumarizujeme výskumné poznatky, pričom sa venujeme aj príbuzným
pojmom a poukazujeme na možnosti pre ďalší interdisciplinárny výskum. Špecificky sa
zameriavame na význam komunity na pracovisku a zážitok komunity v práci. Napokon
uvádzame intervencie, ktorými možno podporiť budovanie komunít v organizáciách.
Kľúčové slová: komunita na pracovisku, zážitok komunity
Abstract:
In our contribution, we focus on a community at workplace and organization context. We
describe several topics of community psychology and discuss them from the point of view of
work psychology. We summarize research findings, while we pay attention to similar
concepts and point at the opportunities for further research. Specifically, we focus on a value
of community at workplace and sense of community at work. At last, we summarize
interventions, which can lead to building of communities at organizations.
Key words: community at workplace, sense of community

ÚVOD
V populárnej organizačnej literatúre je komunitný život na pracovisku horúcou témou,
ktorá dominuje aj v zamestnaneckých prieskumoch. Piaty ročník prieskumu realizovaný
organizáciou „Great Place to Work“, do ktorého sa zapojilo viac ako 500 000 pracovníkov
z celého sveta, vyústil do správy s názvom „Spoločnosť ako komunita“ (Company as
community, 2015). Výsledkom prieskumu je pomenovanie hlavných faktorov, na základe
ktorých pracovníci vnímajú pracovisko pozitívne. Na popredných miestach sa umiestnili
výroky: Zaobchádza sa so mnou ako s plnohodnotným členom, bez ohľadu na to, akú mám
pozíciu. Môžem sa spoľahnúť na ľudí, že budú so mnou spolupracovať. Keď som prišiel do
firmy, cítil som sa tu vítaný. S ľuďmi sa tu jedná férovo, bez ohľadu na vek. Cítim sa tu ako
súčasť „rodiny“ alebo „tímu“.
V časopise Harvard Business Review, ktorý patrí medzi najčítanejšie odborné
periodiká pre manažérov, nachádzame články poukazujúce na význam komunity na
pracovisku (napr. „We all need friends at work“, Riordan, 2013; Rebuilding Companies as
Communities, Mintzberg, 2009 a What Holds a Company Together, Goffee a Jones, 1996).
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Popularita tejto témy sa spája s aktuálnymi výzvami firiem ako sú snaha o zvyšovanie
angažovanosti pracovníkov alebo zabezpečenie well-beingu zamestnanca na pracovisku. Zo
širšieho uhla pohľadu je záujem poháňaný prioritami súčasných organizácií, napríklad
potrebou vysokej výkonnosti, neustálych inovácií a rýchlej adaptácie na prostredie. Goffee
a Jones (1996) predpokladajú, že práve komunitné organizácie budú s väčšou
pravdepodobnosťou posilňovať záväzok voči spolupráci, zdieľanie nápadov a vízie, čo sú
nevyhnutné podmienky pre úspech firmy v dynamickom prostredí. Záujem odborníkov však
zatiaľ nie je dostatočne reflektovaný odbornou verejnosťou, ktorá by tému spracovala
pomocou výskumu. Boyd (2014), ktorý sa zameral na prienik organizačných štúdií
a komunitnej psychológie, analyzoval články publikované v časopisoch Journal of
Community Psychology a American Journal of Community Psychology publikované v rokoch
2001 a 2011. Zistil, že výskum sa uskutočňuje prevažne v komunitných organizáciách, zatiaľ
čo súkromný a vládny sektor sú skúmané najmenej.
V našom príspevku sa zamýšľame nad tým, ako môžu poznatky, pojmový aparát
a metódy komunitnej psychológie prispieť k riešeniu problémov, ktorými sa zaoberá pracovná
psychológia. Našim cieľom je poukázať na vzájomné prieniky týchto psychologických
disciplín. Sumarizujeme aktuálne poznatky o komunitách na pracovisku a definujeme tiež
oblasti, v ktorých štúdie absentujú, čim naznačujeme možnosti pre ďalší interdisciplinárny
výskum.
ORGANIZÁCIE AKO KOMUNITY
Komunitná psychológia študuje jednotlivca v kontexte komunity. Komunitu chápeme
ako sociálnu jednotku rôznej veľkosti, ktorú spájajú spoločné hodnoty alebo ktorá zdieľa
spoločné prostredie. Small a Supple (2001) definujú komunitu ako sociálne vzťahy, ktoré
majú jednotlivci na základe skupinového konsenzu, zdieľaných noriem a hodnôt, spoločných
cieľov, pocitu identifikácie, prináležitosti a dôvery. Podľa Gusfielda (1975) možno rozlíšiť
dve dimenzie komunity: teritoriálnu a vzťahovú. Vzťahovú dimenziu vystihuje povaha
a kvalita vzťahov v komunite. Teritoriálna dimenzia je definovaná fyzickou blízkosťou členov
komunity, zdieľaným priestorom. Výskyt jednotlivcov na jednotnom území ešte nie je
dostatočnou podmienkou pre vznik komunity, pokiaľ medzi jednotlivcami nedochádza
k interakciám a nevzniknú medzi nimi vzťahy. Zdieľané teritórium tiež nie je nevyhnutnou
podmienkou pre vznik komunity. Napríklad, komunita vedcov zaoberajúcich sa určitou témou
môže fungovať aj napriek veľkej fyzickej vzdialenosti. V prípade komunít na pracovisku
môžeme pozorovať obe dimenzie. Klein a D’Aunno (1986) definujú komunitu na pracovisku
ako pocit členstva, participácie a identifikácie pracovníka s pracovnou skupinou alebo
skupinou, ktorá s prácou súvisí. Komunitou teda môžu byť aj tímy alebo väčšie organizačné
celky, avšak vznik komunity nie je priamo naviazaný na štruktúru organizácie. Komunity
môžu zostať organizáciou nerozpoznané (Brown, Duguid, 1991). Sú fluidné, prekračujú
hranice formálnych štruktúr.
Vzhľadom na príbuznosť pojmov je potrebné odlíšiť komunitu od pracovnej skupiny.
Skupiny na pracovisku chápeme ako formálne vymedzené sociálne jednotky, ktoré sú
organizované a hodnotené v súvislosti s úlohami, ktoré jednotlivci vykonávajú (Brown,
Duguid, 1991). Špecifickým typom skupiny na pracovisku je tím, členovia ktorého
spolupracujú na spoločnom cieli. Tím charakterizujú aj jednotlivé roly, ktoré zastávajú
98

členovia tímu, zameranie sa na jednotný cieľ, nie na individuálne úlohy, časté interakcie,
diskusie, spoločné plánovanie a riešenie problémov. Cavallari (2015) popisuje rozdiel medzi
tímom a komunitou nasledovne: Tím sa zameriava na konkrétnu úlohu, s cieľom zabezpečiť
želané výstupy, riadi sa pravidlami. Komunita je zaviazaná vyššiemu zámeru (vízii), riadi sa
spoločným poslaním a zdieľa rovnakú kultúru. Royal a Rossi (1996) definujú komunitu
v organizácii na základe nasledujúcich kritérií: zdieľaná vízia, zdieľané hodnoty, zdieľaný
účel, dôvera, rešpekt, staranie sa, ocenenie, komunikácia, participácia, tímová spolupráca
a zahrnutie diverzity.
Môžeme organizácie vnímať ako komunity? Z pohľadu organizačnej teórie sa
organizácie definujú ako sociálne entity, ktoré sú zamerané na cieľ, dizajnové ako samostatne
štruktúrované a koordinované systémy a prepojené s vonkajším prostredím (Daft, 2012).
Maanen a Barley (1982) však poukazujú na to, že na organizácie môžeme nazerať aj ako na
komunity, napríklad zdôrazňujúc profesijné komunity (napr. lekári, učitelia, účtovníci a pod.)
alebo teritoriálne komunity (napr. kolegovia zdieľajúci poschodie). Etablovaným typom
komunity v organizáciách sú praktické komunity, ktorých cieľom je učenie sa a tvorba
inovácií v určitej expertnej oblasti (Brown, Duguid, 1991).
Zmena perspektívy umožňuje iné chápanie problémov pracovnej a organizačnej
psychológie. Napríklad, problematika moci je z organizačného pohľadu vnímaná najmä cez
hierarchickú štruktúru. Moc je spojená s riadiacimi pozíciami. Oproti tomu, perspektíva
profesijných komunít umožňuje pochopenie moci aj na základe iných kritérií, ako odbornosť,
či osobné vzťahy (Maanen, Barley, 1982). Príslušnosť ku komunite podmieňuje správanie
pracovníka. Chápanie organizácie ako súboru komunít alebo rozpoznanie potenciálu
organizácie byť komunitou môže prispieť k lepšiemu porozumeniu problémov, ktorým
moderné organizácie čelia. Poznanie zákonitostí, ktoré platia pre komunity, môžu odborníkom
pomôcť aj pri realizácií intervencií na pracovisku.
Špecifikom komunitnej psychológie je jej systémový prístup - zameriavanie sa na
viaceré úrovne analýzy systému (Nelson, Prilleltensky, 2010): mikrosystém (napr. rodina,
pracovný tím, sociálne siete), mesosystém (prepojenia medzi systémami, napríklad medzi
rodinou a pracoviskom) a makrosystém (sociálne normy, politiky, hodnoty). Tento pohľad
umožňuje zachytenie vzájomných vplyvov a interakcií medzi úrovňami systému.
Voydanoff (2001) vníma komunitu ako mikrosystém a vo svojom článku opisuje
konceptuálny model, ktorý môže byť prínosný aj pri skúmaní komunít na pracovisku.
Sociálna štruktúra komunity je definovaná Sampsonom (tamže) ako schopnosť štruktúry
komunity realizovať zdieľané hodnoty členov a zachovať efektívnu sociálnu kontrolu.
Komunity môžeme preto analyzovať z pohľadu ich veľkosti, hustoty a homogenity, dĺžky
členstva, formálnych a neformálnych väzieb, pracovných pozícií a pod.
Druhým významným konceptom sú sociálne siete, teda pretrvávajúce sociálne
prepojenia medzi jednotlivcami. Umožňuje skúmanie komunít za pomoci analýzy prepojení.
Zaujíma nás veľkosť siete (počet jednotlivcov, s ktorými má člen siete prepojenia), zloženie
siete (typ vzťahov), diverzita a heterogenita, trvanie prepojení, hustota siete (miera, v akej sa
členovia siete navzájom poznajú), prístupnosť (vzdialenosť členov a frekvencia interakcií)
a iné (Wellman a kol., 1997 in Voydanoff, 2001).
Ďalším významným konceptom je sociálny kapitál. Bourdieu (1986) ho definuje ako
súhrn aktuálnych a potenciálnych zdrojov, ktoré sú spojené s členstvom v skupine. Na
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komunity v organizáciách sa teda môže pozerať z pohľadu ich prínosu pre členov, ale aj pre
celú organizáciu. Súvisiacim pojmom je zážitok komunity, ktorý podľa Sarasona (1974)
charakterizuje vnímanie podobnosti, vzájomnej naviazanosti a ochoty zachovať túto
naviazanosť tým, že druhým poskytujem to, čo potrebujú a cítim sa ako súčasť väčšieho,
stabilného celku. Keďže sa jedná o koncept, ktorý má výrazný potenciál aj pre pracovný
a organizačný kontext, venujeme sa mu podrobnejšie v jednej z kapitol tohto príspevku.
Napokon, komunity môžeme skúmať aj s prihliadnutím na komunitnú spokojnosť, t.j.
spokojnosť s jednotlivými aspektami komunity alebo s komunitou celkovo. V literatúre
nachádzame množstvo charakteristík, s ktorými sa komunitná spokojnosť môže spájať, ako je
veľkosť, participácia, či zloženie komunity z hľadiska demografických ukazovateľov (Harris,
1995 in Voydanoff, 2001). Každý z opísaných konceptov je rozpracovaný aj metodologicky.
Metódy etablované v komunitnej psychológii môžu byť inšpiráciou aj pre pracovnú
a organizačnú psychológiu.
V nasledujúcej časti textu sa zameriame na význam komunity na pracovisku.
Sumarizujeme výskumné poznatky, pričom sa venujeme aj príbuzným pojmom z oblasti
organizačnej a pracovnej psychológie. Napokon si kladieme otázku ako možno podporiť
formovanie komunít v organizáciách.
VÝZNAM KOMUNITY NA PRACOVISKU
Na význam komunity na pracovisku môžeme nazerať z pohľadu zamestnanca,
aj z pohľadu organizácie. V minulosti bol život človeka úzko prepojený s prirodzenými
komunitami, napr. susedstvom, či náboženskou obcou. Tieto komunity uspokojovali
množstvo potrieb jednotlivca – poskytovali mu podporu pri starostlivosti o deti, ponúkali
príležitosti pre rozvoj a sebarealizáciu. Vznik moderných organizácií, ktoré sú zdrojom práce
väčšiny populácie, viedol k odtrhnutiu ľudí od pôvodných komunít (Burroughs, Eby, 1998).
Klein a D´Aunno (1986) konštatujú, že vzhľadom na množstvo času, ktorý v práci človek
bežne trávi je len málo jednotlivcov (možno s výnimkou rodiny), ktorí sú súčasťou života
jedinca viac, než ľudia na pracovisku. Potreba byť súčasťou skupiny, ktorá definuje identitu
človeka a pomáha mu v každodennom živote, však u ľudí pretrváva. Preto je prirodzené, že
pracovníci očakávajú, že funkciu prirodzených komunít preberie organizácia.
V organizačnej praxi pozorujeme, že firmy si uvedomujú svoj potenciál adresovať
potreby zamestnancov, uspokojovanie ktorých bolo tradične úlohou komunít. Napríklad,
ponúkajú pracovníkom pomoc pri starostlivosti o rodinu formou firemných škôlok. Brown
a Duguid (1991) poukazujú na význam komunít v organizácii pre učenie sa. Prínos sa
prisudzuje aj zážitku komunity, ktorý sa spája s well-beingom člena komunity (Ornish, 1998).
Pozitívne dopady komunitného fungovania na pracovisku na prežívanie, či výkonnosť
pracovníka však zatiaľ neboli dostatočne preskúmané. Chýba tiež analýza vzťahu komunity
s kľúčovými premennými pracovnej a organizačnej psychológie, ako sú motivácia
a angažovanosť pracovníkov, pracovné postoje, ako spokojnosť, či organizačný záväzok.
Na druhej strane, autori zaoberajúci sa organizáciami zadefinovali viacero pojmov, ktoré
súvisia s komunitami, hoci priamo nevychádzajú z pojmového aparátu komunitnej
psychológie. Príkladom je fenomén organizačného občianstva, ktorý bol pôvodne označený aj
ako „syndróm dobrého vojaka“ (Organ, 1988). Správanie, ktoré je prejavom organizačného
občianstva prispieva k efektívnemu fungovaniu organizácie, hoci nie je vyžadované, ani
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formálne odmeňované. Je teda výsledkom osobnej voľby pracovníka. Typickým prejavom je
ochota pomôcť druhým kolegom, urobiť aj prácu nad rámce povinností, ale aj lojalita voči
firme. Prejavy pripomínajú správanie jednotlivca v komunite. Metaanalýza autorov Podsakoff
a kol. (2000) poukazuje na pozitívny vzťah občianstva s výkonom a organizačnou
efektívnosťou.
Problematika komunít je v organizačnej praxi spájaná aj so spoločenskou
zodpovednosťou firmy. Záujem o túto tému siaha do 90-tych rokoch minulého storočia, kedy
viaceré organizácie čelili kritike, kvôli negatívnym spoločenským dopadom ich podnikania
(napríklad únik ropy do mora z ponoreného tankeru spoločnosti Shell, bojkot zákazníkov po
odhalení nekalých praktík vo výrobných fabrikách firmy Nike a pod.). Organizácie pod
tlakom spoločnosti začali venovať väčšiu pozornosť svojmu imidžu (Porter, Kramer, 2006).
Viaceré definície spoločenskej zodpovednosti explicitne uvádzajú záväzok organizácie voči
lokálnym komunitám, ktoré ich biznis ovplyvňuje (Dahlsrud, 2008). Pozitívne dopady
spoločenskej zodpovednosti boli viackrát výskumne podporené. Podľa Portera a Kramera
(2006) môže byť zdrojom konkurenčnej výhody a vyplatí sa aj z finančného hľadiska
(Orlitzky a kol., 2003). V prípade riešenia konfliktov s lokálnymi komunitami a pri ich
prevencii je v prvom rade potrebné, aby korporácie komunity poznali a dokázali s nimi
komunikovať (Calvano, 2008). Aj tu je priestor pre spoluprácu medzi organizačnou
a komunitnou psychológiou, ktorá môže pomôcť pri analýze lokálnych komunít a tvorbe
programov spoločenskej zodpovednosti, ktoré budú skutočným prínosom pre komunity.
Podľa Hansona (2004) budovanie sociálnej komunity na pracovisku pomáha posilniť
puto medzi jedincom a organizáciou. Naznačuje, že komunitný život by mal byť pre firmy
prínosný. Hoci príbuzné pojmy sú predmetom záujmu organizačných vied a pracovnej
psychológie, v súčasnosti v literatúre nenachádzame dostatočný výskum, ktorý by sa
podrobne venoval problematike významu komunít na pracovisku.
PSYCHOLOGICKÝ ZÁŽITOK KOMUNITY NA PRACOVISKU
Jednou z najvýznamnejších tém komunitnej psychológie je psychologický zážitok
komunity. McMillan a Chavis (1986) definujú zážitok komunity ako pocit členov komunity,
že sú jej súčasťou, že im navzájom na sebe záleží. Halamová (2002) v preklade anglického
termínu “sense” zdôraznila subjektívny aspekt zážitku, ktorý nie je spojený s konkrétnym
zmyslovým vnemom. Zážitok vzniká vzájomným pôsobením jednotlivca a skupiny.
McMillan a Chavis (1986) opisujú 4 oblasti zážitku komunity. 1. Členstvo (vnímanie seba ako
časti celku), 2. Vplyv (vzájomné pôsobenie medzi jednotlivcom a komunitou), 3. Integrácia a
naplnenie potrieb (vnímanie jednotlivca, že komunita uspokojuje jeho potreby) a 4. Zdieľané
emocionálne prepojenie (silná citová väzba členov ku komunite).
Burroughs a Eby (1998) vo svojej štúdii konceptualizujú psychologický zážitok
komunity v práci (PSCW) pomocou šiestich dimenzií: 1. Podpora pracovníka (členovia
komunity sú ochotní pomôcť si navzájom), 2. Emocionálne bezpečie (členovia pociťujú
vzájomnú dôveru, cítia, že si môžu dôverovať), 3. Pocit prináležitosti (členovia sa stotožňujú
s druhými členmi komunity a vnímajú, že do organizácie patria), 4. Duchovné puto (členovia
stelesňujú princípy, založené na spiritualite, etike a hodnotách, ktoré pretlmočia do
každodenných aktivít a rozhodnutí), 5. Orientácia na tím (členovia sú angažovaní, zapojení
a mobilizovaní dovtedy, kým sa skupina uberá jednotne smerom k jasnej zdieľanej vízii
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a spoločnej stratégii), 6. Pravdovravnosť (členovia komunikujú úprimne, aktívne sa počúvajú,
riešia konflikty a vyjadrujú svoje emócie). Výskum autoriek, ktorý realizovali na skupine 256
respondentov potvrdil existenciu prvých piatich faktorov, avšak naznačil, že koncept môže
pozostávať aj z dodatočných faktorov. Autorky zároveň skúmali vybrané príčiny a dôsledky
zážitku komunity na pracovisku (tamže). Potreba afiliácie viedla k silnejšiemu zážitku
komunity. Preukázala sa tiež súvislosť s pracovnou spokojnosťou a organizačným
občianstvom. Pracovná spokojnosť figuruje ako čiastočný mediátor vzťahu medzi zážitkom
komunity a organizačným občianstvom. Burroughs a Eby (1998) zdôrazňujú, že pracovisko je
pre jednotlivca zdrojom, ktorý mu poskytuje komunitné hodnoty. Konštatujú, že pracovníci,
ktorí majú na pracovisku zážitok komunity vnímajú, že organizácia uspokojuje ich potreby
ako aj potreby ich rodín a zvyšuje tak kvalitu ich života.
Zážitok komunity na pracovisku analyzovali aj Royal a Rossi (1996) a zistili, že silný
zážitok sa spájal s inováciou, pozitívnym postojom k zmene a menšou mierou rolových
konfliktov, vyššou spokojnosťou a organizačným záväzkom.
N
apriek tomu, že zážitok komunity je pomerne detailne preskúmaný jav, v kontexte
organizácií jeho výskum nie je dostatočný. Výskum by sa mal zamerať na detailnejšiu
analýzu príčin a dôsledkov zážitku komunity na pracovisku, ako aj na jasnejšie vymedzenie
voči príbuzným pojmom, ako je napríklad klíma a atmosféra v tíme, organizačný záväzok, či
organizačné občianstvo. Štúdie overujúce obsahovú validitu týchto konceptov by umožnili
lepšie vyjasnenie pojmového aparátu.
BUDOVANIE KOMUNITY NA PRACOVISKU
V predošlých častiach nášho príspevku sme sa zamerali najmä na význam komunity na
pracovisku a možnosti skúmania komunít v kontexte organizácií. Vzhľadom na potenciál
komunity si ďalej kladieme otázku: aké aktivity napomáhajú budovaniu komunity na
pracovisku? Existuje viacero postupov, ktoré prispievajú k jej utváraniu. Napríklad zdieľanie
a vzájomné obohacovanie (v organizačnej praxi môže ísť o vzájomný rozvoj zručností
a zdieľanie poznatkov relevantných pre prácu), aktivizmus a organizovanie sa prispievajú ku
komunitnému fungovaniu (napríklad spoločné riešenie problémov, ktoré pracovníkov
v organizácii trápia). Odporúčania, ako budovať komunitu na pracovisku nachádzame aj
v odbornej literatúre. Autori často zdôrazňujú komunikáciu a zdieľanie spoločnej vízie,
podporu pozitívneho imidžu firmy v očiach zamestnancov, zapájanie organizácie do
dobročinných projektov, podporu diverzity vnútri organizácie (napr. ženy na manažérskych
pozíciách), podporu vzájomného učenia sa a zdieľanie poznatkov, spravodlivé a transparentné
systémy (Rossi, Shank, 2001).
Viacerí autori poukazujú na význam komunikácie pri budovaní komunity na
pracovisku. Najmä v prípade pracovníkov, ktorí sú navzájom geograficky vzdialení a pracujú
vo virtuálnych tímoch, je potrebné venovať pozornosť ich vzájomnej komunikácii (Pickering,
King, 1995). Stein (2006) sa vo svojej štúdii zaoberal vznikom zážitku komunity na
pracovisku. Na skupine viac ako 2000 zamestnancov vybranej zdravotníckej organizácie
zisťoval, ako súvisí s komunikáciou medzi pracovníkmi na úrovni oddelenia, regiónu a celej
organizácie. Vo výskume zistil, že pracovníci subjektívne preferujú pri utváraní zážitku
komunity osobnú komunikáciu tvárou v tvár, prípadne emailovú poštu. Naopak, telefonická
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komunikácia bola menej preferovaná. Pracovníci zároveň používali firemný intranet, ktorý
podľa nich podporoval zážitok komunity naprieč organizáciou.
White a kol. (2010) pomocou interview zisťovali, ako tok informácií v organizácii
súvisí s pociťovaním zážitku komunity. Zaujímavým zistením je význam komunikácie s top
manažmentom. Pracovníci, ktorí mali priamu komunikáciu s generálnym riaditeľom
pociťovali väčšiu osobnú zodpovednosť za obhajovanie záujmov organizácie a boli
spokojnejší s informáciami, ktoré dostávali. Štúdia poukázala na význam osobných stretnutí –
hoci sú náročnejšie na čas, pre pracovníkov boli zdrojom spätnej väzby a priamej
komunikácie s manažérmi. Pozitívne bola vnímaná aj emailová komunikácia, ktorá stierala
vnímanie hierarchickej štruktúry organizácie a posilňovala priamu komunikáciu naprieč
firmou.
Komunitný život na pracovisku je v súčasnosti predmetom mnohých organizačných
intervencií, hoci je tento cieľ často nevedomý alebo inak pomenovaný. V organizačnej praxi
sa stretávame napríklad s intervenciami zameranými na zlepšenie vzťahov, vyjasnenie rol a
cieľov v tíme, tzv. team-building. Klein a kol. (2009) poukazujú na pozitívny dopad teambuildingu na výstupy tímu. Hoci primárnym cieľom je podpora fungovania tímu, dopady
môžu mať význam aj z hľadiska komunitného fungovania (podpora vzájomnej dôvery,
prináležitosti a zdieľaných hodnôt). Druhou skupinou aktivít sú podujatia pre širšiu
organizáciu. Stein (2006) uvádza celofiremné akcie, na ktorých majú pracovníci možnosť
vzájomnej interakcie. V praxi to bývajú firemné večierky, športové dni alebo dni so
zapojením členov rodín pracovníkov. Ďalším populárnym pojmom je tzv. networking –
prepájanie pracovníkov, podpora nadväzovania vzájomných vzťahov. Odborníci sa tiež
venujú pracovnému priestoru a jeho dizajnu s prihliadnutím na podporu interakcií
a komunitného fungovania pracovníkov. Novinkou je napríklad zapojenie samotných
pracovníkov do dizajnovania pracovného priestoru, takzvaný komunitný dizajn pracoviska
(Donnelly, 2014). Menej sa však stretávame s vyhodnocovaním týchto aktivít z pohľadu ich
dopadu na komunitný život firmy.
ZÁVER
V našom príspevku sme sa zamerali na definovanie prienikov medzi psychológiou
práce a komunitnou psychológiou. Poukazujeme na potenciál, ktorý interdisciplinárna
spolupráca môže mať pre riešenie aktuálnych výziev v organizáciách. Naša analýza
naznačuje, že existuje množstvo príležitostí na výskum, s využitím metód a konceptov
komunitnej psychológie. Hoci organizačná prax vníma komunitný život na pracovisku a s ním
súvisiace témy ako dôležité a aktuálne, záujem verejnosti nie je dostatočne reflektovaný
odborným výskumom. Prehľad tém a návrhov v našom príspevku môže slúžiť ako podnet pre
prípravu výskumných projektov v budúcnosti.
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Abstrakt:
Podpora komunity v čase, keď niekto v rodine zomieral, zomrel, bol pochovávaný, i v čase
smútenia pozostalých, bola v minulosti nepostrádateľná. Komunita bola súčasťou rituálov
rozlúčky a smútenia. Symboly a rituály, ktoré dnes zaznávame a chceme sa z nich doslova
"vyzliecť" (napr. nosenie čierneho odevu), pomáhali pozostalým podporu komunity v
náročnom období zomierania blízkeho a počas smútenia nad jeho stratou získať, resp. udržať.
V príspevku približujeme podporné a ochranné funkcie pre jednotlivca či rodinu, ktoré
komunita plnila v minulosti, a ktoré nestrácajú svoj význam ani dnes.
Kľúčové slová: zomieranie, smútenie, podpora, komunita, rituály
Abstract: In the past, the community support was indispensable when someone in the family
was dying, died, was buried, as well as in the following times of mourning of the surviving
relatives. The community was part of the rituals of the final farewell and mourning. The
symbols and rituals helped the survivors to achieve and to keep the community support in
difficult times of dying of a close person and subsequently, during the time of grieving over
his/her loss. Nowadays, the symbols are undervalued and we literally want to "take them off"
(ie. wearing a black robe). The paper sheds light on the supportive and protective functions of
the community for the individual and/or a family, that were fulfilled in the past and do not
lose their importance even today.
Key words: dying, mourning, support, community, rituals

POSLEDNÉ DNI A TÝŽDNE
„Kedysi bol umierajúci „oficiálny“, jeho smrť bola sociálna udalosť, na ktorej sa
zúčastňovalo všetko susedstvo, a jej rituál bol až puntičkársky nemenný“ (Tavernierová.
1996, s. 10). Smrť bola bežnou súčasťou života, bola viditeľná a nezriedka verejná, keďže
ľudia zomierali aj na verejných priestranstvách bez akejkoľvek pomoci (Haškovcová, 2007).
Od 17teho storočia sa sociálny kruh okolo zomierajúceho postupne zmenšoval. Najprv tým,
že otec zvolal k smrteľnému lôžku svoje deti a hovoril s nimi bez svedkov, až do podoby
individualistickej, keď je „normálne“ zomierať sám v nemocnici (Tavernierová, 1996,
Pompey, 2004). Život je zbožňovaný ako jediné dobro a spoločnosť s tým ochotne súhlasí.
Smrť sa nehodí do života, ktorý kladie na piedestál úspech, zdravie, mladosť a krásu. V tomto
kontexte je ťažké zomierať a každá smrť sa javí ako nespravodlivá a predčasná, poukazujúca
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na limity medicíny (Tavernierová, 1996, Haškovcová, 2007). J.-Ch. Student a kol. (2006)
považujú zomieranie, smrť a smútenie za snáď posledné tabu súčasnosti a ľudia, ktorí ho
zažívajú, potrebujú osobitnú podporu. Reakciou na túto potrebu je paliatívna starostlivosť,
ktorá stojí na dvoch základných pilieroch. Kontroluje bolesť a zabezpečuje, aby zomierajúci
neostával v posledných chvíľach života sám, čím zvyšuje kvalitu života človeka až do
posledného výdychu a prispieva k „dobrej smrti“ (Tavernierová, 1996, Svatošová, 2001,
Student a kol., 2006, Haškovcová, 2007, Munzarová, 2008, Hatoková a kol., 2013).
Zomieranie je výsostne osobný a zároveň sociálny proces, vyžadujúci si priestor, čas a citlivé
zaobchádzanie (Student a kol., 2006). Vzájomná ľudská podpora a spolupatričnosť je
esenciálnou a životne dôležitou súčasťou posledných dní človeka.
ZOMIERAJÚCI
...má postupom procesu zomierania stále menej fyzických i psychických síl. Vzďaľuje
sa od vonkajšieho sveta. Stále menej si želá návštevy známych a susedov, sleduje televíziu,
noviny. Pozornosť zomierajúceho sa sťahuje dovnútra, introvertnie (Haškovcová, 2007,
Albom, 2011). Chce mať však pri sebe pár najbližších ľudí a zomrieť v známom prostredí
s pocitom ochrany (Pompey, 2004, Callananová, Kelleyová, 2005). Zomrieť „doma“ je častá
túžba ľudí zomierajúcich v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Základná potreba
spolupatričnosti je legitímna aj na konci života. Ide o túžbu po láske a náklonnosti u partnera,
priateľov, susedov, kolegov. Izolácia zomierajúceho v inštitúcii prispieva k pocitu opustenosti
(Pompey, 2004).
Aj zomierajúci túži po úcte a uznaní, potrebuje od druhých, aby tieto vyznania voči
nemu vyjadrili (tamtiež). Aj keď si nezriedka praje byť sám vo vnútornom dialógu so sebou,
keďže významnou úlohou obdobia „pre finem“ je integrácia (Erikson, 2015), k procesu
zomierania patrí odovzdávanie hodnôt ako dôležitý pilier identity. Nemôže k nemu však dôjsť
bez prítomnosti iného človeka pri lôžku zomierajúceho, komu bude táto hodnota odovzdaná
(Sobota, 2001, Hatoková, 2013). Zomierajúci teda potrebuje priestor pre seba, ale nie je
dobré, ak zomiera sám v pocitoch osamelosti. Tvárou v tvár smrti potrebuje podporu a čas
blízkych ľudí, aby došlo k vyjadreniu dôležitých emócií a posolstiev.
PRÍBUZNÍ
Sprevádzať svojho blízkeho v jeho posledných dňoch je mimoriadne náročné. Príbuzní
sú zasiahnutí utrpením zomierajúceho, snažia sa spracovať blížiacu sa stratu, navyše sú
konfrontovaní s vlastnou smrteľnosťou, s neistotou a strachom (Student, 2006). Cítia sa
nepripravení, neskúsení, nevedia, čo majú čakať a ako to zvládnu. Legitímne sa pýtajú, ako
dlho bude zomieranie trvať, kedy bude zomierajúci vyslobodený z bolesti a utrpenia, ako
budú vedieť, že je moment smrti tu a ako vyzerá jeho koniec (Křivohlavý, Kaczmarczyk,
1995, Haškovcová, 2007). Tieto otázky sú nezriedka spojené s únavou príbuzných, potrebou
podpory a vystriedania pri lôžku zomierajúceho. Pre príbuzných sú v tomto období veľmi
dôležité spolupatričnosť a zdieľanie reality v rámci širšej rodiny či komunity, v ktorej žijú.
KOMUNITA
Podporné sprevádzanie rodinou, priateľmi, príp. odborníkmi, potrebuje ako
zomierajúci, tak i jeho blízki. Často sprevádzajúci (zdravotníci, dobrovoľníci, priatelia)
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stavajú komunikačné mosty medzi zomierajúcim a jeho rodinou (Otterstedt, 2001, Pompey,
2004). S blížiacou sa smrťou totiž prichádzajú otázky, o čom a ako komunikovať, ako si
načúvať, čo si môžeme dovoliť vypovedať, vnímať či premlčať. Ako zomierajúci tak
i príbuzní sa učia uzatvárať (témy, procesy, vzťah) istú etapu svojho života, vyjadrovať
hlboké pocity (lásky, viny) a potreby (zmierenia, odpustenia), na čo bežne nie sme zvyknutí
ani pripravení. Preveria sa zdroje a spôsoby zvládania náročných situácií všetkých
zúčastnených (Callananová, Kelleyová, 2005). Členovia širšej rodiny a komunity môžu
pomôcť o.i. konkrétnymi skutkami, napr. odbremeniť od vecí „navyše“ cez zabezpečenie
normálneho chodu domácnosti, či vybavovania administratívnych vecí. Príbuzní potrebujú aj
chvíľku času pre seba, aby ich „život mohol ísť ďalej aj v prítomnosti smrti“ (Haškovcová,
2007, s. 80) a nedochádzalo k vyčerpaniu, vyhoreniu a skratom v prežívaní či konaní voči
zomierajúcemu. Emocionálna a duchovná podpora komunity je dôležitá pre príbuzných aj
zomierajúceho. Ak už nie je možná prítomnosť priateľov a známych priamo pri lôžku,
podporou môže byť aj vedomie zomierajúceho a jeho najbližších, že na nich niekto „myslí“,
že sú naďalej súčasťou spoločenstva (Martínez, 2007, Prášilová, 2013).
PRVÉ MOMENTY PO SMRTI BLÍZKEHO
Smrť je individuálny zánik organizmu a teda aj človeka. Prvé minúty po úmrtí
blízkeho sú naplnené bezradnosťou a mnohými otázkami: Čo bude ďalej? Ako budeme bez
neho žiť? Ako citovo spracovať stratu, na ktorú sa doteraz racionálne chystali? Neistota,
zmätenosť a zvláštnosť okamihu je často prekrývaná prílišnou aktivitou, namiesto priestoru
pre ticho. Priechod prvých reakcií na stratu býva rôzny, netreba ich súdiť, ani sa čudovať, keď
sú paradoxné ako napr. motorický nepokoj, záchvat smiechu. Ide o zmes ľútosti, hnevu,
bezmocnosti, strachu. Toto tzv. ohlušenie trvá cca 3-5 dní, kým dôjde k akceptácii straty.
Korešponduje to s časom pohrebu, kedy je už vhodné vyjadriť sústrasť a účasť, lebo príbuzní
sú schopní a ochotní tieto vyjadrenia prijať (Haškovcová, 2007).
Je ťažké ostať s mŕtvym telom sám. Aj v týchto momentoch sa ukazuje dôležitý
význam sociálnej opory. V minulosti v domácom modeli zomierania, hoci mal
z medicínskeho hľadiska mnohé limity, bolo zomieranie sociálnym aktom. Oporou v tejto
situácii bola osobná viera, ale i účastná komunita či susedia. Každý člen rodiny sa v priebehu
života opakovane stretol so zomierajúcim a následne tiež s mŕtvym telom. Každý vedel, ako
vyzerá zomieranie a smrť zblízka, dokonca vedeli čítať znaky blížiacej sa smrti. Sám
zomierajúci i ľudia okolo neho teda vedeli, ako sa majú v tej situácii správať a čo sa od nich
očakáva, aká je ich rola. Rituály prispievali k upokojeniu emocionálne vypätej situácie (viac
Haškovcová, 2007) a zároveň zohrávali dôležitú úlohu pri prejavovaní emócií (Martínez,
2007).
PODPORNÝ VÝZNAM RITUÁLOV A SYMBOLOV
Po skonštatovaní smrti lekárom sa blízki venovali starostlivosti o mŕtve telo, čo má
svoj štandardný postup ako doma, tak i v inštitucionálnom zariadení (Haškovcová, 2007).
Zomrelému sa zatlačili oči, podviazala sa brada, umylo sa, ošetrilo a zabalilo či oblieklo sa
telo, sňali sa cennosti. Dve hodiny bolo telo ponechané v pokoji (izba, pietna miestnosť).
Z hygienických dôvodov, ale i kvôli symbolickým významom, sa ustálili rituály správania po
smrti blízkeho, ktoré o.i. popísali Ľ. Pulišová (2011) a A. Mann (2013).
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Aby duša mohla vyletieť, sa otvorilo okno. Kedysi sa v čase posledného výdychu
zastavili hodiny a zahalilo sa zrkadlo, aby sa „duša nezľakla“, keď v ňom neuvidí fyzický
obraz a aby sa do domu nevracala. Kedysi na už mŕtve telo položili otvorenú modlitebnú
knižku a tanier, na ktorom bola krútená sviečka - hromnička. Cez modlenie ju zapálili. Dnes
sviečky zapaľujeme na hroboch ako symboly večného svetla, na pamiatku tých, čo už nie sú
medzi nami. Symbolika sviečky vychádza z vosku roztápaného horiacim knôtom. Vosk je
produktom včely, ktorá je pre svoj med a žihadlo považovaná za symbol Krista, dobrotivého
sudcu. Sladkosť medu znamená slasť, milosrdenstvo, žihadlo zasa spravodlivosť a trest.
K zosnulému sa zavolali plačky – ženy, ktoré podporili rodinu svojou prítomnosťou, viedli
modlitby za zosnulého a svojimi emóciami uľahčovali prežívanie rodine samotnej.
Celá dedina sa o úmrtí dozvedela zvonením na všetkých zvonoch. Pred zvonením sa
zazvonilo na najmenšom zvone, ktorý sa volal umieračik. Pri úmrtí muža sa ním zatrhávalo
trikrát, pri úmrtí ženy dvakrát a pri úmrtí dieťaťa jedenkrát. Keď sa ľudia z dediny dozvedeli
o úmrtí, prichádzali večer do domu a modlili sa či vartovali pri zosnulom. Bdeli pri mŕtvom,
lúčili sa ním, prosili o odpustenie. Prichádzali aj nepriatelia zosnulého a dlžníci sa snažili
vyrovnať svoj dlh. Aj dnes sa chodia zbožné ženy modliť do Domov smútku. V niektorých
rodinách pokračuje vartovanie od úmrtia až po pohreb, i keď telo zosnulého nie je priamo
v byte, dome. Zapáli sa sviečka pri jeho fotografii. V dome zosnulého sa nesmelo pracovať a
páliť oheň, takže sa nevarilo. Jedla sa suchá strava, alebo sa o jedlo pre smútiacich starala
komunita.
Rozlúčka so zosnulým sa konala na dvore za akéhokoľvek počasia a truhla sa vynášala
nohami napred, aby sa zosnulý do domu nevracal. Na znak rozlúčky 3x buchli s truhlou
o prah. Pohrebný sprievod odprevádzal zosnulého na cintorín, kde prebiehali pohrebné
obrady. Pohreb patrí medzi prechodové iniciačné rituály (Sígl, 2006) a bol vecou verejnou.
Zmyslom všetkých pohrebných obradov je „jednak upraviť pomer medzi duchom zosnulého
a pozostalými, jednak sprevádzať ducha zosnulého na onen svet a tam mu zaistiť pokoj a
blaženosť “ (Haškovcová, 2007, s. 113). Význam pohrebu je spojený s akceptáciou straty a
zohráva veľký význam v prirodzenom procese zármutku.
Hrob bol miestom spoločenského stretnutia a oslava pamiatky zosnulého. Tento akt
oslavy zahŕňal aj „zmierenie predkov“. Kedysi prebiehalo uctenie pamiatky a smútočná
hostina priamo na hroboch cez pohanský zvyk nosenia jedla a pitia zosnulému a hlučné hody.
Súčasťou hrobu je náhrobný kameň, aby zosnulý nebol zabudnutý a hrob poškodený alebo
znesvätený. Je zvykom umiestniť náhrobný kameň na hrob po uplynutí dvanástich mesiacov
od pohrebu, keď skončí obdobie smútku a riziko zabudnutia na zosnulého sa zvýši. U nás sa
ustálila tradícia oslavovať Pamiatku zosnulých - „Dušičky“ a slávenie zádušných omší za
zosnulých po pohrebe a vo výročie smrti, ako pripomínanie si člena rodiny či širšieho
spoločenstva. Na hrob sa umiestňoval smútočný veniec, ktorý mal okrem estetickej funkcie
i ochrannú. Predstavuje kruh, teda nemá ani začiatku a ani konca. Nebohý ostal v
začarovanom kruhu a nemohol prísť mátať.
Keďže zosnulého uložili do zeme (do hrobu), nebohý sa približuje k druhému svetu a
samotný čin pochovávania definitívne znamená fyzické odlúčenie od spoločnosti a potvrdenie
nového stavu. Živí potvrdzujú nový stav nebohého napr. hádzaním hrudy zeme do hrobu,
želajú mu, aby mu bola zem ľahká. Treba spomenúť ako osobitosť pohreb slobodnej dievčiny
alebo mládenca. Na takomto pohrebe sa nebohá dievčina alebo nebohý mládenec pochovávali
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ako mladucha alebo ženích. Takto sa pohreb stáva substitúciou inej spoločenskej udalosti svadby.
Po uložení tela do hrobu sa smútiaca spoločnosť odobrala domov, kde žena mimo
rodinu vysvätila priestor, nastavila hodiny a odkryla zrkadlo, zažala oheň a uvarila jedlo.
Pohrebná hostina, teda kar, sa konala aj na iných miestach, napr. v krčme. Boli naň pozvaní
všetci, ktorí pomáhali rodine od úmrtia jej člena až po pochovanie. Chlieb z hostiny sa tiež
dával napr. žobrákom a chudobným, ako vďaka za účasť na modlitbách za zosnulého
(www.uluv.sk). Bolo to miesto pre vyjadrenie smutných i veselých spomienok v spoločnosti,
ktorá zosnulého poznala.
Popísané rituály zachováva dnes cirkevný pohreb, ktorý je vnímaný ako posledný dar
zosnulému, posledná cesta, posledná pocta. Má dôstojný charakter. Pohreb v krematóriu má
obrady síce ritualizované, ale unifikované a výrazne redukované (cca 30min). Často sa
vynecháva vystavenie tela či smútočná reč, pár piesní, poďakovanie za kvetinové dary,
vyjadrenie sústrasti. Bez ohľadu na zvolený spôsob poslednej rozlúčky, všetci zúčastnení si
želajú, aby bol pohreb zosnulého „krásny“, aby zaznela „krásna reč“ oslavujúca jeho
dôstojnosť. Dojemnosť chvíle, hojná fyzická účasť množstva ľudí a ich participácia na
zármutku rodiny prispieva k naplneniu týchto želaní (Haškovcová, 2007).
Na pohrebe i po ňom smútiaci nosili čierne šaty. Význam čiernej farby v našich
končinách sa viaže so strachom zo smrti. Ľudia sa snažili pred smrťou skryť, zamaskovať sa.
Tradične sa objavuje v spojitosti s temnotou, prvotným chaosom, smrťou a smútkom (Sígl,
2006). Nie náhodou sa v minulosti ustálil zvyk nosiť čierne šaty po dobu jedného roka. Čierne
šaty boli vyjadrením toho, že ich nositeľ smúti. Okolie tak bolo jednoznačne informované
o momentálnej životnej role a volilo ohľaduplnú komunikáciu. Neskôr sa táto doba skrátila na
6 týždňov, následne sa nosila čierna stužka na rukáve, až sa od tejto tradície nanešťastie úplne
upúšťa (Haškovcová, 2007).
KULTÚRNE PREMENY
S pribúdajúcim individualizmom človeka (cca od 19. storočia) sa posilňuje jeho
izolácia a smrť získava svoju „spustnutú“ podobu (Student a kol., 2006):
Smrť je zatajovaná a izolovaná. Ešte na začiatku 20teho storočia 80% ľudí zomieralo
v domácom prostredí, dnes 80% ľudí končí svoj život v inštitúciách. Smrť sa vzďaľuje
verejnosti a tak mnoho ľudí aj vysokého veku sa ešte so smrťou nestretlo. V takejto kultúre
smrti nerozumieme a je ťažké vyjadriť niekomu svoju spoluúčasť, podporu či spoločne
zvládať niekoho zomieranie.
Súčasťou dnešného prístupu k smrteľnosti je klamanie a zbavovanie svojprávnosti
zomierajúcich, akoby neboli dosť zrelí, aby prežili vlastné zomieranie. Treba ich vyslobodiť
z utrpenia, kriku a zápachu. V dnešnej dobe si príbuzní neželajú, aby bol ťažko chorý človek
informovaný o tom, že zomiera. Táto „infantilizácia smrti“ prispieva k tomu, že dôležité
životné procesy (integrácia, odovzdávanie hodnôt, osobnostný rast) sa nemôžu udiať a mnohé
v medziľudských vzťahoch sa nemôže ukončiť a uzavrieť. Tento postoj a prístup ide proti
„paliatívnej prítomnosti“ pri lôžku zomierajúceho, kde je sprevádzajúci ochotný „byť tu“,
„byť so“ zomierajúcim, i keby sa naplnil ten najhorší scenár zomierania. Podporená blízkosť
pri zomierajúcom chráni príbuzných pred pocitmi viny po jeho smrti a uľahčuje následný
proces smútenia.
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Trendom je odstraňovanie zármutku. Kde nie je vytvorený priestor pre smrť, nie je
ani pre zármutok. Súčasným cieľom spoločnosti je smútiacich čo najskôr priviesť k tzv.
normálu, čo je to najnenormálnejšie, čo sa dá očakávať. Smútiaci majú predstavu, že musia
byť statoční. Smútok, obavy a žiaľ sú ukrývané pred očami zomierajúceho i spoločnosti.
Súčasné sociálne konvencie odoberajú príbuzným „právo na plač“ (Haškovcová, 2007),
nerozumejú potrebám pozostalých a preto nerešpektujú čas smútenia (rýchle vyzliekanie
čiernych šiat) a nútia pozostalých k plnému výkonu v čo najkratšom čase. Smúteniu sa takto
dostáva dešpektu namiesto podpory.
Zármutok je sociálny proces a najlepšie sa s ním vyrovnáva v sociálnom prostredí
poskytujúcom vzájomné posilňovanie v reakcii na stratu. Je prežívaný komplikovane, ak je
strata sociálne negovaná či neuznaná, keď spoločnosť zármutok smútiaceho nerozpoznáva
a neodobruje. Ku komplikovanému smúteniu prispieva i absencia sociálnej podpornej siete
ľudí, ktorí zosnulého poznali, čo sa stáva problémom v dobe sťahovania sa za prácou
(Worden, 2013).
KULTÚRA ODMIETAJÚCA SMRŤ A KOMUNITA
V dnešnej dobe je smrť vytláčaná zo všeobecného povedomia. Ľudia najčastejšie
zomierajú izolovane v inštitúciách, kde vďaka štandardným postupom sú aj ich telá vcelku
rýchlo odstránené z dohľadu príbuzných. Pochovávanie je profesionalizované
a komercionalizované, pohrebné obrady sú kvalitné, rýchle, i chladné, spĺňajúce akékoľvek
prianie objednávateľa. Odmietanie smrti v súčasnej kultúre sa napr. vyjadruje prianím po
takej úprave vystaveného tela, aby mŕtvy „vyzeral ako živý“ a šťastný – veď všetko zlé má už
za sebou. Mnohokrát sú zosnulí spopolnení bez obradu. Na druhej strane však stúpa dopyt po
honosných pohreboch domácich miláčikov, ako živých, tak virtuálnych (tamagoči).
S otváraním ekonomických nožníc stúpa počet sociálnych a anonymných pohrebov
(Haškovcová, 2007). Aby sa zachovala ilúzia obľúbeného človeka a jeho „krásneho pohrebu“
s množstvom ľudí, je možné (napr. v Číne a Veľkej Británii) objednať si platenú službu
profesionálnych plačiek, ktoré sú pred pohrebom dopodrobna zoznámené so životom
zosnulého, aby sa o ňom mohli v priebehu obradu s ostatnými nenútene baviť
(www.rentamourner.co.uk).
Aj na tomto príklade úspešného biznisu spojeného s poslednými vecami človeka
vidíme, že potreba komunity v procese zomierania a smrti blízkeho človeka i v čase smútenia
bola a stále je vnímaná. Pohreb bez účasti ľudí akoby bol ešte smutnejší poukazujúc na
vyviazanie zosnulého zo vzťahov a jeho osamotenosť aj po smrti. Budovaním ilúzie o jeho
obľúbenosti môžeme zmierniť túto realitu.
Vedieť zomrieť závisí od schopnosti žiť (Pompey, 2004). Počas celého života človeka
je úloha komunity ochranná a podporná. Potrebujeme tieto úlohy poznať, zachovať a
nestrániť sa ich. A potrebujeme ich význam sprostredkovať aj ďalším generáciám. Deti v
rodinách by mali byť účastné na akceptácii straty a na procese smútenia, aby boli schopné
spoznávať a akceptovať život v jeho celostnosti tak, ako prebieha, podľa hesla „vychovať,
dochovať, pochovať“. Aby poznali rituály, rozumeli im a vedeli z ich bohatstva a podpory
čerpať, keď to budú potrebovať. Často chceme deti pred smrťou a zomieraním uchrániť, aby
sme im nespôsobovali traumu. Ak však do kultúry akceptujúcej smrť ako súčasť života
nevrastajú, budú aj ako dospelí ľudia smrťou traumatizovaní bez ohľadu na vek. „Neskoré“
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stretnutie sa so smrťou a zomieraním býva sprevádzané panickým strachom a bezradnosťou
(Blumenthal-Barby, 1987). Je preto potrebné, aby sa proces zomierania znova stal sociálnym
aktom, v ktorom sa môže plne prejaviť solidarita všetkých zúčastnených (Haškovcová, 2007).
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Abstrakt:
Odmietanie vakcinácie vedie k znižovaniu miery kolektívnej imunity pod kritickú hranicu.
Jedným z významných zdrojov informácií o zdraví všeobecne a vakcinácii konkrétne sú
virtuálne komunity. V štúdii sme analyzovali, aké posolstvá prinášajú diskusie na najväčšom
slovenskom portáli pre rodičov, a ako sa v diskusiách reflektuje dilema kolektívneho zisku (v
podobe kolektívnej imunity) verzus individuálnej slobody. Kolektívna imunita má v podstate
charakter verejného statku, ktorý sa v určitých situáciách môže dostať do konfliktu
s individuálnymi právami. V diskusii sme okrem tradičných tém ako lekárstvo vs. alternatívne
prístupy, porovnávanie súčasnosti s minulosťou či prepojenie lekárov s farmaceutickým
priemyslom pozorovali hlavne argumentáciu na osi individuálna sloboda vs. kolektívny zisk.
Sme presvedčení, že snahy o intervenciu by mali zohľadňovať túto tému a pracovať na
podpore argumentov v prospech kolektívnej imunity.
Kľúčové slová: vakcinácia, virtuálne komunity, analýza diskusie
Abstract:
Refusing vaccination leads to herd immunity dropping below the critical threshold. One of the
significant sources of healthcare related information in general and vaccination in particular
are virtual communities. In the present study we analyze what messages are expressed in
discussion threads on Slovakia's largest parenting portal and how the dilemma of collective
gain (in the form of collective immunity) vs. individual freedom was reflected in discussion
threads. Collective immunity may be understood as having the nature of a commons that may
in certain situations be in conflict with individual rights. In discussions we observed
traditional themes such as medicine vs. alternative approaches, comparing the past to the
present, or presumed links between physicians and Big Pharma. In addition to those we also
observed argumentation along the axis of individual nature vs. collective gain, and we believe
that attempts to intervene should reflect this theme and provide arguments to support
collective immunity.
Keywords: Vaccination, Virtual Communities, Analysis of Discussion
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ÚVOD
V paternalistickom zdravotníckom systéme bývalého Československa bola vakcinácia
povinná a nebola predmetom diskusie (Hnilicová, 2007). Súbežne s globálnym trendom
presadzovania konceptu autonómie pacientov a ich spolurozhodovania o zdravotnej
starostlivosti (cf. Masaryk a Petrjánošová, 2012) sa u nás od deväťdesiatych rokov začal
rozširovať diskurz odporcov vakcinácie, ktorý túto lekársku intervenciu zahŕňajú pod
kategóriu individuálnych slobôd. Podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva (2014)
v súčasnosti už v 4 krajoch a 36 okresoch Slovenska nedosahuje kolektívna imunita pre
ročníky narodenia 2012 kritickú hranicu 95%.
Jedným z významných zdrojov informácií o zdraví všeobecne a vakcinácii konkrétne
sú virtuálne komunity (cf. Kata, 2010). V predkladanej štúdii sme sledovali, aké posolstvá
prinášajú diskusie na najväčšom slovenskom portáli pre rodičov, a ako sa v diskusiách
reflektuje dilema kolektívneho zisku (v podobe kolektívnej imunity) verzus individuálnej
slobody.
TEORETICKÝ ZÁKLAD
Nyhan s Reiflerom a Richeym v roku 2012 sledovali vplyv sociálnych sietí na postoje
a zámery súvisiace s vakcináciou proti chrípke. Podľa autorov podpora sociálnou skupinou
(ľuďmi, ktorých sami participanti označili za referenčné osoby) bola vysoko signifikantným
prediktorom vnímania bezpečnosti očkovania aj zámeru očkovať. Autori tvrdia, že siete ľudí,
s ktorými komunikujeme o našom zdraví, môžu hrať kľúčovú rolu v šírení informácií a
postojov k vakcinácii.
Okrem bezprostredných sociálnych sietí však v dnešnej dobe zohrávajú významnú
úlohu aj virtuálne komunity. Kata (2010) analyzovala obsah stránok zaoberajúcich sa
vakcináciou. Zistila, že 88% z nich sa venuje alternatívnej medicíne, 75% zdôrazňovalo
osobnú slobodu, 75% spomínali rôzne konšpiračné teórie, 38% stránkou argumentovali
amorálnosťou očkovania (napr. testovanie vakcín na zvieratách), 25% náboženskými
argumentmi, 63% kritizovalo zisky farmaceutického priemyslu. Čo sa obsahovej stránky týka,
identifikovala až 88% nesprávne interpretovaných štúdií. Všetky webové stránky zahrnuté v
štúdii poskytovali hypertextové odkazy na ďalšie antivakcinačné stránky, zatiaľ čo iba 50% z
nich uviedlo aj odkazy na stránky podporujúce vakcináciu. Na základe analýzy obsahu
stránok autorka vyčlenila tri hlavné témy diskusií a argumentov proti očkovaniu: 1.
alternatívna medicína, 2. sloboda a zodpovednosť rodičov (individuálne vs. kolektívne
výhody), 3. dôvera a odbornosť.
V tomto texte sa zameriame na reflexiu druhého bodu, tj. argumentov v prospech
individuálnej slobody vakcinovať či nevakcinovať, alebo na druhej strane výhod kolektívnej
imunity. Druhá možnosť sa môže za určitých okolností dostať do rozporu s prvou, keďže
kolektívna imunita si vyžaduje plošnú zaočkovanosť aspoň na úrovni 95% kohorty. Tento
imperatív do značnej miery vylučuje možnosť individuálneho a slobodného rozhodovania sa
nevakcinovať.
Kolektívny zisk vs. individuálna sloboda
Vo väčšine sociálnej situácií má človek možnosť vybrať si z dvoch alternatív a to je
kooperácia alebo nekooperácia. V určitých situáciách môže byť pre jednotlivca lepšou voľbou
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nekooperovať, aj keď by kooperácia bola výhodnejšia pre širšiu skupinu. Takéto správanie
však môže viesť ku kolektívnej iracionalite, pretože kolektívne statky sa nevytvoria, ak na
nich nebude pracovať dostatočný počet ľudí. Heckathorns (1993) o verejných statkoch hovorí,
že sú opozitom súkromných; sú vytvárané spoločne, čiže kooperáciou viacerých ľudí.
Následne sú statky spoločne aj využívané, bez ohľadu na to, či a ako prispel jednotlivec k
jeho tvorbe (Kollock, 1998).
Bonacich (1990) nazýva sociálne dilemy situáciami so zmiešanými motívmi, pri
ktorých do konfliktu vchádza kolektívna a individuálna racionalita. Pokiaľ každý človek
realizuje voľbu výhodnú pre seba, výsledok bude horší pre všetkých. Individuálna racionalita
teda môže viesť ku kolektívnej iracionalite (Kollock, 1998). Ak si to predstavíme na otázke
vakcinácie, niektorí rodičia neočkujú, pretože sa boja, že vakcíny sú nebezpečné a ich dieťa
môže ostať trvalo choré. Avšak využívajú výhody spoločnosti – kolektívnu imunitu – ktorá
existuje vďaka tomu, že ostatní konajú v rámci spoločenskej zodpovednosti.
Otázka je, ako sa táto dilema premieta do diskusie o vakcinácii, kde je kolektívna
imunita verejným statkom, ktorý je v priamom rozpore s individuálnymi právami.
METÓDA
Pre zber dát sme vybrali slovenský Modrý koník (www.modrykonik.sk), jednu
z najnavštevovanejších slovenských stránok, ktorá združuje virtuálnu komunitu približne 250
000 tehotných žien alebo matiek. Väčšinu (99,2%) aktívnych používateľov tvoria ženy. V
priemere užívateľka na tomto portáli strávi 13 hodín mesačne. Používateľky v diskusiách
portálu vystupujú anonymne. (Jurinová, 2014)
Dáta sme zbierali v marci 2015. Najprv sme vyhľadávali pojmy týkajúce sa vakcinácie
a to „vakcína“ (výskyt 3200 krát) , „očkovanie“ (výskyt 19 200 krát). Najfrekventovanejšie
diskusie prebiehajú vo vlákne „Ideme očkovať“ (v čase zberu dát 620 diskusií). Dve najväčšie
aktívne diskusie, v ktorých denne podľa štatistík pribúdajú príspevky sú „(Ne)očkovanie na
Modrom koníku“ (v čase zberu dát 9013 príspevkov ) a „Agresívna protiočkovacia kampaň a
jej dôsledky“ (3938 príspevkov).
Príspevky v diskusii sme kódovali až do dosiahnutia teoretickej saturáce. Vytvorili
sme 32 kódov, ktoré sme následne triedili do kategórií. Ako teoretický rámec sme využili
fenomenologickú analýzu (cf. Parse, 2001).
VÝSLEDKY
Analýza ukázala, že diskusia o vakcinácii prebieha na rôznych líniách. Dôležitou
antinómiou je lekárstvo vs. alternatívne prístupy, kde sú tradičné medicínske prístupy
vnímané v spojitosti s nežiaducimi účinkami či nadmernou záťažou organizmu (vakcíny
obsahujú hliník, ortuť, olovo, formaldehyd). Na druhej strane, alternatívne prístupy (napríklad
homeopatia, vysoké dávky vitamínu C, bylinné prípravky) dokážu podporovať imunitu
a vyhnúť sa zaťažujúcim intervenciám ako je vakcinácia. Niekedy v tejto súvislosti zaznieval
aj náboženský argument (človek bol stvorený Bohom s dokonalým imunitným systémom),
náboženstvo však v diskusiách nerezonovalo ako dominantná téma.
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Ako ďalšia téma zaznievalo porovnávanie s minulosťou. Napríklad zástancovia
vakcinácie argumentujú epidémiami, ktoré sa podarilo eradikovať; odporcovia zas hovoria
o zmene hygienických štandardov, vďaka ktorým epidémie nie sú pravdepodobné.
Hlavne odporcovia vakcinácie opakovane zdôrazňujú prepojenie lekárov
s farmaceutickým priemyslom, pričom snaha tohto odvetvia generovať profit je vnímaná ako
fakt znižujúci kredibilitu vakcinácie. Toto prepojenie býva u niektorých odporcov vakcinácie
zasadzované do kontextu rôznych konšpiračných teórií (farmaceutický priemysel nechce
liečiť, ale vyrábať chorých; zatajuje dávno vyvinuté účinné lieky na vážne ochorenia s cieľom
generovať zisk z ich pomalého liečenia; prípadne sa snaží o depopuláciu).
V tomto texte sa však sústredíme hlavne na príspevky, ktoré obhajovali buď
kolektívnu zodpovednosť v očkovaní alebo individuálnu slobodu.
Argumenty podporujúce vakcináciu
Používatelia, ktorí podporujú vakcináciu zdôrazňujú predovšetkým ochranné funkcie
vakcinácie v rámci spoločnosti (očkovanie chráni deti, choroby nepoznajú hranice, ochrana
najzraniteľnejších detí, kolektívna imunita má benefity prekonávajúce negatíva vakcinácie);
v súčasnosti, ale aj z historického hľadiska (celkové zníženie detskej úmrtnosti vďaka
vakcinácii). Najčastejšie argumenty odporcov vyvracajú hlavne apelovaním na dôveru voči
expertom, vyvracaním tvrdení o nebezpečných nežiaducich účinkov vakcín (môžu mať iné
príčiny), a poukazovaním na časté prepojenie antivakcinačných posolstiev s propagandou
a konšpiračnými teóriami. Zaznela aj priama argumentácia kolektívnym ziskom, ktorý je viac
než imperatív individuálnej slobody („sloboda má svoje hranice“).
• Očkovanie chráni deti
Crocodile: „Pokial ma pamat neklame tak v tomto roku bolo nahlásených okolo 1000
prípadov čierneho kašla... Čo sa týka moje kamošky susedy - robí na detskom na antolskej a
prišla po nočnej znechutená domov a na margo dusiaceho sa babatka vtedy skonštatovala, že
nechápe tých šibnutých rodičov čo deti neočkujú a potom plačú ked im div nie umru pod
rukami.“ 5. nov 2014, Agresívna protiočkovacia kampaň a jej dôsledky
• Kolektívna imunita prekonáva negatíva (vakcinácia je menšie zlo)
Babatkoling: „Podla mne dostupnych informacii ma vakcinacia zabranit ochoreniu; ak
nezabrani - ochorenie ma vacsinou miernejsi priebeh. Ja chapem vakciny ako 'mensie' zlo,
ktore ma zabranit tomu vacsiemu - % vyskyt a uroven komplikacii u neockovaneho jedinca,
ktory ochorie je podstatne vyssi ako problemy spojene s vakcinaciou (vratane neziaducich
vedlajsich ucinkov).“ 16. nov 2014, Agresívna protiočkovacia kampaň a jej dôsledky
• Choroby nepoznajú hranice
Loxa: „...nerozumiem ako mozu choroby respektovat hranice statov..ak sa v nejakom state
nakaza nerozsiri tak len preto ze vyborne funguje kolektivna imunita vdaka vysokej
preockovanosti..myslim ze kolektivna imunita na druhej strane musi ratat aj s pripadnym
jednorazovym stretnutim s neozaockovanou osobou zo statu kde ockovanie nieje povinne.“ 10.
nov 2014, Agresívna protiočkovacia kampaň a jej dôsledky
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• Dôverujme expertom, ktorí sú za vakcíny zodpovední
Matrix87 : „Som za ockovanie a hlavne za to, aby o tom rozhodovali ludia, ktori maju na tom
prislusne vzdelanie + ani neviete, ake mame na svk prisne podmienky oproti okolitym krajim,
co sa tyka farmakologie, prosim vazte si to!“ 8. nov 2014, Agresívna protiočkovacia kampaň
a jej dôsledky
• Vakcinácia chráni najzraniteľnejšie deti v kohorte
Hostacka: „A co sa tyka ockovania - som rada, ze moje deti su zaockovane, viaceri lekari ma
totiz upozornili, ze ak by som nakazila nezaockovane dieta, mohlo by to mat pren fatalne
nasledky...preto nechapem dnesne maminy, ktore neockuju, ked plusy jednoznacne prevysuju
tie minusy...“ 14. nov 2014, Agresívna protiočkovacia kampaň a jej dôsledky
• Vakcinácia celkovo znižuje detskú úmrtnosť
Adsumus: „...dalšia vec ohladom zdravia detí...od roku 1990 došlo takmer na celom svete a
vo všetkých krajinách k poklesu detskej umrtnosti, uvidíme, ked klesne preočkovanosť a začnu
epidémie, čo bude potom, pretože jedným z veľmi doležitých preventívnych opatrení je
očkovanie. [link na evidenciu] 11. okt 2014, Agresívna protiočkovacia kampaň a jej dôsledky
• Vedľajšie účinky pripisované vakcínam môžu mať iné príčiny
Matrix87: „...dalsie diagnozy ako autizmus a pod. nie su preukazane v suvisloti iba s
ockovanim!!! treba si zapamatat, ze organizmus je velky celok a geneticku predispoziciu vela
ludi neberie do uvahy...mozno i nezaockovany chlapcek bude autista, ci take nieco neexistuje?
ak ano, prosim opravte ma!“ 8. nov 2014, Agresívna protiočkovacia kampaň a jej dôsledky
80
• Antivakcinačný diskurz je súčasťou propagandy a konšpiračných teórií
Veriii : „...a akurat s takymito udajmi a argumentami pracuje cela av propaganda. ano, ja
uplne verim tomu co som napisala, ty si ver konspiraciam a vymyslom..tuto je x mamicek, co
si davaju tak ako ty veci "spravne" do suvislosti, a podla AV info info veria,,ze ich dieta
prestalo "chodit" z hexy, ze ich dieta dostalo rakovinu, s ktorou predispoziciou sa sa narodilo,
z hexy,este napisu,ze im to lekar na onkologii povedal.. ze dostalo cukrovku z dtp,ked malo
zistenu geneticku zataz atd..ako ty ver comu chces.“ 1.jan 2015, Agresívna protiočkovacia
kampaň a jej dôsledky
• Sloboda má svoje hranice
Aristka : „keby si čítala celé diskusie by si pochopila ,že slobode v očku ide o úplne niečo iné
a nie o slobodu v očku ,plus aj sloboda má svoje hranice a to platí aj v zahraničí ,kde majú
všetko ošetrené tj nie je len sloboda ,ale aj povinnosti ,ktoré slovenské av úplne zamieta ,chcú
slobodu ,ale bez povinností ,čo je úplný populizmus a nemožná vec a preto cieľ ,ktorý akože
prezentujú nie je splniteľný či politicky alebo spločensky a ako vidieť vyhovuje im to
.....pokuta za neočko je úplne smiešna aké dôsledky neočko môže mať pre spoločnosť ......“ 26.
okt 2014, Agresívna protiočkovacia kampaň a jej dôsledky
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Argumenty podporujúce individuálnu slobodu
Rodičia, ktorí preferujú individuálnu slobodu najčastejšie argumentujú vedľajšími
účinkami vakcín, ktoré môžu byť omnoho závažnejšie než dôsledky chorôb, pred ktorými má
vakcína chrániť. Tieto tvrdenia zaznievajú izolovane (len argument o slobode, alebo len
argument o vedľajších účinkoch vakcín, alebo len argument o menej závažných dôsledkoch
chorôb v porovnaní s rizikami vakcinácie) alebo vo vzájomnej kombinácii. Ďalším
argumentom je neúčinnosť či limitovaná účinnosť vakcín (aj po vakcinácii stále hrozí riziko
choroby), prepojenie vakcinácie s ekonomickými záujmami farmaceutických firiem,
a argument osobnej referencie od nevakcinujúceho medicínskeho experta.
• Vakcinácia spôsobuje negatívne vedľajšie účinky
Zimmi1: „Pozri, ja sice neockujem, lebo si myslim, ze je vacsie riziko vaznych NU po ocku (aj
ked si nemyslim, ze vakciny su jedinym spustacom), ako po prekonani choroby, ale nijak
neznevazujem rodicov, ktori sa o temu zaujimaju a predsa ockuju, ani hned nepredpokladam,
ze rodicia do toho idu hned bezhlavo (aj ked niektori idu :D )....“ 17. okt 2014, Agresívna
protiočkovacia kampaň a jej dôsledky
• Ochorenia, proti ktorým sa vakcinuje nie sú až také závažné
Sanym: „...A osypky...to je choroba co moja generacia prekonavala bezne a nikto nemal
ziadne nasledky. Bola to bezna detska choroba...to len tato doba z toho robi takeho strasiaka,
ako keby slo minimalne o lepru...“ 8. nov 2014, Agresívna protiočkovacia kampaň a jej
dôsledky
• Vakcíny majú limitovanú účinnosť, deti sú aj tak vystavené riziku
Sanym: „...je to smutné, ale prečo sa nikto nepozastaví nad tým, že ho z najväčšou
pravdepodobnosťou nakazil neočkovaný dospelý? V najnovšom čísle dieťaťa je príspevok
jednej pediatričky a sama tam priznáva, že prekonala čierny kašeľ! Účinnosť vakcíny je 70 80 %, po pár rokoch po protilátkach ani stopy, deti preočkované poslednýkrát v 13. roku
života (ešte donedávna v 6. roku života), takže napriek zázračnej kolektívnej imunite je
rizikový takmer každý kašľajúci dospelý... Moje obe deti prekonali ČK minulý rok
(podotýkam, že v tom čase boli obaja plne očkovaní.“ 6. nov 2014, Agresívna protiočkovacia
kampaň a jej dôsledky
• Vakcinácia je biznis
Matrix87: „Nikto nechce svojmu dietatu ublizit, ale ockovanie je biznis, tak ako ine veci co sa
na SVK praktizuju a inde nie (ale to je o inom).“ 8. nov 2014, Agresívna protiočkovacia
kampaň a jej dôsledky
• Osobné referencie od nevakcinujúcich expertov
Matrix87: „...a svagrina mojej krstnej, ktora je pediatricka, sama povedala, ze ked si ona v
poslednej dobe nastudovala, co vsetko je v tych vakcinach, tak vobec nepresviedca rodicov na
ockovanie len nie kazdy lekar to prizna. ona ked to precitala, tak sa za hlavu chytala, ze to
hadam nie...ja len tolko“ 8. nov 2014, Agresívna protiočkovacia kampaň a jej dôsledky
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Treba dodať, že v diskusii sa vyskytli aj príspevky snažiace sa o neutrálny postoj či nadhľad vedené v duchu, že existujú silné argumenty na oboch stranách a je veľmi ťažké rozsúdiť, kto
má pravdu. Ostáva otázkou, či takúto argumentáciu môžeme vnímať ako neutrálnu, alebo ako
argumentáciu v duchu individuálnej slobody a zodpovednosti.
LIMITY VÝSKUMU
Pri príprave a vyhodnocovaní našej sondy sa ukázalo niekoľko limitov, hlavne
obmedzená možnosť poznania vzorky a jej charakteristík, otázka pochopenia príspevkov
(niekedy nejasná argumentácia, agramatická štruktúra niektorých príspevkov, či nemožnosť
položiť doplňujúcu otázku). Zásadným problémom je aj samotný fenomén vakcinácie, ktorý
je kontraintuitívny (keďže ide proti tradičnému vnímaniu lekárstva, ktoré spravidla poskytuje
intervenciu pri bolesti či chorobe s následnou úľavou; vakcinácia je intervenciou bez zjavného
problému, dôvodu či príčiny, a nielenže neprináša úľavu, ale často sa spája s vedľajšími
účinkami) a je predmetom rôznych kontroverzií (napríklad predpokladané spojenie
s autizmom, obavy z nečestnej hry farmaceutických firiem, atď.).
Špecifickým problém internetových diskusií však ostáva samovýber. Ako ukázali
Miller a Morrison (1999) vo svojej štúdii postojov študentov k tolerancii alkoholu na
univerzitnom kampuse, ľudia s extrémnejšími názormi prejavia svoj názor skôr než tí s
neutrálnymi. Ľudia s vyhranenejším názorom veria, že väčšina sa s ich názorom stotožňuje,
takže majú vyššiu ochotu vyjadriť sa. Autori tvrdia, že keď okolie vidí prezentáciu krajných
názorov, môže ľahko získať presvedčenie, že ich komunita/spoločnosť je viac extrémna než
v skutočnosti je.
DISKUSIA A ZÁVER
Téma vakcinácie je mimoriadne aktuálna a skúmanie vplyvov, ktoré majú súvis
s rozhodnutím vakcinovať či nevakcinovať môže byť kľúčom pri snahe medicínskych
inštitúcii adresovať klesajúce miery vakcinácie, komunikačné problémy, či nedôveru rodičov
v medicínske inštitúcie (cf. Hatoková, 2014; Hatoková a Túnyiová, 2015).
Kollock (1998) hovorí, že individuálna racionalita môže viesť ku kolektívnej
iracionalite. Ak sa teda rodičia boja škodlivosti vakcín a „poškodenia“ svojho dieťaťa,
neočkujú. Avšak využívajú výhody spoločnosti vo forme kolektívnej imunity. Tá existuje
vďaka tomu, že väčšina rodičov koná v rámci spoločenskej zodpovednosti a teda očkuje (aj
keď môžu očakávať riziko, že by ich dieťa bolo vakcínou „poškodené“). Môžeme si položiť
otázku, či nárast antivakcinačných tendencií nespôsobil práve posun spoločnosti od
kolektivistických princípov k individualizmu, kde sú individuálne práva vnímané ako
nadradené nad právami jednotlivca.
Ako uvádza Kata (2010), mnoho matiek vníma svoje dieťa ako výnimočné (napr. aj s
lepším imunitným systémom) a popri tom hodnotí risky a benefity vakcinácie
z individuálneho pohľadu, nie z pohľadu kolektívneho zisku. Vakcinácia je však verejný
statok, na ktorej tvorbe ľudia kooperujú, avšak výhody čerpajú aj tí, ktorí neprispievajú. Na
základe svojej individuálnej slobody nevynaložia náklady (riziko, že by ich dieťa mohlo zle
reagovať na očkovaciu látku), ale užívajú výhody kolektívnej imunity.
Potvrdzujú to aj diskutéri, ktorí priamo apelovali na odporcov vakcinácie ako na
sebeckých. Z individuálneho pohľadu môže mať nevakcinácia isté benefity, napríklad
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v prípade, ak je dieťa zdravé, žije v prostredí s vysokým hygienickým štandardom, a rodič vie
zabezpečiť prístup k špičkovej zdravotnej starostlivosti. Avšak z pohľadu kolektívnej imunity
môže takéto individuálne rozhodnutie prispieť k šíreniu chorôb. Na to môžu doplatiť práve
rodičia detí zo znevýhodného prostredia, s kompromitovanou imunitou, či bez prístupu
k špičkovej zdravotnej starostlivosti.
V našom výskume sme identifikovali argumenty, ktoré naznačujú, že diskusia je
štruktúrovaná po osi individuálnej slobody vs. kolektívnej zodpovednosti. Prípadná snaha
o intervenciu v tejto oblasti by mala zohľadňovať túto líniu a pracovať na podpore
argumentov v prospech kolektívnej imunity.
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