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ÚVOD

Prieskumov a výskumov názorov, postojov a správania sa mladých ľudí rôznych vekových
skupín je v ostatnom období viacero. Uskutočňujú ich, okrem štátnych
autorít, vedeckovýskumných pracovísk, profesionálnych agentúr aj mimovládne organizácie,
think tanky alebo organizácie zastupujúce mládež. Snaha zistiť, ako sa mladí ľudia stavajú
k minulosti a súčasnosti nie je samoúčelná. Mládež je, nielen z metodologických dôvodov,
súčasťou výskumných vzoriek. V deťoch a mladých ľuďoch si pripravujeme budúcnosť,
a preto má význam zisťovať, či to vôbec robíme adekvátne, ako tieto skupiny reagujú na
očakávania a podnety dospelého sveta, ako na skutočnosť, či sa ich reflexie seba samých a
spoločnosti nejako vyvíjajú.
S vedomím osobitného významu bádania orientovaného na súčasnosť demokracie
v Slovenskej republike, ktorá sa stala v roku 2019 tridsaťročnou a je plná výziev, sme
k prieskumom pristúpili aj my. Snažili sme sa využiť dlhoročné skúsenosti, ktoré máme
s pôsobením i prieskumami v stredoškolskom prostredí, najmä pokiaľ ide o aktivity
Olympiády ľudských práv, venované demokratickoobčianskej a ľudskoprávnej príprave
mladých ľudí pre život na Slovensku a v Európskej únii.5 Bezprostredne, ostatné tri roky,
spolupracujeme v projekte Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej
kultúry (ďalej „AmbEDK“)6, v ktorom sme, pri organizovaní kontaktných podujatí so
stredoškolskou žiackou a učiteľskou komunitou, opakovane a cielene siahli k spolupráci
s akademickými pracoviskami, Katedrou politológie Filozofickej fakulty a UNESCO
katedrou pre ľudskoprávne vzdelávanie Univerzity Komenského v Bratislave, Sociologickým
ústavom Slovenskej akadémie vied a ďalšou akademickou a mimovládnou expertízou.
Táto správa zo špecifického, a v podmienkach SR aj ojedinelého prieskumu, ťaží hlavne
z možností, ktoré sa nám naskytli vďaka spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej
akadémie vied. Prieskumu sa venujeme v jednotlivých častiach správy. Pri interpretácii
získaných dát sa snažíme zúročiť aj vybrané obdobné prieskumy a výskumy.
Prieskum i správa sú do značnej miery komlementárne s ďalšími výskumnými ako aj
vzdelávacími výstupmi projektu AmbEDK (na niektoré z nich odkazujeme aj v tejto správe)
a je vhodné venovať sa im paralelne. Zároveň ich považujeme za „živé“ dokumenty, otvorené
ďalšej diskusii, korekciám, záverom a odporúčaniam.
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Dagmar Horná (D.H.) a Silvia Miháliková S.M.) pôsobia pri OĽP od jej počiatkov, najprv ako členky
UNESCO katedry pre ľudskoprávne vzdelávanie/UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite
Komenského v roli odborného gestora OĽP, D.H. od r. 2013 aj ako predsedníčka Celoštátnej komisie OĽP a od
r. 2018 ako predsedníčka o. z. OLYMP, S.M. ako členka odborných porôt OĽP a členka Správnej rady OLYMP.
6
Projekt AmbEDK, realizovali Academia Istropolitana Nova a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
v rokoch 2018 – 2020 vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna
verejná správa, dopytovo orientovanej výzvy pre neziskové organizácie OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 –
Občianska participácia a informovanosť.
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1. Základné údaje o prieskume
Prieskum sa uskutočnil na báze pokračujúcej spolupráce Sociologického ústavu Slovenskej
akadémie vied (ďalej „SÚ SAV“) s realizátormi projektu AmbEDK, ktorými sú Academia
Istropolitana Nova (ďalej „AINova“) a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (ďalej
„HVS“). Spolupráca spočívala vo vzájomnom využití odborných kapacít počas dvoch sérií
kontaktných informačných podujatí konferenčného typu, tzv. krajských vedeckých čajovní,
realizovaných v 8 krajoch SR a orientovaných najmä na stredné školy v Slovenskej republike
(ďalej „SR“).7
Výborným podnetom pre lektorský vklad SÚ SAV počas prvej série podujatí bol ústavom
uskutočnený Európsky výskum hodnôt (ďalej „EVS“)8, prostredníctvom ktorého sa žiacke
a učiteľské publikum zoznámilo s autentickým európskym sociologickým výskumom
postojov dospelej populácie a diskutovalo o jeho podstate, podobe, metódach a zisteniach
s odbornými pracovníčkami a pracovníkmi ústavu. Pre SÚ SAV to bola tiež šanca
popularizovať vedu a vedecké bádanie v rámci Otvorenej akadémie a pre projekt AmbEDK
šanca poskytnúť stredným školám náhľad do výskumu podporeného Európskou úniou,
ktorého sledovania môžu byť využité aj pri práci s kompetenciami pre demokratickú kultúru
v prostredí stredných škôl.9
Logickým vyústením takto orientovanej spolupráce projektu AmbEDK a SÚ SAV bolo
oslovenie žiackej vzorky zúčastnených, aby vyjadrila svoje vnímanie vybraných hodnôt.
Oslovenie sa stretlo so spontánnou odozvou. Učiteľky a učitelia, ktorí boli podstatne menšou
časťou zúčastnených (aj preto sme ich do prieskumu nezahrnuli), sa o dotazník rovnako živo
zaujímali. Výsledky im chceme v rámci možností sprostredkovať. Pripravený bol žiacky
dotazník, zostavený z vybraných otázok európskeho výskumného dotazníka. Žiačky a žiaci ho
vyplnili počas prvej série podujatí (13.11.2018 – 21.2.2019). Dáta tohto prieskumu spracovala
a interpretovala Zuzana Kusá, odborná pracovníčka SÚ SAV10

7

Bezprostredným cieľom týchto podujatí a ich špeciálneho formátu nad bežný výučbový a organizačný rámec
možností stredných škôl (vystúpenia odborníčok a odborníkov reprezentujúcich vedu, výskum a kľúčové
vnútroštátne a európske inštitúcie ako aj lokálnych aktérov s následnou diskusiou), bolo prispieť k zachovaniu a
rozvoju demokracie, právneho štátu, demokratickej kultúry a európskeho smerovania Slovenskej republiky
prostredníctvom nadobúdania a zdieľania relevantných kompetencií v školskom prostredí.
Podujatí sa v časovom rozpätí november 2018 až november 2019 zúčastnila najmä žiacka, ale aj učiteľská obec
64 gymnázií a 63 stredných odborných škôl z celej SR. K tomu pozri HORNÁ, Dagmar – HUPKOVÁ,
Ladislava – SVITKOVÁ, Zuzana Účasť stredných škôl na I. a II. sérii krajských vedeckých čajovní (interný
materiál AmbEDK), dostupné online https://ainova.sk/project/ambedk/
8
Európsky výskum hodnôt (2017) bol zameraný na dospelú populáciu v priestore EÚ a za SR ho realizoval SÚ
SAV. Bližšie pozri online https://europeanvaluesstudy.eu/ a
http://www.sociologia.sav.sk/podujatia.php?id=2786&r=1
9
Koncept Rady Európy je pre projekt AmbEDK kľúčový. Viac ku konceptu pozri na webovom sídle Rady
Európy https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture
10
KUSÁ, Zuzana (2019) Predstavy o demokracii : Zistenia prieskumu žiakov stredných škôl 2018/19 :
Working paper in Sociology 2/2019, ISSN 2453-6970, dostupné online
http://www.sociologia.sav.sk/pdf/Working_Papers_in_Sociology_022019.pdf
Všade tam, kde porovnávame zistenia druhej série dotazníka s tou prvou, odkazujeme na výstup Z. Kusej.
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Pokračovaním prvej série krajských vedeckých čajovní bola druhá séria (23.9.2019 –
14.11.2019), vrátane opätovného položenia vybraných otázok žiackym účastníčkam
a účastníkom prostredníctvom dotazníka, opakovane zostaveného z otázok dotazníka EVS.
Dotazníkové hárky boli v oboch sériách nadpísané Mladí a európske hodnoty : Dotazník
o názoroch mladých ľudí na demokraciu. V prvom opytovaní mal dotazník 12 položiek,
v druhom 13 (na 2 stranách), boli teda pomerne ľahko respondentsky zvládnuteľné. Používali
bezprostredné oslovenie opytovaných a v závere im ponúkali kontakt, ak by sa chceli
o sociologickej práci dozvedieť viac.
Dotazníky I. a II. série mali temer totožne formulované položky 1. – 3. Zisťovali mieru
dôležitosti, ktorú mladí ľudia prikladajú svojmu žitiu v demokraticky spravovanej krajine;
pýtali sa na mieru demokratickej správy našej krajiny a spokojnosti s fungovaním jej
politického systému. Názory bolo možné vyjadriť na 10 bodovej stupnici od 1 po 10.
Dotazník I. série sa ďalej zameral na základné charakteristiky demokracie; kompetencie
vlády pri sledovaní ľudí; sledovanie politického diania; dôležitosť vzdelania; vybrané aspekty
rovnosti dievčat/žien a chlapcov/mužov. Názory bolo možné vyjadriť v rôznych stupniciach.
Dotazník II. série sa po prvých troch otázkach zameral na vnímanie občianstva v priestore
Slovenskej republiky a Európskej únie. Názory bolo možné vyjadriť v rôznej miere
dôležitosti. Následne sondoval názory mladých stredoškoláčok a stredoškolákov na ochranu
životného prostredia a dobrovoľníctvo.
Táto správa sprostredkúva výsledky spracovania dát, získaných zo žiackych dotazníkov počas
druhej série krajských vedeckých čajovní. Zároveň sa venuje aj čiastočnému porovnaniu dát,
postojov stredoškolskej mládeže, ktoré sme zistili počas oboch sérií podujatí. Poukazuje tiež
na výstupy iných príbuzných prieskumov a výskumov a iné relevantné zdroje.
K spracovaniu a interpretácii dát pristupujeme s vedomím istých limitov, napriek tomu ich
považujeme za zmysluplné, užitočné a hodné rozvinutia v ďalších bádaniach.

2. Vzorka žiačok a žiakov a jej odlišnosti od základného súboru
Dotazníkového prieskumu počas druhej série krajských vedeckých čajovní sa zúčastnilo
512 žiačok a žiakov stredných škôl z celého Slovenska, t. j. 94,8% z celkovej účasti 540
žiačok a žiakov na podujatiach. Podobné vysoké percento vyplnenia dotazníka sa týkalo aj
prvej série podujatí, kde zo 778 zúčastnených dotazník vyplnilo 734 stredoškolských žiačok
a žiakov, teda 94,3%. O takejto účasti na vyplnení dotazníka, ktorá bola dobrovoľná
a anonymná, môžeme konštatovať, že bola vysoká.
V zmysle základných znakov, akými sú, v prípade stredoškolskej mládeže, pohlavie, kraj,
navštevovaná škola alebo národnosť, nejde o reprezentatívnu vzorku. Napríklad, naša vzorka
4

obsahovala 35% chlapcov a 65% dievčat zo všetkých ôsmych krajov (17% Bratislavský, 7%
Trnavský, 11% Trenčiansky, 8% Nitriansky, 9% Žilinský, 18% Banskobystrický, 16%
Prešovský a 14% Košický), pričom 64% z nich navštevovalo gymnáziá a 36% určitý druh
strednej odbornej školy. Pozitívna je skutočnosť, že sa dosiahol celoštátny záber tak
podujatí ako aj dotazníkového opytovania. Tak v zmysle početnosti, ktorá bola na dané
možnosti pomerne vysoká, ako aj v typovej skladbe škôl a pokrytia všetkých krajov, môže ísť
o relevantný prieskum aj zistenia.11
Pozrime sa bližšie na ďalšie objektívne príčiny nevyváženosti vzorky. Nevieme celkom
presne, ako sa škola rozhodovala po prijatí nášho pozvania na podujatie a kreovaní
účastníckej skupiny. Snažili sme sa získať pestrú skladbu škôl, väčšinu študujúcich a menšinu
pedagogického sprievodu, a poskytli sme školám usmernenia. Vieme však, že stredné školy
majú viacero objektívnych dôvodov, pre ktoré musia starostlivo zvažovať, akému podujatiu
vyjdú v čase výučby v ústrety. Spravidla volia také, v ktorých vidia pridanú hodnotu a/alebo
osobnosti, s ktorými majú skúsenosť rs. predstavujú záruku kvality. V tomto zmysle boli
podujatia úspešné (vrátane účasti študujúcich na dotazníkovom prieskume). Riadiaci tím
AmbEDK spolu s krajskými koordinátorkami a koordinátormi vyvinuli nemalé úsilie na
oslovenie a získanie škôl, a to s ohľadom na ciele projektu (t. j. pritiahnuť aj tie školy, žiačky,
žiakov, ktoré nezvyknú podujatia tohto druhu navštevovať vôbec alebo zriedka, tzv. „biele
miesta“) ale aj finančné a organizačné rámce projektu (ktoré stanovili limity počtu
zúčastnených). K ďalším príčinám nevyváženosti účastníckej vzorky ale aj k pozitívnemu
nezamýšľanému dôsledku tohto faktu sa vyjadrujeme priebežne v ďalších častiach správy.
V tabuľkách 1 a 2 môžeme vidieť porovnanie zloženia základného súboru skúmanej
stredoškolskej vzorky podľa navštevovanej školy a podľa počtu dievčat. Výrazný rozdiel
je medzi percentami dievčat na stredných odborných školách (ďalej „SOŠ“) a ich zastúpením
v našej vzorke. V rámci Slovenska podľa posledných údajov navštevuje stredné odborné
školy 45% dievčat, zatiaľ čo u nás tvorili dievčatá až 75% žiackej zostavy SOŠ. Pri
gymnáziách tento rozdiel nebol veľký, iba 3% v prospech našej vzorky.
Hoci zostava dievčat a chlapcov zúčastnených na krajských vedeckých čajovniach nebola
(nemohla celkom byť) vecou cielenej voľby vzorky, ale bola dôsledkom objektívnych
okolností na strane škôl a možno aj náhody, ak školy postupovali podľa prejaveného žiackeho
záujmu o podujatia (vzali na ne tie a tých, ktorí prosto chceli), prevaha dievčat či zo SOŠ ako
aj gymnázií nemusí byť na škodu veci. Ako zistila analýza projektu AmbEDK, venovaná
11

Dotazník v I. sérii podujatí vyplnilo 734 žiačok a žiakov. V súčte za I. a II. sériu ide o viac než 1200
respondentiek a respondentov.
Pokiaľ ide o typovú skladbu škôl, na I. sérii podujatí sa zúčastnilo 31 gymnázií a 39 SOŠ (z nich 9 obchodných
akadémií), na II. sérii podujatí sa zúčastnilo 33 gymnázií a 24 SOŠ (z nich 6 obchodných akadémií), spolu, na I.
a II. sérii podujatí sa zúčastnilo 64 gymnázií a 63 SOŠ (z toho 15 obchodných akadémií).
V oboch sériách ide sociologicky, ale z objektívnych dôvodov, o nereprezentatívnu vzorku.
Údaje o účasti stredných škôl pozri in: HORNÁ, Dagmar – HUPKOVÁ, Ladislava – SVITKOVÁ, Zuzana
Účasť stredných škôl na I. a II. na I. a II. sérii krajských vedeckých čajovní (interný materiál AmbEDK),
dostupné online https://ainova.sk/project/ambedk/
.
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jednej z dominantných aktivít pri nadobúdaní kompetencií pre demokratickú kultúru,
Olympiády ľudských práv (ďalej „OĽP“)12, najmä v ostatnom období je úspešnosť dievčat na
víťazných priečkach krajských kôl tejto súťaže menšia ako úspešnosť chlapcov, napriek
pomerne vyrovnanému medzirodovému záujmu a účasti na podujatiach. Prevahu dievčenskej
účasti (najmä tých zo SOŠ) na krajských vedeckých čajovniach, a teda aj dotazníkovom
prieskume, môžeme chápať ako prospešnú pre ich povzbudenie k budúcim účastiam na
obdobných podujatiach.
Mohlo by byť aj všeobecnejšie zaujímavé skúmať, napríklad, či, a z akých dôvodov, je rs. nie
je „ťah“ k obdobným aktivitám u stredoškolských dievčat silnejší ako u chlapcov, ale ich
zúročenie (v súťažiach, projektových aktivitách, v následnom vysokoškolskom štúdiu,
pracovnom a inom uplatnení) nie je až také výrazné ako u chlapcov – disparity v rodovej
rovnosti na Slovensku, Európe i vo svete sú všeobecne známe a znepokojivé. Pri takomto
sledovaní bude možné oprieť sa o viacero relevantných zdrojov a bude potrebné uplatniť
viacero premenných.
Tabuľka 1: Zloženie základného súboru podľa navštevovanej školy 13
Základný súbor
2019/2020

Počet žiačok a
žiakov spolu

Z toho počet dievčat

Dievčatá v %

Gymnázia

71 153 (100 %)

40 761

57%

SOŠ

122 221 (100 %)

55 380

45%

Tabuľka 2: Zloženie skúmanej dotazníkovej vzorky podľa navštevovanej školy
Naša vzorka
Vedecké čajovne II.

Počet žiačok a
žiakov spolu

Z toho počet dievčat

Dievčatá v %

Gymnázia

327 (100 %)

196

60%

SOŠ

185 (100 %)

139

75%

Pokiaľ ide o vzorku podľa navštevovanej školy, v celkovej účasti na vedeckých čajovniach
vidíme prevahu gymnaziálnych žiačok a žiakov. Niet divu, štátne vzdelávacie programy ako
aj gymnaziálne školské vzdelávacie programy vytvárajú väčší priestor pre ich prípravu na
„zodpovedný život v slobodnej spoločnosti“ (ako to postuluje v princípoch a cieľoch výchovy
a vzdelávania tzv. školský zákon14), než je tomu v prípade SOŠ. Pokiaľ však ide o účasť
12

HORNÁ, Dagmar – KURILLOVÁ, Dušana Kompetencie pre demokratickú kultúru na stredných školách
v Slovenskej republike : Analýza dotazníkového prieskumu, identifikácia „bielych miest“ a návrh opatrení,
2020, dostupné online https://ainova.sk/project/ambedk/
13
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenkapublikacia.html?page_id=9580
14
Pozri § 3 a § 4 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
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zo SOŠ na podujatiach, prišlo z nich viac dievčat, až 75% zostavy SOŠ. Ako sme uviedli
vyššie, dúfame, že to nebolo a nebude na škodu ale v prospech veci (perspektívne vyváženej
a široko chápanej dievčensko-chlapčenskej úspešnosti).
Čo sa týka národnosti, tá bola nasledovná: 87% žiačok a žiakov malo slovenskú národnosť,
10% maďarskú a 3% uviedlo možnosť „iná“. Zastúpenie maďarskej národnosti je tak v našej
vzorke vyššie ako v základnom súbore (v ňom je 5,4% pre gymnázia a 6,7 pre SOŠ15). Až
10% zastúpenie maďarskej národnosti bolo spôsobené tým, že v dvoch krajoch,
Banskobystrickom a Nitrianskom, sa vedecké čajovne cielene konali v Lučenci a Nových
Zámkoch, aby pritiahli aj účasť stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Nábor
publika z týchto škôl vyplynul priamo z jedného z cieľov projektu AmbEDK, aktivizovať
v záujme rozvoja kompetenci pre demokratickú kultúru aj tie školy (pracovne nazvané „biele
miesta“), ktoré vykazujú nulovú, slabú alebo minimálnu účasť na podujatiach a projektoch,
ktoré s nadobúdaním predmetných kompetencií súvisia, napríklad, Olympiáde ľudských práv,
Dejepisnej olympiáde, súťažiach organizovaných zastúpeniami európskych inštitúcií v SR
Mladý Európan, Euroscola), programoch Erasmus+ a ďalších. Expertná báza projektu
AmbEDK má totiž dlhoročné skúsenosti so sledovaním zapájania sa stredných škôl do
obdobných aktivít.16
Okrem základných sociodemografických otázok sme sa v žiackom dotazníku pýtali aj na
najvyššie ukončené vzdelanie jedného z rodičov. V našej vzorke bolo zastúpené
nasledovne: u 48% žiačok a žiakov mal aspoň jeden rodič vysokoškolské vzdelanie, pri 45%
to bolo stredoškolské s maturitou, pri 6% stredoškolské bez maturity a len 1% žiakov a žiačok
uviedlo, že rodičia majú iba základné vzdelanie (veľmi podobné dáta vzišli aj z prvej série
dotazníka). Dalo by sa usudzovať, že deti vysokoškolsky vzdelaných rodičov sú väčšmi
motivované zúčastňovať sa podujatí, ktoré ich posúvajú vpred a v tomto zmysle mohla byť
ich účasť na vedeckých čajovniach dobrovoľná, mohla byť ich voľbou. Tiež je namieste
predpokladať, že môže byť istá korelácia medzi postojmi rodičov a ich detí. Tento predpoklad
by však bolo treba so zúčastnenými hlbšie overiť, pretože, ako vieme z niektorých
prieskumov a napokon aj zo svojich vlastných dlhoročných rozhovorov so stredoškolskou
mládežou, rodičia sa málokedy s deťmi „bavia“ na témy zastúpené v našom dotazníku.
K rodičovskému vzdelaniu sa vrátime v 10. časti tejto správy.
Záujmu o politiku a komunikáciu o nej sa venoval sociologický výskum Inštitútu pre verejné
otázky (ďalej „IVO“)17. Zber dát v júni 2019 realizovala agentúra FOCUS a výskum sa
15

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenkapublikacia.html?page_id=9580
16
Výstupmi projektu AmbEDK sú dve analýzy. Jedna, už zmienená, venovaná zisťovaniu tzv. bielych miest
v Olympiáde ľudských práv; pozri HORNÁ, Dagmar Analýza tzv. „bielych miest“ Olympiády ľudských práv,
2020, dostupné online https://ainova.sk/project/ambedk/
a druhá, venovaná spracovaniu dotazníka, ktorý vyplnilo cca 39,9% stredných škôl v SR; pozri HORNÁ,
Dagmar – KURILLOVÁ, Dušana Kompetencie pre demokratickú kultúru na stredných školách v Slovenskej
republike : Analýza dotazníkového prieskumu, identifikácia „bielych miest“ a návrh opatrení, 2020, dostupné
online https://ainova.sk/project/ambedk/
17
BÚTOROVÁ, Zora – GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga (2019) Občianske spolunažívanie očami tínedžerov . Správa zo
sociologického výskumu Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2019, ISBN 978-80-89345-75-5
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zameral na 402 mladých ľudí vo veku 15 – 19 rokov, no nielen na stredoškolsky študujúcich.
Správa z výskumu dokladuje, že v rodine diskutuje o politike veľmi alebo dosť často iba 27%
opýtaných. Nie veľmi „slávne“ sa v tomto ohľade ukázalo aj prostredie školy.18
Iný Prieskum hodnotovej orientácie stredoškolskej mládeže19, realizovaný z pôdy projektu
AmbEDK (máj až november 2019) potvrdil, že stredoškoláci a stredoškoláčky všeobecne
pociťujú absenciu priestoru na diskusiu. Vítali preto formu rozhovorov vo fokusových
skupinách a priam sa dožadovali pokračovania debaty, skupinovo či individuálne, nad
vymedzený čas približne jednej hodiny. Rozhovorov sa zúčastnilo 134 mladých ľudí
v málopočetných 11 skupinách (od 7 do maximálne 15), pričom reprezentovali v zásade
všetky kraje Slovenska a prevažne gymnáziá.
Pozitívny je fakt, že zistené čísla o rodičovskom vysokoškolskom vzdelaní našich
opytovaných z druhej série vedeckých čajovní zásadne prekračujú štatistické údaje v SR.
Napríklad, po ostatnom sčítaní obyvateľstva (2011) konštatoval Štatistický úrad SR, že
vysokoškolsky vzdelaných obyvateliek a obyvateľov s trvalým pobytom v SR je 13,8%.
Stratégia Európskej únie 2020 vytýčila o. i. cieľ dosiahnuť do roku 2020 podiel osôb vo veku
30 až 34 rokov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním na úrovni aspoň 40 %.20 S istou
dávkou nadľahčenia by sa dalo konštatovať, že rodičia „našich“ žiačok a žiakov už tento cieľ
dosiahli, ba prekročili, aj keď sú iste o niečo staršieho veku než 30 – 34 rokov. Pri ďalšom
obdobnom bádaní by bolo zaujímavé overiť nasledovné všeobecné aj špeciálne otázky. Do
akej miery je vzdelanie rodičov, zvlášť to vysokoškolské, prospešné pre ich deti? Podnecujú
alebo nepodnecujú takto vzdelaní rodičia svoje deti k diskusiám (všeobecne a o „našich“
témach zvlášť) doma a v škole? Sú názory, postoje a skúsenosti rodičov „prenosné“?

3. Názory na demokraciu
Úvod dotazníka obsahoval položky týkajúce sa dôležitosti demokracie pre život študujúcich
žiačok a žiakov, hodnotenia demokratickosti spravovania Slovenska a nakoniec spokojnosti
s fungovaním politického systému na Slovensku. Odpovede boli umiestňované na
desaťbodovej škále, kde bod 1 znamenal najnižšie hodnotenie a bod 10 najvyššie hodnotenie.
Išlo o otázky, ktoré boli identické s otázkami žiackeho dotazníka prvej série vedeckých
čajovní a boli prevzaté z dotazníka EVS.
Graf 1 zobrazuje priemerné hodnoty odpovedí na hore uvedené tri otázky. Pri odpovediach na
otázku, aké dôležité je pre žiacke respondentky a žiackych respondentov žiť v demokraticky
spravovanej spoločnosti, je priemerná hodnota vysoká (až 8,6). Druhé dva stĺpce vyjadrujú

18

Ibid, s. 21
GURÁŇ, Peter a HORNÁ, Dagmar (2019) Prieskum hodnotovej orientácie stredoškolskej mládeže :
Záverečná správa z prieskumu, december 2019 (interný materiál AmbEDK; rozhovory realizoval P. Guráň)
20
Pozri https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/140/vysokoskolske-vzdelavani
19
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priemernú hodnotu odpovedí na hodnotenie demokratického spravovania našej krajiny
(5,8) a spokojnosť s fungovaním politického systému v SR v tomto období (4).
Graf 1: Názory na demokraciu
STREDNÁ HODNOTA ODPOVEDÍ (1=NAJMENEJ; 10=NAJVIAC)

8,6
5,8
4

Do akej miery je pre teba
Nakoľko demokraticky je podľa
dôležité žiť v krajine, ktorá je
teba dnes spravovaná naša
spravovaná demokraticky?
krajina?

Vyjadri, prosím, svoju
spokojnosť s fungovaním
politického systému v SR

Naše zistenia z prieskumu postojov stredoškolskej mládeže sa percentuálne temer zhodujú so
zisteniami z prvej série žiackeho dotazníka ale, podstatou, aj zmieneného výskumu IVO,
ktorý vo výskumnej správe uvádza, že „Drvivá väčšina tínedžerov sa deklaratívne hlási
k princípom liberálnej demokracie.“21 V našom prieskume stredoškolská mládež považuje za
dôležité žiť v demokraticky spravovanej krajine. V inom prieskume, tento raz dospelej
populácie, IVO v tom istom roku (zber dát v apríli 2019 realizovala agentúra FOCUS) dospel
k záveru, že sa „vyše dvojtretinová väčšina občanov Slovenskej republiky zhoduje v názore,
že demokracia je najlepší možný politický systém“. Nejde teda len o prejavenú vôľu mladých,
ale o významnú väčšinu všetkej populácie. Ako silné sa v prieskume IVO ukázalo tiež
presvedčenie o potrebe a podobe demokratického vládnutia. Diferenciácia prichádza na
úrovni podpory liberálnej demokracie. Štúdia IVO uvádza, že podpora demokracie „je
silnejšia a konzistentnejšia v generácii do 44 rokov.“22
Z výskumov IVO vysvitá, že (nielen, ale najmä) mladí a mladší ľudia chcú žiť v demokracii.
Rôznia sa však v náhľadoch na jej jednotlivé parametre, pričom neraz preukazujú istú mieru
nekonzistentnosti demokratického poznania a presvedčenia, čo „poukazuje na istý deficit
v kritickom myslení či o nedostatočnom uvedomovaní si kontextov – implikácií
a súvislostí.“23 Výskum IVO je detailnejšie zameraný na jednotlivé parametre vnímania
demokracie. V našom prieskume a všeobecnejšie položených otázkach (v súlade
21

BÚTOROVÁ, Zora – GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga (2019) Občianske spolunažívanie očami tínedžerov . Správa zo
sociologického výskumu Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2019, s. 14, ISBN 978-80-89345-75-5
22
Pozri BÚTOROVÁ, Zora (2019) 30 rokov po Nežnej revolúcii . Zisky a straty očami verejnosti Bratislava :
Inštitút pre verejné otázky, 2019, ss. 60 – 61, ISBN 978-80-89345-77-9
23
Ibid, s. 14-15
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s dotazníkom EVS) sa vo vzorke 512 mladých ľudí ukázalo, že istá miera kritického
uvažovania stredoškolskej mládeže je prítomná. Túžba žiť v demokracii mladých nezbavuje
kritickej optiky, pokiaľ ide o hodnotenie demokratického spravovania vlastnej krajiny
a spokojnosti s fungovaním jej politického systému.24 Výskum IVO však poukazuje na
rozdiely medzi teoretickým alebo prvoplánovým príklonom k demokracii a konkrétnym žitím
demokracie v rôznych vzťahových rovinách.
Ak porovnáme stredné hodnoty v grafe 1 s výsledkami dotazníkov z prvej série vedeckých
čajovní, tak rozdiely rozdielnych respondentských vzoriek (ale akiste príbuzných z hľadiska
veku a žitia v tej istej krajine) sú minimálne (8,4; 5,7; 3,9). Naznačuje to, aj v kontexte
výskumov IVO, že za rok sa postoje mladých ľudí k demokracii v zásade nezmenili a naďalej
zostáva pre nich vysokou hodnotou. Obdobne názor, či je naša krajina spravovaná
demokraticky a či mládež prejavuje spokojnosť s fungovaním politického systému, ostávajú
na nezmenenej úrovni v porovnaní s prvou sériu vedeckých čajovní. Môže to byť dôsledkom
rôznych faktorov. V dobrej viere predpokladajme osobitnú motiváciu našich respondentiek
a respondentov z rôznych dôvodov na ich strane. Napríklad, dobrovoľná účasť, vzdelanie
jedného alebo oboch rodičov, možný prínos školského a mimoškolského pôsobenia a aktivít
alebo, naopak, keď z toho platí len niečo alebo nič. Reflexia demokracie a všetkého, čo s ňou
súvisí (vrátane záujmu o účasť na podujatí a prieskume, aké sme školám ponúkli) mohli byť
tiež pravdepodobne značne ovplyvnené spoločenskými pohybmi rokov 2018 – 2019, hnutím
Za slušné Slovensko a z toho vyplývajúcim silnejším záujmom o veci verejné.

4. Skutočná občianka, skutočný občan
Druhým blokom otázok boli otázky týkajúce sa občianstva. Prvá z nich znela nasledovne:
Niektorí ľudia hovoria, že nasledujúce veci sú dôležité pre to, aby niekto mohol byť skutočným
občanom alebo občiankou Slovenskej republiky. Podľa iných nie sú dôležité. Do akej miery je
podľa teba dôležitá každá nasledujúca vec?
Pri odpovediach na otázku, čo je pre žiačky a žiakov najdôležitejšie pre to, aby niekoho mohli
považovať za skutočného občana alebo skutočnú občianku SR, ukazuje (graf 2), že za najviac
dôležité považujú to, aby človek uznával zákony a politické inštitúcie SR – až pre 53% je
to veľmi dôležité a pre 37% skôr dôležité. V súčte ide o 90%, čo indikuje, že mladí ľudia si
uvedomujú, že občianstvo sa demonštruje v konkrétnom právnom a inštitucionálnom rámci,
založenom na vzájomnej rovnováhe práv a povinností, vzťahu jednotlivých ľudí a štátu.
Podobne dôležité je, podľa týchto mladých ľudí, vedieť hovoriť úradným jazykom, kde až
polovica (50%) označila, že je to veľmi dôležité a 38% skôr dôležité. Ukazuje to významnú,
88%-tnú akceptáciu úradne stanoveného komunikačného prostriedku a jeho formatívnosti pre
24

Na túto skutočnosť poukázala aj Z. Kusá v reakcii na zistenia z prvej série dotazníkového prieskumu: čím viac
je pre mladých dôležité žiť v demokracii, tým sú kritickejší k demokratickej správe a fungovaniu politického
systému.
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nadobudnutie skutočného občianskeho rozmeru. Tento faktor by stálo za to skúmať viac,
prinajmenšom z dvoch dôvodov: historicky, vývinovo danej jazykovej variability Slovenska
(jazyky národnostných menšín) a rovnako prirodzenej adaptácie dnešných mladých na
viacjazyčnosť v prepojenej Európe a globalizovanom svete. Oba dôvody sú živé a pôsobia
v rámci omnoho širšieho chápania identifikácie, nielen tej občianskej.
Ako uvidíme neskôr, v 9. časti tejto správy, národnosť žiačok a žiakov, ktorí vyplnili
dotazník, bola štatisticky významným ukazovateľom pri ich postojoch k potrebe ovládania
úradného jazyka pre formátovanie občianstva v Slovenskej republike.
Ďalej sme skúmali, či je pre pravé občianstvo potrebné osvojiť si kultúru našej krajiny.
Graf 2 ukazuje, že tento predpoklad je dôležitý až pre 75%, t. j. tri štvrtiny zúčastnených
mladých ľudí (pre 33% je to veľmi dôležité a pre 42% skôr dôležité). Bolo by zmysluplné
skúmať toto zistenie hlbšie. Čo si žiaci a žiačky stredných škôl predstavujú pod kultúrou našej
krajiny? Ako vôbec chápu kultúru a jej vzťah s demokraciou, občianstvom, ľudskými
právami? Ako premietajú svoje postoje do konkrétneho ľudského a občianskeho správania?
Priestorom pre prácu s týmito témami by mohla byť aplikácia konceptu Rady Európy,
Kompetencie pre demokratickú kultúru, na našich školách.
Graf 2: Občan/občianka Slovenskej republiky, odpovede: veľmi dôležité a skôr dôležité.
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Ako ďalej ukazuje graf 2 ale aj graf 3, za najmenej dôležité pre to, aby mohol byť niekto
označený za skutočného občana alebo skutočnú občianku Slovenskej republiky, považujú
respondentky a respondenti predpoklad narodiť sa na Slovensku a mať predkov zo
Slovenska. Na grafe 3 vidíme, že až 46% označilo možnosť „mať predkov zo Slovenska“ ako
vôbec nie dôležitú, 37% ako nie veľmi dôležitú. Súhrnne sa teda až 83% opýtaných stavia
11

k tomuto predpokladu občianstva ako k nedôležitému. Čo sa týka faktora „narodiť sa na
Slovensku“, pri ňom sú čísla nižšie, ale môžeme povedať, že pre viac ako polovicu žiačok
Graf č. 3: Občan/občianka Slovenskej republiky, odpovede: nie veľmi dôležité a vôbec nie
dôležité.
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a žiakov to nie je dôležité (59%), pričom za vôbec nie dôležitú podmienku ju považuje 20%
z nich a za nie veľmi dôležitú 39% z nich.
Z toho vyplýva, že pre žiačky a žiakov stredných škôl je oveľa dôležitejšie, či sa občan alebo
občianka vie zžiť so zákonným a politickým prostredím našej krajiny, či ovláda slovenský
jazyk a pozná našu kultúru, ako to, či sa tu on, ona, alebo ich predkovia narodili. Toto by sme
mohli interpretovať aj tak, že aj tí ľudia, ktorých predkovia nepochádzajú zo Slovenska alebo
sa sami na Slovensku nenarodili, môžu byť považovaní za skutočné občianky a skutočných
občanov Slovenska, resp. Slovenky a Slovákov, ak akceptujú náš ústavný a zákonný poriadok
a politické inštitúcie, osvoja si úradný jazyk a tunajšiu kultúru. Byť skutočným Slovákom
resp. skutočnou Slovenskou sa dá v tomto zmysle aj „naučiť“.
Názory mladých ľudí z nášho dotazníka svedčia o tom, že ich zrejme väčšmi formuje štátna
a politická (demokratická) príslušnosť, než tá etnická. Pripísať to treba pravdepodobne
komplexu faktorov: modernizačným trendom, európskym ukotveniam Slovenskej republiky,
globálnym procesom ako aj hojne využívanému cestovaniu a spoznávaniu iných krajín,
štátov, politických, právnych a kultúrnych systémov mladými ľuďmi.
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5. Čo znamená byť Európanom a Európankou

Aj s ohľadom na to, že mladí ľudia zo Slovenska sa vďaka cestovaniu a štúdiu hojne
pohybujú v európskom priestore, položili sme im v súlade s dotazníkom EVS nasledovnú
otázku: Ľudia majú odlišné názory na to, čo znamená byť Európanom či Európankou. Ako
dôležité sú podľa teba nasledujúce skutočnosti pre to, aby niekto bol Európanom či
Európankou?25
Výsledky sú trocha odlišné od tých, ktoré sa týkali občianstva v Slovenskej republike. Môže
to byť spôsobené položením otázok („byť skutočným občanom alebo občiankou SR“ a „byť
Európanom/Európankou“) a rozvinutím podotázok. Napríklad, podotázky sondujúce
„európanstvo“ neboli zamerané na európsku legislatívu a podotázky zamerané na občianstvo
SR neobsahovali otázky o kresťanstve.
Za najdôležitejšie považujú respondentky a respondenti stredných škôl osvojenie si
európskej kultúry (80%). Významne dôležitý sa ukazuje faktor „narodiť sa v Európe“
(60%). „Mať predkov z Európy“ sa zase prevažne nepovažuje za dôležité (69%) a za
najmenej dôležité je pre opytovaných mladých ľudí „byť kresťanom či kresťankou“ (80%),
pričom až pre 51% to vôbec nie je dôležité).

25

Vnímame pojmový aj faktický rozdiel medzi Európou a Európskou úniou (a z nich odvodených slovných
druhov, pomenovaní a pod.), ale vzhľadom na formulácie prebrané z EVS sa k nim nateraz nevymedzujeme.
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Graf 4: Európan a Európanka, odpovede: veľmi dôležité a skôr dôležité.
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Graf 5: Európan a Európanka, odpovede: nie veľmi dôležité a vôbec nie dôležité.
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Dalo by sa povedať, že pohľad na grafy 4 a 5, ktoré ukazujú výsledky prieskumu, evokuje
niekoľko otázok vo vzťahu k mladým respondentkám a respondentom. Ak je, podľa nich, pre
to, aby bol niekto Európanom alebo Európankou, najdôležitejšie osvojiť si európsku kultúru,
ale zároveň je pre to najmenej dôležité byť kresťanom a kresťankou, je otázne, čo si žiaci a
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žiačky predstavujú pod európskou kultúrou, súvisom medzi ňou a kresťanstvom. To by bolo
potrebné bližšie skúmať. Potvrdzuje to aj fakt, že v ostatnom čase v europriestore zosilnel
ideový zápas o podstatu Európskej únie, ktorý sa zďaleka netýka len dávnej minulosti ale
hlavne súčasnosti a budúcnosti s implikáciami pre viaceré kľúčové (liberálne, ľudskoprávne,
rodové) normy praxe moderných demokracií. V hľadaní odpovedí by bolo užitočné siahnuť
po relevantných dátach iných výskumov, napríklad Eurobarometra.
Nevyhnutne nás získané dáta o kresťanstve vracajú späť k Slovenskej republike
(prostredníctvom našich mladých opytovaných s domicilom v SR). Sčítania obyvateľstva od
r. 1950 po rok 2011 hovoria síce o klesajúcom počte všetkých veriacich,26 ale nielen z týchto
štatistík je známe, že ku kresťanstvu sa na Slovensku hlási vysoké percento dospelého
obyvateľstva. Sú odpovede našich mladých respondentiek a respondentov dôkazom, že na
náboženskej (kresťanskej) viere (im) až tak nezáleží (alebo nebude záležať), rs., že to
nepovažujú (nebudú považovať) za významne dôležitý faktor pri formátovaní
Európana/Európanky? Bude to mať implikácie aj na Slovensku? V čom? Napríklad,
v osvietenejšom prístupe novej generácie k univerzálne chápaným ľudským právam?
Naše dotazníkové možnosti boli limitované, preto sa znova vráťme k zisteniam IVO z online
dopytovania z júna 2019. Jedna z batérií otázok bola venovaná civilizačným trendom
v Európe, presnejšie, Európskej únii za ostatné desaťročia. Okrem toho, že mladí ľudia
v tomto výskume prevažne pozitívne hodnotili zmeny v súkromnom i verejnom postavení
žien ako aj zvyšujúci sa podiel mužov na starostlivosti o rodinu a domácnosť, ambivalentne sa
postavili k rastu etnickej a náboženskej rôznorodosti v Európe – pozitívne hodnotenie iba
mierne prevažuje nad negatívnym.27
Siahnime však po inej skúsenosti, zo živých rozhovorov s mladými stredoškolskými
študujúcimi. V zmienenom prieskume hodnotových postojov stredoškolskej mládeže (pozri
časť 2 tejto správy) sa temer v tom istom čase (2019) ukázalo, že väčšina vníma európsku
kultúrnu diverzitu ako pozitívnu a rozvoja hodnú. Rozhovory však obnažili aj istú
ambivalenciu: „Mladí ľudia na jednej strane odsudzujú xenofóbne názory a postoje, najmä
voči arabskému obyvateľstvu a islamu, na druhej strane pociťujú istú potrebu ochrany pred
prevahou správania silných skupín arabského obyvateľstva, ktoré presadzujú hodnoty
nezlučiteľné so súčasným štandardom ochrany ľudských práv v Európe. Ide najmä o otázky
rodovej rovnosti, práv dieťaťa, náboženskej slobody a pod. Z tohto hľadiska kritizujú
napríklad politiku a správanie Nemecka počas migračnej krízy ako aj v súčasnosti. Nepáči sa
im výrazná sociálna pomoc migrantom a naproti tomu nedostatočné úsilie štátov EÚ
o integráciu, definovanie povinnosti pracovať, zúčastňovať sa vzdelávania a pod.“28
26

Pozri http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/registrovane-cirkvia-nabozenske-spolocnosti-f9.html
27
BÚTOROVÁ, Zora – GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga (2019) Občianske spolunažívanie očami tínedžerov . Správa zo
sociologického výskumu Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2019, s. 11-13, ISBN 978-80-89345-75-5
28
GURÁŇ, Peter – HORNÁ, Dagmar Prieskum hodnotovej orientácie stredoškolskej mládeže : Záverečná
správa z prieskumu, december 2019, dostupné online https://ainova.sk/project/ambedk/
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6. Ochrana životného prostredia
Ďalšiu časť dotazníka tvorili otázky zamerané na dlhodobo a v súčasnosti aj vrcholne
aktuálnu tému životného prostredia. Prvá znela: Do akej miery súhlasíš alebo nesúhlasíš
s každým z nasledujúcich tvrdení?, pričom sme v nej pomocou päťbodovej škály (úplne
súhlasím – skôr súhlasím – ani súhlasím ani nesúhlasím – skôr nesúhlasím – vôbec
nesúhlasím – neviem) zisťovali, nakoľko súhlasia respondenti a respondentky s danými
výrokmi, týkajúcimi sa ochrany životného prostredia. Na grafe 6 môžeme vidieť, že najväčší
súhlas vyjadrovali s tým, že by boli ochotní zrieknuť sa časti svojho príjmu v prospech
ochrany životného prostredia pred znečisťovaním (62%, z toho 25% úplne súhlasilo a 37%
skôr súhlasilo).
Iba 5% žiačok a žiakov súhlasí s tým, že nie je dôvod robiť niečo pre životné prostredie, ak to
nerobia ostatní ľudia, a naopak až 65% s tým úplne nesúhlasí (graf 7). Získané dáta
potvrdzujú súčasný trend, kedy sa predovšetkým mladí ľudia zapájajú do klimatických

Graf . 6: Názory na ochranu životného prostredia, odpovede: úplne a skôr nesúhlasím.
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Graf 7: Názory na ochranu životného prostredia, odpovede: skôr a úplne nesúhlasím.
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štrajkov a aktivít po celom svete. Slovensko nie je výnimka. Ochranu a obnovu životného
prostredia vnímajú mladí ľudia bytostne a stáva sa pre nich jednou z kľúčových tém.29
Na druhej strane, takmer pri všetkých výrokoch je zastúpené pomerne veľká nerozhodná
skupina stredoškolských žiačok a žiakov, ktorá volí diplomatickú stredovú možnosť „ani
súhlasím/ani nesúhlasím“. Ich zastúpenie pri jednotlivých výrokoch je nasledovné: v živote sú
dôležitejšie veci ako ochrana životného prostredia – 29% (bolo by zaujímavé skúmať, ktoré to
sú); pre človeka ako som ja, je veľmi ťažké urobiť niečo zásadnejšie pre životné prostredie –
28% (zračí sa tu sebapodceňovanie alebo skepsa z dosahu jednotlivého človeka na zásadnú
zmenu?); mnohé tvrdenia o ohrozovaní životného prostredia sú prehnané – 23%; (sú takéto
postoje priamym dôsledkom nedostatočnej rodinnej a/alebo školskej prípravy rs. pozornosti
upretej na rôzne nevedecké zdroje a tvrdenia?); zriekla/zriekol by som sa časti svojho príjmu
v prospech ochrany pred znečisťovaním životného prostredia – 21% (ide možno o mladých
ľudí, ktorí nemajú dostatok informácií alebo o takých, u ktorých prevažujú iné priority?).

29

Nepochybne v tomto zmysle silne mobilizačne zapôsobili vystúpenia mladej švédskej environmentálnej
aktivistky Grety Thunbergovej, počínajúc augustom 2018. Avšak, „zelené“ myslenie, vzdelávanie a konanie je
už dlhodobejšie prítomné u detí na základných školách a mladých ľudí na stredných školách (ale aj starších
mladých ľudí). Svedčí o tom ich zapájanie sa do rôznych súťažno-vzdelávacích programov, vrátane
medzinárodných, napr. Zelená škola; ENVIROvzdelávanie mladých; Zelené vzdelávanie a i., ale aj spektrum
dobrovoľníckych činností, ktorým sa žiaci a žiačky venujú. Pozri napr. zistenia prieskumu Rady mládeže
Slovenska (2019, vzorka 1000 resp. vo veku 15 – 24 rokov), podľa ktorých takmer ¾ mladých robia opatrenia
na ochranu životného prostredia; https://www.enviroportal.sk/clanok/prieskum-vacsina-mladych-slovakov-robikroky-na-ochranu-zivotneho-prostredia
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Ďalšou otázkou, ktorá skúmala postoje mladých ľudí k ochrane životného prostredia bola tá,
v ktorej si mali vybrať z dvoch možností, a to, či by mala mať ochrana životného prostredia
prednosť, hoci aj za cenu pomalšieho ekonomického rastu a určitého úbytku pracovných
miest. Znela nasledovne: Existujú dva výroky, ktoré ľudia používajú, keď diskutujú o životnom
prostredí a ekonomickom raste. Ktorý z týchto výrokov je bližší tvojmu osobnému názoru?
Graf 8: Ochrana životného prostredia vs. ekonomický rast
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dokonca aj keď v určitej miere utrpí
životné prostredie

Pri takto položenej otázke si väčšina žiačok a žiakov, a to až 84% (graf 8), vybrala ochranu
životného prostredia. Iba 16% z nich by si zvolilo cestu ekonomického rastu. Tieto výsledky
sú iba potvrdením toho, že mladá generácia v súčasnosti považuje klimatické zmeny
a klimatickú krízu za naozaj vážne a chápe ich ako akútne osobné, spoločenské aj politické
výzvy. Bude zaujímavé sledovať, ako praktické, „na drobné“ rozmenené činy naplnia
odhodlané a pomerne rezolútne vyznievajúce slová rs. postoje, najmä, ak pôjde (bude musieť
ísť) o opatrenia, ktoré zásadné obmedzia doterajšie predstavy o bezlimitnom rozvoji, výrobe,
spotrebe a pod.

7. Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti

V rámci dotazníka nás zaujímalo aj to, nakoľko sú dnešné stredoškoláčky a dnešní
stredoškoláci aktívni, pokiaľ ide o dobrovoľníctvo. Išlo o informáciu, ktorú sme chceli použiť
ako závislú premennú na testovanie jadrových otázok dotazníka. Žiačok a žiakov sme sa
pýtali na to, či v posledných šiestich mesiacoch vykonávali dobrovoľnícku činnosť. Otázka
znela: Robil alebo robila si v posledných šiestich mesiacoch nejakú dobrovoľnícku prácu (bez
nároku na odmenu)?
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Graf 9: Dobrovoľnícka práca
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Pri pohľade na graf 9 vidíme, že takmer 47% z nich sa vyjadrilo pozitívne. Ak sa na toto číslo
pozrieme z pohľadu pohlavia a navštevovanej školy, tak dobrovoľnícku činnosť v posledných
šiestich mesiacoch vykonávalo 55% týchto dievčat a 50% týchto chlapcov. Z nich 61%
žiakov a žiačok zo stredných odborných škôl a 49% tých, čo navštevujú gymnázium.
Pripomeňme si údaje o vzorke žiačok a žiakov, ktorí vypĺňali dotazník počas druhej série
krajských vedeckých čajovní. Bolo v nej viac dievčat (65%) a menej chlapcov (35%), ale
z nich bolo 64% gymnaziálnych a 36% žiačok a žiakov zo SOŠ (pozri 2. časť správy). Pokiaľ
ide o faktor pohlavie, z dlhodobejšieho sledovania dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí
vyplýva, že do formálneho i neformálneho dobrovoľníctva sa viac zapájajú mladé ženy než
mladí muži.30 Pokiaľ ide o typ školy, je možné, že vyššia angažovanosť mladých zo SOŠ
priamo súvisí s ich praktickejším študijným zameraním a väčším prepojením štúdia a praxe
a pod.
Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v posledných šiestich mesiacoch sa nám ukázalo ako
signifikantná premenná pri dvoch súhlasoch s výrokmi z oblasti ochrany životného
prostredia. Prvým je výrok: „Zriekla/zriekol by som sa časti svojho príjmu v prospech
ochrany životného prostredia“, kde práve krajná možnosť, ktorou je úplný súhlas, robí
signifikantný rozdiel. Až 31% tých respondentiek a respondentov, ktorí označili, že
vykonávali v posledných šiestich mesiacoch dobrovoľnícku činnosť s daným výrokom úplne
súhlasila, naproti tomu tých, ktorí dobrovoľníctvo nevykonávali, je 18%. Druhým
signifikantným je výrok: „Nie je dôvod robiť niečo pre životné prostredie, ak to nerobia
30

Pozri: BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta – ŠOLCOVÁ, Jana – SIEKELOVÁ, Marika (2018)
Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku – aktuálny stav a trendy Platforma dobrovoľníckych centier
a organizácií, 2018, ISBN 978-80-973034-0-2, online dokument
https://www.dobrovolnickecentra.sk/images/stories/files/1.dobrovolnictvo_mladeze_online_2018.pdf
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ostatní ľudia“, kde je, naopak, rozdiel pri krajnom nesúhlase. Až 73% žiačok a žiakov, ktorí
vykonávali dobrovoľnícku činnosť, úplne nesúhlasí s týmto tvrdením, pričom úplne
nesúhlasiacich, ktorí dobrovoľnícku činnosť nevykonávali, je 55%.
Dosiahnuté výsledky môžeme interpretovať tak, že je tu určitá súvislosť medzi vykonávaním
dobrovoľníckej činnosti a postojom k ochrane životného prostredia, kedy práve tie a tí, ktorí
sa dobrovoľníctvu venovali, preukazujú väčšiu dôležitosť ochrany životného prostredia, resp.
jej prikladajú o niečo väčšiu váhu.

8. Typ školy ako štatisticky významný ukazovateľ
Pozreli sme sa na to, či je rozdiel v postojoch k demokracii medzi mladými študujúcimi z
gymnázií a zo stredných odborných škôl. Môžeme konštatovať, že je signifikantný rozdiel
medzi typom navštevovanej školy a pripísaním dôležitosti žitiu v demokraticky spravovanej
krajine. Zatiaľ čo až 93% gymnazistov a gymnazistiek si myslí, že je dôležité žiť
v demokraticky spravovanej krajine (body 7-10 z desať bodovej škály, kde 1 znamená
najnižšie hodnotenie a 10 najvyššie hodnotenie), u tých, čo navštevujú strednú odbornú
školu, je to 80% (graf 10). Líniu vysvetlenia tohto postojového rozdielu sme už načrtli vyššie;
SOŠ majú podstatne menšie možnosti odovzdávania či trénovania kompetencií pre
demokratické občianstvo, než je tomu u gymnázií (istú výnimku v skupine SOŠ tvoria
obchodné akadémie) a pravdepodobne aj preto sa v nich nájde viac mladých ľudí, ktorí
v mysliach, činoch a relevantne aj prieskumoch inklinujú k nedemokratickým politickým
hnutiam a stranám, netolerantnejším postojom a pod.
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Graf 10: Dôležitosť žitia v krajine, ktorá je spravovaná demokraticky vs. druh navštevovanej
školy
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Graf 11: Nakoľko demokraticky je dnes spravovaná naša krajina vs. typ navštevovanej školy
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Pri druhej otázke, nakoľko demokraticky je naša krajina spravovaná, sa rozdiel medzi
gymnáziami a SOŠ zmiernil, pretože k uznaniu demokratickej správy našej krajiny (body 710) sa prikláňa 39% gymnazistov a gymnazistiek a 35% žiačok a žiakov SOŠ (graf 11). Toto
je, v porovnaní s vyššie uvedeným, zaujímavé zistenie. Namieste sú otázky, ako si žiaci
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a žiačky z oboch typov stredných škôl kognitívne a skúsenostne definujú demokratickú
správu krajiny a kde čerpajú bázu pre svoje dotazníkové vyjadrenia. Majú štúdiom alebo inak
osvojené, že demokratická správa sa viaže na občiansky princíp a znamená napr.
demokratickú samosprávu?

Graf 12: Spokojnosť s fungovaním politického systému v našej krajine vs. typ navštevovanej
školy
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Na druhej strane, ak sa študujúcich spýtame, aká je miera ich spokojnosti s fungovaním
politického systému v našej krajine, tak vidíme výrazný rozdiel v odpovediach (graf 12).
Zatiaľ čo 19% žiakov a žiačok z gymnázií nie je vôbec spokojných (krajné body 1-2), tak tých
zo stredných odborných a iných škôl je dvojnásobok, až 42%. Opakovane, bolo by vskutku
zaujímavé zistiť, z čoho vyplýva a o čo sa kognitívne alebo skúsenostne opierajú postoje
žiačok a žiakov zo SOŠ. Čo vedia o politickom systéme krajiny a ako ho majú zažitý?
Čo sa týka ďalších otázok a oblastí, tak typ navštevovanej školy sa ukazuje ako signifikantná
premenná pri viacerých otázkach ohľadom toho, čo robí človeka skutočným občanom
alebo skutočnou občianskou Slovenskej republiky. Zistenia ukazujú grafy 13 a 14.
Zatiaľ čo pre 38% gymnazistiek a gymnazistov je v tomto zmysle dôležité narodiť sa na
Slovensku, u žiačok a žiakov z odborných škôl tak usudzuje 46%, čo robí štatisticky
významný rozdiel. Signifikantné rozdiely v postojoch, presne 10 percentuálnych bodov (ďalej
„p. b.“) sú tiež v ostatných možnostiach. Potrebu vedieť hovoriť úradným jazykom považuje
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Graf 13: „Skutočný občan/občianka SR“ vs. typ navštevovanej školy
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Graf 14: „Skutočný občan/občianka SR“ vs. typ navštevovanej školy
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za dôležitú až 92% žiakov a žiačok gymnázií a 82% tých zo stredných odborných škôl.
Obdobne je tomu pri posúdení dôležitosti osvojenia si kultúry našej krajiny pre potreby
občianstva, kde súhlasí 78% gymnazistov a gymnazistiek a 68% žiačok a žiakov zo stredných
odborných škôl.
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Pri pohľade na grafy 13 a 14 tak môžeme konštatovať, že pre žiačky a žiakov gymnázií je pre
to, aby sme mohli niekoho považovať za skutočného občana alebo skutočnú občianku
Slovenskej republiky, dôležitejšie
 vedieť hovoriť úradným jazykom (súhlas – 92% gymnázia, 82% SOŠ);
 osvojiť si kultúru našej krajiny (súhlas – 78% gymnázia, 68% SOŠ);
 uznávať slovenské zákony a politické inštitúcie (súhlas – 92% gymnázia, 87% SOŠ).
Pri ostatných zvažovaných faktoroch občianskosti je skóre obrátené. Pre žiačky a žiakov zo
SOŠ je pre „skutočné“ občianstvo dôležitejšie
 narodiť sa na Slovensku (súhlas – 46% SOŠ, 38% gymnázia);
 mať predkov zo Slovenska (súhlas – 21% SOŠ, 14% gymnázia).
Pravdaže, bolo by namieste sa ďalej zaoberať váhou a praktickými dôsledkami zistených
rozdielov, nehovoriac o ich podmienenosti a rôznych príčinách. Obdobne by bolo zaujímavé
sledovať líniu tohto prieskumu dlhodobejšie.
Podobné údaje, ako pri testovaní občianskosti viazanej na Slovenské republiku, sme získali aj
pri otázke, čo znamená byť Európanom a Európankou. Narodiť sa v Európe (súhlas –
66% SOŠ, 57% gymnázia) a mať predkov z Európy (súhlas – 34% SOŠ, 29% gymnázia), je
opakovane dôležitejšie pre žiačky a žiakov zo stredných odborných škôl. Na druhej strane,
osvojenie si európskej kultúry považujú za dôležitejšie žiačky a žiaci z gymnázií (súhlas –
83% gymnázia, 73% SOŠ). Ide o štatisticky významný rozdiel, ktorý, ako predchádzajúce
zistenia rozdielov, nabáda k ďalšiemu skúmaniu.
Čo sa týka oblasti ochrany životného prostredia, tam typ navštevovanej strednej školy
neukázal signifikantný rozdiel v názoroch žiačok a žiakov.

9. Národnosť ako štatisticky významný ukazovateľ
Pri zistenej položke „národnosť“ sme pracovali iba s tými účastníčkami a účastníkmi druhej
série vedeckých čajovní, ktorí odpovedali, že sú národnosti slovenskej alebo maďarskej,
pretože tých, ktorí uviedli možnosť „iná“, bolo iba 18, čo je 3,5% z celého súboru. Ak sa
pozrieme na národnosť, resp. to, ako ovplyvnila odpovede na položené otázky, vidíme
rozdiely predovšetkým v odpovediach na otázku, ktorá sa týkala fungovania politického
systému a skutočného občianstva.
Prvý veľký rozdiel sme zaznamenali v odpovediach na otázku, ako sú žiačky a žiaci spokojní
s fungovaním politického systému v našej krajine. Oveľa väčšiu nespokojnosť vyjadrovali
žiaci a žiačky slovenskej národnosti. Ako to vyzeralo v číslach na rekódovanej 5-bodovej
škále, môžeme vidieť na grafe 15.
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Graf 15: Spokojnosť s fungovaním politického systému v našej krajine vs. národnosť.
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Zaujímavé zistenia prináša tiež porovnanie národnosti žiakov a žiačok v prípade ich postojov
k tomu, čo sme nazvali skutočné občianstvo. Ako štatisticky významné sa ukázali dve
z piatich možností – vedieť hovoriť úradným jazykom a osvojiť si kultúru našej krajiny.
Pokiaľ ide o ovládanie úradného jazyka ako predpokladu skutočného občianstva, 42% žiakov
a žiačok slovenskej národnosti s tým súhlasí, ale pri maďarskej národnosti je to iba 25%.
S dôležitosťou osvojiť si kultúru našej krajiny v kontexte skutočného občianstva súhlasí 76%
žiačok a žiakov slovenskej národnosti a 59% žiačok a žiakov maďarskej národnosti.
Hľadanie príčin menšej kritickosti voči fungovaniu politického systému v Slovenskej
republike a iného prístupu k predpokladom skutočného občianstva v SR na strane
stredoškolských žiačok a žiakov maďarskej národnosti by sa dalo skúmať cez niekoľko
faktorov:
 základné kognitívne predpoklady pre adekvátne posúdenie politického systému na
Slovensku (úroveň jazykovej prípravy, školské vzdelávacie programy škôl
s vyučovacím jazykom maďarským/výučbou jazyka maďarského, účasť týchto škôl na
relevantných aktivitách, úloha rodiny, zdroje informácií, štúdia a pod.);
 celkový prístup Slovenskej republiky k problematike národnostných menšín a postoj
susedného Maďarska;
 pocitovú stránku veci u príslušníčok a príslušníkov maďarskej menšiny na
Slovensku.31
Z vlastnej skúsenosti z pôsobenia v teréne, vieme o stredných školách s vyučovacím jazykom
maďarským/výučbou jazyka maďarského, že patria k tým, ktoré majú zrejme niekoľko
súvisiacich dôvodov ne/zapájania sa do aktivít a projektov, ktoré rozvíjajú príslušné

31

Výskum občianskeho spolunažívania tínedžerov z dielne IVO (2019), o ktorom sme opakovane v tejto správe
informovali, sa zameral na niekoľko zaujímavých národnostných priemetov.
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kompetencie mladých študujúcich (poznanie demokracie, občianstva, demokratickej kultúry
vo vnútroštátnom aj európskom rozmere a pod.)
Pri zvyšných okruhoch, ktorými sú otázka európskeho občianstva a ochrana životného
prostredia, nie sú signifikantné rozdiely na základe národnosti stredoškolských účastníkov
a účastníčok prieskumu.

10. Vzdelanie rodičov ako štatisticky významný ukazovateľ
V druhej časti správy venovanej dotazníkovej vzorke žiačok a žiakov sme informovali
o zistenom dosiahnutom najvyššom vzdelaní aspoň jedného z ich rodičov. Výška
dosiahnutého vzdelania jedného z rodičov sa ukazuje ako signifikantná pri odpovediach
respondentiek a respondentov na tri otázky. Ide o dôležitosť pripisovanú životu v krajine,
ktorá je spravovaná demokraticky, otázku skutočného občianstva, presnejšie, v jeho rámci
nutnosť osvojenia si kultúry našej krajiny a nakoniec otázku nutnosti vyznávať kresťanskú
vieru, aby bol človek považovaný za skutočného Európana či Európanku.
Pri prvej otázke sa signifikantnosť ukázala vtedy, keď sme 10-bodovú škálu rekódovali na 5bodovú. Uviedli sme už, že život v demokraticky spravovanej krajine je, podľa výsledkov
nášho prieskumu (aj iných prieskumov a výskumov), dôležitý pre väčšinu stredoškolákov
a stredoškoláčok (ako aj starších mladých ľudí). Ak zoberieme zo škály body 7 až 10, tak nie
je rozdiel v tom, či má rodič stredoškolské (87%) alebo vysokoškolské (89%) vzdelanie. Graf
16 však dosvedčuje, že rozdiely sa ukazujú pri posledných dvoch bodoch 5-bodovej škály,
najmä pri poslednom bode, kde ide až o 13 p. b.
Graf 16: Do akej miery je pre teba dôležité žiť v krajine, ktorá je spravovaná demokraticky vs.
najvyššie dosiahnuté vzdelanie jedného z rodičov.
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Môžeme tak konštatovať, že pre žiačky a žiakov, ktorých aspoň jeden rodič má
vysokoškolské vzdelanie, je potreba žiť v demokraticky spravovanej krajine zásadne
dôležitejšia ako pre tých, ktorých rodičia majú najvyššie dosiahnuté stredoškolské vzdelanie
s maturitou. Toto zistenie neprekvapuje, pretože rôzne typy testovaní a výskumov (OECD,
PIAAC, PISA, NUCEM a pod.) preukazujú vysokú závislosť medzi vzdelaním rodičov (a
širšie, socioekonomickým statusom) a celou škálou životných možností a prejavov ich detí.
Otázka skutočného občianstva resp. dôležitosť jednotlivých faktorov, ktorými sa utvára a
umocňuje (tak, aby mohol byť človek považovaný za skutočného Slováka či skutočnú
Slovenku) a jej korelácia so vzdelaním (aspoň) jedného z rodičov respondenta/respondentky
sa ukázala ako štatisticky významná premenná, iba pokiaľ ide o osvojenie si kultúry našej
krajiny, presnejšie, iba pri postoji, že osvojenie si kultúry našej krajiny nie je dôležité (graf
17). Aj keď si to myslí zhodne 25% žiačok a žiakov, signifikantným ostáva pomer odpovedí
medzi možnosťami „nie veľmi dôležité“ a „vôbec nie dôležité“.
Graf 17: Dôležitosť osvojenia si kultúry našej krajiny, aby bol niekto považovaný za skutočnú
občianku / skutočného občana SR vs. najvyššie dosiahnuté vzdelanie jedného z rodičov.
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Pri otázke zameranej na to, čo znamená byť Európankou alebo Európanom, sa vzdelanie
jedného z rodičov ukázalo ako signifikantné pri prisúdení dôležitosti spolupôsobenia
kresťanskej viery. Žiačky a žiaci, ktorých rodičia majú najvyššie dosiahnuté vzdelanie
stredoškolské s maturitou, prikladajú kresťanskej identifikácii väčšiu dôležitosť (25%) ako tí a
tie, ktorých aspoň jeden rodič má vysokoškolské vzdelanie (15%), čo je štatisticky významné.
Podobný rozdiel sa ukázal aj pri možnosti, kedy kresťanská viera „nie je vôbec dôležitá“.
Súhlasí s tým 47% tých, ktorých rodičia majú stredoškolské vzdelanie a 55% tých, ktorých
aspoň jeden z rodičov má vysokoškolské vzdelanie.
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ZÁVER
V úvodných častiach tejto správy sme odôvodnili náš záujem o uskutočnenie dotazníkového
prieskumu stredoškolskej mládeže Mladí ľudia a európske hodnoty a jeho špecifiká
a ojedinelosť v SR. Už samotná spolupráca so Slovenskou akadémiou vied a osobitne
Sociologickým ústavom SAV znamenala uplatnenie lektorského aj výskumného vkladu do
aktivít projektu realizovaného mimovládnymi organizáciami, čo je na Slovensku skôr
zriedkavé ako zvyčajné. Nadväzovali sme však na rôzne iné formy dovtedajšej i aktuálnej
spolupráce.
Špeciálnu príležitosť priniesol prestížny Európsky výskum hodnôt, ktorý za SR uskutočnil SÚ
SAV v roku 2017 na vzorke dospelej populácie Slovenska. Hodnoty, postoje (a s nimi
súvisiace zručnosti, kompetencie) sú jednou z dominánt aktivít v prostredí stredoškolskej
mládeže a učiteľskej obce stredných škôl, na ktoré sa dlhodobo, od druhej polovice 90-tych
rokov 20. storočia orientuje Olympiáda ľudských práv. Od jej skúseností a sietí sa odrazili iné
iniciatívy a projekty, napr. nezávislá platforma TEUS, Učitelia a učiteľky za Európsku úniu
na školách (Teachers for European Union at Schools, od 2015), zameraná na európsku
dimenziu vo vzdelávaní, EPAS, Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European
Parliament Ambassador School, 2016 – 2019) a napokon aj projekt Platforma ambasádorov
a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (2018 – 2020).
Spolupráca generovala výzvu, ktorej podstatou bolo
o konfrontovať naše doterajšie zistenia (z praxe ako aj rôznych prieskumov) o postojoch
stredoškolských žiačok a žiačok;
o dotazníkom overiť vybranú batériu otázok európskeho výskumu hodnôt na vzorke
žiačok a žiačok stredných škôl na Slovensku;
o zároveň získať materiál pre prípadné porovnanie hodnôt a postojov dospelej
a stredoškolskej populácie SR.32
Spolupráca bola vzájomne prospešná. Vedci a vedkyne SÚ SAV mali možnosť viac než
kedykoľvek predtým komunikovať s prostredím stredných škôl a oboznámiť ho jednak
s podstatou a formami výskumnej práce, získať mladých ľudí pre objektívne a vedecké
vnímanie sveta a informácií, vedu ako takú a naviac, vyjsť v ústrety projektu, ktorého
vlastným zmyslom bolo napomôcť školám byť hodnotovými a hodnoty sprostredkúvajúcimi
inštitúciami.
Prieskum sa uskutočnil počas dvoch sérií informačných kontaktných podujatí (krajských
vedeckých čajovní) projektu AmbEDK v rokoch 2018 a 2019 pod hlavičkou Mladí
a európske hodnoty : Dotazník o názoroch mladých ľudí na demokraciu. Z dvoch vĺn
32

Takémuto porovnaniu sa čiastočne venuje Zuzana Kusá v interpretácii dát žiackeho dotazníka po prvej sérii
vedeckých čajovní, pozri pozn. č. 10 pod čiarou. V tejto správe sme sa sústredili na interpretáciu žiackych
postojov. Pokiaľ nám to okolnosti umožnia, vrátime sa k možnej forme súvahy prieskumu žiackych postojov
(2018, 2019) a ich porovnaniu s postojmi dospelej populácie v EVS 2017.
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prieskumu sú k dispozícii dve osobitné správy. Autorkou prvej, z roku 2019, je Zuzana Kusá,
druhá, z roku 2020, je výstupom troch spoluautoriek a prináša nasledovné zistenia, zhrnutia
a odporúčania pre ďalšie prípadné bádanie.
1. Výskumná vzorka
V zmysle základných znakov sme nedosiahli reprezentatívnu výskumnú vzorku. Dôvody boli
rôzne, najmä však nasledovné: a) obmedzené možnosti realizátorov projektu AmbEDK
vtiahnuť na krajské podujatia reprezentatívne zastúpenie stredoškolskej mládeže a zároveň
cielená snaha o vtiahnutie aj takých škôl, ktoré sme pracovne označili ako „biele miesta“, teda
školy, ktoré sa dosiaľ vôbec alebo veľmi málo zaujímali o to, o čo išlo v celej šírke projektu
AmbEDK; b) v rámci projektu AmbEDK išlo o výskumnú aktivitu nad jeho rámec, s ktorou
sa rozpočtovo nepočítalo a ktorá čerpala z rôznych foriem pro bono prispenia SÚ SAV.
Napriek tomu sa ukázal zmysel aj takéhoto zisťovania a osvedčili sa niektoré predpoklady
realizátorov projektu AmbEDK, spojené s inými jeho prieskumami, a to Prieskum hodnotovej
orientácie stredoškolskej mládeže (2019), Analýza tzv. „bielych miest“ Olympiády ľudských práv
(2020), Kompetencie pre demokratickú kultúru na stredných školách v Slovenskej republike : Analýza
dotazníkového prieskumu, identifikácia „bielych miest“ a návrh opatrení (2020).

Napríklad, ukázalo sa, že vo výskumnej vzorke sa ocitli žiačky a žiaci, ktorí v 48%-ách
deklarovali vysokoškolské vzdelanie aspoň jedného z rodičov. Potvrdil sa tým všeobecne
známy predpoklad, že vzdelanejší rodičia môžu podnecovať hlad po vzdelávaní sa
a aktivitách svojich detí. Naši respondenti a naše respondentky na našich podujatiach predsa
boli! Nepreskúmanou stránkou veci však napriek tomu ostáva dôvod, pre ktorý sa podujatí
zúčastnili. Ide o ich autonómne chcenie z takých alebo onakých dôvodov, alebo ide o vplyv
rodinného prostredia (o ktorom je však, z iných výskumov známe, že hodnotovo-postojové
témy, najmä, pokiaľ ide o sociálne, občianske a politické myslenie a správanie, nie sú
spravidla časté za rodinnými stolmi) alebo pôsobí vplyv školy, jej agilnosti, kompetentných a
aktivujúcich učiteliek a učiteľov? Išli na podujatie mladí ľudia sami, alebo boli vybraní na
určení? Ak áno, podľa akých merítok? Toto všetko by stálo za hlbší ponor.
2. Názory na demokraciu
Zistili sme, že pre naše respondentky a našich respondentov je do značnej miery dôležité, aby
žili v demokraticky spravovanej krajine. Zároveň však disponujú istým zmyslom pre kritické
posúdenie úrovne demokratickej správy našej krajiny a fungovania jej politického systému.
Prvou otázkou, ktorá sa vynára, a zatiaľ ostáva neoverená, je tá, ktorá súvisí s parametrami
výskumnej vzorky. Aká je korelácia medzi povahou vzorky a jej odpoveďami vo veci
demokracie? Ovplyvnila ich rodina (napríklad vzdelanie rodičov), škola, iné faktory?
Do pozornosti tiež dávame súvis so zisteniami výstupu Kompetencie pre demokratickú
kultúru na stredných školách v Slovenskej republike : Analýza dotazníkového prieskumu,
identifikácia „bielych miest“ a návrh opatrení. V tomto dotazníkovom prieskume sme na
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vzorke 270 stredných škôl (zo základného súboru 677 stredných škôl v šk. roku 2018/2019)
prostredníctvom jedného z indikátorov overovali kvalifikovanosť vyučujúcich pre výučbu
predmetov Občianska náuka, Dejepis a Etická výchova, teda tých, ktoré sú za aktuálne
platných kurikúl kľúčové pre formátovanie kompetencií pre demokratickú kultúru. Zistenia
boli tristné. Nejaká forma problému sa spája s temer 58% stredných odborných škôl
a približne 30% gymnázií z výskumnej vzorky.33 Umocňuje to našu otázku: kde a ako
nadobúdajú naši mladí ľudia názor na demokraciu a s ňou súvisiace postoje a preferované
hodnoty?
3. Skutočná občianka, skutočný občan
V našom prieskume sa tiež (bez vyčerpávajúcej odpovede „prečo“) ukázalo, čo je pre žiačky
a žiakov stredných škôl dôležité, ak majú určiť, či je alebo nie je niekto skutočným občanom
alebo občiankou Slovenskej republiky. Za najviac dôležité a skôr dôležité považujú to, aby
človek uznával zákony a politické inštitúcie SR a tiež, aby vedel hovoriť úradným jazykom.
Dôležitosť pripísali respondenti a respondentky aj potrebe osvojiť si kultúru našej krajiny. Za
najmenej dôležitý faktor považovali narodiť sa na Slovensku a mať predkov zo Slovenska.
Odpovede možno považovať za pozitívne. Preferovanie právneho rámca, štátneho
zriadenia, ovládania štátneho jazyka, osvojenia si kultúry Slovenskej republiky vyznievajú
tak, akoby stredoškolsky študujúcim bola dostatočne jasná podstata demokracie
a demokratického občianstva. Podstatne menší až minimálny dôraz na národnosť zas svedčí
o rozmýšľaní generácie, ktorej nie sú veľmi blízke nacionálne koncepty, zato má skúsenosť
s modernými demokraciami, a to nielen vo vlastnej krajine ale, zo známych dôvodov
spojených s členstvom SR v EÚ, aj v širšom európskom rámci.
Tieto zistenia však produkujú otázky podobného a iného druhu, než sú vyššie uvedené.
Napríklad, ako presne mladí ľudia chápu zákony, politické inštitúcie a kultúru všeobecne ako
aj kultúru našej krajiny? V akých vzťahových rovinách ich vidia a chápu? Ako sa premietajú
ich dotazníkové odpovede do konkrétneho ľudského a občianskeho správania?
4. Čo znamená byť Európanom a Európankou
Tu sú výsledky trocha odlišné od tých, ktoré sa týkali občianstva v Slovenskej republike.
Môže to byť spôsobené položením otázok („byť skutočným občanom alebo občiankou SR“
a „byť Európanom/Európankou“) a rozvinutím podotázok. Napríklad, podotázky sondujúce
„európanstvo“ neboli zamerané na európsku legislatívu a podotázky zamerané na občianstvo
SR neobsahovali otázky o kresťanstve.

33

Pozri HORNÁ, Dagmar – KURILLOVÁ, Dušana Kompetencie pre demokratickú kultúru na stredných
školách v Slovenskej republike : Analýza dotazníkového prieskumu, identifikácia „bielych miest“ a návrh
opatrení, 2020, časť 3.2.1, dostupné online https://ainova.sk/project/ambedk/
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Za najdôležitejšie považujú respondenti a respondentky stredných škôl osvojenie si európskej
kultúry. Významne dôležitý sa ukázal faktor narodiť sa v Európe. Ako prevažne nedôležité sa
ukázalo Mať predkov z Európy a ako najmenej dôležité byť kresťanom či kresťankou.
Evokuje to niekoľko otázok vo vzťahu k chápaniu európskej kultúry a kresťanstva mladými
ľuďmi zo Slovenska a to nielen vzhľadom na to, čo vieme z cenzov v SR a výskumov naprieč
Európskou úniou. Naznačujú nám žiaci a žiačky stredných škôl, ako vnímajú/budú vnímať
eurokultúru a miesto náboženstva v nej a aké to bude mať dopady na demokratickú kultúru na
Slovensku?
5. Ochrana životného prostredia
Táto téma osvedčila, že je pre mladých ľudí vrcholne bytostnou a teda aj aktuálnou, dokonca
natoľko, že by veľká časť z nich bola viac-menej (úplne alebo skôr súhlasiac) ochotná zriecť
sa časti svojho príjmu v prospech ochrany životného prostredia pred znečisťovaním. Tieto
odpovede považujeme za veľkú výskumnú výzvu, pretože uvedený postoj by stálo za to
konkretizovať a sledovať aj v realite plnenia (ku ktorému nevyhnutne bude musieť dôjsť).
Len okrajová menšina sa „dala počuť“, že niet dôvod robiť niečo pre životné prostredie, ak to
nerobia ostatní ľudia. Znamená to, že ide o skepsu opretú o presvedčenie, že pokiaľ tak
nerobia všetci ľudia, tak to nemá zmysel, alebo ide o niečo iné?
Na druhej strane, približne tretina váhala s odpoveďami na položky v živote sú dôležitejšie
veci ako ochrana životného prostredia (bolo by zaujímavé skúmať, ktoré to sú); pre človeka
ako som ja, je veľmi ťažké urobiť niečo zásadnejšie pre životné prostredie (zračí sa tu
sebapodceňovanie alebo skepsa z dosahu jednotlivého človeka na zásadnú zmenu?); mnohé
tvrdenia o ohrozovaní životného prostredia sú prehnané (sú takéto postoje priamym
dôsledkom nedostatočnej rodinnej a/alebo školskej prípravy rs. pozornosti upretej na rôzne
nevedecké zdroje a tvrdenia?); zriekla/zriekol by som sa časti svojho príjmu v prospech
ochrany pred znečisťovaním životného prostredia (ide možno o mladých ľudí, ktorí nemajú
dostatok informácií alebo o takých, u ktorých prevažujú iné priority?).
6. Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti
Zaujímalo nás, či a nakoľko sú dnešné stredoškoláčky a dnešní stredoškoláci aktívni, pokiaľ
ide o dobrovoľníctvo, a to bez nároku na odmenu. Presvedčili nás, že takmer polovica z nich
sa v ostatných šiestich mesiacoch takto angažovala, pričom z hľadiska rodu mierne
prevažovali dievčatá a z hľadiska typu školy SOŠ-ky, čo mohlo súvisieť so skladbou
výskumnej vzorky.
Zistili sme tiež, že 31% tých respondentiek a respondentov, ktorí uviedli, že vykonávali
v posledných šiestich mesiacoch dobrovoľnícku činnosť, úplne súhlasilo s výrokom, že by sa
zriekli časti svojho príjmu v prospech ochrany životného prostredia. Naproti tomu by sa,
v mene rovnakého cieľa, zrieklo svojho príjmu len 18% tých, ktorí dobrovoľníctvo
nevykonávali. Ďalej, až 73% žiačok a žiakov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť, úplne
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nesúhlasilo s tvrdením „Nie je dôvod robiť niečo pre životné prostredie, ak to nerobia ostatní
ľudia“. Spomedzi tých, ktorí dobrovoľnícku činnosť nevykonávali, úplne nesúhlasilo 55%.
Ponúka sa interpretácia, v zmysle ktorej je určitá súvislosť medzi vykonávaním
dobrovoľníckej činnosti a postojom k ochrane životného prostredia, kedy práve tie a tí, ktorí
sa dobrovoľníctvu venovali, preukazujú väčšiu dôležitosť ochrany životného prostredia, resp.
jej prikladajú o niečo väčšiu váhu.
7. Typ školy ako štatisticky významný ukazovateľ
Zisťovali sme a zistili, či je rozdiel v postojoch k demokracii medzi mladými študujúcimi z
gymnázií a zo stredných odborných škôl. Zatiaľ čo až 93% gymnazistov a gymnazistiek si
myslí, že je dôležité žiť v demokraticky spravovanej krajine, u tých, čo navštevujú SOŠ, je to
80%. Pri sledovaní postojov k položke nakoľko demokraticky je naša krajina spravovaná, sa
rozdiel zmiernil. Uznanie demokratickej správy v SR je na strane 39% gymnazistov
a gymnazistiek a 35% žiačok a žiakov SOŠ. Pokiaľ išlo o položku miera spokojnosti
s fungovaním politického systému v našej krajine, tak vidíme opäť výrazný rozdiel
v odpovediach. Zatiaľ čo 19% žiakov a žiačok z gymnázií nie je vôbec spokojných, tak tých
zo SOŠ je dvojnásobok, až 42%.
Typ navštevovanej školy sa ukázal ako signifikantná premenná pri viacerých otázkach
ohľadom toho, čo robí človeka skutočným občanom alebo skutočnou občianskou Slovenskej
republiky. Zatiaľ čo pre 38% gymnazistiek a gymnazistov je v tomto zmysle dôležité narodiť
sa na Slovensku, u žiačok a žiakov z odborných škôl tak usudzuje 46%. Potrebu vedieť
hovoriť úradným jazykom považuje za dôležitú 92% žiakov a žiačok gymnázií a 82% tých zo
SOŠ. Obdobne je tomu pri posúdení dôležitosti osvojenia si kultúry našej krajiny pre potreby
občianstva, kde súhlasí 78% gymnazistov a gymnazistiek a 68% žiačok a žiakov zo stredných
odborných škôl.
Celkovo možno zo získaných dát vyvodiť, že pre žiačky a žiakov gymnázií je pre to, aby sme
mohli niekoho považovať za skutočného občana alebo skutočnú občianku Slovenskej
republiky, dôležitejšie vedieť hovoriť úradným jazykom, osvojiť si kultúru našej krajiny a
uznávať slovenské zákony a politické inštitúcie. Pre žiačky a žiakov SOŠ je pre „skutočné“
občianstvo dôležitejšie narodiť sa na Slovensku a mať predkov zo Slovenska.
Podobné údaje, ako pri testovaní občianskosti viazanej na Slovenské republiku, sme získali aj
pri otázke, čo znamená byť Európanom a Európankou. Narodiť sa v Európe a mať predkov
z Európy je opakovane dôležitejšie pre žiačky a žiakov zo SOŠ. Na druhej strane, osvojenie si
európskej kultúry považujú za dôležitejšie žiačky a žiaci z gymnázií. Čo sa týka oblasti
ochrany životného prostredia, tam typ navštevovanej strednej školy neukázal signifikantný
rozdiel v názoroch žiačok a žiakov.
Viaceré zo získaných odpovedí provokujú k ďalšiemu výskumu. Ukazujú napríklad, že po
demokraticky spravovanej krajine „prahne“ drvivá väčšina mladých ľudí zo stredných škôl, či
sa vzdelávajú na gymnáziách alebo SOŠ, ale predsa len menej z prostredia SOŠ. Rozdiely
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zaznamenávame v kritickosti namierenej na fungovanie nášho politického systému, ktorá je
markantnejšia pri mladých zo SOŠ. U nich je tiež výraznejšia „genetická zrastenosť“
s podložím Slovenska a Európy a slabší zmysel pre prvky formátujúce občianstvo. Zrejme aj
pre túto „zrastenosť“ s podložiami sa u nich ukazuje zmysel pre ochranu prírodného
prostredia.
Niektoré z odpovedí sa dajú nájsť v už spomínaných analytických výstupoch projektu
AmbEDK, najmä pokiaľ ide o faktory, pre ktoré sú hlavne SOŠ medzi tzv. bielymi miestami,
teda tými strednými školami, ktoré z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nespĺňajú
kritériá vzdelávacích ustanovizní ako Demokratických škôl – Škôl demokracie.
8. Národnosť ako štatisticky významný ukazovateľ
Aj pri tomto sledovaní sa potvrdila naša skúsenosť z dlhodobých kontaktov so strednými
školami a napokon aj jeden z predpokladov dotazníkového prieskumu zameraného na
kompetencie pre demokratickú kultúru na stredných školách v SR. Národnosť ovplyvňuje
prístup študujúcich k aktivitám, projektom, súťažiam, ktoré napomáhajú nadobúdať
a posilňovať kompetencie pre demokratickú kultúru. Lepšie povedané, školy, kde sa vyučuje
v jazyku národnostnej menšiny alebo jazyk národnostnej menšiny avizovali problémy
súvisiace s ich povahou.
Pokiaľ ide o dotazníkový prieskum Mladí ľudia a európske hodnoty, spracovali sme iba
odpovede účastníčok a účastníkov, ktorí uviedli, že sú národnosti slovenskej alebo maďarskej
(inú uviedlo len 3,5% z výskumnej vzorky). Prvý veľký rozdiel sme zaznamenali
v odpovediach na otázku, ktorá sa zamerala na fungovanie politického systému v našej
krajine. Oveľa väčšiu nespokojnosť vyjadrovali žiaci a žiačky slovenskej národnosti.
Zaujímavé zistenia prinieslo skutočné občianstvo. Ako štatisticky významné sa ukázali dve
z piatich možností, vedieť hovoriť úradným jazykom a osvojiť si kultúru našej krajiny. Pokiaľ
ide o ovládanie úradného jazyka ako predpokladu skutočného občianstva, 42% žiakov
a žiačok slovenskej národnosti s tým súhlasí, ale pri maďarskej národnosti je to iba 25%.
S dôležitosťou osvojiť si kultúru našej krajiny v kontexte skutočného občianstva súhlasí 76%
žiačok a žiakov slovenskej národnosti a 59% žiačok a žiakov maďarskej národnosti.
V deviatej časti tejto správy sme vyslovili niekoľko otázok a odporúčaní pre ďalší prieskum
týchto fenoménov, ktoré, ako vieme, si budú predovšetkým vyžadovať zmeny v štátnej
školskej aj menšinovej politike. Naše odporúčania sa kryjú s tými, ktoré sú súčasťou
záverečných pasáží prieskumu kompetencií pre demokratickú kultúru na stredných školách
v SR.
9. Vzdelanie rodičov ako štatisticky významný ukazovateľ
Pri opise výskumnej vzorky sme konštatovali, že temer polovica mladých ľudí deklarovala
vysokoškolské vzdelanie aspoň jedného zo svojich rodičov, u ostatných išlo o vzdelanie stredoškolské
s maturitou. Len u 6% išlo o stredoškolské vzdelanie bez maturity a len 1% žiakov a žiačok
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uviedlo, že rodičia majú iba základné vzdelanie. Výška dosiahnutého vzdelania jedného
z rodičov sa ukázala ako signifikantná pri odpovediach respondentiek a respondentov na tri
otázky. Ide o dôležitosť pripisovanú životu v krajine, ktorá je spravovaná demokraticky,
otázku skutočného občianstva, presnejšie, v jeho rámci nutnosť osvojenia si kultúry našej
krajiny a nakoniec otázku nutnosti vyznávať kresťanskú vieru, aby bol človek považovaný za
skutočného Európana či Európanku. Presnejšie, pre žiačky a žiakov, ktorých aspoň jeden
rodič má vysokoškolské vzdelanie, je potreba žiť v demokraticky spravovanej krajine
zásadne dôležitejšia ako pre tých, ktorých rodičia majú najvyššie dosiahnuté stredoškolské
vzdelanie s maturitou. Deti takýchto rodičov ale o niečo menej trvajú na dôležitosti osvojiť si
kultúru našej krajiny než deti rodičov so stredoškolským vzdelaním. Zato pokiaľ ide
o identifikáciu s kresťanstvom, prikladajú jej väčšiu dôležitosť.
Zistenie neprekvapili, pretože rôzne výskumy preukazujú vysokú závislosť medzi vzdelaním
rodičov (a širšie, socioekonomickým statusom) a celou škálou životných prejavov ich detí.
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