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VÝSKUM MLÁDEŽE NA SLOVENSKU
V našom príhovore na sympóziu Výskum mládeže na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo
5.10.2006 v IUVENTE v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV
(sekcia mládeže) a ktorý sme uverejnili v zborníku materiálov s tým istým názvom, sme osobitne zdôraznili význam projektu Elektronický dataarchív výsledkov výskumu mládeže
(DAVM) na Slovensku po roku 1993 (www.vyskummladeze.sk).
Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007 (uznesenie vlády
Slovenskej republiky č. 1213 z 19. 12. 2001) predpokladá rozvoj vedeckého výskumu mládeže a jeho účasť na ”lepšom poznaní a porozumení mladej generácii”. Odbor detí a mládeže na
Ministerstve školstva SR sa zaviazal v Akčnom pláne mládežníckej politiky vlády SR na rok
2005 podporovať nielen výskum mládeže na rozličné aktuálne témy, ale aj „informačné“ a
„sebaorganizujúce“ aktivity výskumníkov mládeže. Myšlienka o spolupráci štátu a subjektov
občianskej spoločnosti s výskumom mládeže je prítomná odvtedy vo všetkých následných
dokumentoch štátnej politiky mládeže na Slovensku.1
Vyslovili sme vtedy očakávanie, že tento projekt umožní zviditeľniť toho najnenápadnejšieho
„aktéra“ na mládežníckej scéne – výskumníkov – expertov. „Máme teraz lepšiu možnosť
viesť dialóg s odborom mládeže MS SR a RMS a pomáhať im formovať a argumentačne
podporovať programy práce s mládežou. Máme aj povinnosť prezentovať širokej odbornej
a laickej verejnosti, teda aj všetkým príslušníkom mladej generácie informácie z výskumu a
spoluutvárať verejnú mienku o vzájomnom vzťahu generácií v našej spoločnosti“(Výskum
mládeže,2006).
Na požiadavku expertov pracujúcich s mládežou sa zriadila na tejto webstránke aj osobitná rubrika
Prieskum mládeže, v ktorej sa uverejnili výsledky rozličných menších prieskumných akcií. Medzi
nimi sa objavilo viacero diplomových prác absolventov politológie a pedagogiky s pozoruhodnými
témami, ktoré vzbudili veľký záujem návštevníkov.
Odvtedy uplynulo približne päť rokov a pribudlo aj relatívne veľké množstvo prezentovaných výskumov mládeže a najnovší publikovaný projekt má poradové číslo DAVM 34. A aj iba nedávno
(2011) dostala webovská stránka projektu DAVM novú tvár.
Vždy znovu si treba pripomínať, že sme súčasťou EÚ a mnohé podnety pre mládežnícku politiku majú
svoj pôvod v európskej mládežníckej politike, ktorej sme už organickou súčasťou. Môžeme to doložiť
aj skutočnosťou prípravy expertných podkladov pre Národná správa o napĺňaní Stratégie EU pre mládež - Investovanie a posilnenie postavenia mládeže 2010 – 2012.
Experti museli odpovedať aj na dve otázky dotýkajúce sa výskumu mládeže ako partnera v tvorbe
mládežníckej politiky. Z ich formulácie vyplýva, že status výskumu mládeže vyplýva z jeho kompetencii poskytnúť vláde potrebné objektívne informácie o životných podmienkach mládeže, ale aj ako
dôležitého partnera dialógu štátnych orgánov a subjektov politickej a občianskej sféry :
1

Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 2013. Akčný plán štátnej politiky voči mládeži v SR na roky 2008 -2009. Akčný plán štátnej politiky voči mládeži v SR na roky 2010 – 2011. Akčný plán štátnej politiky voči mládeži v SR na roky 2012 -2013 (v štádiu
schvaľovania)
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Otázku 8: Podporuje a propaguje Vaša vláda medzi disciplinárny výskum v oblasti mládeže a ich životných podmienok v súlade s rezolúciou Rady EU o aktívnej inklúzii (27. apríl 2010), s prihliadnutím
na socioekonomické prostredie, príležitosti a prekážky vo vzťahu k sociálnej inklúzii a zamestnateľnosti mladých ľudí?
V roku 2005 vznikol elektronický dataarchív výskumov o mládeži (www.vyskummladeze.sk), ktorý
slúži ako platforma na zber výskumov týkajúcich sa prioritných tém mládežníckej politiky. Od roku
2007 sa realizujú priame výzvy na výskumy, ktoré absentujú pri tvorbe politiky k niektorým novým
témam. Výsledky výskumov sa zverejňujú na stránke výskumu mládeže a prezentujú sa politikom
podľa tém na tematických stretnutiach.
Otázka 9: Existuje vo Vašej krajine inštitucionalizovaná a pravidelná spolupráca medzi ministerstvom
zodpovedným za oblasť mládeže a komunitou zaoberajúcou sa výskumami v oblasti mládeže?
Spolu so štátnou koncepciou mládežníckej politiky zahrnutej v dokumente Kľúčové oblasti a akčné plány. vznikla aj medzirezortná pracovná skupina k štátnej mládežníckej politike (MRPS), ktorú
koordinuje Ministerstvo školstva SR. Na jej zasadnutia sú prizývaní aj zástupcovia výskumu mládeže.
Okrem toho sú pravidelne raz za dva roky organizované pracovné skupiny pri MRPS, ktoré diskutujú
o prioritách a opatreniach v rámci dvojročných akčných plánov, kde je tiež podmienkou prítomnosť
zástupcov výskumu. Mnohé témy nie sú riešené v rámci akademických alebo rezortných výskumov,
ako napr. téma dobrovoľníctvo alebo mladí ľudia a životné prostredie. K týmto témam sa pravidelne
organizujú stretnutia politici – výskumníci – praktici, ktoré organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže z poverenia MŠ SR.
Výzva na realizáciu malých výskumných projektov sme prediskutovali spoločne na pravidelnej
konferencii v novembri 2010. Mnohé z týchto tém našli svojich riešiteľov a v priebehu roka 2012 sa
budú ich výsledky objavovať na webstránke DAVM :














1. Dobrovoľníctvo v širšom spoločenskom kontexte (aktuálny stav, štruktúra, motívy, bariéry
a i.,
2. Mladí ľudia ako podnikatelia (efektivita ich prípravy a podnikateľské kompetencie získané
v škole a rodine ).
3. Školská samospráva a občianska aktivizácia mládeže (žiacke školské rady a akademické senáty ako „škola tvorby demokracie“).
4. Rovesnícke vzdelávanie ako nový fenomén edukačnej praxe.
5. Vidiecka mládež (obecná samospráva, medzigeneračná spolupráca, podnikanie, motivačné
stimuly pre život mladých ľudí na vidieku a i.).
6. Migrácia a mobilita mládeže za vzdelaním a prácou v EÚ.
7. Multikulturalita na Slovensku a v EÚ (konfesie staré a nové).
8. Etnické a občianske formovanie mládeže v regionálnom aspekte.
9. Problematika chudoby detí a mládeže (fenomén bezdomovectva).
10. Mládež, armáda a bezpečnosť.
11. Environmentálna výchova vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.
12. Radikálno-extrémistické (športoví fanúšikovia) a nacionalistické hnutia mladých ľudí.
13. Elity mládeže vo vede, umení, showbiznise, športe a politike (nové vzory mládeže).

V tejto publikácii sme sa pokúsili o malú bilanciu celého projektu nielen z nejakého plezíru zberateľského fanatika, ale najmä preto, že pred nami stojí zatiaľ neprekonaný vrchol akceptovateľného

5

sprostredkovania získaných vedeckých informácií pre nové generácie politikov a pracovníkov
s mládežou. Naša skúsenosť hovorí, že spôsob, akým sme zatiaľ prezentovali výsledky výskumu, je
prijateľný azda iba pre kolegov z vedeckých kruhov a expertov pracujúcich na vyšších stupňoch štátnej správy. Koncepcia Policy brief – ako stručnej, špecificky štruktúrovanej a graficky bohato ilustrovanej informácie pre decíznu správu – je u nás zatiaľ podceňovaná aj preto, že nie všetci výskumníci
majú potrebné kompetencie na vypracovanie takýchto dokumentov.
Naša publikácia, ktorá vzniká na pôde sekcie mládeže Slovenskej sociologickej spoločnosti pri
SAV, je teda iba prvým krokom na tejto ceste.

Prof. Ladislav Macháček
Vedúci sekcie mládeže SSS pri SAV

Bratislava 2.2.2012

6

Abstrakty výskumov podľa tematických okruhov

7

1) Hodnotové orientácie mladých ľudí
1994

Mládež Slovenskej republiky, jej hodnotová orientácia a spôsoby trávenia
voľného času
Autori výskumu: Marta Zubalová, Marta Zvalová, Pavel Sehnal, Ján Luha, Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR (ďalej iba ÚVVM).
Abstrakt
•

Cieľom výskumu verejnej mienky realizovaného ÚVVM vo februári 1994 bolo zachytiť:

spôsoby a možnosti trávenia voľného
času mládeže SR,
• obraz hodnotovej orientácie v niektorých životných situáciách mladých ľudí,
• obavy spojené s budúcnosťou a názory
mládeže na aktuálnosť riešenia prioritných problémov ich života,
• pohľad na mladých ľudí ich vlastnými
očami.

•

postoje k životu, hodnotovú orientáciu a
životné ciele mládeže,
• mieru tolerancie mladých ľudí na Slovensku voči osobám inej národnosti, rasy a náboženstva,
• obraz viery vo vedomí mladej generácie,

1997

Hodnotové orientácie mladých ľudí v procese transformácie spoločnosti
Autori výskumu: Bezáková V. a kol., Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom
úrade SR (ďalej iba ÚVVM )
Abstrakt
•

Cieľom výskumu verejnej mienky realizovaného ÚVVM vo februári 1997 bolo zistiť:

•

•

záujem mladých ľudí o ekonomické apolitické dianie na Slovensku,
• názory mládeže na aktuálne politické
udalosti (vstup SR do EÚ, do NATO),
• ako mladí ľudia hodnotia prínos transformácie pre mládež,

•
•
•
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vyjadrenia o ekonomickej reforme, jej
tempe, o procese privatizácie,
reflexiu podmienok života mládeže na
celospoločenskej, rodinnej a osobnej
úrovni,
hodnotovú orientáciu mládeže,
politické a spoločenské inklinácie a aktivity mladých ľudí,
voľnočasové aktivity mladých ľudí.

2002

Mládež a európska identita
Autori výskumu: EYI -The Orientations of Young Men and Women to Citizenship and European Identity, Lynne Jamieson (Univerzita v Edinburgu -UK), Ladislav Macháček, Barbara
Lašticová, Gabriel Bianchi (SAV -Slovakia)
Abstrakt
2002), či súhlasia s istými výrokmi, ktorých
akceptovanie alebo odmietnutie ich nemôže jednoznačne označiť alebo jednoznačne
vidieť ako rasistu.

Ciele projektu: Opísať charakteristické
rysy a význam čo značí „byť Európanom"
pre mladých ľudí zo strategicky vyčlenených častí Európy v kontexte konštruovania ich personálnych identít, ako je pohlavie, ako aj konštruovania ich lokálnych,
regionálnych, etnických alebo národných
identít.

Výroky, ktoré sme použili vo výskume, sú
nasledovné: "má tu žiť menej ľudí rozličných národností", „je lepšie pre našu krajinu, ak tu žijúci zdieľajú rovnaké tradície
a zvyky" a "etnické minoritné kultúry sú
dobré pre kultúru našej krajiny". Súčasne
sme použili celú batériu rozličných typov
výskumných indikátorov k otázke o imigrácii a štátnom občianstve.

Opísať ideály a postupy respondentov spájané s priateľstvom a rodinou, lokalitou,
susedstvom alebo miestnou komunitou,
regiónom, národom, Európou a globálnou
spoločnosťou.

Tento okruh zahrňuje otázku: "Podľa Vášho názoru, mali by nasledujúce skupiny
ľudí byť akceptované do (názov krajiny)
bez žiadnych reštrikcií, byť akceptovaní s
nejakými reštrikciami alebo nebyť akceptovaní?"

Opísať ako chápu respondenti občianstvo,
vysvetliť predovšetkým rozsah dopadu občianstva na sociálne povinnosti a občiansku participáciu, nároky a práva vyplývajúce z narodenia a pôvodu, národne alebo
etnicky založené občianstvo, ako ovplyvňuje občianstvo začlenenie alebo vylúčenie,
ako sa prejavuje tolerancia alebo šovinizmus a rasizmus.

Respondentov sme sa potom opýtali na
rozličné kategórie imigrantov: z členských
krajín EU, z nečlenských krajín EU, z neeurópskych krajín.

Zdokumentovať orientácie respondentov
na migráciu a transnárodné prepojenia
prostredníctvom toho ako vnímajú svoju
rodinnú históriu, túžby a pocity spojené s
kompetentnosťou na uskutočnenie medzinárodnej mobility, skúseností a vnímanie
migrantov vo svojom regióne a mimo svojho regiónu / národa.

Dôvody, uvádzané pri imigrácii: hľadanie
práce, azyl z dôvodov porušenia ľudských
práv. Tiež sme zisťovali názory na kritériá,
s ktorými by sa mali vyrovnať ľudia hľadajúci občianstvo v ich krajine.
Výskum umožnil hovoriť s niektorými respondentmi hlbšie v pološtrukturovanom
rozhovore. Takéto semi-štrukturované rozhovory viac umožňujú zistiť, ako ľudia
vnímajú samých seba a lepšie poznáme ich
interpretácie tak komplikovaných otázok.
Kombinácia kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov je prakticky silná najmä vtedy,
ak sa zaoberá tak senzitívnou a náročnou
témou.

Európska identita nie je ľahký výskumný
problém a je otázne, aké výskumné metódy
a techniky sú vhodné na získavanie relevantných informácií. Aj preto pri skúmaní
postojov o kultúrnej diverzite, sme v našom
dotazníku nevyužili indikátory, ktoré by sa
mohli čítať alebo interpretovať ako jednoznačne rasistické. Skôr sme sa snažili opýtať mladých ľudí z 10 miest Európy (rok
9

2006

Kultúrno-umelecká edukácia a formovanie hodnotovej orientácie mládeže
Autor výskumu: Naďa Lohynová, Pedagogická fakulta TU, Trnava
Abstrakt
Slovenskej republiky, Českej republiky a
Ukrajiny. Výsledky výskumu sú podnetné
pre zefektívnenie práce s mládežou vo voľnom čase v školách, školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a mládežníckych mimovládnych organizáciách.

Výskum je zameraný na skúmanie vplyvu
neformálnej kultúrno-umeleckej edukácie
na formovanie hodnotovej orientácie mládeže. Poukazuje na postoje mládeže k hodnotám estetickým, ekonomickým, mravným,
sociálnym a vzdelávacím. Porovnáva hodnotové orientácie študentov gymnázií zo

2007

Čo si myslia mladí – ich voľný čas a aktívna účasť na živote spoločnosti
Autori výskumu: Ondrej Gallo, Peter Lenčo, Rada mládeže Slovenska
Abstrakt
aké postoje a názory majú mladí ľudia na
organizované prežívanie voľného času a
nakoľko sa zapájajú do organizovaných
aktivít. Časť výskumu sa zaoberala tým,
akými informáciami o možnostiach prežívania voľného času mladí ľudia disponujú
a odkiaľ ich čerpajú.

Cieľom výskumu Rady mládeže Slovenska
bolo zistiť, ako mladí ľudia prežívajú voľný
čas a aké sú možnosti zvyšovania ich participácie na spoločenskom a občianskom
živote. V súvislosti s tým sme sledovali,
koľko voľného času mladí ľudia majú,
akými aktivitami ho vypĺňajú a aké na to
majú podmienky. Zároveň sme zisťovali,

Európske občianstvo: názory a postoje študentov vysokých škôl
Autori výskumu: Danka Moravčíková, Martina Hanová, Štefan Kováč (Fakulta ekonomiky a
manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – SR), Tibor Farkas (Faculty of
Economics and Social Sciences, Szent István University Gödöllö - HU), Roberto Antonio
Valdeón Garcia (Faculty of Arts, University of Oviedo – ES), Martin Neubauer (FH Joanneum GmbH, Graz, AT), Miroslav Sapík (Pedagogická fakulta, Juhočeská univerzita, České
Budějovice.
Abstrakt
Výskum je súčasťou medzinárodného projektu Socrates Grundtvig 2: Partnerstvá vo
vzdelávaní dospelých - Multicultural Education
for
European
Citizenship
(GRU2/2006/09-5-NR-1), ktorého koordinátorkou je Elena Horská (Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohos-

podárska univerzita v Nitre – SR). Projekt
sa realizuje v období rokov 2006 – 2009.
Ústredným cieľom tohto vzdelávacieho
projektu je zhromaždiť skúsenosti o fenoméne európskeho občianstva z perspektívy
rôznych európskych krajín a ich regiónov a
tým zvýšiť povedomie o prínose a dôsled10

koch európskej integrácie pre vybrané cieľové skupiny, ktorými sú mladí ľudia z piatich krajín EÚ – študenti jednotlivých ročníkov bakalárskeho štúdia podobne zameraných študijných programov. Ďalším cieľom projektu je prostredníctvom oboznamovania sa s kultúrou, históriou a tradíciami, interpersonálnou komunikáciou i
spotrebiteľským správaním propagovať a

šíriť porozumenie a toleranciu k odlišnosti
či inakosti medzi predstaviteľmi jednotlivých európskych národností. Jednou z
hlavných projektových aktivít je aj dotazníkový výskum zameraný na zhromaždenie
informácií o vnímaní európskeho občianstva mladými ľuďmi z rôznych európskych
regiónov.

2010

Vysokoškolská mládež a jej sebareflexia ako aktéra vzdelávacieho procesu,
aktéra individualizovaného proaktívneho života a spotrebného štýlu
Autori výskumu: Oľga Plávková, Katedra MPV FMV EU v Bratislave, Karol Čukan, Katedra politológie FF UCM v Trnave
Abstrakt
Individualizácia životnej cesty človeka v
súčasnej spoločnosti sa spája s očakávaním, že bude schopný prevziať individuálnu
zodpovednosť za svoje životné voľby. V
tomto kontexte hrá významnú rolu miera
identifikácie študentov s výberom miesta
štúdia a študijného zamerania. V súvislosti
so širšími sociokultúrnymi zmenami rastie
význam pracovnej kariéry. Študenti reagujú pracovnou aktivitou najmä na vonkajšie
ekonomické podmienky a osobnú finančnú
situáciu, pričom sa z hľadiska prístupu k
pracovnej aktivite počas štúdia profilujú
dva typy študentov - typ zárobkovo aktívny
a neaktívny typ, ktoré sa vymedzujú nielen
ekonomickými kritériami, ale aj stratégiami študentov vo vzťahu k obrazu o budúcej
profesii a zamestnávateľskej organizácii.

Študenti najviac zdôrazňujú osobnú profesijnú perspektívnu, kvalitu vzťahov s nadriadenými a spolupracovníkmi, pričom je
rovnako dôležité aj finančné ocenenie vykonanej práce. Poznatky z výskumu potvrdzujú, že aj keď u študentov pôsobia tzv.
staré hodnoty a istoty (sociálna istota práce, istota celoživotného zamestnania, stabilita prežitia v blízkosti pôvodnej lokality a
pod.), dominujúcim modelom ich života je
plné výkonové a emocionálne zaangažovanie v osobných životných situáciách (zámer
budovať kariérovú dráhu, stavať na spolupráci a dobrých vzťahoch v zamestnávateľskej organizácii, priateľstvo, kvalitný a
dlhodobý partnerský vzťah), pričom sa len
výnimočne orientujú na participatívne aktivity.
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2) Politická a občianska participácia mládeže
2004

Politická participácia mladých ľudí v Európe a na Slovensku
Autor výskumu: Ladislav Macháček
Abstrakt
EUYOUPART (2003-2005) je nadnárodný
projekt, financovaný v rámci 5. rámcového
programu Európskej komisie. Jeho hlavným cieľom je vyvinúť nový prostriedok
merania politickej účasti mladých ľudí v
Európe. Projekt bol uskutočnený tímom
výskumníkov z ôsmych členských štátov EÚ
(Rakúsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,
Nemecko, Taliansko a Veľká Británia) pod
vedeckou a administratívnou koordináciou
SORA, Inštitútu pre sociálny výskum a
analýzy, Rakúsko. Partnerom za Slovensko
bolo CERYS-Centrum pre európsky a regionálny výskum mládeže FF Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

porovnateľnosť zozbieraných údajov napriek odlišným politickým kultúram, odlišným možnostiam účasti, odlišným tradíciám výskumu, tak isto ako aj ťažkostiam v
preklade špecifických termínov, vyplývajúcich z odlišnej kultúry. Nástroj merania,
vyvinutý počas tohto projektu, je modelový
dotazník, ktorý stavia na silných a slabých
stránkach, existujúcich empirických štúdií
o mládeži a politike.
Výskumný tím bol schopný dosiahnuť vysokú úroveň porovnateľnosti dát o aktuálnej
politickej účasti mladých Európanov
v ôsmych participujúcich krajinách. Toto
je dôležitý úspech komparatívneho výskumu. Porovnateľné ukazovatele poskytujú realistický obraz politickej účasti mladých ľudí vo všetkých ôsmych participujúcich krajinách, ktorý môže slúžiť ako základ pre rozvoj európskej mládežníckej
politiky.

V priebehu tohto výskumu sa v roku 2004
uskutočnilo 8 030 rozhovorov s Európanmi
vo veku 15 a 25 rokov. Z nich 53% stále
navštevovalo školu, 34% už bolo zamestnaných a 7% bolo nezamestnaných. Hlavnou výzvou tohto výskumu bolo zabezpečiť

2007

Politická a občianska participácia vysokoškolákov na Slovensku
Autori výskumu: Ladislav Macháček, Mária Bošňáková, Mária Dugovičová, Slovenská spoločnosť pre výskum mládeže/SYRS, Bratislava
Abstrakt
Na prelome mesiacov október a november
2005 (870 respondentov) a 2007 (934 respondentov) sme uskutočnili sociologické
výskumy študentov vysokých škôl na Slovensku. Ich poslaním bolo priniesť dôležité
informácie o ich názoroch a postojoch, ako
aj vedomostiach a kompetenciách orientovať sa v zložitej oblasti občianskeho a poli-

tického života. Predovšetkým sme nazreli
do problematiky rozvoja účasti študentov
na samospráve ich vlastnej strednej školy.
Výskum umožnil získať niekoľko informácií
o činnosti akademických senátov na vysokých školách v SR ako aj o Rade študentov
vysokých škôl.
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Politická a občianska participácia stredoškolákov na Slovensku
Autori výskumu: Ladislav Macháček, Mária Bošňáková, Mária Dugovičová
Abstrakt
Na prelome mesiacov september a október
2005 (870 respondentov) a 2007 (873 respondentov) sme uskutočnili reprezentatívne
sociologické výskumy študentov stredných
škôl na Slovensku. Ich poslaním bolo priniesť dôležité informácie o ich názoroch a
postojoch, ako aj vedomostiach a kompetenciách orientovať sa v zložitej oblasti
občianskeho a politického života.

ich vlastnej školy. Predkladáme informáciu
o tom, že aj vďaka systematickej pozornosti
MŠ SR –odboru mládeže, IUVENTA ako aj
odd. výskumu mládeže UIPŠ MŠ SR v Bratislave sa po roku 2003 stáva participácia
študentov na školskej samospráve formou
žiackych školských rád novou príležitosťou
učenia sa demokracii jej robením: “learning by doing“.

Predovšetkým sme nazreli do problematiky
rozvoja účasti študentov na samospráve

2009

Prvovoliči - študenti stredných a vysokých škôl a voľby do Európskeho parlamentu 2009
Autor výskumu: Ladislav Macháček, CERYS Katedra politológie FF UCM v Trnave
Abstrakt
Cieľom výskumu KP FF UCM v Trnave
bolo zistiť, ako sa mladí ľudia – prvovoliči
orientujú v termínoch volieb plánovaných
na rok 2009 a 2010 na Slovensku a aké sú
ich zámery ohľadne účasti na prezidentských voľbách, voľbách do EP, regionálneho zastupiteľstva (2009) a Národnej
rady SR (2010). Na stredných školách v SR
študuje v poslednom ročníku 57.300 žiakov
a na vysokých školách v SR študuje formou

denného štúdia v 1. až 4. ročníku celkom
115.200 študentov. Budú mať možnosť prvý
krát zúčastniť sa volieb poslancov do Európskeho parlamentu (6. 6. 2009). Osobitná pozornosť sociologického výskumu študentov sa venovala problematike volieb do
Európskeho parlamentu. Výskum je segmentom projektu Študentský európsky parlament, ktorý finančne podporuje Európsky
parlament a Ministerstvo školstva SR.

Efektívnosť projektu Študentský európsky parlament a voľby do Európskeho parlamentu 2009 na Slovensku
Autor výskumu: Ladislav Macháček, CERYS Katedra politológie FF UCM v Trnave
Abstrakt
Podľa oficiálnych výsledkov štatistického
úradu sa z celkového počtu 4.345.773
oprávnených voličov uznalo 826.782 platných hlasov, čo predstavuje 19,6%. SR sa
tak znovu zaradila s najnižšou účasťou na
poslednom mieste spomedzi 27 členských
krajín EÚ. Najvyššia volebná neúčasť sa

zaznamenalo Slovensko (80,4 %), v Litva
(79 %) a Poľsko (75,5 %). Slovensko patrí
k malej skupinke krajín (BG,PL,LV,EE),
ktoré prekonali celkový trend znižovania
účasti na voľbách do EP (z 49,5 % v roku
2004 na 45,5 % v roku 2009) a zazname-
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nala rast účasti oproti roku 2004, t.j. o 2,7
% (16,9 % na 19,6 %).

Zlepšený výsledok o 2,7%-3% možno pripísať predovšetkým na konto účasti študujúcej mládeže – prvovoličov. Podľa výskumu uskutočneného v priebehu 10 dní po
skončení volieb (8.6.2009) sa podľa vyjadrenia respondentov zúčastnilo 33% zo základného súboru 170.000 študentovoprávnených voličov, ktorí odovzdali približne 54.740 platných hlasov. Konštatujeme cca 1,6 krát vyššiu volebnú účasť v
porovnaní s celkovou populáciou oprávnených voličov zapísaných do volebných zoznamov. Prvovoliči-študenti vo veku od 18
do 23 rokov tvoria z celkového počtu
oprávnených voličov 3,91% a reprezentujú
6,41% z odovzdaných hlasov do EP. O
tento rast sa zaslúžila predovšetkým študujúca mládež – prvovoliči a to najmä tí, čo
študujú na vysokých školách vo veku 20-24
rokov, čo potvrdil aj najnovší výskum Eurobarometra po voľbách do EP.

Experti pri celkovom hodnotení mobilizácie voličov k účasti na voľbách konštatovali, že relevantným prvkom odlišujúcim
predvolebnú kampaň na Slovensku v roku
2009 od roku 2004 boli v podstate iba projekty zamerané na študujúcu mládež finančne podporované samotným Európskym parlamentom a Európskou komisiou.
Napr. Eurovlak (IUVENTA), "Aj Ty si Európsky parlament."(IK EP v Bratislave),
„Mladý Európan“(Zastúpenie EK v BA).
Jedným z týchto projektov bol projekt KP
FF UCM v Trnave SEP, ktorý v priebehu 5
mesiacov intenzívne rozvíjal aktivity zamerané na rast vedomostí študentov o EU a
EP a mobilizoval ich a ich prostredníctvom
aj ich rodičov k účasti vo voľbách do EP.
Podľa prvého povolebného Eurobarometra
najviac ľudí si na kampaň pred voľbami do
EP spomína na Malte (89%), vo Švédsku
(86%) a na Slovensku (82 %).

2010

Prvovoliči - študenti stredných a vysokých škôl TSK vo voľbách do NR SR
2010
Autorka výskumu: Viera Žúborová
Abstrakt
Viacero sociologických výskumov zaznamenáva neochotu občanov podieľať sa na
voľbách ako základnej demokratickej procedúre legitimizácie moci, prevažuje politická a občianska apatia. „Najohrozenej-

šia“ skupina, ktorá je výrazné ovplyvnená
týmto negatívnym trendom, sú mladí ľudia,
prevažne prvovoliči. Ich volebná participácia patrí k najnižším v porovnaní s
ostatnými skupinami spoločnosti.

Prvovoliči – a ich volebné správanie
Autori výskumu: Radoslav Štefančík, Emília Podoláková, Jaroslav Mihálik, Peter Horváth,
Ladislav Macháček
Abstrakt
Osobitná pozornosť v oblasti európskej
mládežníckej politiky sa venuje občianskej
a politickej participácii. Jedným z významných indikátorov účasti mladých ľudí
na „vládnutí“ je ich účasť na rozvíjaní

zastupiteľskej demokracii uplatňovaním
aktívneho a pasívneho volebného práva. V
ostatnej dekáde sa konštatovala nedostatočná pozornosť politológov a sociologického výskumu tejto oblasti politickej parti14

cipácie mládeže. Rozličné analýzy volebného správania občanov na základe štatistických údajov nemohli špecifikovať osobitosti volebného správania mladých ľudí,
osobitne prvovoličov, nakoľko hľadisko
veku voličov sa nezisťuje. Projekt výskumu
predpokladal objasnenie osobitostí volebného správania prvovoličov v rokoch 2009
a 2010, v ktorých sa na Slovensku uskutočnili prezidentské voľby, voľby do Európ-

skeho parlamentu, do VUC, Národnej rady
SR a komunálne voľby. Výskum potvrdil, že
najmä mladí ľudia vo veku 18 a 19 rokov
hodnotia svojich rovesníkov ako občiansky
nepripravených a rozhodne odmietajú zníženie veku na uplatnenie volebného práva
pod hranicu 18 rokov. Podporujú však
myšlienku technologickej inovácie v realizácii volebného práva občanov – internet
alebo mobil.

3) Mládež v obciach a mestách
2002

Participácia mládeže na živote miest a obcí
Autorka výskumu: Sobihardová Ľubica, IUVENTA, Bratislava
Abstrakt
časne poskytol kvantitatívne údaje o mladých ľuďoch pôsobiacich v samosprávnych
orgánoch miest a obcí.

Zámer výskumu vychádzal z cieľa Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a
mládeži, „...vymedziť a presadzovať spôsoby občianskej a politickej participácie
mládeže v živote spoločnosti, osobitne v
regiónoch SR... a v tejto súvislosti vytvárať
podmienky na spoluprácu občianskych
združení detí a mládeže a samosprávnych
orgánov". Poslaním výskumu bolo hlbšie
preniknúť do problematiky začleňovania
mládeže do procesu rozvoja miest a obcí.
Výskum umožnil po prvý krát po uplatnení
sa kompetenčného zákona v roku 2001
sledovať interakciu samosprávnych orgánov a mládeže v obciach a mestách. Sú-

Výskum poskytol informácie o stave začleňovania mládeže do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni, ďalej o úrovni vzájomnej informovanosti samosprávnych
orgánov a mladých ľudí, o rozdieloch v
preferenciách riešenia problémov obyvateľov miest a obcí zo strany mladých ľudí a
samosprávnych orgánov. Zároveň výskum
prispel k objasneniu motívov začleňovania
sa mladých ľudí do rozvojových aktivít v
obciach a mestách.

2007

Mládežnícka politika regiónov, miest a obcí na Slovensku
Autori výskumu: Alžbeta Brozmanová Gregorová, Peter Jusko, Lívia Nemcová, Lenka Vavrinčíková, Patrícia Zolyomiová, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR (ďalej iba ÚVVM)
Abstrakt
V mesiacoch september až november 2007
sme (s finančnou podporou MŠ SR prostredníctvom programu IUVENTA v Brati-

slave) uskutočnili výskum s názvom Mládežnícka politika regiónov a miest na Slovensku. Cieľom výskumu bolo analyzovať
15

mládežnícku politiku vyšších územných
celkov a miest na Slovensku so zameraním
na neformálne vzdelávanie, participáciu,
informovanosť a dobrovoľníctvo. Pri analýze sme sa zamerali na koncepčnú rovinu
mládežníckej politiky, na jej realizáciu v
praxi a zastúpenie dôležitých aktérov, ako
aj na podporu aktivít mladých ľudí zo strany VÚC a miest a spoluprácu jednotlivých
subjektov mládežníckej politiky. Hodnotenie sme zachytili z dvoch strán. Jednu
stranu predstavoval pohľad predstaviteľov
samosprávy na politiku, ktorú vo vzťahu k
mládeži vyššie územné celky a mestá realizujú. Druhú stranu predstavoval pohľad
zástupcov a zástupkýň mládeže a organizácií pracujúcich s mládežou.

vanie, participáciu, informovanosť a dobrovoľníctvo. Koncepcia a úlohy výskumu
boli vymedzené v dvoch úrovniach a sústredené do viacerých rovín. Prvú úroveň
výskumu predstavovala mládežnícka politika v sledovaných oblastiach na úrovni vyšších územných celkov. Druhá úroveň bola
zameraná na mládežnícku politiku miest.
V oboch úrovniach sme mládežnícku politiku sledovali v rovine koncepčnej, rovine
realizácie, podpory a spolupráce. Vo všetkých rovinách sme sa snažili zachytiť hodnotenie z dvoch strán. Jednu stranu predstavoval pohľad predstaviteľov samosprávy na politiku, ktorú vo vzťahu k mládeži
vyššie územné celky a mestá realizujú.
Druhú stranu predstavoval pohľad zástupcov a zástupkýň mládeže a organizácií
pracujúcich s mládežou.

Cieľom výskumu bolo analyzovať mládežnícku politiku regiónov a miest na Slovensku so zameraním na neformálne vzdelá-

2009

Regionálny výskum z prostredia mládeže z rómskych komunít
Autor výskumu: Kultúrne Združenie Rómov Slovenska v spolupráci s Zuzanou Kusou, Jurinou Rusnákovou (autorka záverečnej správy: Zuzana Kusá)
Abstrakt
Medzi kľúčové oblasti štátnej politiky vo
vzťahu k deťom a mládeži patrí účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote
– participácia. V tomto smere sa náležitá
pozornosť venuje rozvoju opatrení smerujúcich k vytváraniu príležitostí na participáciu mladých ľudí čeliacich zložitým životným situáciám alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jednu zo skupín z
málo podnetného prostredia predstavujú
deti a mládež z priestorovo segregovaných
rómskych osídlení / komunít, ktoré sú považované za viacnásobne znevýhodnené,
dlhodobo ohrozené chudobou a sociálnym
vylúčením. Databáza poznatkov a informácií o potrebách, hodnotách a záujmoch
rómskej mládeže, a o spôsoboch a možnostiach využívania ich voľného sú základným
predpokladom pre adresné a efektívne nastavovanie mládežníckych politík (lokál-

nych, regionálnych i národných), a zároveň pre prípravu a realizáciu cielených
programov. Doposiaľ zrealizované výskumy neposkytujú dostatočný rozsah týchto údajov.
Regionálny výskumný projekt mal za cieľ
prispieť k lepšiemu poznaniu potrieb mládeže z rómskych komunít a jej možností
aktívne ovplyvňovať podmienky svojho
života vo vybraných mestských a vidieckych sídlach Banskobystrického kraja. Z
výsledkov výskumu vyplynulo, že vo väčšine obcí sa rómske deti a mládež stretávajú
spontánne a neorganizovane. Strategickým
prvkom v oblasti podpory mládežníckej
participácie je budovanie ľudských zdrojov
– formovanie aktivistov a aktivistiek priamo z rómskych komunít aj z radov rovesníkov. Zistenia naznačujú, že pri práci s
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rómskou mládežou treba klásť vyššie nároky na flexibilitu aktivít a taktiež aktivistov a
aktivistiek, obzvlášť je žiaduce zohľadňo-

vať väčšiu variabilitu obsahovej ponuky
aktivít a ich časovú prispôsobivosť.

Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže (SOPVM)
Autori výskumu: Danka Moravčíková (zodpovedná riešiteľka projektu) – Centrum celoživotného vzdelávania/Katedra spoločenských vied, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Martina Hanová – Katedra štatistiky a operačného
výskumu, FEM SPU v Nitre, Renata Prokeinová - Katedra štatistiky a operačného výskumu,
FEM SPU v Nitre, Pavol Barát - Katedra spoločenských vied, FEM SPU v Nitre. Odborným
konzultantom projektu je Ladislav Macháček
Abstrakt
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v
Nitre pripravila a realizuje v rokoch 20082010 výskumný projekt zameraný na vidiecku mládež v rámci programu Podpora
a rozvoj výskumov v oblasti mládeže s finančnou podporou MŠ SR a Slovenského
inštitútu mládeže IUVENTA. Cieľom tohto
výskumného projektu je charakterizovať
participáciu vidieckej mládeže na rozhodovaní i na živote a rozvoji obcí v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK), zmapovať špecifiká, predpoklady a efekty participácie, subjektívne i objektívne príčiny jej
predpokladanej nedostatočnosti. Nitriansky samosprávny kraj je v podmienkach

Slovenska podľa rozloženia obyvateľstva v
sídlach regiónom s najvyšším podielom
vidieckeho obyvateľstva (51,8 %). Vzhľadom k tomu, že neexistujú komplexnejšie
informácie o problematike participácie
vidieckej mládeže, považovali sme za potrebné venovať sa jej v rámci samostatného
výskumného projektu. Projekt s názvom
Sociálna a občianska participácia mládeže
v NSK organizačne zastrešuje Centrum
celoživotného vzdelávania FEM SPU v
Nitre, riešiteľský kolektív tvoria pracovníci
Katedry spoločenských vied a Katedry štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v
Nitre.

4) OECD PISA
2003

OECD PISA 2003 (Programme for International Student Assessment)
Autori výskumu: OECD, prostredníctvom konzorcia vedeného Austrálskou radou pre výskum vo vzdelávaní (ACER), expertných skupín pre jednotlivé oblasti (čitateľskú gramotnosť
- REG, matematickú gramotnosť - MEG, prírodovednú gramotnosť - SEG), národných koordinačných centier a národných koordinátorov štúdie, ako aj riadiaceho výboru pre štúdiu PISA (PGB).
Abstrakt
V roku 2003 sa štúdia OECD PISA uskutočnila v 46 krajinách sveta a v apríli 2003
sa do štúdie prvý krát zapojilo takmer 7500

15-ročných žiakov z 282 škôl všetkých typov, zo všetkých regiónov Slovenska (pre
úplnosť treba uviesť, že pilotné testovanie,
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ktorého cieľom bolo overiť používané nástroje - úlohy, testy, dotazníky, zachytiť
všetky typy žiackych odpovedí a zdokonaliť
pokyny na ich hodnotenie, sa uskutočnilo o
rok skôr). Reprezentatívny a stratifikovaný
výber našich školákov nám umožňuje zovšeobecniť získané výsledky na celý náš
vzdelávací systém, a tak ho porovnať s
výsledkami ostatných zúčastnených krajín.
PISA úlohy nevychádzajú z osnov, ani nezisťujú, ako žiaci v jednotlivých krajinách
ovládajú učebnú látku. Žiaci sa v škole
nemôžu naučiť všetko, čo budú v dospelosti
potrebovať, musia však získať schopnosť
použiť to, čo vedia, v praxi a samostatne sa

vzdelávať. Na to potrebujú základy, ktoré
im dáva čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť (ťažisko štúdie v roku
2003), prírodovedná gramotnosť a riešenie
problémov. Výsledkami štúdie na národnej
úrovni sa zaoberá niekoľko publikácií dostupných na www stránke ŠPÚ (PISA SK
2003 - Národná správa, PISA SK 2003 Matematická gramotnosť (správa), Úlohy
2003 - matematika (zbierka úloh), PISA SK
2003 - Čitateľská gramotnosť (správa),
Úlohy 2000 - čítanie (zbierka úloh), PISA
SK 2003 - príloha Pedagogických rozhľadov).

2006

OECD PISA 2006 (Programme for International Student Assessment)
Autori výskumu: OECD, prostredníctvom konzorcia vedeného Austrálskou radou pre výskum vo vzdelávaní (ACER), expertných skupín pre jednotlivé oblasti (čitateľskú gramotnosť
- REG, matematickú gramotnosť - MEG, prírodovednú gramotnosť - SEG), národných koordinačných centier a národných koordinátorov štúdie, ako aj riadiaceho výboru pre štúdiu PISA (PGB).
Abstrakt
častnilo viac ako 4731 žiakov (narodených
v roku 1990) zo 189 základných a stredných škôl (z toho 13 škôl s vyučovacím
jazykom maďarským). Reprezentatívny a
stratifikovaný výber žiakov umožňuje zovšeobecniť získané výsledky na celý vzdelávací systém a výkony dosiahnuté SR porovnať s výsledkami ostatných zúčastnených krajín. Výsledky štúdie na národnej
úrovni prináša národná správa PISA 2006
– Slovensko, dostupná na www stránke
ŠPÚ (PISA Slovensko 2006 - Národná
správa(4.26 MB) ).

Štúdie OECD PISA 2006 sa zúčastnilo
spolu 57 krajín sveta: všetkých 30 členských krajín OECD a 27 ďalších, partnerských krajín. Slovenská republika sa zúčastnila štúdie OECD PISA druhý krát.
PISA úlohy nevychádzali z učebných osnov, ich cieľom nebolo zistiť, ako žiaci v
jednotlivých krajinách ovládajú učebnú
látku. PISA úlohy boli vytvorené v súlade s
modelom celoživotného vzdelávania na
hodnotenie gramotnosti žiakov v troch oblastiach – čitateľskej, matematickej a prírodovednej (tvorila ťažisko štúdie PISA
2006). Pod pojmom gramotnosť sa v štúdii
OECD PISA rozumie schopnosť aplikovať
vedomosti a zručnosti získané v priebehu
povinnej školskej dochádzky a prezentovať
svoje názory a postoje. Hlavný zber dát sa
realizoval vo všetkých regiónoch Slovenska
od 13. do 24. marca 2006. Štúdie sa zú-

Pilotné testovanie, ktorého cieľom bolo
overiť používané nástroje - úlohy, testy,
dotazníky, zachytiť všetky typy žiackych
odpovedí a zdokonaliť pokyny na ich hodnotenie, sa uskutočnilo v máji 2005 na
vzorke 1800 žiakov.
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5) Mládež a médiá
2007

Úroveň mediálnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku
Autor výskumu: Norbert Vrabec, Filozofická fakulta UKF, Nitra Ústav pre výskum verejnej
mienky pri Štatistickom úrade SR (ďalej iba ÚVVM)
Abstrakt
Na prelome októbra a novembra 2007 sa
na Slovensku uskutočnil reprezentatívny
výskumu s názvom Mládež a médiá – úroveň mediálnej gramotnosti mladých ľudí
na Slovensku. Cieľom tohto projektu bolo
predovšetkým preskúmať správanie a reakcie mladých ľudí ako jedného zo segmentov
mediálneho publika, ako aj zistiť akým
spôsobom používajú najnovšie mediálne
technológie na komunikovanie vlastných
myšlienok, informácií a názorov. Vý-

skumná úloha venuje osobitnú pozornosť
interpretácii množstva kvantitatívnych dát,
ktoré dokumentujú kontext a spôsoby sledovania a používania médií u mladých ľudí
vo veku od 13 do 22 rokov: vysokoškolákov, stredoškolákov a žiakov základnej
školy. Výskum prináša tiež viacero dôležitých zistení o zručnostiach mladých ľudí v
súvislosti s používaním jednotlivých mediálnych technológií a obsahu mediálnej
produkcie.

2009

ON-LINE GENERÁCIA: informácie, komunikácia a digitálna participácia
mládeže v informačnej spoločnosti
Autor výskumu: Norbert Vrabec, Infoland, o.z. Nitra
Abstrakt
Internet úplne zmenil model komunikácie
medzi ľuďmi a preto jeho význam mnohí
porovnávajú s významom Gutenbergovho
vynálezu kníhtlače. Internet čoraz výraznejšie zasahuje predovšetkým do života
mladých ľudí. Sú prvou generáciou, pre
ktorú je už internet úplnou samozrejmosťou, považujú ho za úplne prirodzenú súčasť svojho života a mnohí si už ani nedokážu predstaviť dobu, keď neexistovalo
pripojenie k sieti. Bez preháňania možno
povedať, že ide on-line generáciu, ktorá
čoraz viac času trávi v digitálnom svete,
nadväzuje v ňom nové priateľstvá, realizuje svoje záľuby, získava, triedi, ale aj distribuuje informácie, komunikuje najrôznej-

šími kanálmi, zdieľa svoje myšlienky, buduje svoju identitu.
Táto skutočnosť si vyžaduje realizáciu výskumov, ktoré by sa sústredili na obsah
vznikajúci pre mladých ľudí v tomto virtuálnom svete a zároveň na obsahy, ktoré
mládež na internete vytvára, zdieľa a distribuuje svojim rovesníkom. Jedným z nich
je výskum On-line generácie: informácie,
komunikácia a digitálna participácia mládeže v informačnej spoločnosti, ktorý sa na
Slovensku realizoval v priebehu roku 2009.
Je dôležité si uvedomiť, že obrovské množstvo potenciálnych informácií a zdrojov,
ktoré mládež na internete vytvára a zároveň prijíma, je zatiaľ pomerne málo pre19

skúmaným územím. Participácia mládeže
na verejnom živote totiž môže mať (a v
súčasnosti už i má) aj iné, ako klasické
formy zahŕňajúce napr. účasť v žiackych a
študentských radách, mestskom mládežníckom parlamente a pod. Do popredia čoraz
viac vystupujú postmoderné formy digitálnej participácie, ktoré sú pre mladú populáciu veľmi atraktívne a prirodzené.

Všetky tieto formy digitálnej participácie
umožňujú mladým ľuďom ovplyvňovať
myšlienkové, ale často i názorové a sociálne aspekty života nielen v úzkej, ale i veľmi
širokej komunite ich rovesníkov, bez ohľadu na geografické, ekonomické či kultúrne
hranice.
Pri konštruovaní nášho výskumu sme aj na
základe skúseností zo zahraničia predpokladali, že u väčšej časti mladých ľudí prevláda využívanie internetu za účelom zábavy. To však vonkoncom nevylučuje (a výstupy nášho výskumu to i potvrdili), význam tejto formy komunikácie pri príprave
na vyučovanie a rozvíjaní zručností a kľúčových kompetencií využiteľných v školskom i mimoškolskom živote. Pri správnom
usmernení a citlivom prístupe k mladým
ľudom môže virtuálna komunikácia prispieť k rozvoju kreativity, organizačných
schopností, osvojovaní cudzích jazykov,
multikultúrnom dialógu a mnohých ďalších
oblastiach života a socializácie mladých.

Účasť mladých ľudí v rôznych záujmových
komunitách pôsobiacich vo virtuálnom
prostredí môže mať (a často i má) výrazný
participačný rozmer. Ide o veľmi rozsiahly
súbor najrôznejších virtuálnych spoločenstiev, ktoré spolu nielen diskutujú, ale aj
zdieľajú informácie týkajúce sa spoločných
záujmových aktivít, ktoré nemusia byť len
voľnočasového, ale i proaktívneho charakteru. Dôkazom sú komunity venujúce sa
enviromentálnym otázkam, ochrane zvierat, života v obci, škole, neformálnemu
vzdelávaniu, prezentácii vlastnej umeleckej
tvorivosti a pod.
Osobitnou kapitolou je „virtuálny život“
rôznych subkultúr mládeže prejavujúcich
sa navonok ako malé zoskupenia mladých
ľudí schopných “mimoriadnej akcie” na
verejnosti. Ide o hnutia mládeže pôsobiace
v sfére kultúrnej (grafiti, hip-hop, techno,
emo, kluby fanúšikov ap.), politickej (extrémistické hnutia, skenheads, anarchisti
ap.), spirituálnej (sekty ap.), športovej (fanúšikova rôznych klubov ap.) a v mnohých
ďalších oblastiach.

Výskum On-line generácie: informácie,
komunikácia a digitálna participácia mládeže v informačnej spoločnosti a ním formulované závery a odporúčania by mali
poslúžiť ako vhodný podkladový materiál
pre lepšie porozumenie mladej generácii a
systematickému prístupu k tvorbe mládežníckych politík, ktoré budú v súlade s najnovšími trendmi a prístupmi k pochopeniu
dnešnej on-line generácie.
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6) Ostatné výskumy
2004

Názory žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na podmienky života mládeže v Slovenskej republike
Autor výskumu: Sobihardová Ľubica, IUVENTA, Bratislava
Abstrakt
Výskum názorov mládeže na štátnu politiku
vo vzťahu k deťom a mládeži priamo nadväzuje na obsah Národnej správy o stave
štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži (ďalej Národnej správy), v ktorej sa pertraktuje dopad štátnej politiky na životnú
úroveň a spôsob života mladých ľudí. Národná správa čerpá z výsledkov aktuálnych
analýz a výskumov v sfére rodinnej politi-

ky, výchovy a vzdelávania detí a mládeže,
zamestnanosti, životného štýlu a participácie mládeže na spoločenskom a politickom
živote spoločnosti. Objektom týchto výskumov sú najmä učitelia, rodičia, pracovníci verejnej správy, výsledky didaktických
testov a štatistických údajov o vybavenosti
domácností aj návštevnosti výchovno vzdelávacích zariadení.

Výchova k partnerstvu a rodičovstvu na ZŠ a SŠ
Autori výskumu: Morvayová Daniela, Mgr., Gregussová Monika, Mgr., Výskumný ústav
Detskej Psychológie a Patopsychológie, Trnavská cesta 112, Bratislava
Abstrakt
Cieľom nášho výskumu bolo zmapovať
predstavy dospievajúcich o mužskej a ženskej roli, o fungovaní partnerského vzťahu,
sexualite, a zistiť ich úroveň vedomostí o
antikoncepcii a nebezpečenstve sexuálneho
zneužitia. Získané poznatky mali slúžiť aj
pri tvorbe preventívneho programu: "Výchova k partnerským vzťahom a sexualite
pre žiakov 9. ročníkov", ktorý sme realizovali v dvoch experimentálnych triedach.
Výskum sme realizovali v rokoch 20042006 na bratislavských školách. Zistili
sme, že dospievajúci majú stereotypnú

predstavu o rodových rolách, skreslenú
predstavu o fungovaní partnerského vzťahu
a často veria rôznym mýtom o antikoncepcii a sexuálnom zneužívaní. V našom výskume sme zistili rozdiely v postojoch, názoroch a úrovni vedomostí medzi dievčatami a chlapcami. Po realizovaní programu sa nám v experimentálnej skupine podarilo zvýšiť ich úroveň vedomostí v uvedených oblastiach, ovplyvniť rodovo stereotypné uvažovanie a romantické naivné
predstavy o partnerských vzťahoch.
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2005

Záujem študentov stredných škôl o profesionálnu službu v Ozbrojených
silách Slovenskej republiky
Autori výskumu: Karol Čukan, Eva Polláková, Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Abstrakt
Oddelenie analýz a verejnej mienky MO
SR sleduje už od roku 2002 vývoj záujmu
stredoškolákov o službu v ozbrojených silách. Takto tematicky orientovaný výskumný projekt sa dlhodobejšie realizuje s
cieľom zistiť, ako časť mladej generácie,
ktorá patrí k významnému regrutačnému
zdroju pre profesionálne ozbrojené sily,
nazerá na vojenskú profesiu, na armádu,
aké sú jej motívy pre prípadný vstup do
ozbrojených síl a dôvody odmietania práce
v armáde, ako vníma bezpečnostné hrozby
a či pri úvahách o svojom budúcom povolaní pripúšťajú mladí ľudia aj možnosť stať
sa profesionálnym vojakom.

Na jeseň v roku 2005 sa výskum s touto
tematikou realizoval už tretíkrát na vzorke
1070 študentov v maturitných ročníkoch na
vybraných 45 stredných školách (gymnáziá, stredné priemyselné a odborné školy,
stredné odborné učilištia a združené stredné školy). Boli to študenti s termínom maturitných skúšok v roku 2006. Pri výbere
škôl sa vychádzalo z aktualizovaných štatistických údajov Ústavu informácií a
prognóz školstva za rok 2005 a podiel vybraných škôl zodpovedal ich zastúpeniu v 8
krajoch Slovenska. Do výberu boli zaradené okrem štátnych aj súkromné a cirkevné
stredné školy.

Participácia mládeže na samospráve školy
Autor výskumu: Macháček Ladislav, Bošňáková Mária Iuventa a UIPŠ v Bratislave
Abstrakt
V rámci Európskeho roka demokratického
občianstva (2005) a v súvislosti s úlohou
spracovať podklady pre Národnú správu o
informovanosti a participácii mládeže v SR
za rok 2005 pre Európsku komisiu uskutočnili IUVENTA a UIPŠ výskum stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. Jeho
poslaním bolo hlbšie preniknúť do problematiky žiackych školských rád a akademických senátov vo výchove mládeže k demokratickému občianstvu. Výskum nadviazal
na výskum UIPŠ z roku 2004 s cieľom získať podrobnejšie údaje o systéme zriaďo-

vania školských rád, údaje potrebné k hodnoteniu ich činnosti, získanie informácií o
dobrých príkladoch z fungovania žiackych
školských rád na škole. Výskum vysokoškolákov umožnil po prvý krát sledovať fungovanie a aktivity akademických senátov na
slovenských vysokých školách. Súčasne
poskytol údaje potrebné k zisteniu či študenti-členovia žiackych školských rád prejavujú schopnosť realizovať svoje skúsenosti občianskej a politickej participácie
na vysokých školách.

Sociálno-politická problematika mládeže v SR
Autor výskumu: Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave, Marcela Bieliková
Abstrakt
Ústav informácií a prognóz školstva, Odbor mládeže a športu riešil v rokoch 1996,

1999, 2002 a 2005 výskumné úlohy: "Sociálno-patologická problematika mládeže v
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SR" a "Sociálno-politická problematika
mládeže v SR". Ich zadávateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Odbor detí a mládeže. Úlohy majú kontinuálny charakter, opakujú sa v pravidelných
trojročných intervaloch a poskytujú podmienky pre komparáciu získaných údajov a
načrtnutie tendencií vývoja názorov a postojov mladých ľudí na sledované oblasti.

participovať na riešení týchto problémov,
kladie za cieľ analyzovať názory mladých
ľudí na niektoré závažné spoločenské problémy, ako je dodržiavanie ľudských práv
a práv dieťaťa, názory na demokraciu v
našom štáte a dôveryhodnosť jednotlivých
inštitúcií a subjektov, občiansku participáciu a politickú orientáciu, zistiť mieru spoločenskej angažovanosti mladých ľudí a
úroveň ich právneho vedomia. Jej cieľom
je zároveň zmapovať úroveň poznania
mladých ľudí v oblasti štátnej politiky mládeže.

Výskumná úloha Sociálno-politická problematika mládeže v SR si v súvislosti s potrebou poznania názorov mladých ľudí na
súčasné problémy spoločnosti a ich ochotu

Sociálno-patologická problematika mládeže v SR
Autor výskumu: Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave, Marianna Pétiová
Abstrakt
ja názorov a postojov mladých ľudí na
sledované oblasti.

Ústav informácií a prognóz školstva, Odbor mládeže a športu riešil v rokoch 1996,
1999, 2002 a 2005 výskumnú úlohu "Situačná analýza postavenia mládeže v SR",
ktorá pozostáva z dvoch čiastkových výskumných úloh: Sociálno-politická problematika mládeže v SR a Sociálnopatologická problematika mládeže v SR.
Ich zadávateľom je Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky, Odbor detí a mládeže. Úlohy majú kontinuálny charakter,
opakujú sa v pravidelných trojročných
intervaloch s možnosťou komparácie získaných údajov a načrtnutia tendencií vývo-

Cieľom výskumnej úlohy "Sociálnopatologická problematika mládeže v SR" je
zachytenie a analýza názorov a postojov
mladých ľudí k niektorým negatívnym spoločenským javom, ako je fajčenie tabakových výrobkov, konzumácia alkoholických
nápojov a nelegálnych drog, existencia
prejavov násilia a vnímanie marginálnych
skupín ich rovesníkmi. V rámci výskumu je
analyzované aj rodinné prostredie, spôsoby prežívania voľného času a hodnotová
hierarchia mladých ľudí.

2006

Prieskum pre potreby kampane „KAŽDÝ INÝ- VŠETCI ROVNÍ"
Autor výskumu: Elena Gallová Kriglerová, IUVENTA v Bratislave
Abstrakt
čení. Doterajšie výskumy zamerané priamo
na mládež sa snažili iba identifikovať nakoľko sú mladí ľudia oboznámení s problematikou ľudských práv a nakoľko sú
otvorení dodržiavať myšlienky tolerancie.

Kampaň Rady Európy „KAŽDÝ INÝVŠETCI ROVNÍ" prebieha v rokoch 2006
a 2007 na národných úrovniach vo viacerých štátoch Európy. Projekt kampane
obsahuje špecifickú požiadavku poznať aké
názory a postoje majú mladí ľudi k danej
téme pred jeho začiatkom a po jeho skon23

cipácie mladých ľudí na živote spoločnosti, organizovanosť mladých ľudí a
záujem o aktivity súvisiace s témami
kampane. Výsledky výskumu prinášajú
základné zistenia, ktoré môžu prispieť k
efektívnejšiemu skúmaniu danej problematiky, ale predovšetkým ku komplexnejšiemu prístupu k práci s mládežou.
Jedným z parciálnych cieľov výskumu
bolo naformulovať základné odporúčania pre politiku mládeže, ktorá by mala
zohľadňovať postoje a názory mladých
ľudí, ale aj ich znalosti a ochotu participovať na občianskom živote spoločnosti.

Tento výskum sa opiera o tri piliere kampane:
•

Rozmanitosť – vnímanie odlišnosti,
tolerancia k iným, názory na znevýhodnenie a diskrimináciu, vzťahy mladých
ľudí s príslušníkmi národnostných, sexuálnych, náboženských menšín a inak
znevýhodnených skupín mladých ľudí

•

Ľudské práva – znalosti z oblasti ľudských práv, názory na vzdelávanie k
ľudským právam na Slovensku, dodržiavanie ľudských práv

•

Občianska participácia mladých ľudí a
neformálne vzdelávanie – miera parti-

2007

Sociálno-patologická problematika mládeže v SR
Autorka výskumu: Marianna Pétiová, FF UK v Bratislave
Abstrakt
sko-negatívnych javov. V empirickej časti
bolo prostredníctvom riadených rozhovorov s učiteľmi základných a stredných škôl
z celého Slovenska zisťované, ktoré sociálno-patologické javy najviac ohrozujú ich
žiakov. Súčasne bola situácia mapovaná aj
metódou dotazníka určeného pre žiakov 8.
ročníkov základných škôl. Pozornosť bola
venovaná nielen sociálno-patologickým
javom, ale aj analýze rodinného prostredia
respondentov, ich vzťahu ku škole a spôsobu prežívania voľného času. Zistené výsledky boli porovnávané so zisteniami
z doteraz realizovaných výskumov.

Predložené výsledky výskumu sú súčasťou
dizertačnej práce (FF UK v Bratislave,
školiteľ prof. E. Kratochvílová), ktorá je
rozdelená na časť teoretickú a empirickú.
Cieľom teoretickej časti je v rámci všetkých získaných a zozbieraných teoretických
poznatkov vysvetliť témotvorné pojmy,
analyzovať jednotlivé sociálno-patologické
javy, venovať pozornosť ich postaveniu v
dostupnej literatúre i v legislatívnych dokumentoch. Zvláštna pozornosť bola venovaná analýze rodinného prostredia, škole a
prežívaniu voľného času ako významným
faktorom prevencie a eliminácie spoločen2008

Podpora práce s mladými ľuďmi na Slovensku
Autor výskumu: GfK Slovakia, s.r.o. v Bratislave
Abstrakt
na tému práca s mládežou vo voľnom čase.
Cieľom prieskumu bola podpora vládneho
návrhu zákona o podpore práce s mládežou, ktorý vláda SR predložila na schválenie Národnej rade SR v roku 2008. Čiast-

Na požiadanie odboru mládeže MŠ SR a po
konzultáciách s expertmi pre výskum mládeže(SYRS) a prácu s mládežou (IUVENTA) pripravila GfK Slovakia, s.r.o. v Bratislave koncepciu rýchlej prieskumnej akcie
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kové ciele možno charakterizovať ako pokrytie nasledovných oblastí: Obsah práce s
mládežou. Zabezpečenie podmienok pre
prácu s mládežou štátom. Práca s mládežou v mieste ich pobytu. Prístup samosprávy k mladým ľuďom. Potreba zapojiť mladých ľudí do problematiky. Bariéry spolupráce s mladými. Hodnotenie odborného
prístupu v práci s mládežou. Postoje k
dobrovoľníctvu. Možnosti finančnej podpory spolupráce s mladými. Formou telefonického dopytovania (CATI) sa oslovilo
1000 mladých ľudí vo veku 14-30 rokov a

200 zástupcov samospráv v mestách Slovenska. Medzi základné zistenia prieskumu
patrí skutočnosť, že zástupcovia samospráv
v súčasnosti nepociťujú podporu pri organizovaní práce s mládežou zo strany štátu.
Preto zastávajú názor, že podporu ani nepotrebujú inak ako vo forme finančných
prostriedkov. To upozorňuje na potrebu
pracovať so zástupcami samospráv a poskytnúť im viac možností podpory pre prácu s mládežou než len finančné prostriedky.

2009

Deti o svojich právach – Slovensko 2009
Autori výskumu: výbor pre UNICEF (autori záverečnej správy: Peter Guráň, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva; Jarmila Filadelfiová, EsFem)
Abstrakt
Ak chceme práva detí uplatňovať, je viac
ako samozrejmé, že potrebujeme vedieť, čo
o nich vedia deti a čo si o nich myslia. Potrebujeme pokiaľ možno objektívne a v čo
najvyššej možnej miere reprezentatívne
poznatky. Výskum ponúka pohľad na
uplatňovanie práv detí v našej krajine z ich
vlastného, detského uhla pohľadu (presnejšie – z pohľadu detí pred ukončením základnej školy). Bezprostredným podnetom
pre výskum bolo jednak okrúhle výročie
Dohovoru o právach dieťaťa, keďže práve
v roku 2009 (20. novembra) uplynulo
dvadsať rokov od prijatia tohto dokumentu

na pôde OSN; a jednak kampaň Rady Európy za úplný zákaz fyzických trestov detí.
Výskum si nekládol si za cieľ komplexne
popísať situáciu v uplatňovaní práv detí na
Slovensku, sústreďoval sa na dva základné
problémové okruhy: 1. prvým (vzhľadom
na výročie Dohovoru) bola otázka informovanosti detí o ľudských právach a právach dieťaťa a hodnotenie aktuálnej situácie na Slovensku v ich uplatňovaní; 2. druhým okruhom (vzhľadom na prebiehajúcu
kampaň Rady Európy za úplný zákaz fyzických trestov detí) boli skúsenosti a postoje
detí k násiliu a fyzickým trestom.

2010

Prejavy intolerancie, násilia a extrémizmu u mladých ľudí vo veku 13 až 18
rokov
Autor výskumu: Marcela Bieliková (Zodpovedný riešiteľ)
Spoluriešitelia: Marianna Pétiová, Naďa Kiripolská, Martina Slovíková, Pavol Hašan
Abstrakt
mladých ľudí vo veku 13 až 17 rokov na
prejavy násilia, intolerancie a extrémizmu.

Projekt predstavuje celoslovenský, reprezentatívny monitoring názorov a postojov
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Vychádza z presvedčenia, že poznanie situácie v oblasti intolerancie, násilia a extrémizmu u mládeže vo veku 13 až 17 rokov umožní tieto závažné problémy spoznať, čo umožní ich elimináciu. Výsledky
výskumu boli štatisticky vyhodnotené pro-

stredníctvom štatistického softvéru SPSS a
sú spracované do záverečnej správy z výskumu „Prejavy intolerancie, násilia a
extrémizmu u mladých ľudí vo veku 13 až
18 rokov“.
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Informácie o výskumoch podľa roku realizácie/zberu údajov
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Mládež Slovenskej republiky, jej hodnotová orientácia a spôsoby
trávenia voľného času
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 012
Autori výskumu: PhDr. Marta Zubalová, CSc., PhDr. Marta Zvalová, Mgr. Pavel Sehnal,
RNDr. Ján Luha, CSc. Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR (ďalej
iba ÚVVM)
Obdobie zberu dát: 1.2.-10.2.1994
Zber dát: ÚVVM pri ŠÚ SR, Hanulova 5/c, 841 01 Bratislava 42

Abstrakt
Cieľom výskumu verejnej mienky realizovaného ÚVVM vo februári 1994 bolo zachytiť:
• postoje k životu, hodnotovú orientáciu a životné ciele mládeže,
• mieru tolerancie mladých ľudí na Slovensku voči osobám inej národnosti, rasy a náboženstva,
• obraz viery vo vedomí mladej generácie,
• spôsoby a možnosti trávenia voľného času mládeže SR,
• obraz hodnotovej orientácie v niektorých životných situáciách mladých ľudí,
• obavy spojené s budúcnosťou a názory mládeže na aktuálnosť riešenia prioritných problémov ich života,
• pohľad na mladých ľudí ich vlastnými očami.
Pod pojmom mládež sa vo výskume rozumejú mladí ľudia vo veku 15 až 29 rokov.
Výsledky výskumu
Osem z desiatich mladých ľudí vyjadrilo spokojnosť so svojim životom a radosť z neho. Menej radostné konštatovanie, nespokojnosť s vlastným životom uviedol každý piaty respondent.
Respondenti, reprezentujúci mladú populáciu SR, ktorí sú vo veku prípravy na samostatný život, alebo sa snažia nájsť a zaujať svoje miesto v spoločnosti, najčastejšie považovali
za jednu z najdôležitejších hodnôt pre svoj život mať prácu. Nádejné je umiestnenie tolerancie
a znášanlivosti na druhej priečke rebríčka hodnôt uvádzaných mladými ľuďmi. V prvej polovici rebríčka sa ocitli hodnoty ako spokojný a harmonický život, rovnoprávnosť a spravodlivosť pre všetkých, osobná sloboda či manželstvo a deti.
Najčastejšou odpoveďou mladých na otázku čo by chceli predovšetkým vo svojom živote dosiahnuť je mať rodinu a deti. Len o málo zaostávajú životné ciele: mať úspech v práci,
sebarealizácia, spokojný a harmonický život alebo dosiahnuť vzdelanie.
Miera tolerantnosti mladých obyvateľov SR voči spolupracovníkom, či spolužiakom
inej národnosti je vysoká, 94 % respondentov odpovedalo, že by im takýto spolupracovník
určite alebo asi nevadil. Zistená miera tolerantnosti mladých respondentov voči osobám inej
rasy je nižšia (84%) ako voči osobám inej národnosti. Najmenej by vadilo mladým respondentom spolupracovať s ľuďmi iného vierovyznania (96%).

28

Podľa výsledkov výskumu nie každý respondent hlásiaci sa k niektorému z vierovyznaní je zároveň presvedčený i o existencii Boha. Z tých, ktorí deklarujú svoj vzťah k cirkvi
17% neverí v existenciu Boha a 36% nemá na otázky podstaty sveta vyhranený názor.
To, ako jedinec trávi svoj voľný čas je odrazom jeho záujmov a záľub, ako i možností
ich realizovať a uspokojiť v konkrétnom prostredí, kde žije. Analýza výsledkov výskumu naznačuje, že v štruktúre činností prevláda pasívny spôsob využívania voľného času naplnený
predovšetkým sledovaním programov televízie a rozhlasu, čítaním novín a časopisov, návštevami priateľov prípadne čítaním kníh a sebavzdelávaním. Zo skupiny mladých ľudí len približne každý štvrtý pestuje aktívny pohyb pri turistike a výletoch do prírody, manuálnej práci
v záhrade či nejakej forme kutilstva alebo priamom aktívnom športovaní. Podobné frekvencie
zaznamenávajú niektoré, pre mladých ľudí typické aktivity ako návšteva diskoték, športových
podujatí, kina.
Približne každý druhý mladý človek vie naplno využiť svoj voľný čas a asi každý tretí
predsa len niekedy nemá čo robiť, pričom 10% opýtaných respondentov často nevie čo s voľným časom a je pre nich spojený s nudou.
Vo výskume mladí respondenti odpovedali na otázku ako by riešili situáciu vlastnej
nezamestnanosti, resp. ako ju riešia, ak sú nezamestnaní. Pri usporiadaní odpovedí podľa klesajúcich podielov je zrejmé, že mladí ľudia preferujú riešenia, naznačujúce určitú pružnosť a
aktivitu. Sú ochotní opustiť svoj domov, ale aj zvýšiť svoju atraktivitu na trhu práce zmenou
vyštudovaného odboru.
Ako sa podieľajú na verejnom živote spoločnosti mladí ľudia v mieste bydliska? Šesť
z desiatich opýtaných odpovedalo, že sa na verejnom živote spoločnosti nepodieľajú a to predovšetkým z dôvodu nedostatku voľného času či nezáujmu o záležitosti verejné či obecné.
Viac ako osem mladých ľudí z desiatich spája svoj ďalší život a osud zo Slovenskom,
aj keď jednoznačne súhlasné odpovede vyslovila len polovica z nich. Mladí, ktorí naopak
nechcú trvalo žiť a pracovať v SR, ako dôvody takéhoto svojho zmýšľania uvádzajú predovšetkým ekonomické dôvody, ale i stratu sociálnych istôt alebo nestabilnú spoločensko–
politickú situáciu.
Medzi obavami mladých respondentov v horizonte blízkej budúcnosti dominovala
obava, prípadne znepokojenie z možnej nezamestnanosti. Na úkor obáv ako ťažkosti zo získaním bytu či študijné problémy, mali pomerne veľké zastúpenie i obavy nie čisto pragmatické, ako napr. zvyšovanie sociálneho napätia, zhoršovanie medziľudských vzťahov, zvyšovanie kriminality.
Problémov dotýkajúcich sa života mládeže, ktorých prednostné riešenie v rámci samosprávy mladí respondenti očakávajú, nie je málo. Z výskumu vyplýva, že ako najzávažnejší
problém vystupuje do popredia podpora zamestnanosti a vytváranie pracovných príležitostí
pre mladých, za ním nasleduje bytová situácia, možnosti využívania voľného času či podmienky života mladých rodín.
Viac ako dve tretiny mladých ľudí sa domnieva, že by mali byť zvýhodnení pri vstupe
do života, či už pri štúdiu, vstupe do zamestnania alebo zakladaní rodiny. Podľa ich názoru by
sa zvýhodnenie malo v prvom rade týkať výhodných mladomanželských pôžičiek, ale i výhodných pôžičiek pri získaní bytu, prednostného vytvárania pracovných príležitostí pre mladých alebo výhodných pôžičiek pre štúdium. Rovnako sa domnievajú, že štát venuje najmenšiu pozornosť najmä problematike zamestnanosti mladých a ich bytovým problémom.
Najčastejšie uvádzané charakteristické vlastnosti dnešnej mládeže z pohľadu mladých
ľudí sú priateľskosť, sebavedomosť a podnikavosť. Veľa ráz boli spomínané i vlastnosti ako
povrchnosť, bezohľadnosť a agresivita. Mládež sa podľa výsledkov výskumu príliš nevyznačuje pracovitosťou, tolerantnosťou, skromnosťou a úprimnosťou.
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Typ výberu a vzorka výskumu
Základný súbor "mládež" tvorilo 1 205 572 obyvateľov SR vo veku 15 až 29 rokov. Výberový súbor bol utvorený voľným kvótovým výberom so znáhodnením v poslednom kroku. Kontrolovanými premennými boli: pohlavie, vek, národnosť, vzdelanie, veľkosť bydliska a región
Slovenska.
Veľkosť výberového súboru: plánovaný rozsah výberu n = 912, rozsah výberového
súboru n=851, návratnosť 93.31%.Pri uvažovanej 5%-nej úrovni významnosti sa potvrdila
reprezentatívnosť výberového súboru podľa kontrolovaných kvótových znakov.
Metodika výskumu a termín zberu dát
Terénny zber dát bol uskutočnený prostredníctvom anketárskej siete ÚVVM v dňoch 1.2.10.2.1994. Zber dát prebiehal formou riadeného rozhovoru anketára s respondentom (face-toface) v mieste bydliska. Výberový súbor bol reprezentatívny podľa kontrolovaných demografických znakov. Reliabilita výsledkov výskumu bola minimálne +/- 3,4%.
Citácia:
Mládež SR, jej hodnotová orientácia a spôsoby trávenia voľného času. Štatistický úrad SR,
Bratislava, 1994.
Publikácia:
Mládež SR, jej hodnotová orientácia a spôsoby trávenia voľného času. Štatistické analýzy a
informácie, Štatistický úrad SR, Bratislava, apríl 1994. (PhDr. Marta Zubalová, CSc., PhDr.
Marta Zvalová, Mgr. Pavel Sehnal, RNDr. Ján Luha, CSc.)
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Hodnotové orientácie mladých ľudí v procese transformácie spoločnosti
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 013
Autori výskumu: Bezáková V. a kol., Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom
úrade SR (ďalej iba ÚVVM )
Obdobie zberu dát: 7.2.-17.2.1997
Zber dát: ÚVVM pri ŠÚ SR, Hanulova 5/c, 841 01 Bratislava 42

Abstrakt
Cieľom výskumu verejnej mienky realizovaného ÚVVM vo februári 1997 bolo zistiť:
• záujem mladých ľudí o ekonomické apolitické dianie na Slovensku,
• názory mládeže na aktuálne politické udalosti (vstup SR do EÚ, do NATO),
• ako mladí ľudia hodnotia prínos transformácie pre mládež,
• vyjadrenia o ekonomickej reforme, jej tempe, o procese privatizácie,
• reflexiu podmienok života mládeže na celospoločenskej, rodinnej a osobnej úrovni,
• hodnotovú orientáciu mládeže,
• politické a spoločenské inklinácie a aktivity mladých ľudí,
• voľnočasové aktivity mladých ľudí.
Pod pojmom mladí ľudia resp. mládež sa vo výskume rozumejú respondenti vo veku 15 až 29
rokov. Osobitne sa výskum venoval aj názorom mladých z Bratislavy.
Výsledky výskumu
Pre mladú generáciu nie je typický záujem o veci verejné. Približne dve tretiny opýtaných sa
nezaujímajú o dianie v ekonomike a politickej sfére. Takmer polovica respondentov na otázku, či rozumejú politickým javom, ktoré sa odohrávajú na Slovensku, odpovedala záporne.
Medziľudské vzťahy na slovenskej politickej scéne vnímajú mladí ľudia značne kriticky. Myslia si o nich, že v nich prevažujú osočovanie, vzájomná nedôvera, hašterenie, túžba po
moci, nenávisť a úplatkárstvo.
Záujem o prípadné referendum k vstupu SR do Európskej únie bol vo februári 1997
medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 29 rokov vyšší (51 %), ako záujem o referendum k
vstupu SR do NATO (44 %). Mladí potenciálni účastníci referend boli prevažne pozitívne
naladení voči integrácii Slovenska do medzinárodných štruktúr. Za vstup Slovenska do Európskej únie bolo 82 % a za vstup Slovenska do NATO 63 % potenciálnych účastníkov referend.
Politické, ekonomické, sociálne a kultúrne zmeny po roku 1989 hodnotí jeden z dvoch
mladých ľudí ako zmeny k horšiemu, takmer 40 % ich vníma ako zmeny k lepšiemu. Správne
smerovanie ekonomickej reformy potvrdil jeden z piatich opýtaných. Nad priebehom privatizácie vyslovil uspokojenie približne jeden z desiatich opýtaných.
Podľa názoru viac ako polovice zainteresovaných je dnešná situácia v spoločnosti taká, že mládež transformáciou vcelku stráca. Prínos transformácie pre mládež oceňuje približne jeden z troch opýtaných. Mladí Bratislavčania sú v tomto ohľade omnoho optimistickejší.
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Medzi nimi kladné hodnotenie prínosu transformácie pre mládež dokonca prevyšuje záporné
hodnotenie.
Pri hodnotení podmienok pre život mladých ľudí najpriaznivejšia mienka panuje o
podmienkach pre vycestovanie do zahraničia. Priaznivo ich hodnotili takmer tri štvrtiny opýtaných. Viac ako dve tretiny odpovedajúcich nemali vážnejšie výhrady ani voči podmienkam
pre sebarealizáciu vo voľnom čase.
Podľa vlastných vyjadrení v súčasnosti už podniká každý dvadsiaty piaty mladý človek. V budúcnosti plánuje podnikať jeden zo štyroch mladých ľudí.
Najuznávanejšou hodnotou mladých ľudí je mať šťastné manželstvo a deti, žiť pokojný a harmonický život a potreba byť zamestnaný.
V osobnej rovine viac ako štyria mladí ľudia z piatich hodnotia svoj život vcelku pozitívne. Dôvodom prípadnej nespokojnosti sú prevažne existenčné podmienky (cena pracovnej
sily, bytový problém, možnosť získať zamestnanie).
Najčastejším spôsobom trávenia voľného času mládeže je sledovanie televízie a počúvanie rozhlasu, návštevy priateľov a známych, čítanie novín a časopisov.
Typ výberu a vzorka výskumu
Boli sledované dva základné súbory:
"mládež SR" tvorilo 1 279 514 obyvateľov SR vo veku 15 až 29 rokov a „mládež Bratislavy", ktorý tvorilo 99 448 obyvateľov Bratislavy (podľa aktuálnych údajov ŠÚ SR). Výberový
súbor bol utvorený voľným kvótovým výberom so znáhodnením v poslednom kroku.
Kontrolovanými premennými boli:
za súbor "mládež SR": pohlavie, vek, národnosť, vzdelanie, veľkosť bydliska a kraj Slovenska,
za súbor "mládež Bratislavy": pohlavie, vek, národnosť a vzdelanie.
Veľkosť výberového súboru:
„mládež SR" - plánovaná 1400, n = 1344, návratnosť 96 %,
„mládež Bratislavy" - plánovaná 300, n = 281, návratnosť 93,67 %.
Pri uvažovanej 5%-nej úrovni významnosti sa potvrdila reprezentatívnosť výberového súboru
podľa kontrolovaných kvótových znakov.
Metodika výskumu a termín zberu dát
Terénny zber dát bol uskutočnený prostredníctvom anketárskej siete ÚVVM v dňoch 7.2.17.2.1997. Zber dát prebiehal formou riadeného rozhovoru anketára (face-to-face) s respondentom v mieste bydliska. Výberový súbor bol reprezentatívny podľa kontrolovaných kvótových znakov. Reliabilita výsledkov výskumu bola minimálne +/- 2,67% za súbor „mládež
SR" a +/- 5,85% za súbor „mládež Bratislavy".
Citácia:
Hodnotové orientácie mladých ľudí v procese transformácie spoločnosti. Štatistický úrad SR,
Bratislava, 1997.
Publikácia:
Bezáková V. a kol.: Hodnotové orientácie mladých ľudí v procese transformácie spoločnosti.
Štatistické analýzy a informácie, Štatistický úrad SR, Bratislava, 1997
Dostupnosť dátového súboru a dotazníka:
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nie je prístupný priamo pre verejnosť
Ďalšia dokumentácia:
archív ÚVVM (aj elektronický)
nie je prístupný priamo pre verejnosť
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Mládež a európska identita
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 003
Autori výskumu: EYI -The Orientations of Young Men and Women to Citizenship and European Identity, Lynne Jamieson (Univerzita v Edinburgu -UK), Ladislav Macháček, Barbara
Lašticová, Gabriel Bianchi (SAV -Slovakia)
Obdobie zberu dát: Kvantitatívna (dotazníkový výskum face to face - leto a jeseň 2002) a
kvalitatívna (hĺbkové interview - jar a leto 2003) metóda skúmajúca mladých ľudí vo veku
18-24 v 10 mestách v 6 európskych krajinách
Zber dát: ASA, s.r.o., Palisády 19, 814 94 Bratislava 1, Slovenská republika

Abstrakt
Ciele projektu: Opísať charakteristické rysy a význam čo značí „byť Európanom" pre mladých ľudí zo strategicky vyčlenených častí Európy v kontexte konštruovania ich personálnych
identít, ako je pohlavie, ako aj konštruovania ich lokálnych, regionálnych, etnických alebo
národných identít.
Opísať ideály a postupy respondentov spájané s priateľstvom a rodinou, lokalitou, susedstvom alebo miestnou komunitou, regiónom, národom, Európou a globálnou spoločnosťou.
Opísať ako chápu respondenti občianstvo, vysvetliť predovšetkým rozsah dopadu občianstva na sociálne povinnosti a občiansku participáciu, nároky a práva vyplývajúce z narodenia a pôvodu, národne alebo etnicky založené občianstvo, ako ovplyvňuje občianstvo začlenenie alebo vylúčenie, ako sa prejavuje tolerancia alebo šovinizmus a rasizmus.
Zdokumentovať orientácie respondentov na migráciu a transnárodné prepojenia prostredníctvom toho ako vnímajú svoju rodinnú históriu, túžby a pocity spojené s kompetentnosťou na uskutočnenie medzinárodnej mobility, skúseností a vnímanie migrantov vo svojom
regióne a mimo svojho regiónu / národa.
Preskúmať variácie orientácie na európske občianstvo podľa národnosti a regiónu, v
ktorom bývajú, podľa pohlavia, profesijných kariér a sociálnych okolností.
Európska identita nie je ľahký výskumný problém a je otázne, aké výskumné metódy a
techniky sú vhodné na získavanie relevantných informácií. Aj preto pri skúmaní postojov o
kultúrnej diverzite, sme v našom dotazníku nevyužili indikátory, ktoré by sa mohli čítať alebo
interpretovať ako jednoznačne rasistické. Skôr sme sa snažili opýtať mladých ľudí z 10 miest
Európy (rok 2002), či súhlasia s istými výrokmi, ktorých akceptovanie alebo odmietnutie ich
nemôže jednoznačne označiť alebo jednoznačne vidieť ako rasistu.
Výroky, ktoré sme použili vo výskume, sú nasledovné: "má tu žiť menej ľudí rozličných národností", „je lepšie pre našu krajinu, ak tu žijúci zdieľajú rovnaké tradície a zvyky" a
"etnické minoritné kultúry sú dobré pre kultúru našej krajiny". Súčasne sme použili celú batériu rozličných typov výskumných indikátorov k otázke o imigrácii a štátnom občianstve.
Tento okruh zahrňuje otázku: "Podľa Vášho názoru, mali by nasledujúce skupiny ľudí
byť akceptované do (názov krajiny) bez žiadnych reštrikcií, byť akceptovaní s nejakými reštrikciami alebo nebyť akceptovaní?"
Respondentov sme sa potom opýtali na rozličné kategórie imigrantov: z členských
krajín EU, z nečlenských krajín EU, z neeurópskych krajín.
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Dôvody, uvádzané pri imigrácii: hľadanie práce, azyl z dôvodov porušenia ľudských práv.
Tiež sme zisťovali názory na kritériá, s ktorými by sa mali vyrovnať ľudia hľadajúci občianstvo v ich krajine.
Výskum umožnil hovoriť s niektorými respondentmi hlbšie v pološtrukturovanom
rozhovore. Takéto semi-štrukturované rozhovory viac umožňujú zistiť ako ľudia vnímajú samých seba a lepšie poznáme ich interpretácie tak komplikovaných otázok. Kombinácia kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov je prakticky silná najmä vtedy, ak sa zaoberá tak senzitívnou a náročnou témou.
Výsledky výskumu
Dojem, že imigranti, ktorí nie sú integrovaní, sa stávajú hrozbou, sa čoraz viac spája s myšlienkou, že niektorí sa nechcú integrovať, často kulminujú v mentalite, ktorá uprednostňuje
"Európu" ako pevnosť.
V každej krajine, tiež v Bratislave, komentáre tohto druhu sú viac bežné o Rómoch a
nie o imigrantoch. Slovensko v porovnaní s inými krajinami, ale najmä takými mestami ako
sú Manchester, Madrid, Viedeň a Praha nemá tak početné etnické komunity utvorené z imigrantov. Výnimku tvorí čínsko-vietnamská komunita, ktorá je integrovaná "sama pre seba" a
poskytuje špecifické kulinárské a obchodné služby obyvateľstvu. Slovensko má predovšetkým vlastných Rómov, ktorí predstavujú obdobnú výzvu integrácie ako v iných krajinách
Turci, Marokánci, Alžírčania, Čečenci, Makedónci.
Bratislava a Slovensko sú konfrontované s problematikou Rómov, ktorých médiá obviňujú zo zneužívania výhod sociálneho a zdravotného systému. Ich flexibilné reakcie na objavené možnosti ekonomickej azylovej turistiky v Európe mali nečakaný dopad na znovuzavedenie vízovej politiky členských krajín EU voči Slovensku. Tento "citlivý trest" od členských krajín EU za neschopnosť vlády SR účinne riešiť túto situáciu sú príčinou relatívne
vysokej popularity predstaviteľov Slovenskej národnej strany, ktorí "jadrným" spôsobom artikulujú pocity bezradnosti väčšinového obyvateľstva. Médiá im poskytujú neobyčajne veľký
priestor.
Odporúčania výskumu
V týchto kontextoch populizmus získava cirkuláciou negatívnych stereotypov o tých "iných".
Pre niektorých respondentov súťaž o zamestnanie, ťažkosť pri získavaní sociálnych výhod
alebo skutočnosť, že sa stane obeťou zločinu, občas rezonuje s "imigrantmi" , ktorých takto
jednostranne negatívne vykresľujú médiá. Značí to, že niekedy zisťujeme "naučené" rasistické
postoje a niekedy lokálne skúsenosti utvárajú kultúrno-politické pozadie na "artikuláciu" rasistických postojov.
Z hľadiska výchovy a vzdelávania detí a mládeže v škole či mimo školy je dôležité
aká strategická koncepcia Európskej únie sa presadí a akú budeme podporovať. Výskum
problematiky mladých ľudí a ich európskej identity prináša informácie, ktoré nie celkom jednoznačne potvrdzujú, ktorá zo spomínaných troch sa uplatní. Skôr sa zdá, že pre niektoré
imigrantské vlny a kultúry bude musieť predstavovať Európa "pevnosť" a mali by zostať radšej za jej hradbami. Iné imigrantské kultúry sa dokážu úspešne integrovať a iné sa dokonca
presadia ako svojrázne obohatenie európskej multikultúrnej spoločnosti.
Typ výberu, zber a vzorka
Vzorka: Praha N = 396 a Bratislava = 397 mladých ľudí vo veku od 18 do 24.
Kontrolná skupina: Praha N = 89 a Bratislava N = 98 mladých ľudí vo veku od 18 do 24.
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Mnohostranné preskúmanie európskej identity a občianstva medzi mladými mužmi a ženami
v strategicky vybraných národoch a regiónoch. Vybrané oblasti sú v štyroch pároch národov,
alebo štátov a regiónov, s kontrastnou históriou kultúrneho nasmerovania pre alebo proti Európskej identite a účasťou na budovaní národne a etnicky založeného občianstva:
• Viedeň a oblasť Bregenz Vorarlberg: Rakúsko;
• Madrid a Bilbao: Španielsko;
• Chemnitz a Bielefeld: Nemecko;
• Bratislava a Praha: Slovenská republika a Česká republika;
• Edinburgh, Škótsko a Manchester, Anglicko: Veľká Británia.
Použité nástroje na získanie empirického materiálu boli dva: štrukturovaný dotazník kvantitatívna metodika (administrovaný ako interview) a pološtrukturované interview - kvalitatívna metodika. Účelom tejto kombinácie bolo nielen zaistiť maximálne možnú dosiahnuteľnú komplexnosť údajov, ale graduálne nasadenie týchto nástrojov súčasne umožnilo (aspoň
v obmedzenom rozsahu) cielené a kolektívne orientovanie pološtrukturovaného interview na
tie oblasti, ktoré boli neuspokojivo či nedostatočne pokryté údajmi z dotazníka.
Vzorka, na ktorej boli tieto dve metodiky použité, bola, prirodzene, odlišná; pološtrukturované interview bolo realizované na cca 6% vzorky z dotazníka, celkovo 224 pološtrukturovaných interview v desiatich lokalitách Európy. Keďže celková vzorka participantov projektu,
ktorým bol administrovaný kvantitatívny dotazník, sa skladala z dvoch skupín - náhodný reprezentatívny výber (cca 4000 participantov) a "elita" (VŠ študenti odborov s perspektívnou
EU kariérou - jazyky, medzinárodný obchod a pod. - cca 1000 participantov) boli prirodzene
participanti pre interview vyberaní z oboch týchto podskupín.
Abstract in english
The research "The Orientations of Young Men and Women to Citizenship and European Identity" funded by the European Commission. The project combined both quantitative (survey summer and autumn 2002) and qualitative (in depth-interviews - spring and summer 2003)
methods to enable insight into young adults´ (aged 18-24) constructions of regional, national
and European identities and their perceptions of Europe and the EU. The research was undertaken in 10 sites in 6 European countries: Manchester and Edinburgh (the UK), Madrid and
Bilbao (Spain), Vienna and Bregenz area of Vorarlberg (Austria), Chemnitz and Bielefeld
(Germany), Bratislava (Slovakia) and Prague (Czech Republic). For more on the project as a
whole seewww.sociology.ed.ac.uk/youth and www.syrs.org/cerys
Contact: machacek@chello.sk
Publikácie
Macháček L.: Občianska participácia a výchova k európskemu občianstvu. Sociológia 2002
Vol. 34 (No. 5: 461-482)
Macháček L., Jamieson L.: Postoje slovenskej a európskej mládeže k imigrácii a kultúrnej
diversite. Fórum pedagogiky, Bratislava 2004.
Gabriel Bianchi, Barbara Lášticová: Kvalitatívny výskum európskej identity (Kompendium
projektu, CDROM, SU SAV Bratislava 2004)
Macháček L.: Youth in Slovakia and European Identity, SI SASC, Bratislava 2004, s.100
Jamieson L.: Výskumná informácia-technický popis projektu, Brussel 2004.

36

Citácia:
SÚ SAV v Bratislave Mládež a európska identita január 2002 / október 2004
Dostupnosť dátového súboru:
prístupný pre verejnosť
Data file v SPSS a ďalšia dokumentácia: www.vyskummladeze.sk
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Participácia mládeže na živote miest a obcí
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 005
Autorka výskumu: Sobihardová Ľubica, IUVENTA, Bratislava
Obdobie zberu dát: 2002
Zber dát: Dicio, s. r. o., Karpatská 15, Bratislava, Slovenská republika

Abstrakt
Zámer výskumu vychádzal z cieľa Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,
„...vymedziť a presadzovať spôsoby občianskej a politickej participácie mládeže v živote spoločnosti, osobitne v regiónoch SR...a v tejto súvislosti vytvárať podmienky na spoluprácu
občianskych združení detí a mládeže a samosprávnych orgánov". Poslaním výskumu bolo
hlbšie preniknúť do problematiky začleňovania mládeže do procesu rozvoja miest a obcí. Výskum umožnil po prvý krát po uplatnení sa kompetenčného zákona v roku 2001 sledovať interakciu samosprávnych orgánov a mládeže v obciach a mestách. Súčasne poskytol kvantitatívne údaje o mladých ľuďoch pôsobiacich v samosprávnych orgánoch miest a obcí.
Výskum poskytol informácie o stave začleňovania mládeže do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni, ďalej o úrovni vzájomnej informovanosti samosprávnych orgánov a
mladých ľudí, o rozdieloch v preferenciách riešenia problémov obyvateľov miest a obcí zo
strany mladých ľudí a samosprávnych orgánov. Zároveň výskum prispel k objasneniu motívov začleňovania sa mladých ľudí do rozvojových aktivít v obciach a mestách.
Ciele projektu a výsledky výskumu
Ciele:
1. Zistiť, nakoľko sa mladí ľudia usilujú o zachovanie, resp. rozvoj svojho mezoprostredia.
2. Opísať, nakoľko sa v podmienkach slovenských miest a obcí napĺňajú jednotlivé zložky
osobnostného občianskeho potenciálu mladých ľudí, ktoré sa priamo vzťahujú k modernému občianstvu - t.j. ich vedomostný potenciál, činnostný potenciál a asociačný potenciál;
3. Zistiť, do akej miery samosprávy v obciach a mestách vytvárajú predpoklady pre rast jednotlivých zložiek osobnostného občianskeho potenciálu mladých ľudí;
Výskum sa uskutočnil rok po tom, čo sa vytvorili legislatívne predpoklady pre presunutie
viacerých kompetencií (aj v oblasti štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži) zo štátnych
na samosprávne orgány. Zámerom výskumu bolo preto postihnúť, nakoľko tieto predpoklady
využili samosprávy pre vytvorenie podmienok na zapojenie mladých obyvateľov do rozvoja
obcí a miest, do akej miery umožnili mladým ľuďom participovať na zvyšovaní prosperity
regiónov. Okrem možnosti mládeže podieľať sa na občianskom živote sme zisťovali aj mieru
ochoty samotných mladých ľudí aktívne sa podieľať na rozvoji obcí a miest.
Výsledky:
Dostatočne sa nenapĺňa ani jedna z uvádzaných úrovní participácie (informovanie, vypočutie,
spolurozhodovanie, spolupodieľanie sa na realizácii) mládeže. Vzájomná informovanosť mládeže a samosprávnych orgánov o spoločenskom dianí v obci má značné rezervy. Zvyšuje sa
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inklinácia mládeže a samospráv k vyhľadávaniu separátnych riešení a narastá nedôvera vo
vzájomnú spoluprácu.
Mladí ľudia sa nedostatočne zapájajú do občianskeho života v obci či mestách. Viac sa
obracajú so svojimi potrebami smerom k štátu ako k samosprávam. Málo iniciujú vlastné projekty. Participácia na miestnej úrovni sa nevyvíja smerom k partnerstvu generácií. V spektre
mládežníckych aktivít sa nevyskytuje občianska kontrola.
Mladí ľudia sústreďujú svoju pozornosť najmä na svoje uplatnenie sa na trhu práce a
rastu odborných kompetencií. Ich profesionálne uplatnenie ovplyvňuje aj spôsob trávenia
voľného času. Stále viac ho využívajú pre doplnenie odbornosti, ďalej na kompenzáciu pracovného zaťaženia a udržanie svojho zdravia.
Odporúčania výskumu
Viac pozornosti venovať zlepšeniu informovanosti mladých ľudí o spoločenskom živote v
obciach a mestách. V prenose informácií v rámci miestnej práce s mládežou, viac využívať
lokálne médiá. V tejto súvislosti sa orientovať na odbornú prípravu nositeľov informačných
technológií aj využitie public relation v miestnych podmienkach.
Rovnako dôležité ako zlepšenie vzájomnej informovanosti mladých ľudí a samospráv
je poskytovať zo strany samospráv viac príležitostí mládeži priamo zasahovať a zúčastňovať
sa občianskeho života v obciach a mestách. Znamená to zaktivizovanie mladých ľudí v obciach a mestách nie v zmysle navŕšenia aktivít, ale nachádzania nových foriem zmysluplného
spoločenského života. Stimulovať samosprávy k takejto činnosti je možné aj prostredníctvom
špecializovaných grantových programov.
Výskum ukázal, že v samotných samosprávnych orgánoch pôsobí iba minimum mladých ľudí do 30 rokov. Zvýšenie ich počtu v samosprávnych orgánoch regiónov, obcí aj miest
by výrazne prispelo k prehĺbeniu partnerstva generácií. Rovnako dôležité je do náplne práce
regionálnych komisií pre prácu s mládežou zapracovať aj nové a alternatívne formy motivovania mládeže pre rozvoj miest a obcí. Na podporu participácie mládeže v miestnych podmienkach je nevyhnutná aj koordinácia činnosti všetkých subjektov, ktorí sa zaoberajú prácou
s mládežou na miestnej úrovni (školské, kultúrne, cirkevné, súkromné zariadenia, občianske
združenia) aj popularizácia komunitnej participácie mládeže. Nezanedbateľnou pomôckou v
tomto smere by boli aj metodické materiály, adresované samosprávam, aj inštitúciám, pôsobiacim v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže.
Výchove k participačnému správaniu mládeže by pomohli aj v SR zatiaľ menej frekventované formy neformálnho vzdelávania mládeže – dobrovoľnícke centrá, nízkoprahové
zariadenia, job kluby pre mládež.
Publikácie
Výskum nebol publikovaný. Výsledky výskumu boli využité ako jeden z podkladov pri tvorbe
kapitoly „Participácia mládeže“ v Národnej správe o politike mládeže v Slovenskej republike.
viď. Národná správa o politike mládeže v Slovenskej republike., 2005. Bratislava: MŠ SR.
Typ výberu, zber údajov a vzorka výskumu
Stanovený rozsah výberovej vzorky pre zber dát bol 1 000 respondentov pre mládež a 1 000
respondentov pre starostov a primátorov miest a obcí.
Výber výskumnej vzorky mladých ľudí bol utvorený kvótnym výberom so znáhodnením v poslednom kroku zo základného súboru mladých ľudí v SR vo veku od 15 do 26 rokov
podľa zistenia Vývoja obyvateľstva SR v rokoch 1945 – 2015 (Lipská, M. 1995). Výberový39

mi kritériami boli vek, pohlavie, ekonomická aktivita, navštevovaná škola, veľkosť obce,
mesta, kraj SR. Výberový súbor spĺňal vzhľadom na základný súbor kritériá reprezentatívnosti. Plánovaný počet bol 1000 respondentov, štatisticky bolo spracovaných 1 009 dotazníkov
od mladých ľudí.
Výberový súbor starostov a primátorov bol utvorený kvótnym výberom zo základného
súboru miest a obcí SR. Výberovými kritériami boli vek, pohlavie, veľkosť obce, mesta a kraj
SR. Štatisticky bolo spracovaných 1 000 dotazníkov. Výberový súbor spĺňal vzhľadom na
základný súbor kritériá reprezentatívnosti.
Zber empirických dát sa uskutočnil v mesiacoch apríl - august 2002 metódou štandardizovaného rozhovoru (dotazníka) prostredníctvom profesionálnej agentúry pre zber dát Dicio. Údaje z dotazníka pre mladých ľudí boli komparované s výsledkami dotazníkového zisťovania medzi primátormi a starostami miest a obcí.
Nahrávanie dát
Dáta uvedené v dotazníkoch sa nahrávali do systémového súboru SPSS. Získané numerické
údaje (demografické znaky) sa nahrávali v podobe, akú uviedli respondenti.
Citácia:
IUVENTA, Participácia mládeže na živote miest a obcí-2002
Dostupnosť dátového súboru:
prístupný pre verejnosť
Ďalšia dokumentácia: www.vyskummladeze.sk
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OECD PISA 2003 (Programme for International Student Assessment)
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 009
Autori výskumu: OECD, prostredníctvom konzorcia vedeného Austrálskou radou pre výskum vo vzdelávaní (ACER), expertných skupín pre jednotlivé oblasti (čitateľskú gramotnosť - REG, matematickú gramotnosť - MEG, prírodovednú gramotnosť - SEG), národných
koordinačných centier a národných koordinátorov štúdie, ako aj riadiaceho výboru pre štúdiu
PISA (PGB)
Obdobie zberu dát: jar 2002 (pilotná štúdia), 7. - 15. 4. 2003 (hlavný výskum)
Zber dát: (ŠPÚ zodpovedal aj za adaptáciu a preklad používaných nástrojov: testov, dotazníkov, pokynov pre školských koordinátorov štúdie, pokynov na administráciu nástrojov
štúdie a pokynov na hodnotenie, ďalej zabezpečil výberovú vzorku v spolupráci s ÚIPŠ a
ACER, spracovanie údajov, tvorbu databáz a výstupy na národnej úrovni)
Riešiteľský tím ŠPÚ: Paulína Koršňáková, PhD. (národná koordinátorka štúdie OECD PISA od leta 2002), Ing. Alena Tomengová (národná koordinátorka štúdie OECD PISA 2003
od roku 2001 do leta 2002 a v roku 2004 zástupkyňa SR v PGB), Ing. Martin Swan (data
entry manager štúdie, zodpovedný za štatistické výstupy na národnej úrovni).

Abstrakt
V roku 2003 sa štúdia OECD PISA uskutočnila v 46 krajinách sveta a v apríli 2003 sa do štúdie prvý krát zapojilo takmer 7500 15-ročných žiakov z 282 škôl všetkých typov, zo všetkých
regiónov Slovenska (pre úplnosť treba uviesť, že pilotné testovanie, ktorého cieľom bolo overiť používané nástroje - úlohy, testy, dotazníky, zachytiť všetky typy žiackych odpovedí a
zdokonaliť pokyny na ich hodnotenie, sa uskutočnilo o rok skôr). Reprezentatívny a stratifikovaný výber našich školákov nám umožňuje zovšeobecniť získané výsledky na celý náš
vzdelávací systém, a tak ho porovnať s výsledkami ostatných zúčastnených krajín. PISA úlohy nevychádzajú z osnov, ani nezisťujú, ako žiaci v jednotlivých krajinách ovládajú učebnú
látku. Žiaci sa v škole nemôžu naučiť všetko, čo budú v dospelosti potrebovať, musia však
získať schopnosť použiť to, čo vedia, v praxi a samostatne sa vzdelávať. Na to potrebujú základy, ktoré im dáva čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť (ťažisko štúdie v roku
2003), prírodovedná gramotnosť a riešenie problémov. Výsledkami štúdie na národnej úrovni
sa zaoberá niekoľko publikácií dostupných na www stránke ŠPÚ (PISA SK 2003 - Národná
správa, PISA SK 2003 - Matematická gramotnosť (správa), Úlohy 2003 - matematika (zbierka úloh), PISA SK 2003 - Čitateľská gramotnosť (správa), Úlohy 2000 - čítanie (zbierka
úloh), PISA SK 2003 - príloha Pedagogických rozhľadov).
Konštrukcia výberovej vzorky
Požadovaná cieľová populácia pre projekt OECD PISA pozostáva v každej krajine z 15ročných žiakov a študentov navštevujúcich aspoň 7. ročník.
Požadovaná cieľová populácia je určená tak, aby poskytla obraz o výsledkoch vzdelávacieho systému na sklonku povinnej školskej dochádzky. Definícia populácie 15-ročných
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závisela od dátumu testovania. Na Slovensku sa uskutočnilo v dňoch od 7.4.2003 - 18.5.2003
a testovaní študenti boli narodení v roku 1987.
Išlo o dvojstupňový stratifikovaný výber.
Explicitnými premennými boli: kraj (8 krajov), program (ZŠ, SŠ), veľkosť školy -podľa
počtu žiakov, narodených v roku 1987 (veľká - 36 a viac, malá 18 - 35, veľmi malá do 17).
Implicitnými premennými boli: jazyk (SJ, MJ), typ školy (ZŠ, ŠZŠ, 8G, 4G, SOŠ, SOU,
OU), zriaďovateľ (štátna, súkromná, cirkevná).
Na ich základe bolo vytvorených 20 strát (PISA_STRAT)
01-08 základné školy veľké podľa kraja, 09 - malé základné školy cez všetky kraje, 10 veľmi malé zákl. školy cez všetky kraje.
11-18 stredné školy veľké podľa kraja, 19 - malé stredné školy cez všetky kraje, 20 - veľmi
malé stredné školy cez všetky kraje.
Z cieľovej populácie mohli byť vylúčené určité skupiny škôl, kritériá na takéto vylúčenie však
boli veľmi prísne. U nás boli vylúčené školy bez 15 ročných študentov (70 škôl), časť špeciálnych škôl (146 škôl), ako aj študenti s vyučovacím jazykom iným ako slovenským alebo
maďarským (55 študentov). Celková cieľová populácia bola potom 81 132, čo predstavovalo
98,8 percenta z celkovej populácie 15 ročných. Z tohto čísla sa vychádzalo pri určení vzorky
pre Slovenskú republiku. Školy boli zoradené podľa veľkosti a proporčne k celkovej populácii, určený počet vybratých škôl bol 193 škôl s počtom žiakov 5250. Vzhľadom na dopredu
určenú stratifikáciu podľa krajov bol tento počet rozšírený na 288 škôl. Išlo tu o požiadavku
národného centra získať z výskumu reprezentatívne výsledky podľa krajov.
Pri tvorbe obrazu o základnom súbore (populácia 15 ročných žiakov v SR) sme vychádzali z
údajov poskytnutých ÚIPŠ. Išlo o databázu všetkých základných a stredných škôl spolu s počtom 15 ročných študentov v roku 2002 (čiže vlastne o rok starších ako bola cieľová populácia).
Aby testovanie prebehlo úspešne, do výskumu sa muselo zapojiť 85 percent z oslovených
škôl. Z týchto škôl bolo vybratých náhodným výberom 35 žiakov (alebo menej). Vyžadovala
sa účasť aspoň 80 percent vybratých žiakov.
Štúdie sa zúčastnilo 7346 žiakov z 281 škôl.
Metodika zberu dát
Žiaci vyplňovali testovacie zošity a dotazníky, riaditeľ školy školský dotazník. Testovacie
zošity obsahovali otázky, týkajúce sa:
Matematická gramotnosť štúdie PISA 2003: (50 % testovacieho času)
ZISTENIA
•
•

Priemer SR v tejto oblasti sa štatisticky neodlišuje od priemeru OECD;
Dosiahnuté výsledky našich žiakov boli v oblastiach, na ktoré kladú dôraz naše učebné
osnovy, nadpriemerné;
• Slabé výsledky dosiahli žiaci v riešení úloh z oblastí, s ktorými sa na hodinách matematiky
nestretávajú (napr. z pravdepodobnosti a štatistiky).
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ODPORÚČANIA
•
•

Poskytnúť žiakom väčší priestor pre riešenie problémov a na argumentáciu;
Tvoriť nové úlohy a zbierky úloh, ktoré sú vsadené do reálneho života a poskytujú priestor
na aplikáciu vedomostí;
• Zmeniť učebné osnovy a prepracovať vzdelávacie štandardy pre základné školy;
• Podchytiť nadaných žiakov;
• Hľadať príčiny rozdielov vo výkonoch medzi dievčatami a chlapcami.
Čitateľská gramotnosť štúdie PISA 2003:
ZISTENIA
•
•

Priemer SR v tejto oblasti je štatisticky významne pod priemerom OECD;
Otázky k nesúvislým textom boli pre našich žiakov veľmi obtiažne, v našich školách sa
zrejme málo pracuje s grafmi, tabuľkami a formulármi;
• Žiaci mali problém zostaviť samostatnú odpoveď, často neodpovedali na otvorené otázky;
ODPORÚČANIA
•
•
•

•
•
•
•

•

V príprave budúcich učiteľov zaradiť metodiku rozvoja čitateľských zručností do učebného
plánu všetkých poslucháčov;
Zlepšiť podmienky na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov v menších obciach a mestách
do 15000 obyvateľov, poskytnúť im viac zdrojov a ľahšiu dostupnosť materiálov;
Poskytnúť zvýšenú pomoc školám, kde sa uskutočňuje povinná školská dochádzka detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia (zvýšený normatív, poskytovanie stravy zadarmo
apod.).
Zaviesť diferencovanejší prístup ku žiakom;
Vytvárať priestor pre individuálnu prácu so žiakmi a starostlivosť o žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami;
Zväčšiť priestor na písomné a ústne vyjadrovanie žiakov;
Implementovať úrovne čitateľskej gramotnosti medzi ciele všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov a zapracovať ich do vzdelávacích štandardov s vypracovaním metodiky ich hodnotenia;
Venovať väčšiu pozornosť chlapcom ako skupine pri rozvíjaní sústredenosti, dôslednosti a
trpezlivosti v rámci úloh v čitateľskej gramotnosti.

Prírodovedná gramotnosť štúdie PISA 2003:
ZISTENIA
•

Celkový výsledok našich žiakov je priemerný napriek vyššej hodinovej dotácii ako je
priemer v krajinách OECD;
• Žiaci mali problém sformulovať odpovede na otvorené otázky;
• Výsledky žiakov majú silný vzťah k ich úrovni v čitateľskej gramotnosti.
ODPORÚČANIA
•

Klásť väčší dôraz na pochopenie, interpretáciu a hodnotenie poskytnutých informácií,
tvorbu záverov.
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Riešenie problémov štúdie PISA 2003:
ZISTENIA
•

Slovenská republika v testovaní riešenia problémov skončila signifikantne pod priemerom
OECD;
• Výsledok je jednou z daní za relatívne nízku úroveň čitateľskej gramotnosti našich žiakov.
ODPORÚČANIA
•

Trénovať deti čítať s porozumením rôzne druhy textov na pochopenie podstaty problému a
úspešné hľadanie relevantných informácií;
• Trénovať ako robiť pokusy, učiť sa z chýb.
Žiacky dotazník a dotazník o IKT pozostával z častí: o žiakovi a jeho rodine, o vzdelaní, o
škole, o učení sa matematiky, o hodinách matematiky a jej vyučovaní, o školskej dochádzke a
používaní informačných technológií.
Zabezpečená bola externá administrácia testu. Žiaci mali na vyriešenie úloh 120 minút a na
zodpovedanie dotazníka 45 minút.
Nahrávanie dát
Dáta uvedené v dotazníkoch sa nachádzajú v súbore ziacky.sav a skolsky.sav. Žiacke sú vážené (w_fstuwt), súbor obsahuje okrem uvedených finálnych váh aj 80 replikačných váh
(kvôli 2stupňovému výberu vzorky bližšie k váženiu v dokumente).
Z niektorých položiek boli skonštruované pomocou faktorovej analýzy a IRT (bližšie
v dokumente (Annex A1: Questionnaire indices) indexy, ktoré tiež dané súbory obsahujú.
Kognitívne dáta získané z testovacích zošitov obsahuje súbor kognitiv.sav. Tie boli
sumarizované na škále za domény, ktoré mali priemer 500 a štandardnú odchýlku 100. Každý
zúčastnený žiak zodpovedal len na časť úloh. Úlohy sú rôznej obtiažnosti. Proces, používaný
v OECD/PISA na zachytenie obtiažnosti a schopností, je Item response theory (IRT). IRT je
matematický model, používaný na odhad pravdepodobnosti, že určitá osoba bude na danú
úlohu zo špecifikovaného súboru odpovedať správne. Táto pravdepodobnosť sa modeluje na
celom kontinuu, ktoré zahŕňa výkon osoby a tiež zložitosť položky, jej obťažnosti. Toto kontinuum obťažnosti a výkonu sa nazýva „škála". Obtiažnosť položky a skóre študenta sú na tej
istej škále. Položky, zachytávajúce schopnosti žiakov, sú označené v súbore ziacky.sav ako
tzv. "plausible values" (bližšie www.vyskummladeze.sk).
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Politická participácia mladých ľudí v Európe a na Slovensku
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 002
Autor výskumu: Macháček, Ladislav, CERYS FF UCM v Trnave
Obdobie zberu dát: 2004
Zber dát: ASA, s.r.o., Palisády 19, 814 94 Bratislava 1, Slovenská republika

Abstrakt
EUYOUPART (2003-2005) je nadnárodný projekt, financovaný v rámci 5. rámcového programu Európskej komisie. Jeho hlavným cieľom je vyvinúť nový prostriedok merania politickej účasti mladých ľudí v Európe. Projekt bol uskutočnený tímom výskumníkov z ôsmych
členských štátov EÚ (Rakúsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Veľká
Británia) pod vedeckou a administratívnou koordináciou SORA (http://www.sora.at/), Inštitútu pre sociálny výskum a analýzy, Rakúsko. Partnerom za Slovensko bolo CERYS-Centrum
pre európsky a regionálny výskum mládeže FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
(www.syrs.org/cerys)
V priebehu tohto výskumu sa v roku 2004 uskutočnilo 8 030 rozhovorov s Európanmi
vo veku 15 a 25 rokov. Z nich 53% stále navštevovalo školu, 34% už bolo zamestnaných a
7% bolo nezamestnaných. Hlavnou výzvou tohto výskumu bolo zabezpečiť porovnateľnosť
zozbieraných údajov napriek odlišným politickým kultúram, odlišným možnostiam účasti,
odlišným tradíciám výskumu, tak isto ako aj ťažkostiam v preklade špecifických termínov,
vyplývajúcich z odlišnej kultúry. Nástroj merania, vyvinutý počas tohto projektu, je modelový
dotazník, ktorý stavia na silných a slabých stránkach, existujúcich empirických štúdií o mládeži a politike.
Výskumný tím bol schopný dosiahnuť vysokú úroveň porovnateľnosti dát o aktuálnej
politickej účasti mladých Európanov v ôsmych participujúcich krajinách. Toto je dôležitý
úspech komparatívneho výskumu. Porovnateľné ukazovatele poskytujú realistický obraz politickej účasti mladých ľudí vo všetkých ôsmych participujúcich krajinách, ktorý môže slúžiť
ako základ pre rozvoj európskej mládežníckej politiky.
Výsledky kvantitatívneho výskumu
Väčšina skúmanej mládeže sa nezaujíma o politiku. Predsa však tento výskum vzbudzuje nádej, že s vekom bude rásť záujem mladých Európanov o politiku. Prevažná väčšina verí, že
voľby sú najefektívnejšou formou politickej participácie a relatívne vysoké percento využíva
svoje volebné právo. Nakoniec je potrebné povedať, že aj keď mladí ľudia sú čoraz viac kritickejší voči prevládajúcemu politickému systému, stále využívajú svoje občianske práva a
povinnosti v rámci zastupiteľskej demokracie. Protest sa stáva najdôležitejším spôsobom či
formou vyjadrenia ich sociálnych a politických názorov. Nové sociálne hnutia a nové politické organizácie sú lepšie akceptované a sú atraktívnejšie ako tradičné hnutia a organizácie.
Participácia na týchto nových formách rastie.
Mládež na Slovensku cez prizmu (prostredníctvom) historickej skúsenosti predchádzajúcich generácií vníma aj súčasné ekonomické a sociálne problémy (nezamestnanosť, bezdomovci, žobráci na uliciach) ako prekonateľné problémy, ktoré zatiaľ trpezlivo znášajú. Permanentné politické škandály chápu ako súčasť pluralitnej demokracie a ako udalosti, o ktorých sa radi porozprávajú. Pre mladých ľudí na Slovensku je typické to, že spájajú tradičné
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kultúrne hodnoty pôvodne vidieckej spoločnosti (rodina a príbuzenstvo, susedstvo a priateľstvo, solidarita, svojpomoc) s modernou orientáciou na integráciu do Európskej únie ako jedinej alternatívy fungovania Slovenska ako právneho štátu a ekonomickej prosperity jeho občanov. Dúfajú, že im členstvo Slovenska v EU prinesie viac sociálnej spravodlivosti a práce.
Výsledky kvalitatívneho výskumu
Rozhovory s vybranými skupinami mladých ľudí na Slovensku na tému politika a politická
participácia naznačujú ich pripravenosť slobodne vyjadrovať svoje názory na najrozličnejšie
otázky a problémy verejného života. Súčasne ukázali ako sa pôvodne vysoká a obligatórna,
súčasne pasívna participácia na legitimizácii politickej moci komunistickej strany podstatne
zmenila. Neparticipácia na voľbách prezidenta republiky alebo na referende sa interpretuje
ako výraz vysokej politickej kultúry. Politická kultúra súčasnej mladej generácie sa ako celok
zásadne odlišuje od politickej kultúry generácií socializovaných v podmienkach socialistického politického systému. Na druhej strane stále pôsobia aj v politickej kultúre mládeže tradičné
hodnoty a normy. Pluralizácia politického systému a prehlbovanie sociálnej diferenciácie pôvodne homogénnej sociálnej štruktúry začínajú ovplyvňovať politickú kultúru mládeže.
Odporúčania výskumu
Výsledky, ktoré dosiahli mladí ľudia v teste politických znalostí, nie sú najlepšou vizitkou
výchovy k občianstvu v škole na Slovensku, ale ako sme to ukázali v komparáciách, nielen na
Slovensku. Záujem o politiku, najmä o politiku národnú, sa spája s rastom správnych znalostí
o fungovaní demokracie. Napr. na Slovensku rovnako poskočí úroveň správnych znalostí, či
už sa mladí ľudia hlásia k „ľavici“ či „pravici“ (71-72%). Vyhranenejšie politické presvedčenie, a teda záujem o politiku sa viaže na isté elementárne znalosti o demokracii a jej fungovaní. Indikátor 8 politických znalostí naznačuje, že postupne s vekom od 15 do 25 rokov sa jeho
úroveň na Slovensku zlepšuje, s výnimkou znalostí o fungovaní parlamentnej demokracie.
Tieto znalosti veľmi súvisia s procesom školskej edukácie o demokracii a občianstve v špecializovaných predmetoch- občianska výchova alebo náuka o spoločnosti. Podstatne tieto znalosti ovplyvňuje proces transformácie politického systému v postkomunistických krajinách
akou bolo aj Slovensko.
Publikácie
Macháček L.: Záverečná správa z výskumu Politická participácia mladých ľudí v Európe:
(sociologický výskum) Trnava, CERYS FF UCM, 2005,58 s.
Macháček L.: Politická participácia mladých ľudí na Slovensku. Mládež a spoločnosť.
2005,č.2, s. 39-55;
Macháček L.: Political Knowledge and the political attitudes of youth in EU and Slovakia. In
CENYR, UCM Trnava 2005, s. 36-46;
Macháček L.: Slovenská mládež: Test elementárnych znalostí o politike a demokracii. Pedagogická orientace 2, 2005, s.15-21
Typ výberu, zber a vzorka
Prvou empirickou etapou (február 2004) výskumnej stratégie bol kvalitatívny výskum formou
skupinových rozhovorov s cieľovými skupinami (5) a individuálnych (4) hĺbkových rozhovorov.
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Druhou empirickou etapou (december 2004 a január 2005) bol rozsiahly empirický výskum
na výskumnej vzorke 982 respondentov od 15 do 25 rokov formou rozhovorov face to face.
Zber údajov zabezpečovala ASA s r.o. (dr. V. Palásek), Palisády 32, Bratislava.
Citácia:
CERYS FF UCM v Trnave: Politická participácia mladých ľudí 2004 / október 2004
Dostupnosť dátového súboru:
prístupný pre verejnosť od roku 2007
Data file v SPSS a ďalšia dokumentácia: na www.vyskummladeze.sk
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Názory žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na podmienky života mládeže v Slovenskej republike
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 006
Autor výskumu: Sobihardová Ľubica, IUVENTA, Bratislava
Obdobie zberu dát: 2004
Zber dát: Dicio, s. r. o., Karpatská 15, Bratislava, Slovenská republika

Abstrakt
Výskum názorov mládeže na štátnu politiku vo vzťahu k deťom a mládeži priamo nadväzuje
na obsah Národnej správy o stave štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži (ďalej Národnej správy), v ktorej sa pertraktuje dopad štátnej politiky na životnú úroveň a spôsob života
mladých ľudí. Národná správa čerpá z výsledkov aktuálnych analýz a výskumov v sfére rodinnej politiky, výchovy a vzdelávania detí a mládeže, zamestnanosti, životného štýlu a participácie mládeže na spoločenskom a politickom živote spoločnosti. Objektom týchto výskumov sú najmä učitelia, rodičia, pracovníci verejnej správy, výsledky didaktických testov a
štatistických údajov o vybavenosti domácností aj návštevnosti výchovno - vzdelávacích zariadení.
Výskum názorov mladých ľudí na podmienky života v SR sa zameriava na výpovede
žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl o tom, aký vplyv má štátna politika na ich
spôsob života, čím rozširuje diapazón pohľadov na dopady štátnej mládežníckej politiky na
mladú generáciu. Predmetom skúmania sú názory žiakov a študentov na:
•
•
•
•
•
•
•

spoločensko-ekonomické podmienky života mládeže v Slovenskej republike;
podmienky vzdelávania na školách v Slovenskej republike;
podmienky uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce v Slovenskej republike;
podmienky využívania voľného času mladých ľudí v Slovenskej republike;
podmienky participácie mladých ľudí na rozvoji miest a obcí v Slovenskej republike;
podmienky života rodín v Slovenskej republike;
názory žiakov a študentov na negatívne spoločenské javy;

Ciele projektu
Zámerom Výskumu názorov mladých ľudí na podmienky života v SR bolo monitorovať
mienku samotných mladých ľudí o úrovni štátnej podpory v rôznych oblastiach života mládeže, a tak doplniť obraz napĺňania demokratických princípov v rámci štátnej politiky vo vzťahu
k deťom a mládeži.
Cieľom výskumu bolo zistiť:
•

Ako sa reflektuje v správaní mladých ľudí podpora štátu v jednotlivých oblastiach spoločenského života;
• Aké kroky je potrebné urobiť zo strany štátu, verejnej správy aj zo strany mladých ľudí,
aby bola táto podpora efektívnejšia;
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Výsledky výskumu
Mladí ľudia u nás sa silno identifikujú s prerodom Slovenskej republiky na demokratickú krajinu. Vnímanie spoločenskej aj ekonomicko - hospodárskej situácie na Slovensku je značne
ovplyvnené najmä reálnymi životnými podmienkami v regiónoch, kde mladí ľudia žijú. Väčšina mladých ľudí nechce definitívne opustiť Slovensko. Najsilnejším motívom pre dočasný
pobyt mládeže v zahraničí je možnosť získať tam prácu, ďalej turistika a štúdium.
Mladí ľudia vo všeobecnosti schvaľujú vstup SR do EÚ ako krok, ktorý obohatí a
zlepší spoločensko-ekonomickú situáciu na Slovensku. V ich názoroch sa objavuje viac skepsy v súvislosti s vkladom Slovenska voči európskemu spoločenstvu. Uvažujú tak najmä v
súvislosti s niektorými javmi, ktoré brzdia rozvoj demokracie u nás, napr. korupciou. Mladí
ľudia majú vysoké interkultúrne cítenie. Súčasne priznávajú, že na Slovensku existuje diskriminácia niektorých národnostných menšín. Diskriminačné praktiky voči menšinám majú podľa nich svoje podhubie v nezáujme majority o kultúru minorít. Respondenti priznávali svoje
antipatie voči extrémistickým hnutiam.
Mladí ľudia necítia tak intenzívne problém ekonomického zabezpečenia formálneho
vzdelávania, ako napr. pracovníci samospráv, štátni úradníci alebo rodičia. Viac pociťujú dopad slabej nadväznosti obsahu učiva na požiadavky trhu práce. Ďalej ako negatívne pociťujú
bariéry vo vzťahoch žiakov a učiteľov, pretrvávanie autoritatívneho prístupu k žiakom a malé
možnosti vyjadrovať sa k vzdelávacím podmienkam v škole.
Mladých ľudí sa priamo dotýka problém nezamestnanosti. Dospievajúci, vnímajúc
nízku cenu pracovnej sily na Slovensku, sú ochotní dočasne ísť zarobiť peniaze do zahraničia.
Zatiaľ málo študentov plánuje začať po skončení školy samostatne podnikať.
Zmenšuje sa záujem dievčat a chlapcov o pravidelnú záujmovú činnosť. Dospievajúci
stále viac dávajú prednosť stretávaniu sa s rovesníkmi v neformálnych skupinách. Výskum
tiež potvrdil viacročný deficit informácií a služieb voľného času. Výsledky výskumu tiež signalizujú oproti blízkej minulosti istý posun v náplni voľného času mládeže smerom od pasívneho k aktívnemu využívaniu voľných chvíľ, a súčasne aj väčšiu podporu zmysluplného využívania voľného času zo strany samospráv. Mladí ľudia tiež oceňujú dostatok autonómnosti
pri rozhodovaní sa o náplni vlastného voľného času.
U slovenskej populácie mládeže prežíva tradičný postoj k hodnotám rodiny. Mladí ľudia spájajú svoju budúcnosť so založením vlastnej rodiny a vlastnými deťmi. Silnie u nich
tendencia osamostatniť sa skôr ako v minulosti od primárnej rodiny a získať vlastné obydlie.
Táto vízia je vo veľkej miere podmienená snahou o finančné zabezpečenie vlastnej rodiny.
Z hľadiska participácie, na jednej strane majú mladí ľudia málo informácií o možnostiach participovať a súčasne relatívne málo príležitostí zasahovať do rozhodovacích procesov
najmä na regionálnej úrovni. Na druhej strane participačné snahy a praktiky mladí ľudia
zriedka vnímajú ako nástroje občianskeho života mládeže. Častejšie zostávajú v pozíciách
pozorovateľov, žiadateľov či kritikov.
Odporúčania výskumu
Dôraz klásť na regionálnu politiku mládeže, ktorá by zohľadňovala životné podmienky v regiónoch. Tvorcovia mládežníckej politiky by mali dať mladým ľuďom viac príležitostí vyjadrovať sa k spoločenským javom a k činnosti inštitútov, ktoré brzdia rozvoj demokracie na
Slovensku.
Je potrebná prevenčná činnosť a programy pre mládež, ktorá odchádza zo vzdelávacieho systému so základným (resp. neukončeným základným vzdelaním alebo ako vyučení)
vzdelaním. Dôležité je tiež zamerať sa na otázky interakcie žiakov a učiteľov a v tejto súvis49

losti poskytnúť žiakom viac priestoru pre participáciu na utváraní demokratickej klímy v školách.
Opatrenia vlády na posilnenie zamestnanosti sú prezieravo zacielené najmä na zvýšenie motivácie mladých ľudí pracovať. Výzvou pre štátne aj samosprávne orgány je aj vytvárať
stimuly pre tvorbu nových pracovných miest (infraštruktúra, zakladanie nových podnikov
atď.), kreovať podmienky pre prispôsobovanie sa učebných osnov v školách potrebám trhu
práce, zlepšiť kariérne poradenstvo a zoznamovať mladých ľudí s podmienkami samostatného
podnikania.
Dôležitou výzvou je prispôsobiť obsah a organizáciu činnosti vo voľnom čase potrebám mladých ľudí. Znížiť finančnú náročnosť voľnočasových aktivít, zlepšiť materiálno - technické
zabezpečenie zariadení pre voľný čas mládeže. Znamená to posun k neformálnym, nízkoprahovým formám, ale aj zabezpečenie vzdelávania vedúcich či lídrov, ktorí budú v kontakte s
mladými ľuďmi v rámci týchto foriem.
Podpora a pomoc mládeži v oblasti rodinnej politiky by mala smerovať do nasledovných sfér:
1) pomoc pri prekonávaní zhoršených životných podmienok rodín s deťmi;
2) podpora kvalitných rodinných vzťahov, hlavne rodičovsko-detských (individuálne práva,
riešenie konfliktných situácií, podpora demokratického štýlu výchovy).
Dávať mladým ľuďom viac príležitostí spolurozhodovať o mechanizmoch rozvoja regiónov, vypočuť ich argumenty a zlepšovať spätnú väzbu v komunikácii: samosprávne a štátne orgány a mladí ľudia. Podporovať systém zariadení na univerzálnu aj špecifickú prevenciu
závislostí, aj osvetu v oblasti prevencie šikany, kriminality resp. násilia v rodine.
Typ výberu, zber údajov a vzorka výskumu
Výber výskumnej vzorky a zber údajov zabezpečovala profesionálne agentúra na reprezentačnej vzorke 1 210 respondentov. Údaje sa zbierali metódou face-to-face rozhovorov. Vysoká návratnosť 96,8 % ako aj vypočítaný interval spoľahlivosti zabezpečujú základné požiadavky reprezentatívnosti.
Reprezentatívnu vzorku výskumu tvorilo 1 210 mladých ľudí, študentov stredných a
vysokých škôl vo veku 15 - 25 rokov. Vo vzorke sa zohľadnila štruktúra populácie mladých
ľudí z hľadiska veku, pohlavia, bydliska a navštevovanej školy. Pre výber vzorky výskumu sa
využili materiály Štatistického úradu SR o populácii v danej vekovej skupine. Základnými
výberovými charakteristikami boli: pohlavie, typ (veľkosť) bydliska, typ navštevovanej školy,
vek a región.
Metóda výskumu
Základnou metódou výskumu bol dotazník so 100 výrokmi. Stanovisko k nim respondenti
vyjadrovali pomocou 7 miestnej škály. Číslo 7 označovalo kladný pól škály, číslo 1 zase jej
záporný pól. Označené číslo vystihovalo mieru súhlasu resp. nesúhlasu respondenta s uvedeným výrokom. Stred škály (číslo 4) označili respondenti vtedy, ak zaujali k výroku indiferentné stanovisko, alebo ak sa nevedeli rozhodnúť. Prostredníctvom dotazníka sa opýtaní vyjadrovali k nasledujúcim oblastiam života mládeže: spoločensko-ekonomické podmienky, podmienky vzdelávania, podmienky pre trávenie voľného času, podmienky pre život v rodinách,
podmienky participácie mládeže, podmienky zamestnanosti, podmienky pre vznik negatívnych spoločenských javov. Výroky sme korelovali so socio-demografickými znakmi: vek,
pohlavie, navštevovaná škola, veľkosť obce, v ktorej respondent býva a región, v ktorom sa
nachádza jeho bydlisko.
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Nahrávanie dát
Dáta uvedené v dotazníkoch sa nahrávali do systémového súboru SPSS. Získané numerické
údaje (demografické znaky) sa nahrávali v podobe, akú uviedli respondenti.
Publikácia:
výskum nebol publikovaný
Citácia:
IUVENTA Názory žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na podmienky života
mládeže v Slovenskej republike-2004
Dostupnosť dátového súboru:
prístupný pre verejnosť
Ďalšia dokumentácia: www.vyskummladeze.sk
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Výchova k partnerstvu a rodičovstvu na ZŠ a SŠ
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 007
Autori výskumu: Morvayová Daniela, Mgr., Gregussová Monika, Mgr., Výskumný ústav
Detskej Psychológie a Patopsychológie, Trnavská cesta 112, Bratislava
Obdobie zberu dát: jún 2004
Zber dát: Výskumný ústav Detskej Psychológie a Patopsychológie, Trnavská cesta 112,
Bratislava

Abstrakt
Cieľom nášho výskumu bolo zmapovať predstavy dospievajúcich o mužskej a ženskej roli, o
fungovaní partnerského vzťahu, sexualite, a zistiť ich úroveň vedomostí o antikoncepcii a
nebezpečenstve sexuálneho zneužitia. Získané poznatky mali slúžiť aj pri tvorbe preventívneho programu: "Výchova k partnerským vzťahom a sexualite pre žiakov 9. ročníkov", ktorý
sme realizovali v dvoch experimentálnych triedach. Výskum sme realizovali v rokoch 20042006 na bratislavských školách. Zistili sme, že dospievajúci majú stereotypnú predstavu o
rodových rolách, skreslenú predstavu o fungovaní partnerského vzťahu a často veria rôznym
mýtom o antikoncepcii a sexuálnom zneužívaní. V našom výskume sme zistili rozdiely v postojoch, názoroch a úrovni vedomostí medzi dievčatami a chlapcami. Po realizovaní programu
sa nám v experimentálnej skupine podarilo zvýšiť ich úroveň vedomostí v uvedených oblastiach, ovplyvniť rodovo stereotypné uvažovanie a romantické naivné predstavy o partnerských vzťahoch.
Charakteristika výskumu
V rámci výskumnej úlohy sme mali vytvoriť a overiť preventívny program "Partnerské vzťahy a sexualita pre žiakov ZŠ a SŠ". Cieľom výskumu bolo aj skúmanie hodnôt, postojov, názorov a predstáv dospievajúcich o partnerských vzťahoch, mužskej a ženskej roli a ich vedomosti o antikoncepcii a riziku sexuálneho zneužitia.
Výskumné otázky:
Zaujímalo nás:
1. aké budú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami vo vedomostiach, postojoch a názoroch o
partnerských vzťahoch a sexualite.
2. či sa vplyvom programu zvýši úroveň poznatkov a zmenia sa postoje v oblasti partnerských vzťahoch, antikoncepcie a rizika sexuálneho zneužívania.
3. či sa v experimentálnych skupinách v porovnaní s kontrolnými skupinami zmení úroveň
poznatkov, postoje a názory vo väčšej miere.
4. či po absolvovaní programu budú dospievajúci otvorenejšie a obšírnejšie prezentovať svoje
názory a postoje v dotazníku.
Program pozostával z 10 stretnutí s nasledovnými tematickými okruhmi - mužské a ženské
rodové stereotypy, pohlavná identita, výber partnera, komunikácia a riešenie konfliktov, vývin partnerských vzťahov, sexualita ako súčasť vzťahu, prevencia prenosu pohlavných chorôb
a antikoncepcia, prevencia násilia a sexuálneho zneužívania.
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Výskumná vzorka
Našu vzorku tvorili žiaci 9. ročníkov ZŠ; experimentálna skupina, v ktorej bol realizovaný
preventívny program a kontrolná skupina, v ktorej uvedený program nebol realizovaný. Experimentálnu skupinu tvorili dve triedy ZŠ (spolu 34 žiakov; 17 dievčat a 17 chlapcov) a kontrolnú skupinu tri triedy ZŠ v Bratislave (spolu 78 žiakov; 46 dievčat a 32 chlapcov). Vek
respondentov bol 14- 15 rokov.
Podiely odpovedí:
Počet odovzdaných dotazníkov

Základná
škola

Typ
skupiny

Pred programom

Po programe

Spolu

1.

E

23

22

45

2.

E

11

7

18

3.

K

20

14

34

4.

K

26

13

39

5.

K

32

28

60

Metóda zberu dát
Postoje, vedomosti a názory dospievajúcich sme zisťovali pomocou dotazníka, ktorý sme vytvorili vzhľadom na naše výskumné ciele. Dotazník sme administrovali skupinovo vo vybraných triedach.
Dotazník pozostával z troch častí:
•

Nedokončené vety: V prvej časti mali respondenti doplniť desať viet, ktoré mapovali
predstavu dospievajúcich o ženskej a mužskej roli, partnerskom vzťahu, ich očakávania od
budúceho partnera, ich postoje k sexualite.
• Mýty a pravdy: V tejto časti sme zisťovali vedomosti a predstavy dospievajúcich. Formulovali sme tridsať výrokov o partnerských vzťahoch, antikoncepcii, sexualite a sexuálnom
zneužívaní, z ktorých niektoré boli pravdivé, iné zaužívanými mýtami. Respondentom sme
nedali priamo posudzovať pravdivosť výrokov, ale mali sa vyjadriť, či s nimi súhlasia, alebo nesúhlasia. Dali sme im priestor vyjadriť aj iný názor v kolónke „iné". Správne odpovede (t.j. ak súhlasili s pravdivým výrokom, resp. nesúhlasili s mýtom) sme skórovali. Maximálny počet bodov bol 30, minimálny 0.
• Voľné otázky: Dotazník sme zakončili tromi otázkami, na ktoré mali žiaci voľne odpovedať.
Vyhodnotenie údajov:
Dotazník sme podali respondentom z dvoch skupín; experimentálnej a kontrolnej pred a po
realizácii programu. Získané údaje sme vyhodnocovali kvalitatívne a kvantitatívne, a to v
súlade s cieľmi výskumu, t. j.:
•

Porovnanie experimentálnej a kontrolnej skupiny pred programom a po programe. Ešte pred realizáciou programu sme zisťovali názory, postoje a vedomosti u všetkých
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dospievajúcich a zistenia sme využili pri tvorbe programu (čo treba ovplyvniť, objasniť a
pod.). Porovnávali sme aj skupiny v úrovni ich vedomostí a ich predstave o mužskej a ženskej roli. Po realizovaní programu sme porovnávali posun v skupinách vo vedomostiach a
postojoch, pričom sme očakávali, že v experimentálnej skupine bude posun väčší.
• Porovnávanie výsledkov jednotlivcov pred a po programe. Počítali sme s tým, že efekt
programu môže byť u každého žiaka odlišný. Preto sme sledovali rozdiely v odpovediach u
jednotlivca.
Spracovanie údajov:
Pri spracovaní údajov sme využívali kvalitatívnu obsahovú analýzu a kvantitatívne spracovanie pomocou SPSS.
• Nedokončené vety: odpovede respondentov sme zatrieďovali do vytvorených kategórií
podľa obsahu viet. Porovnávali sme odpovede dievčat a chlapcov v jednotlivých triedach.
Podľa frekvencie odpovedí v skupinách sme kategórie usporiadali od najčastejších po najzriedkavejšie.
• Mýty a pravdy: skórovali sme správne odpovede (t.j. súhlas s pravdivým výrokom a nesúhlas s mýtom). Podľa výsledkov sme štatisticky porovnávali experimentálnu a kontrolnú
skupinu pred a po programe, pričom sme použili U-test a Wilcoxonov neparametrický párový test.
• Voľné otázky: zisťovali sme počet a kvalitu odpovedí a hľadali súvislosti s predošlými
časťami dotazníka.
Kvalitatívny prístup pri sledovaní zmien hodnôt, postojov, názorov a vedomostí adolescentov
Výsledky výskumu
1. Výsledky kvalitatívnej analýzy nedokončených viet
V roku 2004 pred realizovaním programu sme zistili, že dospievajúci majú rodovo stereotypné predstavy o pohlavných rolách. Prostredníctvom nedokončených viet dospievajúci vyjadrili nasledovné očakávania voči mužskej a ženskej roli: Muž by mal byť silný, dominantný,
iniciatívny. Mal by sa vedieť presadiť v spoločnosti, a to najmä svojou inteligenciou, zručnosťami a asertivitou. Ďalšie očakávania od mužskej role boli zábavnosť, aktívnosť a nezávislosť. Dospievajúci považujú ako jedno z kritérií mužnosti aj sexuálnu aktivitu a striedanie
partneriek. Najčastejšie spomínaným kritériom ženskosti bol vzhľad a starostlivosť o telo.
Ďalšími žiadúcimi vlastnosťami ženy boli chápavosť, citlivosť, starostlivosť. Žena by mala
byť zodpovedná, slušná, jej úloha spočíva aj v prevýchove muža. Nemala by sa presadzovať v
kariére, ale mala by sa realizovať predovšetkým v sociálnych vzťahoch.
2. Výsledky štatistického spracovania odpovedí dotazníka
Kvantitatívne spracovanie odpovedí respondentov ešte nie je ukončené, k dispozícii sú len
čiastkové výsledky výskumu.
Pred realizovaním programu sme nezistili štatisticky významný rozdiel medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou v úrovni vedomostí a poznatkov o fungovaní partnerského
vzťahu, sexualite, antikoncepcii a o sexuálnom zneužívaní. Pre porovnanie celkového skóre v
oboch skupinách sme použili U-test, na základe ktorého sme zistili, že v roku 2004 neboli
rozdiely medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou štatisticky významné (p = 0,588), ale
v roku 2005 sa experimentálna skupina od kontrolných líšila - úroveň celkového skóre bola
vyššia, a to štatisticky významne (p = 0,035). Pred realizáciou programu dospievajúci v oboch
skupinách mali naivné predstavy o fungovaní partnerského vzťahu a nerealistické očakávania
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od partnera. V úrovni vedomostí o sexualite a antikoncepcii sme zistili, že dospievajúci sú
celkovo dobre informovaní, dievčatá majú viac vedomostí v tejto oblasti ako chlapci. Dospievajúci majú nedostatočné informácie o riziku sexuálneho zneužívania. Použitím metódy testretest sme predbežne zistili, že v experimentálnej skupine sa pôsobením programu výrazne
zlepšila úroveň informovanosti o možnostiach antikoncepcie a to najmä u chlapcov, oslabila
sa viera dospievajúcich v romantické mýty o fungovaní partnerského vzťahu a zvýšila sa informovanosť o riziku sexuálneho zneužívania.
Odporúčania výskumu
Na základe predbežných výsledkov kvalitatívnej analýzy konštatujeme, že v experimentálnej
skupine sa podarilo ovplyvniť:
• rodové stereotypy chlapcov a dievčat, negatívne postoje k opačnému pohlaviu,
• kritériá výberu partnera - viac sa zamýšľajú nad charakterovými vlastnosťami, ktoré by
mal mať partner, fyzický vzhľad prestáva byť taký dôležitý,
• romantické predstavy o vzťahu nie sú jednoznačne prijímané, respondenti ich kriticky prehodnocujú, uvedomujú si, že pre fungovanie vzťahu je dôležité úsilie obidvoch partnerov,
• najmä u chlapcov sa výrazne zlepšila úroveň informovanosti o možnostiach antikoncepcie
• u dievčat postoj k sexu, zvýšila sa informovanosť o riziku sexuálneho zneužívania.
Publikácie
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Výchova k partnerstvu a rodičovstvu na ZŠ a SŠ, skúmanie postojov, hodnotových orientácií
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Záujem študentov stredných škôl o profesionálnu službu v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 011
Autori výskumu: Karol Čukan, Eva Polláková, Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Obdobie zberu dát: 2005
Zber dát: Oddelenie analýz a verejnej mienky, Komunikačný odbor MO SR, Bratislava

Abstrakt
Oddelenie analýz a verejnej mienky MO SR sleduje už od roku 2002 vývoj záujmu stredoškolákov o službu v ozbrojených silách. Takto tematicky orientovaný výskumný projekt sa dlhodobejšie realizuje s cieľom zistiť, ako časť mladej generácie, ktorá patrí k významnému regrutačnému zdroju pre profesionálne ozbrojené sily, nazerá na vojenskú profesiu, na armádu, aké
sú jej motívy pre prípadný vstup do ozbrojených síl a dôvody odmietania práce v armáde, ako
vníma bezpečnostné hrozby a či pri úvahách o svojom budúcom povolaní pripúšťajú mladí
ľudia aj možnosť stať sa profesionálnym vojakom.
Na jeseň v roku 2005 sa výskum s touto tematikou realizoval už tretíkrát na vzorke
1070 študentov v maturitných ročníkoch na vybraných 45 stredných školách (gymnáziá,
stredné priemyselné a odborné školy, stredné odborné učilištia a združené stredné školy). Boli
to študenti s termínom maturitných skúšok v roku 2006. Pri výbere škôl sa vychádzalo z aktualizovaných štatistických údajov Ústavu informácií a prognóz školstva za rok 2005 a podiel
vybraných škôl zodpovedal ich zastúpeniu v 8 krajoch Slovenska. Do výberu boli zaradené
okrem štátnych aj súkromné a cirkevné stredné školy.
Ciele projektu a predmet výskumu
Ciele
Prioritným zámerom kontinuálneho výskumu bolo zmapovať reálny a latentný záujem 18
ročnej populácie mladých ľudí v maturitných ročníkoch na stredných školách, t.j. v období,
kedy sa rozhodujú, čo ďalej po skončení školy a získať tak dôležitý, poznať ich názory na
relevantné súvislosti ovplyvňujúce záujem o službu v profesionálnych ozbrojených silách.
Tieto zistenia sú dôležitým zdrojom informácií pri korigovaní regrutácie a napĺňaní cieľov
profesionalizácie OS SR.
Predmet výskumu
• plány a predstáv stredoškolákov po maturite - či chcú ďalej študovať doma alebo v zahraničí, podnikať, pracovať a pod.;
• miery záujmu maturantov o službu v ozbrojených silách;
• dôvodov motivujúce pre prípadný vstup do OS SR a dôvody odmietania tohto typu povolania ;
• názorov na výhody a nevýhody vojenského povolania;
• názorov na prestíž vojenského povolania v slovenskej spoločnosti, názor na ozbrojené sily,
sympatie k vojenskému povolaniu a povolaniu policajta ;
• saturovanosti informáciami o podmienkach vstupu do OS SR;
• vnímania bezpečnostných hrozieb pre Slovensko;
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•

záujmu o akcie poriadané alebo spoluorganizované ozbrojenými silami (festival Pohoda,
diskusie s vojakmi na stredných školách, Deň otvorených dverí na vojenských útvaroch, na
MO SR a pod.);
• spôsobov trávenia voľného času, hodnôt, ktoré sú dôležité v živote stredoškolákov, aké
internetové stránky, televízne a rozhlasové stanice najčastejšie sledujú.
Výsledky výskumu
Záujem o vojenskú profesiu: Výskum ukázal, že záujem vykonávať po skončení strednej
školy vojenskú profesiu nie je vysoký a potvrdilo ho necelých 6% opýtaných študentov. V
porovnaní s rokom 2003 sa však ich podiel zásadne nezmenil (vtedy bol na úrovni necelých
9%). Striktné odmietnutie tejto možnosti uviedla viac ako tretina respondentov (34,8%), ale
ani v prípade odmietnutia nemožno hovoriť o zásadnej zmene v porovnaní s rokom 2003
(36,6%).
Podobný, pomerne nízky je aj záujem stredoškolákov o ďalšiu formu vstupu do armády, a to o štúdium na vojenskej vysokej škole. O možnosti študovať na Akadémii ozbrojených
síl v Liptovskom Mikuláši aktuálne uvažuje necelých 10% študentov. Výskum indukuje väčší
záujem o vstup do OS SR cez štúdium na Akadémii ozbrojených síl, než „priamo" - cez regrutačné strediská. Cez vojenskú vysokú školu je však možné prijať do armády len limitovaný
počet mladých ľudí, ktorý nepokryje neobsadené pozície.
Uvedenú mieru záujmu o prácu v OS SR možno považovať u stredoškolákov za „stabilnú", čo potvrdili aj predchádzajúce výskumy. Je tu otázka, či je to veľa, málo alebo akurát?
Pri hľadaní odpovede si treba uvedomiť, že tento „nie vysoký" záujem o štúdium na vojenskej
vysokej škole nie je výhradne fenoménom súčasnej doby. V porovnaní so záujmom o štúdium
na civilných vysokých školách je dlhodobo „tradične" nižší a z tohto uhla pohľadu ho možno
považovať za „prirodzený".
Nižší záujem o vojenský typ štúdia v porovnaní s civilnými školami je špecifický, ak
predpokladáme, že oň majú záujem hlavne študenti, ktorí sú určitým spôsobom „iní", majú
záujmy vyhranené „určitým smerom", prípadne majú špecifické osobnostné charakteristiky a
líšia sa od ostatných rovesníkov. Z tohto pohľadu možno povedať, že je ich v populácii mládeže „menej". Práve toto je jedným z významných dôvodov tohto zdanlivo nižšieho záujmu o
povolanie profesionálneho vojaka.
Dôvody pre vstup do OS SR: Za dlhodobo stabilné možno považovať aj dôvody stredoškolákov, kvôli ktorým by si vojenské povolanie vybrali. Sú to: lepší plat, než v civilných zamestnaniach, lepšie sociálne zabezpečenie po skončení aktívnej služby v ozbrojených silách a
zaujímavá práca. Tieto faktory vníma väčšina stredoškolákov aj ako najväčšie výhody práce
profesionálneho vojaka.
Prečo nevstúpiť do OS SR? Respondenti argumentujú svoje odmietanie služby v ozbrojených silách tým, že nemajú vzťah k tomuto typu práce, takisto v tom vidia obmedzenie slobody v zmysle, že „musia počúvať rozkazy". Odrádza ich aj svetová politická situácia, najmä
rozšírenie terorizmu, ktorý vnímajú ako hrozbu pre vykonávanie vojenskej profesie. „Novinkou", ktorá v roku 2005 pribudla medzi dôvodmi odmietnutia vstupu do armády, sú aj zahraničné misie a z tohto aspektu aj prílišná rizikovosť vojenskej profesie. V tejto súvislosti treba
poznamenať, že zo súčasného výskumu vyplynulo, že mladá generácia si začala intenzívnejšie
uvedomovať súvislosť výkonu vojenskej profesie a reálneho ohrozenia života, prípadne smrti
pri nasadení do zahraničných misií. Upozornili na to stredoškoláci pri definovaní najväčších
nevýhod práce profesionálneho vojaka.
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Názory na ozbrojené sily a ich prestíž. Aj napriek obavám, ktoré študenti asociujú s vojenskou profesiou je potešiteľné, že ozbrojené sily vnímajú z mnohých aspektov pozitívne a väčšina si myslí, že naša krajina armádu potrebuje. Priaznivý názor majú aj na spoločenskú prestíž povolania profesionálneho vojaka: v rebríčku 16 povolaní mu prisúdili 7. priečku za bankovým úradníkom a pred hercom a policajtom.
Vojak alebo policajt? Väčšina z respondentov sa domnieva, že povolanie vojaka je v našej
spoločnosti dôležité a náklady na armádu a platy vojakov nepovažujú za zbytočné mrhanie
daňami. Viac ako polovici opýtaných stredoškolákov je sympatickejšie povolanie profesionálneho vojaka než povolanie policajta.
Informovanosť o ozbrojených silách: Viac ako tri štvrtiny študentov informácie o ozbrojených silách nevyhľadávajú. Tí, ktorí sa o ne zaujímajú, hľadajú ich hlavne cez internet. Informovanosť stredoškolákov o niektorých podmienkach vstupu do ozbrojených síl sa podľa
výskumu mierne zvýšila v porovnaní s rokom 2003. Potvrdzuje to nárast podielu študentov
(približne o polovicu), ktorí informácie tohto druhu hodnotia ako dostatočné pre seba. Stále sú
tu však početné skupiny študentov, ktorí si myslia, že majú z tejto oblasti málo aktuálnych
informácií, a takíto málo informovaní sú aj medzi reálnymi záujemcami o profesionálnu službu v OS SR.
Potrebuje Slovensko armádu? O tom, že Slovensko armádu potrebuje, je presvedčených
takmer 95% stredoškolákov. Opačný názor majú 4% opýtaných.
Pozitívny názor majú respondenti na pôsobenie našich vojakov v zahraničí v mierových a
vojenských operáciách a oceňujú aj ich pomoc pri likvidácii následkov domácich živelných
pohrôm. Väčšina súhlasí s tým, že armáda si buduje nový imidž a väčšina aj s tým, že naša
armáda je dobre vycvičená a profesionálna.
Priaznivé je aj ďalšie zistenie pre ozbrojené sily: Väčšina stredoškolákov výskumu si
nemyslí, že po zrušení povinnej vojenskej služby je súčasná armáda menej spoľahlivá a že o
profesionálnu službu majú záujem len ľudia, ktorí nevedia nájsť svoje uplatnenie inde. Opačne a teda kriticky vyznela mienka študentov na tému výstroje a výzbroje: väčšina nesúhlasí s
tvrdením, že naše ozbrojené sily sú primerane vyzbrojené a s tým, že naši vojaci majú primeranú výstroj. Pri výroku, či naša armáda je „spolitizovaná", sa viac priklonili ku kladnej odpovedi.
Sledovanosť médií: Väčšina študentov najčastejšie počúva rádio EXPRES. Vysokú frekvenciu počúvanosti má aj FUN rádio a OKEY rádio. Relácie s vojenskou tematikou ako Profesionál a Plná poľná väčšina stredoškolákov výskumu nepozná; občasnú sledovanosť Profesionála potvrdilo necelých 9%, pri Plnej poľnej len 2% študentov. Väčšinou sledujú tieto relácie
študenti so záujmom o vstup do ozbrojených síl, podobne ako aj internetovú stránku
www.profesionalnaarmada.sk. Číta ju približne 16% zo všetkých opýtaných, väčšina z nich
len občas.
Možné hrozby pre Slovensko: Za najväčšie ohrozenie pre Slovensko nepovažujú stredoškoláci medzinárodný terorizmus alebo teroristický útok proti Slovensku. Tieto možné hrozby sú
v poradí až na siedmom a ďalších miestach spolu s chudobou. Za najväčšie hrozby považujú
prírodné katastrofy a povodne, znečisťovanie životného prostredia, šírenie drog, organizovaný
zločin, svetovú pandémiu vtáčej chrípky a globálne otepľovanie.
Hodnoty dôležité v živote súčasných stredoškolákov: Výskum zisťoval, aké hodnoty sú v
živote dnešných stredoškolákov dôležité, resp. nedôležité. V otázke sme im predložili „baté59

riu" 25 rôznych životných hodnôt a pri každej z nich mali vyznačiť mieru dôležitosti na škále
„úplne dôležitá", „čiastočne dôležitá", „čiastočne dôležitá", „úplne nedôležitá".
Ukazuje sa, že aj dnešná mladá generácia osemnásťročných „uznáva" tradičné hodnoty, akými sú práca, rodina a deti, vzdelanie, pokojný život v mieri, priateľstvo, partnerský život. Potešiteľné je, že viac ako tri štvrtiny opýtaných 18 ročných stredoškolákov považujú za veľmi
dôležité v živote vyhýbať sa drogám. Niektoré hodnoty označili stredoškoláci ako úplne nedôležité. Uvedieme len tie, ktoré označilo viac ako 10% respondentov. Sú to najmä hodnoty, ako
„veriť v boha" (úplne nedôležité pre 21,2%), „nefajčiť" (úplne nedôležité pre 19,3%), „obmedzovať alkohol" (úplne nedôležité pre 13,4%).
Odporúčania výskumu
Výskum ukázal, že stredné školy, najmä odborné a SOU sú jednou z významných oblastí pre
získavanie ľudí pre prácu v ozbrojených silách, pre cielenú propagačnú kampaň a nábor. Rezervy tvoria početné skupiny „nerozhodnutých" študentov (okolo 40%), ktorí možnosť pracovať v OS SR za určitých okolností pripúšťajú, ale aj pre ich celkový pozitívny názor na armádu a vojenskú profesiu. Navyše viac ako polovica opýtaných študentov má záujem o ďalšie
informácie o podmienkach vstupu do OS SR, čo môžu využiť regrutačné strediská a pokračovať v prezentáciách a diskusiách, ktoré mali dobrú odozvu medzi študentmi.
Publikácia
Poznatky z výskumu sú súčasťou publikácie „Mládež a armáda" (súbor sociologických štúdií); Karol Čukan a kol., Bratislava, MO SR 2007. ISBN 80-89261-04-3. Publikácia je dostupná v knižnici MO SR na Kutuzovovej ul.8, Bratislava. Samostatné, ale interné publikácie
zo všetkých ostatných troch výskumov sú v archíve Oddelenia analýz a verejnej mienky MO
SR. Dostupný je príspevok z výskumu v časopise Mládež a spoločnosť 2007, č.1
Typ výberu, zber údajov a vzorka výskumu
Výber výskumnej vzorky a zber údajov prostredníctvom dotazníka zabezpečoval tím sociológov z oddelenia analýz a verejnej mienky MO SR osobne - návštevou 45 stredných škôl v
období november- december 2005 . Výberovú vzorku tvorilo 1070 študentov z maturitných
ročníkov.
Metóda výskumu:
Základnou metódou výskumu bol dotazník s 33 otázkami, z toho 31 meritórnych.
Dostupnosť dotazníka:
nie je prístupný pre verejnosť
Nahrávanie dát:
Dáta uvedené v dotazníkoch sa nahrávali do systémového súboru SPSS.
Citácia:
IUVENTA Záujem študentov stredných škôl o profesionálnu službu v Ozbrojených silách SR,
2005
Dostupnosť dátového súboru: nie je prístupný pre verejnosť.
Ďalšia dokumentácia: www.vyskummladeze.sk
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Participácia mládeže na samospráve školy
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 001
Autor výskumu: Macháček Ladislav, Bošňáková Mária Iuventa a UIPŠ v Bratislave
Obdobie zberu dát: 2004-09-10
Zber dát: ASA, s.r.o., Palisády 19, 814 94 Bratislava 1, Slovenská republika

Abstrakt
V rámci Európskeho roka demokratického občianstva (2005) a v súvislosti s úlohou spracovať podklady pre Národnú správu o informovanosti a participácii mládeže v SR za rok 2005
pre Európsku komisiu uskutočnili IUVENTA a UIPŠ výskum stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. Jeho poslaním bolo hlbšie preniknúť do problematiky žiackych školských rád a
akademických senátov vo výchove mládeže k demokratickému občianstvu. Výskum nadviazal na výskum UIPŠ z roku 2004 s cieľom získať podrobnejšie údaje o systéme zriaďovania
školských rád, údaje potrebné k hodnoteniu ich činnosti, získanie informácií o dobrých príkladoch z fungovania žiackych školských rád na škole. Výskum vysokoškolákov umožnil po
prvý krát sledovať fungovanie a aktivity akademických senátov na slovenských vysokých
školách. Súčasne poskytol údaje potrebné k zisteniu či študenti-členovia žiackych školských
rád prejavujú schopnosť realizovať svoje skúsenosti občianskej a politickej participácie na
vysokých školách.
Výskum (pozri dotazník) priniesol poznatky k objasneniu trendov participácie mladých ľudí na občianskom živote konfrontujúc názory a postoje, správanie a kompetencie:
a. Politická socializácia,
b. Politická a občianska participácia,
c. Politické znalosti,
d. Občianska participácia v škole,
e. Sociálno-demografické údaje.
Výsledky
Reprezentatívny sociologický výskum študentov stredných a vysokých škôl, ktorý sa uskutočnil v októbri 2005 na výskumnej vzorke stredoškolskej (870 resp.) a vysokoškolskej (829
resp.) mládeže, priniesol zaujímavé poznatky o ich participácii na samosprávnom živote školy. Participácia študentov nadobúda klasickú podobu – najviac študentov strednej školy vie,
že na škole existuje žiacka rada (75-80%), podstatne menej sa osobne zúčastňuje na jej rokovaniach, ešte menšia časť sa zúčastňuje na voľbách (30%), najmenej študentov sa uchádza o
kandidatúru (11%) a skutočne aj pracuje v samosprávnych orgánoch školy. V tom je však
podstata fungujúcej zastupiteľskej demokracie. Typológia študentov potvrdila, že medzi študentmi pôsobí skupina zameraná na rozvíjanie skupinového života mládeže, ktorá predstavuje
akési „jadro organizátorov“. Predstavuje približne 8-9% z celkovej vekovej kohorty. Z tejto
skupiny až 28% študentov kandidovalo vo voľbách do ŽSR. Študenti zaradili medzi svoje
očakávania na činnosť ŽSR: oblasť služieb na škole a mimoškolské záujmové aktivity, ale aj
potrebu rozvíjať študentskú odbornú a vedeckú činnosť, úlohu vybaviť školy modernou didaktickou technikou.
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Odporúčania
1. Uskutočniť regionálne stretnutia zástupcov ŽSR a AS v sídlach krajských miest na
tému „dobré príklady“ školskej samosprávy pod patronáciou VUC v priebehu roka
2006
2. Uskutočniť celoslovenskú konferenciu študujúcej mládeže na tému SAMOSPRÁVNOSŤ a výchova k demokratickému občianstvu na stredných školách v SR
3. Metodické stretnutie učiteľov občianskej výchovy a náuky o spoločnosti s členmi ŽSR
(študentov i tútorov z vedenia školy) o kurikulárnej inovácii z aspektu prípravy žiakov
základných a stredných škôl na občiansku participáciu.
4. Zopakovať výskum s obdobnou metodikou v roku 2007, aby sa potrdili získané poznatky a prípadne identifikovali trendy ako výsledok rozvinutia metodickej práce so
ŽSR. Posunúť jeho ťažisko na zisťovanie spolupráce školy so zastupiteľskými štruktúrami v jej sídle a regióne.
Publikácie
Macháček L.: Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl Slovenska :
(sociologický výskum) Bratislava : Iuventa, 2005, 58 s.
Macháček L.: Žiacke školské rady: neformálne vzdelávanie k demokracii. Mládež a spoločnosť 2006, č. 1.
Typ výberu, zber a vzorka
Výberovú vzorku, zber údajov a ich spracovanie v SPSS programe na základe výberového
konania zabezpečovaného Iuventou zrealizovala Agentúra sociálnych analýz ASA , s. r.o. v
Bratislave.
1. Konštrukcia výberovej vzorky: Stanovený rozsah výberovej vzorky pre zber dát bol 900
respondentov pre stredoškolskú a 900 respondentov pre vysokoškolskú mládež denného štúdia. Vzorky sú na sebe nezávislé. Výberové vzorky boli konštruované ako kvótne podľa výberových znakov.
• Stredné školy: kraj SR, veľkosť trvalého bydliska respondenta, typ navštevovanej strednej
školy, ročník a pohlavie respondenta.
• Sledované znaky: vek bol stanovený ako sledovaný znak, pretože u žiakov stredných škôl
denného štúdia je viazaný na ročník štúdia.
• Vysoké školy: kraj SR, typ vysokej školy – podľa fakúlt, navštevovaný ročník, pohlavie
respondenta.
• Sledované znaky: veľkosť trvalého bydliska respondenta, forma bývania respondenta internát, privát, denná dochádzka, trvalé bydlisko v mieste štúdia, vek.
2. Metodika zberu dát: Terénny zber dát uskutočnila anketárska sieť Agentúry sociálnych
analýz „ASA“, s.r.o. Reálne sa na zbere dát podieľalo 202 anketárov pre stredné a pre vysoké
školy 207 anketárov. Kontakt agentúry s anketárskou sieťou sa uskutočnil poštovým stykom
po predbežnom telefonickom avíze. Poštová zásielka pre každého anketára obsahovala rozpis
výberovej kvóty pre každého anketára s určeným počtom rozhovorov k realizácii. Kontakt s
respondentmi zo stredných škôl sa uskutočnil v ich domácnostiach. V prípade úspešného kontaktu a súhlasu s realizáciou výskumného rozhovoru v domácnosti nasledoval výskumný rozhovor. Podmienkou bola neprítomnosť tretej osoby pri realizácii rozhovoru. Kontakt s respondentmi vysokých škôl sa uskutočnil v domácnostiach respondentov , na vysokoškolských
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internátoch a tiež v priestoroch vysokých škôl, avšak vždy v neformálnom prostredí. V prípade úspešného kontaktu a súhlasu s realizáciou nasledoval výskumný rozhovor.
3. Termín zberu dát: Stredné školy od 19. 9. do 12. 10. 2005. Vysoké školy od 2.10. do 25.
10. 2005.
4. Vyhodnotenie záznamov o priebehu výskumných rozhovorov: K povinnostiam každého
anketára patrilo urobiť záznam o uskutočnených rozhovoroch. V rámci záznamu bolo požadované uviesť hlavný dôvod odmietnutia rozhovoru – ak taká skutočnosť po úvodnom kontakte nastala. Rozhovor odmietlo 90 stredoškolákov (z toho až 25 pre veľký počet otázok) a
106 vysokoškolákov (z toho 21 pre nedostatok času). Po každom odmietnutí rozhovoru nasledovalo vyhľadanie, kontakt a rozhovor s ďalším respondentom.
5. Nahrávanie dát: Dáta uvedené v dotazníkoch boli nahrávané do systémového súboru
SPSS zrkadlovo, ako nevážené. Získané numerické údaje (napr. vek) boli nahrávané v podobe
uvedenej respondentom (nekategorizované).
Citácia:
IUVENTA: Participácia a samosprávnosť 2005 / október 2005
Dostupnosť dátového súboru:
prístupný pre verejnosť od roku 2007
Data file v SPSS a ďalšie dokumentácie: www.vyskummladeze.sk

63

Sociálno-politická problematika mládeže v SR
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 004
Autor výskumu: Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave, Mgr. Marcela Bieliková
Obdobie zberu dát: 2005-05
Zber dát: ASA, s.r.o., Palisády 19, 814 94 Bratislava 1, Slovenská republika

Abstrakt
Ústav informácií a prognóz školstva, Odbor mládeže a športu riešil v rokoch 1996, 1999,
2002 a 2005 výskumné úlohy: "Sociálno-patologická problematika mládeže v SR" a "Sociálno-politická problematika mládeže v SR". Ich zadávateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Odbor detí a mládeže. Úlohy majú kontinuálny charakter, opakujú sa v pravidelných trojročných intervaloch a poskytujú podmienky pre komparáciu získaných údajov a
načrtnutie tendencií vývoja názorov a postojov mladých ľudí na sledované oblasti.
Výskumná úloha Sociálno-politická problematika mládeže v SR si v súvislosti s potrebou poznania názorov mladých ľudí na súčasné problémy spoločnosti a ich ochotu participovať na riešení týchto problémov, kladie za cieľ analyzovať názory mladých ľudí na niektoré
závažné spoločenské problémy, ako je dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa, názory na
demokraciu v našom štáte a dôveryhodnosť jednotlivých inštitúcií a subjektov, občiansku
participáciu a politickú orientáciu, zistiť mieru spoločenskej angažovanosti mladých ľudí a
úroveň ich právneho vedomia. Jej cieľom je zároveň zmapovať úroveň poznania mladých
ľudí v oblasti štátnej politiky mládeže.
Výsledky a odporúčania výskumu
Na základe získaných výsledkov realizovaného výskumu sociálno-politickej problematiky
mládeže a ich komparáciou s výsledkami rovnakého výskumu v rokov 1996, 1999 a 2002 sme
dospeli k nasledovným zisteniam:
• Najdôveryhodnejšia je podľa názoru mladých ľudí armáda a prezident, ktorým vyslovilo
dôveru takmer 60,0% respondentov. Približne polovica oslovených mladých ľudí vyjadrila
dôveru cirkvi a mládežníckym združeniam. Pri ostatných inštitúciách prevláda u mladých
ľudí skôr nedôvera. Najvyššiu nedôveru vyjadrili skúmaní respondenti Vláde SR (70,7%),
Národnej rade (69,5%) a Policajnému zboru SR (65,2%) Pritom mladí ľudia najviac „vôbec nedôverujú" Národnej rade SR a Vláde SR. Výsledky výskumu teda jednoznačne potvrdili skutočnosť, že mladí ľudia prejavujú značnú nedôveru a skepsu voči rozhodovaniam
vlády a parlamentu. Z uvedeného hľadiska potom hľadia na svoju budúcnosť skôr pesimisticky ako optimisticky. Najvyššie percento (35,4%) mladých ľudí nevedelo posúdiť práve
dôveryhodnosť voči mládežníckym združeniam. Tento fakt korešponduje s už niekoľkoročnou proklamáciou nízkej organizovanosti mladých ľudí a nedostatočnou informovanosťou o činnosti mládežníckych združení.
• Angažovanosť mladých ľudí vo veciach verejných sme skúmali prostredníctvom otázok,
sledujúcich mieru záujmu o politické udalosti u nás, hospodársku situáciu, informácie zo
zahraničia a dianie v mieste bydliska. Mládež sa zároveň vyjadrila k svojej účasti na verejnom živote spoločnosti. Záujem o politické udalosti, hospodársku situáciu, o dianie v mieste bydliska a informácie zo zahraničia, považujeme za výrazný prejav spoločenskej angažovanosti mladých ľudí. Veľký záujem o politické udalosti u nás prejavilo 7,4% oslovených mladých ľudí a takmer polovica (44,3%) sa o politické udalosti zaujíma primerane.
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Každý tretí respondent sa politickým udalostiam venuje málo a 15% im nevenuje žiadnu
pozornosť. S vekom a vzdelaním rastie záujem o politické udalosti. Zatiaľ čo takmer polovica mladých ľudí najstaršej vekovej kategórie uviedla , že sa o politické udalosti zaujíma
primerane, každý štvrtý respondent vo veku 15-17 rokov im nevenuje vôbec žiadnu pozornosť a polovica sa síce o politické udalosti zaujíma, ale len veľmi málo. O politiku sa výrazne častejšie zaujímajú respondenti s už vytvorenými vlastnými rodinami a s vysokoškolským vzdelaním. Približne 20% týchto mladých ľudí sa o politické udalosti zaujíma
veľmi a viac ako polovica primerane. Výsledky teda jednoznačne potvrdili fakt, že s výškou vzdelania rastie záujem o politické udalosti v našom štáte.
Účasť mládeže na verejnom živote spoločnosti súvisí s celkovým procesom socializácie
mladých ľudí. Výsledky výskumu potvrdili, že až 86,3% respondentov sa na verejnom živote spoločnosti aktívne nezúčastňuje. Pravidelnú účasť uviedlo len 5,0% oslovených mladých ľudí a 8,8% pripustilo, že sa na verejnom živote zúčastňujú príležitostne. So zvyšujúcim sa stupňom ukončeného vzdelania rastie aktivita mladých ľudí vo verejnom živote.
Politická orientácia mládeže sa sledovala otázkou, kam by sa respondenti svojimi názormi
a postojmi zaradili na stupnici politickej orientácie. Takmer polovica oslovených mladých
ľudí sa nevedela politicky zaradiť a štvrtina uviedla politický stred. V ostatných odpovediach mala miernu prevahu ľavicová orientácia pred pravicovou, a to na rozdiel od výsledkov z roku 2002, kedy u mladých ľudí mierne dominovala pravica nad ľavicou. Ak však
sledujeme len skupinu respondentov politicky zaradených na stupnici, zistíme, že každý
druhý oslovený volil politický stred, približne 21% skôr naľavo a 18,8% skôr napravo.
Takmer 7% mladých ľudí volilo jasnú pravicu a 3,8% jasnú ľavicu. Potvrdil sa tak fakt, že
hoci jednoznačne pravicovo orientovaných mladých ľudí je viac ako jednoznačne ľavicových, celkovo mladí ľudia demonštrovali svoj príklon skôr k ľavici ako pravici. So stúpajúcim vekom rastie schopnosť politického začlenenia sa mladých ľudí. Do skupiny politicky nezaradených patrilo až 63,3% 15-17 ročných respondentov, 45,8% mladých vo veku
od 18 do 22 rokov a 31,6% najstarších respondentov. Výsledky respondentov, zaradených
na politickej stupnici vo vzťahu k typu navštevovanej školy dokumentujú, že politický
stred volilo najviac študentov gymnázií , ľavicovo orientovaní sú najmä študenti stredných
odborných škôl, zatiaľ čo študenti vysokých škôl sa prikláňajú skôr k politickej pravici. Títo mladí ľudia zároveň najčastejšie zo všetkých volili jasnú pravicu. Komparáciou údajov o
politickej orientácii mládeže za roky 1996 až 2005 sa potvrdila vzrastajúca schopnosť mladých ľudí sa politicky zaradiť, a s tým súvisiaci zvyšujúci sa záujem mladých ľudí o politické dianie u nás. Výraznejší nárast zaznamenala u skúmaných mladých ľudí politická ľavica, a to najmä orientácia skôr naľavo a zároveň politický stred. Uvedené skutočnosti úzko súvisia s celkovou politickou situáciou v spoločnosti.
V tejto súvislosti nás zároveň vo výskume zaujímalo, či by sa skúmaní respondenti zúčastnili na voľbách v prípade, že by sa konali budúci týždeň. Približne 28% mladých ľudí potvrdilo jednoznačný súhlas s účasťou na prípadných voľbách, 24,7% by s najväčšou pravdepodobnosťou išli voliť, avšak každý druhý oslovený zaujal nerozhodné stanovisko. Dôležité je zistenie, že približne 15% mladých ľudí nášho výskumného súboru by sa volieb
určite nezúčastnilo a 12,8% pripúšťa skôr neúčasť ako účasť. Zistené skutočnosti v porovnaní s výsledkami za rok 2002 potvrdili takmer identické výsledky. Zároveň však mierne
vzrástol počet tých, ktorí potvrdili jednoznačnú účasť i tých, ktorí by sa volieb určite nezúčastnili.
Z výskumného súboru bolo 1,5% členom politickej strany a toto percento oproti výsledkom z predchádzajúcich rokov neustále klesá. Výsledky kontinuálneho sledovania členstva
mladých ľudí v politických stranách a hnutiach tak zaznamenávajú permanentný pokles.
Členstvo v mládežníckych organizáciách, resp. záujmových združeniach uviedlo 5,7%
mladých ľudí a zistené percento je na úrovni minulého výskumného zisťovania. Je zrejmé,
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že proces individualizácie sa v tejto oblasti prejavuje nízkou účasťou mládeže na spoločenskom a politickom živote.
• Zistené opätovne nízke percento členstva v politických a mládežníckych organizáciách
potvrdilo už existujúci fakt, že u mladých ľudí celkovo prevláda nízka spoločenská angažovanosť. Príčin nízkeho záujmu o činnosť mládežníckych organizácií, resp. záujmových
združení, je niekoľko. V rámci možností sme sa snažili zistiť, čo by podľa mladých ľudí
najviac prispelo k spopularizovaniu činnosti mládežníckych organizácií. Každý tretí respondent sa domnieva, že je potrebné dôslednejšie zohľadňovať potreby a záujmy mladých
ľudí, takmer štvrtina mladých ľudí zdôrazňuje predovšetkým atraktívnejšie a zaujímavejšie
akcie, 22,2% poukazuje na nutnosť zlepšenia materiálno-technických a priestorových
podmienok a 23% kladie dôraz na lepšiu propagáciu činnosti mládežníckych združení. Určité rozdiely v preferovaní konkrétnych spôsobov spopularizovania činnosti mládežníckych organizácií sa potvrdili vzhľadom na vek a veľkosť bydliska skúmaných respondentov. Výsledky preferencie názorov na spopularizovanie činnosti mládežníckych organizácií
za sledované roky sú v podstate totožné. K rozdielom došlo len v súvislosti s poradím jednotlivých foriem. Súčasní mladí ľudia väčší dôraz kladú na zlepšenie propagácie činnosti a
menej pociťujú potrebu zlepšenia podmienok pre samotnú činnosť združení. Je teda na
nich, aby práve atraktívnejšími a zaujímavejšími akciami dostatočne zohľadňovali záujmy
a potreby mladých ľudí a pritiahli viac mladých ľudí do aktívnej participácii na živote spoločnosti. Je potrebné sústrediť pozornosť na propagačnú činnosť jednotlivých občianskych
združení, na koordináciu ich činností s ostatnými subjektmi tretieho sektora, ktoré pracujú
s deťmi a mládežou, nakoľko sa táto činnosť na miestnej úrovni prirodzene prelína a
ovplyvňuje.
• Rozdielnosť v chápaní demokracie v spoločnosti úzko súvisí s hodnotením spokojnosti
mladých ľudí s úrovňou demokracie u nás. Spokojnosť s úrovňou demokracie vyjadrilo
32,8% skúmaných respondentov. Väčšina mladých ľudí však vyjadrila nespokojnosť. Spokojnosť s demokraciou v našej spoločnosti vyjadrili viac ženy ako muži. Na druhej strane
sú to najmä muži, ktorí zo súboru respondentov, vyjadrujúcich jednoznačnú nespokojnosť
s uplatňovaním demokracie v našom štáte, častejšie zaujali tento postoj. Spokojnosť s
úrovňou demokracie najčastejšie vyjadrovali študenti vysokých škôl. U týchto respondentoch tak prevláda pozitívne hodnotenie demokracie u nás nad negatívnym. Prevládanie nespokojnosti nad spokojnosťou je tak príznačné pre všetky podskupiny žiakov s výnimkou
už spomínanej skupiny študentov vysokých škôl. Je teda zrejmé, že výška vzdelania pozitívne vplýva na hodnotenie úrovne demokracie v spoločnosti. Spokojnosť, resp. nespokojnosť s úrovňou demokracie v našom štáte úzko súvisí aj s vekom skúmaných mladých ľudí. So zvyšujúcim sa vekom respondentov rastie nespokojnosť mladých ľudí s úrovňou
demokracie. Až 62,2% oslovených vo veku 23 až 26 rokov vyjadrilo nespokojnosť s uplatňovaním demokracie v našom štáte a 32,7% spokojnosť. Je len logické, že z tejto skupiny
pochádza najmenej tých, ktorí sa k problému nevedeli vyjadriť. Približne každý piaty respondent najmladšej vekovej kategórie nevedel k problému zaujať stanovisko. Komparáciou údajov za sledované roky skúmania sa potvrdila všeobecná dominancia nespokojnosti
mladých ľudí s úrovňou demokracie. Zároveň výsledky v porovnaní s údajmi za rok 2002
dokumentujú určitý pozitívny posun v hodnotení úrovne demokracie. Tak zatiaľ čo mierne
klesá počet nespokojných mladých ľudí, rastie percento tých, ktorí sa prikláňajú k skôr pozitívnemu hodnoteniu i mierne stúpa percento jednoznačne spokojných. Zároveň badať aj
neustále zvyšujúci sa počet mladých ľudí, ktorí nevedia, resp. nechcú k problému zaujať
stanovisko. Komparáciou údajov za obidva výskumy sa potvrdila všeobecná tendencia nespokojnosti mladých ľudí s úrovňou demokracie. Súčasne je zrejmé, že neustále vzrastá
percento ako „skôr" nespokojných respondentov, tak aj veľmi nespokojných. Uvedené percento oproti výsledkom z roku 1999 vzrástlo o viac ako 10%. Na druhej strane sa potvrdil
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výrazný pokles „skôr" spokojných respondentov ako aj pokles celkovo nespokojných mladých ľudí s úrovňou demokracie u nás. Komparáciou údajov za sledované roky skúmania
sa tak potvrdila všeobecná dominancia nespokojnosti mladých ľudí s úrovňou demokracie.
Zároveň výsledky v porovnaní s údajmi za rok 2002 dokumentujú určitý pozitívny posun v
hodnotení úrovne demokracie.
• Hodnotenie úrovne demokracie úzko súvisí aj s názorom respondentov na dodržiavanie
ľudských práv a práv dieťaťa. Respondenti zastávajúci názor, že sa ľudské práva v našom
štáte dodržiavajú, zároveň kladne hodnotia úroveň demokracie. Na druhej strane každý tretí respondent, vyjadrujúci nespokojnosť s úrovňou demokracie u nás sa domnieva, že ľudské práva a práva dieťaťa sa v našej spoločnosti nedodržiavajú. Tento silný štatisticky významný vzťah dokumentuje, že existencia demokratickej spoločnosti nie je možná bez dôsledného dodržiavania ľudských práv, ako je právo na život, ľudskú dôstojnosť, právo na
slobodu pohybu a myslenia, ale aj náboženského vyznania.
• Právne vedomie mladých ľudí je na nízkej úrovni. Viac ako polovica respondentov sa
domnieva, že ich právne vedomie nie je postačujúce na to, aby dokázali vyriešiť bežný
právny problém. Takmer každý piaty oslovený zaujal jednoznačne negatívne stanovisko a
41,1% sa prikláňa skôr k negatívnemu postoju. Spokojných so svojim právnym vedomím
bolo len 30,3% mladých ľudí, pričom väčšina z nich je opäť mierne nerozhodná, avšak nasmerovaná skôr k pozitívnemu hodnoteniu a len 4,2% respondentov deklarovalo jednoznačný dostatok právnych vedomostí pre riešenie bežných problémov života. Výsledky potvrdili náš predpoklad, že s výškou veku priamo úmerne rastie spokojnosť respondentov s
úrovňou vlastného právneho vedomia. Spokojnosť s úrovňou právneho vedomia tak vyjadrilo 36,2% respondentov najstaršej, 33,6% strednej a 19,3% najmladšej vekovej kategórie
skúmaných mladých ľudí. Na druhej strane sú to najmladší respondenti, ktorí najčastejšie
vyjadrovali neschopnosť riešiť bežný právny problém a zároveň v najvyššom počte nedokázali zaujať k otázke vlastné stanovisko. Porovnaním výsledkov výskumu sa potvrdila
tendencia nárastu počtu respondentov vyjadrujúcich skôr nespokojnosť s úrovňou právneho vedomia a pokles tých, ktorí chápu vlastné právne vedomie za rozhodne postačujúce pre
riešenie právnych problémov života. Získané výsledky kontinuálneho výskumu sledovanej
problematiky teda poukazujú na nízke právne vedomie, čo mladí ľudia veľmi intenzívne
prežívajú. Je potrebné uvedený problém riešiť v rámci celého školského systému, a poskytnúť tak mladým ľuďom dostatok informácií na to, aby dokázali vyriešiť bežný právny
problém, s ktorým sa v živote stretnú. Základy právneho vedomia by mali tvoriť neoddeliteľnú súčasť učebných osnov konkrétnych predmetov vo väčšom rozsahu ako je tomu v
súčasnosti, a to na všetkých stupňoch vzdelávania.
• Mladí ľudia sú vystavení mnohým ťažkostiam pri začleňovaní sa do života spoločnosti, pri
hľadaní zamestnania, zabezpečovaní bývania, pri trávení voľného času. Na základe získaných poznatkov sme mladým ľuďom položili otázku, či by mohla nastať určitá náprava,
uľahčenie v uvedených skutočnostiach v prípade prijatia Zákona o mládeži. Tretina oslovených mladých ľudí sa vyjadrila kladne a polovica nevedela k danému problému zaujať
stanovisko. Len približne 13% oslovených je toho názoru, že Zákon o mládeži by situáciu
mladým ľuďom v ničom neuľahčil. Skeptickejší sa vo vzťahu k určitej náprave v živote
mladých ľudí v súvislosti s prijatím Zákona o mládeži javia mladí muži. Hoci každý druhý
oslovený nevedel vyjadriť svoj názor, takmer 15% je presvedčených, že Zákon o mládeži
neprinesie mladým ľuďom žiadne úľavy v ťažkostiach, spojených s hľadaním zamestnania,
zabezpečovaním bývania a trávením voľného času. Výsledky za sledované obdobia potvrdili rastúcu pesimistickú náladu mladých ľudí a pokles pozitívneho nazerania na riešenie
problémov po vypracovaní a schválení Zákona o mládeži. A tak i napriek tomu, že si mladí
ľudia uvedomujú potrebu legislatívne upraviť niektoré otázky, bezprostredne sa dotýkajúce
mladých ľudí, v nazeraní na jeho prínos sú z roka na rok skeptickejší.
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O tom, čo by malo byť súčasťou pripravovaného Zákona o mládeži, sa mali možnosť respondenti vyjadriť prostredníctvom predloženého súhrnu zásad. Najvyššiu podporu vyjadrili
skúmaní mladí ľudia rozvoju skúmania názorov, postojov a potrieb mládeže a ochrane detí
a mladistvých pred ohrozením ich telesného, duševného, sociálneho, mravného a náboženského rozvoja a súčasne podpore súkromných iniciatív a skupín, ktoré sa starajú o ohrozených mladistvých. Mladí ľudia si tak uvedomujú, že skúmanie života mladých ľudí, odhalenie ich názorov, postojov i problémov má podstatný vplyv na formovanie politiky štátu
vo vzťahu k deťom a mládeži v dnešnom rýchlo sa meniacom svete a že ochrana pred nežiadúcimi vplyvmi je tou základnou úlohou štátu. Získané výsledky potvrdzujú, že skúmaní mladí ľudia sa vedia erudovane vyjadriť ku konkrétnym aspektom pripravovaného Zákona o mládeži. Vzhľadom na to, že u mladých ľudí je výrazný strach z negatívnych javov,
ohrozujúcich život mládeže, vo svojich odpovediach sa zameriavajú predovšetkým na legislatívne zabezpečenie ochrany detí a mládeže.
• Jednou zo súčastí zákona o mládeži by malo byť aj vymedzenie konkrétnych subjektov,
zodpovedajúcich za štátnu politiku vo vzťahu k mládeži. Súčasťou tejto politiky štátu je aj
financovanie aktivít mládeže. Najvyššiu mieru účasti na financovaní aktivít mládeže prisúdili respondenti štátu prostredníctvom ministerstiev. Bezprostredne za štátom nasledujú
samosprávne orgány miest a obcí. Sponzori by sa na financovaní aktivít mládeže mali podieľať v oveľa menšej miere, obdobne ako domáce a zahraničné mimovládne organizácie a
nadácie. Približne tretina mladých ľudí je toho názoru, že výrazný podiel na financovaní
aktivít mládeže by mali mať aj medzinárodné detské a mládežnícke organizácie a centrá.
Uvedená skutočnosť priamo súvisí s už deklarovanou dôležitosťou medzinárodnej spolupráce a zapojenia sa do medzinárodných aktivít a medzinárodných mládežníckych štruktúr.
Pritom však ako ukázali výsledky ťažisko financovania aktivít mládeže by malo ležať predovšetkým na orgánoch štátu ako sú jednotlivé ministerstvá a na samosprávnych orgánoch
miest a obcí. Veď je úlohou štátu finančne i morálne podporovať aktivity mladých ľudí a
zabezpečiť tak spoluzodpovednosť mladých za budovanie demokratickej, širokej a prosperujúcej spoločnosti. Účasť na demokratickom živote spoločenstva je viac než len právo voliť alebo kandidovať vo voľbách, hoci aj tie sú dôležitými prvkami. Účasť a aktívne občianstvo je o tom mať právo, prostriedky priestor a možnosť, ako aj podporu podieľať sa a
ovplyvňovať rozhodnutia a zapojiť sa do činnosti v prospech spoločnosti. Ťažisko financovania aktivít mládeže by malo podľa názorov respondentov ležať predovšetkým na orgánoch štátu, ako sú jednotlivé ministerstvá a na samosprávnych orgánoch miest a obcí. Veď
je úlohou štátu finančne i morálne podporovať aktivity mladých ľudí. Na druhej strane za
svet budúcnosti sú zodpovední i sami mladí ľudia svojím životom a činmi.
• S dodržiavaním ľudských práv je všeobecne u nás spokojných 28,0% respondentov. Opačný názor zastáva 39,8% respondentov, 22,2% sa k dodržiavaniu ľudských práv nevie vyjadriť. Názor, že v našom štáte sa v dostatočnej miere uplatňujú všeobecné ľudské práva a
vytvára sa priestor pre ich propagáciu a výchovu pripúšťajú najčastejšie respondenti vo veku 18-22 rokov, zatiaľ čo staršie vekové kategórie sú v tomto smere skeptickejšie. Sú to
predovšetkým mladí ľudia vo veku 23-26 rokov, ktorí až v 40,5% uvádzajú, že sa u nás
všeobecné ľudské práva nedodržiavajú a je vytvorený nedostatočný priestor pre výchovu v
ich duchu. Uvedenú skutočnosť podporujú aj výsledky vo vzťahu k typu navštevovanej
školy. Zatiaľ čo u respondentov stredných odborných škôl dominuje neujasnenosť názoru,
skúmaní mladí ľudia, navštevujúci gymnáziá a vysoké školy, sú v problematike značne
skeptickí. Z oboch podsúborov takmer polovica je presvedčených, že u nás sa nevytvára
dostatočný priestor na propagáciu a výchovu k ľudským právam. Čím vyššie je vzdelanie
skúmaných mladých ľudí, tým vyššie požiadavky sa kladú na spoločnosť v súvislosti s
uplatňovaním ľudských práv. Získané výsledky opätovne potvrdili všeobecnú tendenciu
poklesu pocitu mladých ľudí, že v našej spoločnosti sa dodržiavajú základné ľudské práva
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a že sa vytvára priestor pre propagáciu a výchovu v duchu dodržiavania ľudských práv, aj
keď oproti roku 2002 nastal mierny nárast v pozitívnom vnímaní.
To, aby mladí ľudia prejavovali záujem a snahu aktívne participovať na formovaní občianskej spoločnosti, ovplyvňuje aj stupeň dôveryhodnosti jednotlivých dôležitých inštitúcií
štátu ako sú: armáda, prezident, cirkev, odbory, policajný zbor, súdy a prokuratúra, Národná
rada SR, Vláda SR a mládežnícke združenia.
Typ výberu a vzorka
Výberovú vzorku, zber údajov a ich spracovanie v SPSS programe na základe výberového
konania a uzavretej zmluvy s UIPŠ zabezpečila Agentúra sociálnych analýz ASA , s. r.o. v
Bratislave.
1. Konštrukcia výberovej vzorky: Stanovený rozsah výberovej vzorky pre zber dát bol
1000 respondentov, mladých ľudí v SR. Výberová vzorka bola konštruovaná kvótne podľa
výberových znakov a predstavovala reprezentatívny súbor vzhľadom na populáciu mládeže
Slovenska.
Sledované znaky: pohlavie, vek, stav, národnosť, vzťah k náboženstvu a viere, veľkosť trvalého bydliska respondenta, najvyššie ukončené vzdelanie, ekonomická aktivita a typ navštevovanej školy ( vypĺňali len žiaci a študenti) a kraj SR.
2. Metodika zberu dát: Terénny zber dát uskutočnila anketárska sieť Agentúry sociálnych
analýz ASA, s.r.o. Zber dát prebiehal formou riadeného rozhovoru anketára s respondentom v mieste bydliska. Podmienkou bola neprítomnosť tretej osoby pri realizácii rozhovoru.
3. Termín zberu dát: máj 2005
4. Vyhodnotenie záznamov o priebehu výskumných rozhovorov: K povinnostiam každého anketára bolo vykonať záznam o uskutočnených rozhovoroch. V rámci záznamu bolo
požadované uviesť hlavný dôvod odmietnutia rozhovoru. Najčastejším dôvodom odmietnutia rozhovoru bol veľký rozsah sledovaných otázok.
5. Nahrávanie dát: Dáta, uvedené v dotazníkoch, boli nahrávané do systémového súboru
SPSS zrkadlovo, ako nevážené. Získané numerické údaje /napr. vek/ boli nahrávané v podobe uvedenej respondentom /nekategorizované/.
Publikácie:
Bieliková, M.: Sociálno-politická problematika mládeže v SR, ÚIPŠ, október 2005, s. 64.
Citácia:
Sociálno-politická problematika mládeže v SR, ÚIPŠ, október 2005
Situačná analýza postavenia mládeže v SR, ÚIPŠ, november 2005
Dostupnosť dátového súboru:
neprístupný pre verejnosť
Dostupnosť metodiky výskumu:
neprístupný pre verejnosť
Podrobnejšie informácie o dátovom súbore
oddelenie analýz a výskumu bielikova@uips.sk.
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Sociálno-patologická problematika mládeže v SR
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 008
Autor výskumu: Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave, PhDr. Marianna Pétiová
Obdobie zberu dát: 2005-05
Zber dát: ASA, s.r.o., Palisády 19, 814 94 Bratislava 1, Slovenská republika

Abstrakt
Ústav informácií a prognóz školstva, Odbor mládeže a športu riešil v rokoch 1996, 1999,
2002 a 2005 výskumnú úlohu "Situačná analýza postavenia mládeže v SR", ktorá pozostáva z
dvoch čiastkových výskumných úloh: Sociálno-politická problematika mládeže v SR a Sociálno-patologická problematika mládeže v SR. Ich zadávateľom je Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky, Odbor detí a mládeže. Úlohy majú kontinuálny charakter, opakujú sa v
pravidelných trojročných intervaloch s možnosťou komparácie získaných údajov a načrtnutia
tendencií vývoja názorov a postojov mladých ľudí na sledované oblasti.
Cieľom výskumnej úlohy "Sociálno-patologická problematika mládeže v SR" je zachytenie a analýza názorov a postojov mladých ľudí k niektorým negatívnym spoločenským
javom, ako je fajčenie tabakových výrobkov, konzumácia alkoholických nápojov a nelegálnych drog, existencia prejavov násilia a vnímanie marginálnych skupín ich rovesníkmi. V
rámci výskumu je analyzované aj rodinné prostredie, spôsoby prežívania voľného času a hodnotová hierarchia mladých ľudí.
Výsledky výskumu
Na základe získaných výsledkov realizovaného výskumu sociálno-patologických javov v živote mládeže a ich komparáciou s výsledkami rovnakého výskumu v rokoch 1996, 1999 a
2002 sme dospeli k týmto zisteniam:
• V úplnej rodine žije 66,4% respondentov a v neúplnej rodine vyrastá 14,8% opýtaných.
Jedného nevlastného rodiča má 3,7% mladých ľudí a 13,2% respondentov už má založenú
vlastnú rodinu a spolu s manželským partnerom vychovávajú jedno alebo dve deti. Len
1,9% opýtaných uvádza, že majú vlastný byt, kde žijú sami, prípadne s partnerom bez uzatvorenia manželstva. Ženy si zakladajú vlastné rodiny skôr ako muži, ktorí častejšie žijú
sami alebo s partnerkou bez uzatvorenia manželstva. Taktiež veriaci respondenti a mladí
ľudia znajmenších aglomeračných jednotiek vstupujú do manželstva skôr ako ostatní.
• Porovnanie so zisteniami z roku 1996 ukazuje, že stúpa počet respondentov, žijúcich v
úplných a neúplných rodinách a klesá počet mladých ľudí, ktorí žijú v rodine doplnenej,
prípadne sa už osamostatnili. Zároveň sa znižuje aj počet mladých ľudí, ktorí už majú
uzavreté manželstvo.
• Viac ako polovica respondentov považuje vzťahy s rodičmi za dobré a viac ako tretina
opýtaných ich hodnotí ako veľmi dobré. Zlé medziľudské vzťahy vo svojej rodine pociťuje
6,3% respondentov a formálnosť až ľahostajnosť vo vzájomných vzťahoch prevláda v rodinách 2,5% opýtaných. Necelé percento mladých ľudí uvádza, že ich rodičia už nežijú.
• Vzťahy v rodine kladne hodnotia najmä ženy, najstarší respondenti, veriaci, žiaci gymnázií, študenti vysokých škôl a mladí ľudia, ktorí majú založené vlastné rodiny. Zhoršené
medziľudské vzťahy sú zistené v rodinách mladých ľudí nerozhodnutých v otázkach viery,
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u respondentov vo veku od 18 do 22 rokov, u žiakov stredných odborných učilíšť a u opýtaných, žijúcich v doplnených rodinách.
Príležitostne fajčí 11,9% opýtaných a 18,2% respondentov si cigaretu zapáli každý deň. K
nefajčiarom patrí až 64,8% opýtaných a 5,1% respondentov ešte nikdy s fajčením tabakových výrobkov neexperimentovali. Príležitostní fajčiari majú najčastejšiu spotrebu 5 alebo
10 cigariet týždenne, pravidelní fajčiari vyfajčia denne 5 až 20 cigariet denne. Medzi silnejších fajčiarov patria muži, respondenti vo veku od 18 do 22 rokov, ateisti, žiaci stredných odborných učilíšť, mladí ľudia, žijúci v doplnených rodinách, opýtaní, uvádzajúci
zhoršené rodinné vzťahy a mladí ľudia s nízkou životnou úrovňou. Najmenej fajčia najmladší opýtaní, veriaci respondenti, gymnazisti, mladí ľudia, ktorí majú založené vlastné
rodiny a opýtaní, ktorí majú v rodinách vytvorené dobré medziľudské vzťahy.
Alkoholické nápoje denne pije 1,4% opýtaných a 2-3x do týždňa konzumuje alkohol 9,0%
respondentov. Pri rôznych príležitostiach po poháriku s alkoholom siahne až 66,5% mladých ľudí. Len 21,4% respondentov uvádza, že alkoholické nápoje nepijú, pretože im nechutia a 1,7% ich ešte nikdy neochutnali. Na základe týchto výsledkov výskumu je možné
konštatovanie, že na Slovensku nepije alkoholické nápoje len necelá štvrtina mladých ľudí
vo veku od 15 do 26 rokov. V konzumácii alkoholických nápojov majú prevahu muži, respondenti vo veku od 23 do 26 rokov, ateisti, žiaci stredných odborných učilíšť, opýtaní žijúci v neúplných a doplnených rodinách, ako aj v rodinách, kde nie sú vytvorené dobré
vzájomné vzťahy a respondenti, ktorí fajčia. Najmenej pijú alkohol najmladší opýtaní,
gymnazisti, veriaci, opýtaní pochádzajúci z úplných rodín a nefajčiari.
Ešte nikdy sa neopilo 40,3% mladých ľudí a viac ako tretina opýtaných takúto situáciu
zažila raz alebo dva krát v živote. Občas sa opije necelá štvrtina mladých ľudí a 2,0% respondentov uvádzajú, že pravidelne nezvládnu konzumáciu alkoholu a opijú sa. Po konzumovaní alkoholických nápojov sa častejšie opijú najmä muži, respondenti vo veku od 18
do 22 rokov, opýtaní žijúci v Bratislavskom kraji, fajčiari a mladí ľudia z doplnených rodín
a z rodín, v ktorých chýbajú dobré vzájomné vzťahy. Respondenti, ktorí sa opíjajú občas
alebo pravidelne, konzumujú alkohol vo zvýšenej frekvencii, pričom uprednostňujú pivo a
tvrdý alkohol.
Skúsenosti aspoň s jedným druhom nelegálnych drog priznáva 20,8% opýtaných, pričom s
nelegálnymi drogami častejšie experimentujú muži, najstarší respondenti, ateisti, študenti
vysokých škôl, mladí ľudia s trvalým bydliskom v mestách s počtom obyvateľov od 50 000
do 100 000 a opýtaní, pochádzajúci z Nitrianskeho a Bratislavského kraja.
Najčastejším vekom, kedy mladí ľudia začínajú s drogami experimentovať, je obdobie
medzi 15 až 18 rokom, pričom muži majú tendenciu experimentovať s nelegálnymi drogami vo veku nižšom ako je 16 rokov. Oproti zisteniam zroku 2002 stúpol počet respondentov, ktorí experimentovali s nelegálnymi drogami vo veku 14, 15, 17, 18 a 19 rokov.
Znížil sa počet opýtaných, ktorí skúšali užívanie nelegálnych drog vo veku 16 a 20 a viac
rokov.
Medzi najčastejšie skúšané drogy patrí marihuana, hašiš, extáza, prchavé látky, tabletky
spoločne s alkoholom, tabletky, pervitín, kokaín a magické huby. Ostatné nelegálne drogy
ako LSD, heroín a crack sú u respondentov skúšané len ojedinelo, pričom 3,5% opýtaných
nevie určiť druh drogy, ktorú užili.
Poza školu chodia častejšie muži, žiaci stredných odborných škôl a stredných odborných
učilíšť, opýtaní žijúci vo veľkých mestách. Úmyselné vyhýbanie sa vyučovaniu priznávajú
vo vyššej miere aj respondenti žijúci v doplnených a neúplných rodinách a v rodinách, kde
nie sú vytvorené dobré medziľudské vzťahy. K záškolákom patria najmä opýtaní, ktorí fajčia a často konzumujú alkoholické nápoje. Štvrtina opýtaných sa prispôsobila partii rovesníkov, 22,0% opýtaných mali strach ísť do školy, pretože nemali splnené školské povinnosti. Každý piaty oslovený mladý človek uviedol ako dôvod skutočnosť, že vedel, že ne71
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bude potrestaný, a tak využil túto situáciu a 18,7% opýtaných uvádza, že dôvodom ich záškoláctva bol nezáujem o vyučovanie. Prostredníctvom alternatívy "iné" priznáva 2,1%
mladých ľudí, že mali strach zo spolužiakov. Pre mladých ľudí, ktorí chodia poza školu len
výnimočne, je dôvodom najmä strach z nesplnených školských povinností, pričom pre častých záškolákov je najsilnejší motív nezáujem o vyučovanie.
Z výsledkov výskumu vyplýva, že 10,9% mladých ľudí má osobné skúsenosti so šikanovaním a 36,4% opýtaných bolo svedkom šikanovania inej osoby. So šikanovaním sa ešte
nikdy v živote nestretlo 52,7% respondentov. Až polovica respondentov sa so šikanovaním
stretla v škole, pričom už v omnoho nižšej miere sa vyskytuje tento negatívny jav na ulici,
v rovesníckej skupine, v inom prostredí (výkon vojenskej služby, internáty a domovy mládeže, zamestnanie) alebo doma. Mladí ľudia sa so skúsenosťou šikanovania najčastejšie
zveria kamarátovi, rodičom, prípadne si túto negatívnu skúsenosť nechajú pre seba a nepovedia o nej nikomu. Učiteľovi sa posťažuje 13,1% opýtaných, každý desiaty respondent o
tomto zážitku porozpráva súrodencom a 3,4% mladých ľudí sa zdôverí niekomu inému z
rodiny. Len vo veľmi malej miere využívajú respondenti odbornú pomoc (psychológ, linka
dôvery) alebo pomoc odborníka zo školského prostredia (riaditeľ, výchovný poradca). Až
79,3% opýtaných zastávajú názor, že je dôležité bojovať proti šikanovaniu a vinník by mal
byť vždy spravodlivo potrestaný. Skeptický postoj k riešeniu tohto problému má 8,4%
opýtaných, ktorí tvrdia, že aj tak sa nič nezmení. Spravodlivé potrestanie agresora požadujú najmä ženy, veriaci respondenti a študenti vysokých škôl. Od roku 1996 klesá počet
mladých ľudí, ktorí šikanovanie nepoznajú. Stúpa počet opýtaných, ktorí sa so šikanovaním stretávajú v škole a na ulici, a zároveň sa znižuje počet respondentov, ktorí sú šikanovaní v inom prostredí (vojenská služba, internáty, zamestnanie) a doma. Na približne rovnakej úrovni zostáva počet mladých ľudí, ktorí sa so šikanovaním stretávajú v rovesníckej
skupine.
Z marginálnych skupín sú medzi mladými ľuďmi najznámejší členovia hnutia skinheads,
drogovo závislé osoby a členovia náboženských siekt, pričom menej informácií majú opýtaní o príslušníkoch hnutia punk a o anarchistoch. Vo svojom okolí mladí ľudia najčastejšie stretávajú narkomanov a členov hnutia skinheads, už v menšej miere sa dostávajú do
kontaktu s príslušníkmi hnutia punk a členmi náboženských siekt. V pomerne malej miere
prichádzajú do kontaktu v okolí aj s príslušníkmi hnutia anarchistov. Zaujímavé je zistenie,
že priame členstvo v niektorej z marginálnych skupín priznáva len veľmi málo mladých
ľudí.
Necelá polovica respondentov si myslí, že majú dostatok voľného času a 10,4% opýtaných
uvádza, že majú veľa voľného času. Nedostatok voľného času pociťuje 43,8% mladých
ľudí a 3,4% respondentov tvrdia, že im chýba akýkoľvek časový priestor na realizáciu svojich záujmov. S množstvom voľného času sú spokojnejší muži, mladí ľudia vo veku od 15
do 17 rokov, slobodní a respondenti, žijúci v neúplných a doplnených rodinách. Nedostatok voľného času pociťujú najmä ženy, respondenti vo veku od 23 do 26 rokov a opýtaní,
ktorí si založili vlastné rodiny. Z celkového porovnania údajov je zrejmé, že klesá počet
mladých ľudí, ktorí sú spokojní s množstvom svojho voľného času a zvyšuje sa počet respondentov, ktorým voľný čas chýba.
Mladí ľudia vo svojom voľnom čase uprednostňujú najmä činnosti pasívneho charakteru
ako sú sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu, hudby, čítanie novín a časopisov, hry na
počítačoch, návšteva kaviarní a pohostinstiev, pasívny oddych a pod. Len v malej miere
rozvíjajú svoje záujmy, pričom častejšie sa venujú aktívnemu športovaniu než aktívnemu
rozvoju iných záujmov alebo neformálnej záujmovej činnosti. Pomerne málo voľného času
venujú čítaniu kníh, manuálnej práci a verejnoprospešnej činnosti, ako aj návšteve športových a kultúrnych podujatí. Za primerané je možné považovať kontakty s rodinou, partnerom a rovesníkmi. Omnoho viac voľného času ako v predchádzajúcich rokoch venujú mla72

dí ľudia práci s počítačom, programovaniu a sledovaniu internetových stránok. Častejšie
aktívne športujú, venujú sa neformálnej záujmovej činnosti, navštevujú bohoslužby a kostoly a pasívne oddychujú. Vo vyššej miere sa venujú aj aktívnemu rozvoju svojich záujmov, počúvaniu rozhlasu a hudby, čítaniu novín a časopisov, stretnutiam s priateľom alebo
priateľkou vo dvojici, ale aj návštevám kaviarní a pohostinstiev. Na približne rovnakej
úrovni sa stretávajú so skupinou rovesníkov a udržiavajú kontakty s príbuznými v rámci
rodiny. Omnoho menej voľného času ako v predchádzajúcich rokoch trávia návštevou kultúrnych podujatí, ale aj návštevou diskoték a herní. Menej ich zaujíma čítanie kníh, manuálna práca a návšteva športových podujatí.
• Z celkového rebríčka hodnôt je zrejmé, že pre mladých ľudí majú veľký význam hodnoty
spojené s dobrým zdravím a pokojným životom vo vlastnej rodine i v kruhu priateľov.
Pomerne veľký význam má pre mladých ľudí život v pokoji a mieri, realizácia v zamestnaní, spojená s materiálnym zabezpečením, ale i získavanie znalostí a odpočinok. Z výsledkov výskumu vyplýva, že pre mladých ľudí majú veľký význam duchovné hodnoty, zamerané na šírenie krásy, umenia, vieru v Boha a pomoc iným (charita). Keďže uznávajú vysoký status rodiny a manželstva, spojený s výchovou detí, existencia v partnerskom vzťahu
bez uzatvorenia manželstva nie je pre nich dôležitá a hoci získaniu spoločenského uznania
pripisujú pomerne veľkú dôležitosť, nemajú ambície viesť dobrodružný život, realizovať
sa v podnikateľskej činnosti, ani ovplyvňovať spoločenské a politické dianie. Muži z ponúknutých hodnôt uprednostňujú materiálne hodnoty, spojené s realizáciu v zamestnaní,
podnikaní a získavaní spoločenského uznania, zatiaľ čo pre ženy sú prioritné hodnoty zamerané na rodinu, výchovu detí a duchovné bohatstvo spojené s vierou v Boha a charitatívnu pomoc iným.
Typ výberu a vzorka
Výberovú vzorku, zber údajov a ich spracovanie v programe SPSS na základe výberového
konania a uzavretej zmluvy s UIPŠ zabezpečila v máji 2005 Agentúra sociálných analýz
ASA, s. r.o. v Bratislave.
1. Konštrukcia výberovej vzorky: Stanovený rozsah výberovej vzorky pre zber dát bol
1000 respondentov, mladých ľudí v SR. Výberová vzorka bola konštruovaná kvótne podľa
výberových znakov a predstavovala reprezentatívny súbor vzhľadom na populáciu mládeže
Slovenska
Sledované znaky: pohlavie, vek, stav, národnosť, vzťah k náboženstvu a viere, veľkosť trvalého bydliska respondenta, najvyššie ukončené vzdelanie, ekonomická aktivita, a typ navštevovanej školy a kraj SR, pričom údaj o type navštevovanej školy vypĺňali len žiaci a
študenti.
2. Metodika zberu dát: Terénny zber dát bol uskutočnený prostredníctvom anketárskej siete
Agentúry sociálnych analýz ASA, s.r.o. Zber dát prebiehal formou riadeného rozhovoru
anketára s respondentom v mieste bydliska, pričom podmienkou bola neprítomnosť tretej
osoby pri realizácii rozhovoru.
3. Termín zberu dát: máj 2005
4. Vyhodnotenie záznamov o priebehu výskumných rozhovorov: K povinnostiam každého anketára bolo vykonať záznam o uskutočnených rozhovoroch. V rámci záznamu bola
stanovená požiadavka uviesť hlavný dôvod odmietnutia rozhovoru. Najčastejším dôvodom
odmietnutia rozhovoru bol veľký rozsah sledovaných otázok a nedostatok času na túto činnosť.
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5. Nahrávanie dát: Dáta uvedené v dotazníkoch boli nahrávané do systémového súboru
SPSS zrkadlovo, ako nevážené. Získané numerické údaje /napr. vek/ boli nahrávané v podobe uvedenej respondentom /nekategorizované/.
Publikácie
Pétiová M. - Bieliková M.: Situačná analýza postavenia mládeže v Slovenskej republike.
ÚIPŠ, Bratislava 2005.
Citácia:
Sociálno-patologická problematika mládeže v SR, ÚIPŠ, október 2005
Situačná analýza postavenia mládeže v SR, ÚIPŠ, november 2005
Dostupnosť dátového súboru:
neprístupný pre verejnosť
Data file v SPSS:
neprístupný pre verejnosť
Ďalšia dokumentácia:
neprístupný pre verejnosť
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Prieskum pre potreby kampane „KAŽDÝ INÝ- VŠETCI ROVNÍ"
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 010
Autor výskumu: Elena Gallová Kriglerová, IUVENTA v Bratislave
Obdobie zberu dát: 2006 (pilotná štúdia), 2006 (hlavný výskum)
Zber dát: Terénny zber dát realizovala Agentúra sociálnych analýz "ASA", s.r.o.

Abstrakt
Kampaň Rady Európy „KAŽDÝ INÝ- VŠETCI ROVNÍ" prebieha v rokoch 2006 a 2007 na
národných úrovniach vo viacerých štátoch Európy. Projekt kampane obsahuje špecifickú požiadavku poznať aké názory a postoje majú mladí ľudi k danej téme pred jeho začiatkom a po
jeho skončení. Doterajšie výskumy zamerané priamo na mládež sa snažili iba identifikovať
nakoľko sú mladí ľudia oboznámení s problematikou ľudských práv a nakoľko sú otvorení
dodržiavať myšlienky tolerancie.
Tento výskum sa opiera o tri piliere kampane:
• Rozmanitosť – vnímanie odlišnosti, tolerancia k iným, názory na znevýhodnenie a diskrimináciu, vzťahy mladých ľudí s príslušníkmi národnostných, sexuálnych, náboženských
menšín a inak znevýhodnených skupín mladých ľudí
• Ľudské práva – znalosti z oblasti ľudských práv, názory na vzdelávanie k ľudským právam na Slovensku, dodržiavanie ľudských práv
• Občianska participácia mladých ľudí a neformálne vzdelávanie – miera participácie
mladých ľudí na živote spoločnosti, organizovanosť mladých ľudí a záujem o aktivity súvisiace s témami kampane. Výsledky výskumu prinášajú základné zistenia, ktoré môžu prispieť k efektívnejšiemu skúmaniu danej problematiky, ale predovšetkým ku komplexnejšiemu prístupu k práci s mládežou. Jedným z parciálnych cieľov výskumu bolo naformulovať základné odporúčania pre politiku mládeže, ktorá by mala zohľadňovať postoje a názory mladých ľudí, ale aj ich znalosti a ochotu participovať na občianskom živote spoločnosti.
Koncepcia výskumu bola konzultovaná s predstaviteľmi Ústavu informácii a prognóz školstva v Bratislave (dr. M. Bieliková a dr. M. Slovikova), CERYS FF UCM (prof. L. Macháček), výskumnej agentúry ASA (dr. V. Palásek), a IUVENTY (dr. J. Jambrichová).
Výskumná vzorka a výskumné nástroje: Reprezentatívnu vzorku tvorilo 1187 mladých
ľudí vo veku 14 – 26 rokov. Reprezentatívna vzorka bola tvorená s cieľom porovnať údaje za
rôzne vekové, vzdelanostné skupiny mladých ľudí, ľudí s rôznym zamestnaneckým statusom,
národnosťou a vierovyznaním. Výskum bol realizovaný vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Výskumnou technikou bol štandardizovaný dotazník, ktorý sa použil pri rozhovore
face to face.
Výsledky výskumu
Mladí ľudia pomerne citlivo vnímajú problematiku znevýhodnenia a diskriminácie rôznych
skupín obyvateľstva. Často bývajú svedkami porušovania ľudských práv. Ich postoje k men75

šinám sú ovplyvnené mnohými predsudkami. Pretrváva u nich ľahostajnosť k tomu, aké dôsledky má pre jednotlivé znevýhodnené skupiny. Mladí ľudia prejavujú nízku ochotu aktívne
sa zapojiť do obrany práv znevýhodnených skupín obyvateľstva a dozvedieť sa viac o tejto
problematike.
Mladí ľudia oveľa menej vnímajú problematiku znevýhodnenia a diskriminácie ako
celá populácia Slovenska. Otvára sa teda priestor na mnohé aktivity zamerané na zlepšenie
vnímania problematiky diskriminácie a tolerancie na Slovensku. Práve mladí ľudia by mali
byť hlavnou cieľovou skupinou aktivít zameraných na šírenie tolerancie a akceptácie rozmanitosti.
Skupinou obyvateľstva, ktorá je vnímaná mladými ľuďmi najviac negatívne sú Rómovia. Predsudky voči nim sú hlboko zakorenené a prítomné vo všetkých vekových a vzdelanostných kategóriách. Aktivity v rámci kampane by mali byť zamerané na poukazovanie toho, že Rómovia nie sú homogénnou skupinou obyvateľstva a na prezentáciu pozitívnych príkladov. Keďže negatívne postoje sú najsilnejšie u tých mladých ľudí, ktorí žiadnych Rómov
nepoznajú, je vysoko pravdepodobné, že ich postoje sú formované v procese socializácie
vplyvom médií. V kampani by preto mali byť podporované projekty na vzájomné oboznamovanie kultúr a života Rómov a nerómov na Slovensku.
Homosexualita je na Slovensku stále tabuizovanou témou. Oveľa významnejšie ako
negatívne postoje k homosexuálom sa ukazuje absolútna neinformovanosť mladých ľudí o
tejto téme. Mladí ľudia nemajú jednoznačne vyprofilované názory. Aktivity v rámci kampane
by sa teda mali orientovať predovšetkým na zvyšovanie informovanosti mladých ľudí o tejto
téme a na začatie verejnej diskusie. Ukazuje sa totiž, že čím viac informácií ľudia majú a čím
viac poznajú vo svojom okolí ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou, tým sú ich postoje tolerantnejšie.
Informačná kampaň na zvyšovanie tolerancie k utečencom a migrantom by sa mala
zamerať predovšetkým na študentov základných škôl a stredných odborných učilíšť a na mladých ľudí z menších sídiel. Mladí ľudia sú nedostatočne informovaní o organizáciách, ktoré
sa venujú pomoci ľuďom, ktorých práva sú porušované. Slovenské organizácie (predovšetkým Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) by mali oveľa intenzívnejšie informovať
o svojej činnosti, predovšetkým medzi mladými ľuďmi.
Výučba k ľudským právam by mala prebiehať na školách menej formálne, študenti a
žiaci by privítali skôr názorné príklady, väčší priestor na diskusiu a najmä prepojenie teórie na
prax. Celkovo mladí ľudia nevedia zaujať jednoznačný postoj k tomu, ako sú ľudské práva na
školách vyučované. V rámci kampane by preto mali byť podporované projekty a aktivity,
ktoré prinášajú inovatívne formy výučby k ľudským právam.
Participácia mladých ľudí na veciach verejných je pomerne nízka. Jedným z najvýznamnejších zistení kampane je to, že samotná aktívna participácia mladých ľudí a ich organizovanosť neovplyvňuje postoje mladých ľudí k znevýhodneným skupinám a menšinám.
Mládežnícke organizácie by preto mali vyvíjať viac aktivít zameraných na zvyšovanie tolerancie svojich vlastných členov.
Odporúčania výskumu
Ochota aktívne ovplyvňovať dianie vo svojom okolí je najvyššia u študentov gymnázií a vysokých škôl. Títo mladí ľudia by v rámci kampane mali byť oslovení, aby realizovali aktivity
zamerané na zvyšovanie tolerancie a aktívnej participácie. Približne štvrtina respondentov vo
výskume nemala doteraz na to príležitosť. V rámci kampane by preto mali byť podporované
projekty, ktoré budú aktívnejšie zapájať mladých ľudí, ktorí majú záujem o témy rozmanitosti, znevýhodnenia a diskriminácie a zároveň motivovať tých, ktorí doteraz o takéto aktivity
záujem neprejavili.
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Školenia a semináre pozitívne ovplyvňujú postoje mladých ľudí k znevýhodneným
skupinám a menšinám. Záujem o takéto aktivity sa prejavuje predovšetkým u žiakov základných a študentov stredných škôl. Semináre by však mali byť realizované neformálnou formou. Za najpútavejšie aktivity v rámci kampane považujú mladí ľudia propagačné materiály a
koncerty. Ideálne preto je, ak sú koncerty a propagačné materiály sprevádzané aj ďalšími aktivitami, ktoré umožňujú hlbší vzhľad do problematiky.
Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia osobne spoznávali príslušníkov jednotlivých menšín. Tí mladí ľudia, ktorí majú osobné kontakty s príslušníkmi menšín (či už národnostných,
náboženských sexuálnych a iných) majú k nim oveľa pozitívnejšie postoje a vnímajú ich znevýhodnenie oveľa citlivejšie ako tí, ktorí s nimi do kontaktu neprichádzajú vôbec.
Literatúra
Záverečná správa z výskumu:
Elena Gallová Kriglerová (Centrum pre výskum etnicity a kultúry) Prieskum názorov mladých ľudí pre potreby kampane „ALL DIFFERENT – ALL EQUAL" „KAŽDÝ INÝ- VŠETCI ROVNÍ" ( november 2006), 38 s.
Ostatné dokumenty dostupné na: www.vyskummladeze.sk
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Kultúrno-umelecká edukácia a formovanie hodnotovej orientácie
mládeže
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 017
Autor výskumu: Naďa Lohynová, Pedagogická fakulta TU, Trnava
Obdobie zberu dát: 2006
Zber dát: osobná distribúcia v spolupráci s pedagogickými zamestnancami príslušných škôl
a školských zariadení

Abstrakt
Výskum je zameraný na skúmanie vplyvu neformálnej kultúrno-umeleckej edukácie na formovanie hodnotovej orientácie mládeže. Poukazuje na postoje mládeže k hodnotám estetickým, ekonomickým, mravným, sociálnym a vzdelávacím. Porovnáva hodnotové orientácie
študentov gymnázií zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Ukrajiny. Výsledky výskumu sú podnetné pre zefektívnenie práce s mládežou vo voľnom čase v školách, školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a mládežníckych mimovládnych organizáciách.
Ciele výskumu
• zistiť vplyv kultúrno-umeleckej edukácie na formovanie hodnotovej orientácie mládeže,
• zistiť vplyv kultúrno-umeleckej edukácie na formovanie estetických, sociálnych, mravných
a vzdelávacích hodnôt,
• zistiť, či sa prejavujú rozdiely v hodnotovej orientácii medzi respondentmi zo SR, ČR a
Ukrajiny.
Metodika výskumu a výskumná vzorka
Štandardizovaný dotazník HO-PO-MO (J. Vonkomer, 1991), likertová postojová škála (15
položiek). Výskumnú vzorku tvorilo 309 respondentov, z toho 113 zo Slovenskej republiky,
107 z Českej republiky a 89 z Ukrajiny. Výskum bol realizovaný v Nitre, Prahe a Užhorode
na vybraných gymnáziách, v školských výchovovno-vzdelávacích zariadeniach a na ZUŠ.
Výskum bol realizovaný náhodným výberom. Je reprezentatívny iba pre mládež študujúcu na
gymnáziách. Umožňuje komparáciu hodnotovej orientácie mládeže v rámci troch krajín Európy.
Vek a pohlavie respondentov: 15 -18 rokov, 40% chlapci a 60% dievčatá
Obdobie zberu výskumných dát: máj – jún 2006 (Nitra, Praha, Užhorod).
Predmet výskumu
Hodnotová orientácia študentov gymnázií navštevujúcich vo voľnom čase záujmové útvary
kultúrno-umeleckého zamerania. Postoje študentov k hodnotám estetickým, ekonomickým,
mravným, sociálnym a vzdelávacím.
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Výsledky výskumu
Spôsob trávenia voľného času mládeže je najviac ovplyvnený sociálnymi hodnotami. Mladí
ľudia počas štúdia na strednej škole preferujú vo voľnom čase venovanie sa blízkym a priateľom. Možnosť vzdelávania sa vo voľnom čase je pre mladých menej atraktívna, avšak významnejšia ako návšteva kultúrnych podujatí či ekonomicky prospešná činnosť. Tráviť voľný
čas vzdelávaním je významnejšie pre respondentov z ČR ako zo SR či UKR. Záujem o návštevu kultúrnych podujatí vo voľnom čase je väčší u respondentov navštevujúcich záujmové
útvary alebo inštitucionálne zariadenia umeleckého zamerania.
V otázkach štátnej politiky mládež vo všetkých troch skúmaných štátoch považuje za
prioritné sociálne zabezpečenie občanov. O niečo menej významným je zvyšovanie úrovne
ekonomiky štátu a prehlbovanie vzdelania občanov, ktoré je pre respondentov z ČR významnejšie.
Väčšina respondentov chce vyniknúť vo vedomostiach. Menej významné je vyniknutie v sociálnej oblasti. Vyniknutie v niektorom druhu umenia je atraktívnejšie v porovnaní s
možnosťou vysokého zárobku, pričom počty respondentov navštevujúcich záujmové útvary
alebo inštitucionálne zariadenia umeleckého zamerania sú v tejto kategórii takmer dvojnásobne väčšie.
Študenti nestotožňujú možnosť vyniknutia s možnosťou pracovného uplatnenia. Kým
v orientácii na vyniknutie dominuje oblasť vzdelania, v pracovnom uplatnení prevažuje ekonomická oblasť. Uplatnenie sa v umeleckej oblasti je významnejšie pre respondentov navštevujúcich záujmové útvary umeleckého zamerania, pričom je percentuálne totožné s možnosťou vyniknutia. Pozícia úspešného výskumníka je pre respondentov zo SR a UKR menej príťažlivá, naopak pre respondentov z ČR zo všetkých oblastí najvýznamnejšia.
Medzi postojom k hodnotám a uznávaním hodnoty sa u mládeže neprejavili výrazné
rozdiely, pričom výsledky korešpondujú s výskumami iných autorov (Klčovanská 2002, 2004,
Sak 2004). Najvýraznejšie sa u mládeže prejavil postoj k hodnote zdravie a mravným hodnotám. Zachovala sa dominancia vzdelávacích hodnôt nad hodnotami ekonomickými. Postoj k
umeleckým hodnotám je významnejší u študentov navštevujúcich záujmové útvary umeleckého zamerania.
Z hľadiska motivačných činiteľov mládež za najvýznamnejší motív považuje uspokojovanie záujmov, ktoré je významnejšie pre respondentov navštevujúcich umelecky zamerané
záujmové útvary. O niečo menší význam má pre respondentov radosť zo subjektívneho prežívania dosiahnutých výsledkov. Incentívy ekonomického charakteru ako napr. výška platu a
možnosť pracovného postupu sú vnímané mládežou menej intenzívne. Diskrepancia s vyššie
uvedenými výsledkami v oblasti ekonomického uplatnenia môže byť podmienená o.i. nevyhraneným hodnotovým systémom.
Vplyv kultúrno-umeleckej edukácie sa výrazne prejavil pri formovaní estetických a
mravných hodnôt, zatiaľ čo pri sociálnych a vzdelávacích hodnotách bol štatisticky nevýznamný. Postoj umelecky zameraných respondentov k ekonomickým hodnotám je v porovnaní s inými respondentmi menej významný.
Študenti navštevujúci záujmové útvary umeleckého zamerania vo všetkých skúmaných oblastiach zameraných na oblasť kultúry a umenia vykazovali vyššie skóre v porovnaní
so študentmi, ktorí sa vo voľnom čase nezapájajú do organizovanej kultúrno-umeleckej činnosti.
Odporúčania výskumu
Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrno-umeleckých aktivít pre mládež vo voľnom čase v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, zvýšiť angažovanosť mládeže v kul79

túrno-umeleckých podujatiach a podporovať ich propagáciu v médiách na miestnej, regionálnej a štátnej úrovní.
Publikácie
Lohynová, Naďa. 2006. Edukácia mládeže vo voľnom čase. Nitra: PF UKF, s. 200. Kvalifikačná práca. Nepublikovaný materiál.
Lohynová, Naďa. 2007. Možnosti formovania hodnotovej orientácie mládeže prostredníctvom
kultúrno-umeleckej edukácie. In: Hodnoty a výchova. Brno: PdF MU, s. 345-350, ISBN
978-80-86633-78-7.
Lohynová, Naďa. 2008. Kultúrno-umelecká edukácia ako činiteľ formovania hodnotovej
orientácie mládeže. In: Pedagogika voľného času – teória a prax. Trnava: PF TU, s. 312
– 318, ISBN 978-80-8082-171-5.
Dostupnosť dotazníka:
je prístupný pre verejnosť na www.vysklummladeze.sk
Citácia:
Edukácia mládeže vo voľnom čase. Nitra: PF UKF, 2006
Dostupnosť dátového súboru:
nie je prístupný pre verejnosť
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OECD PISA 2006 (Programme for International Student Assessment)
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 016
Autori výskumu: OECD, prostredníctvom konzorcia vedeného Austrálskou radou pre výskum vo vzdelávaní (ACER), expertných skupín pre jednotlivé oblasti (čitateľskú gramotnosť - REG, matematickú gramotnosť - MEG, prírodovednú gramotnosť - SEG), národných
koordinačných centier a národných koordinátorov štúdie, ako aj riadiaceho výboru pre štúdiu
PISA (PGB)
Obdobie zberu dát: jar 2005 (pilotná štúdia), 13. - 24. 3. 2006 (hlavný výskum)
Zber dát: ŠPÚ (ŠPÚ sa zúčastnil aj tvorby a zodpovedal za adaptáciu a preklad používaných
nástrojov: testov, dotazníkov, pokynov pre školských koordinátorov štúdie, pokynov na administráciu nástrojov štúdie a pokynov na hodnotenie, ďalej zabezpečil výberovú vzorku v
spolupráci s ÚIPŠ a ACER, spracovanie údajov, tvorbu databáz a výstupy na národnej úrovni).
Riešiteľský tím ŠPÚ: Paulína Koršňáková (národná koordinátorka štúdie OECD PISA 2006
a zástupkyňa SR v PGB, členka SEG pre štúdiu PISA 2006), Martin Swan (manažér dát štúdie do roku 2006) a Jana Kováčová (manažérka dát štúdie od roku 2007, spoluautorka národnej správy).

Abstrakt
Štúdie OECD PISA 2006 sa zúčastnilo spolu 57 krajín sveta: všetkých 30 členských krajín
OECD a 27 ďalších, partnerských krajín. Slovenská republika sa zúčastnila štúdie OECD PISA druhý krát. PISA úlohy nevychádzali z učebných osnov, ich cieľom nebolo zistiť, ako
žiaci v jednotlivých krajinách ovládajú učebnú látku. PISA úlohy boli vytvorené v súlade s
modelom celoživotného vzdelávania na hodnotenie gramotnosti žiakov v troch oblastiach –
čitateľskej, matematickej a prírodovednej (tvorila ťažisko štúdie PISA 2006). Pod pojmom
gramotnosť sa v štúdii OECD PISA rozumie schopnosť aplikovať vedomosti a zručnosti získané v priebehu povinnej školskej dochádzky a prezentovať svoje názory a postoje. Hlavný
zber dát sa realizoval vo všetkých regiónoch Slovenska od 13. do 24. marca 2006. Štúdie sa
zúčastnilo viac ako 4731 žiakov (narodených v roku 1990) zo 189 základných a stredných
škôl (z toho 13 škôl s vyučovacím jazykom maďarským). Reprezentatívny a stratifikovaný
výber žiakov umožňuje zovšeobecniť získané výsledky na celý vzdelávací systém a výkony
dosiahnuté SR porovnať s výsledkami ostatných zúčastnených krajín. Výsledky štúdie na národnej úrovni prináša národná správa PISA 2006 – Slovensko, dostupná na www stránke ŠPÚ
(PISA Slovensko 2006 - Národná správa(4.26 MB) ).
Pilotné testovanie, ktorého cieľom bolo overiť používané nástroje - úlohy, testy, dotazníky, zachytiť všetky typy žiackych odpovedí a zdokonaliť pokyny na ich hodnotenie, sa
uskutočnilo v máji 2005 na vzorke 1800 žiakov.
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Konštrukcia výberovej vzorky
Požadovaná cieľová populácia pre projekt OECD PISA pozostáva v každej krajine z 15ročných žiakov (presne vo veku od 15 rokov a troch mesiacov do 16 rokov a 2 mesiacov),
ktorí navštevujú aspoň 7. ročník (počítané od začiatku povinnej školskej dochádzky).
Požadovaná cieľová populácia je určená tak, aby poskytla obraz o výsledkoch vzdelávacieho
systému na sklonku povinnej školskej dochádzky. Definícia populácie 15-ročných závisela aj
od dátumu testovania. Na Slovensku sa uskutočnilo v období od 1. marca do 31. mája a testovaní boli žiaci, ktorí sa narodili v roku 1990.
Išlo o dvojstupňový stratifikovaný výber.
Explicitnými premennými boli: kraj (8 krajov), typ školy (ZŠ, Gymnázium, iná SŠ), veľkosť školy - podľa počtu žiakov, narodených v roku 1989 (veľká - 35 a viac, malá 18 - 34,
veľmi malá do 17).
Implicitnými premennými boli: jazyk (SJ, MJ), podtyp školy (ZŠ, ŠZŠ, 8G, 4G, SOŠ, SOU,
ZSŠ).
Na ich základe bolo vytvorených 26 strát (PISA_STRAT)
• 01 - základné školy v bratislavskom kraji (veľké)
• 02 - gymnáziá v bratislavskom kraji (veľké)
• 03 – ostatné stredné školy v bratislavskom kraji (veľké)
• 04 - základné školy v trnavskom kraji (veľké)
• 05 - gymnáziá v trnavskom kraji (veľké)
• 06 - ostatné stredné školy v trnavskom kraji (veľké)
• .
• .
• .
• 22 - základné školy v košickom kraji (veľké)
• 23 - gymnáziá v košickom kraji (veľké)
• 24 - ostatné stredné školy v košickom kraji (veľké)
• 25 – malé školy cez všetky kraje
• 26 – veľmi malé školy cez všetky kraje
Z cieľovej populácie mohli byť vylúčené určité skupiny škôl a žiakov, kritériá na takéto vylúčenie však boli veľmi prísne. Podľa štandardov medzinárodnej štúdie OECD PISA bolo možné vylúčiť celé školy, ktoré navštevovalo spolu najviac 2,5% žiakov a ďalších 2,5% žiakov
mohlo byť vylúčených v rámci škôl. Čo sa týka vylúčenia celých škôl, štandardy pripúšťali
vylúčenie 0,5% žiakov z technických dôvodov – logisticky, alebo finančne príliš náročné testovanie. V prípade SR boli z tohto dôvodu z testovania vylúčené školy s vyučovacím jazykom
ukrajinským (8 škôl – 38 žiakov) a s vyučovacím jazykom bulharským (2 školy – 19 žiakov),
na ktoré by sme v súlade s technickým štandardom štúdie potrebovali testy a dotazníky preložené do ukrajinského, resp. bulharského jazyka. Ďalšie 2% žiakov bolo možné vylúčiť prostredníctvom vylúčenia škôl navštevovaných LEN žiakmi so špeciálnymi potrebami – ťažšie
postihnutia. V prípade SR boli z testovania vylúčené niektoré špeciálne základné školy a odborné učilištia (232 škôl – 1 187 žiakov). Čo sa týka vylúčenia žiakov v rámci škôl, štandardy
umožňovali vylúčiť časť žiakov školy, ktorí mali ťažšie formy fyzického alebo mentálneho
postihnutia, alebo mali obmedzenú znalosť testovacieho jazyka. Celková cieľová populácia
bola potom stanovená na 75 883 žiakov, čo predstavovalo 96,75 percenta z celkovej populácie
15 ročných. Z tohto čísla sa vychádzalo pri určení vzorky pre Slovenskú republiku. Školy boli
82

zoradené podľa veľkosti a proporčne k celkovej populácii, určený počet vybratých škôl bol
193 škôl s počtom žiakov 5 255.
Pri tvorbe obrazu o základnom súbore (populácia 15 ročných žiakov v SR) sme vychádzali z údajov poskytnutých ÚIPŠ. Išlo o databázu všetkých základných a stredných škôl
spolu s počtom 15 ročných študentov v školskom roku 2004/2005 (čiže vlastne o rok starších
ako bola cieľová populácia).
Aby testovanie prebehlo úspešne, do výskumu sa muselo zapojiť 85 percent z oslovených škôl. Z týchto škôl bolo vybratých náhodným výberom 35 žiakov (pri malých a veľkých
školách boli do vzorky zaradení všetci žiaci školy narodení v roku 1990 a navštevujúci aspoň
7. ročník). Vyžadovala sa účasť aspoň 80 percent vybratých žiakov.
Štúdie sa zúčastnilo 4731 žiakov zo 189 škôl.
Metodika zberu dát
V rámci štúdie OECD PISA 2006 sa administrovalo 14 variantov testovacích zošitov na hodnotenie prírodovednej, čitateľskej a matematickej gramotnosti. Testy žiakom zadávali podľa
jednotných pokynov vyškolení pedagógovia vo vyučovacom jazyku zúčastnených žiakov.
Každý žiak mal na vyriešenie prideleného testu 120 minút a riešil štyri skupiny úloh. V roku
2006 boli dve až tri z týchto štyroch skupín tvorené prírodovednými úlohami, niektoré z nich
obsahovali otázky zisťujúce postoj žiaka k danej téme (tieto sa však nepodieľali na výslednom
skóre). Ostatné skupiny obsahovali úlohy testujúce čitateľskú a matematickú gramotnosť žiaka. PISA test obsahoval otázky, ktoré si vyžadovali od žiakov tvorbu odpovedí ich vlastnými
slovami, ale aj úlohy s výberom či viacnásobným výberom odpovede. Otázky zoskupené v
rámci jednotlivých úloh vychádzali z podnetu tvoreného textom alebo obrázkom (ukážky úloh
sú k dispozícii v publikácii Úlohy 2000 - čítanie (28.49 MB) a Úlohy 2003 - matematika (641.75 KB) ).
Po ukončení testovania žiaci vyplňovali aj dotazníky (45 minút) zamerané na zisťovanie ich zázemia, záujmu a motivácie v oblasti prírodovedného vzdelávania ( Žiacky dotazník (816.04 KB) ). Súčasťou žiackeho dotazníka bola aj časť venovaná IKT ( Dotazník
IKT (228.24 KB) ).
Riaditelia zúčastnených škôl vypĺňali dotazník zameraný na zisťovanie demografických charakteristík a hodnotenie kvality školského prostredia z pohľadu vzdelávania (Školský
dotazník (597.53 KB) ).
Zistenia
VÝSLEDKY SLOVENSKÉHO ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU SÚ POD PRIEMEROM OECD
VO VŠETKÝCH TROCH OBLASTIACH – čitateľskej, matematickej aj prírodovednej gramotnosti.
Čitateľská gramotnosť
V roku 2006 dosiahlo Slovensko priemerné skóre 466 bodov (úroveň 2 z piatich úrovní) Bodové skóre Slovenska sa v roku 2006 v porovnaní s rokom 2003 znížilo o 3 body (469), ale
celkový výsledok sa štatisticky významne nezmenil (o 6 bodov klesol aj priemer OECD).
V rebríčkoch umiestnenia zostala naša krajina zhruba na rovnakej pozícii:
• na 23. až 26. mieste spomedzi 30 krajín OECD
• na 31. až 35. mieste zo všetkých 57 zúčastnených krajín (okrem USA, kde sa pri administrácii vyskytli technické problémy)
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Poznámka: V roku 2003 sme obsadili 29. až 31. miesto, ale do štúdie bolo zapojených len 41
krajín (spracovaných 40 krajín, Veľkej Británii sa nepodarilo splniť podmienku minimálnej
účasti škôl zo vzorky).
Matematická gramotnosť
V roku 2006 dosiahlo Slovensko priemerné skóre 492 bodov (úroveň 3 zo šiestich úrovní),
čím sme sa dostali tesne pod priemer OECD (498 bodov v roku 2006) – štatisticky významný
rozdiel. V roku 2003 sme dosiahli bodové skóre 498 bodov, čo stačilo na to, aby sme boli v
priemere OECD (500 bodov v roku 2003).
V rebríčkoch umiestnenia zostala naša krajina zhruba na rovnakej pozícii:
• na 17. až 23. mieste spomedzi 30 krajín OECD
• na 23. až 30. mieste zo všetkých 57 zúčastnených krajín
Poznámka: V roku 2003 sme obsadili 18. až 25. miesto, ale do štúdie bolo zapojených len 41
krajín (spracovaných 40 krajín, Veľkej Británii sa nepodarilo splniť podmienku minimálnej
účasti škôl zo vzorky).
Prírodovedná gramotnosť
V roku 2006 dosiahlo Slovensko priemerné skóre 488 bodov (úroveň 3 zo šiestich úrovní).
Porovnanie s predchádzajúcim cyklom nie je možné, lebo rámec pre tvorbu úloh z prírodovednej gramotnosti bol rozšírený a do testovania bola zahrnutá nová skupina úloh sledujúca
poznatky o prírodných vedách (vedomosti o vedeckom výskume, postupoch a ich spracovaní).
Toto malo podstatný vplyv na naše umiestnenie (pod priemerom OECD , 500 bodov v roku
2006).
V rebríčkoch sa naša krajina umiestnila nasledovne:
• na 20. až 25. mieste spomedzi 30 krajín OECD
• na 26. až 34. mieste zo všetkých 57 zúčastnených krajín
Ostatné zistenia
Sociálno-ekonomické zázemie na Slovensku
V rámci štúdie PISA bolo merané sociálno-ekonomické zázemie žiakov pomocou indexu
ESCS (na základe povolania rodičov, najvyššie dosiahnutého vzdelania otca alebo matky a
vybavenia domácnosti). Medzi žiakmi v jednotlivých krajinách OECD je vo výkone v každej
z PISA oblastí väčší rozdiel (variabilita) ako medzi najviac a najmenej úspešnou krajinou. V
rámci konkrétnej krajiny OECD predstavuje v priemere 33% týchto rozdielov variabilita medzi školami. Na Slovensku sa opäť potvrdil podstatne vyšší podiel variability škôl na celkovej
variabilite – takmer 41%.
Podobne ako v roku 2003 sa aj v roku 2006 potvrdil významný vplyv sociálnoekonomického zázemia žiakov na ich výkon v testovaní. Tento je na Slovensku štatisticky
významne vyšší ako v priemere OECD. Bodový rozdiel vo výkone žiakov s lepším sociálnoekonomickým zázemím predstavuje na Slovensku 45 bodov na jednu jednotku ESCS (v priemere OECD je to 40 bodov).
Informačné technológie na Slovensku
Vybavenie počítačmi a ich využívanie sa výrazne zlepšilo, školy sú podstatne lepšie vybavené
ako v roku 2003. Významný nárast nastal najmä na základných školách, kde sa priemerný
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počet počítačov zdvojnásobil (PISA 2003: 12 PC na 1 ZŠ, PISA 2006: 24 PC na 1 ZŠ). Dôležitým zistením je aj nárast skutočného využívania počítačov na škole žiakmi (výrazne sa zvýšilo využívanie PC na komunikáciu a prácu s internetom).
Odporúčania
Stále aktuálne sú odporúčania vypracované na základe výsledkov štúdie OECD PISA 2003 z
oblasti čitateľskej a matematickej gramotnosti:
• PISA SK 2003 – Matematická gramotnosť
• Čitateľská gramotnosť slovenských žiakov v štúdii PISA 2003
Spracovanie dát
Dáta uvedené v dotazníkoch sa nachádzajú v súbore ziacky2006.sav a skolsky2006.sav. Pri
spracovaní dát zo žiackych dotazníkov je potrebné dáta vážiť finálnou váhou žiaka
(w_fstuwt). Súbor obsahuje okrem uvedených finálnych váh aj 80 replikačných váh, ktoré sa
využívajú pri výpočte štandardnej chyby. Tento model vychádza z 2-stupňového výberu
vzorky a využíva Fayovu modifikáciu BBR (Balanced Repeted Replication).
Súbor skognitiv2006.sav obsahuje kognitívne dáta získané z testovacích zošitov (skórované). Otázky zaradené do testovania boli rôznej obtiažnosti. Proces, používaný v
OECD/PISA na zachytenie obtiažnosti a schopností, je Item response theory (IRT). IRT je
matematický model, používaný na odhad pravdepodobnosti, že určitá osoba bude na danú
úlohu zo špecifikovaného súboru odpovedať správne. Táto pravdepodobnosť sa modeluje na
celom kontinuu, ktoré zahŕňa výkon osoby a tiež zložitosť položky, jej obtiažnosti. Toto kontinuum obtiažnosti a výkonu sa nazýva „Raschova škála". Obtiažnosť položky a skóre žiakov
sú na tej istej škále. Na základe tohto modelu bolo každému žiakovi pre každú doménu zvlášť
priradených päť hodnôt skóre, tzv. "plausible values" (PV1 – PV5), ktoré sú v súbore ziacky.sav. Pri spracovaní dát, ktoré sa týkajú výkonu žiakov v jednotlivých doménach, je
nevyhnutné pracovať s piatimi sadami PVs.
Podrobnejšie informácie o teoretických východiskách a postupoch pri analýzach sú dostupné v anglickom jazyku:
•
PISA 2003 SPSS data manual (manuál pre užívateľov SPSS)
•
PISA 2003 SAS data manual (manuál pre užívateľov SAS)
Spracované výsledky zo štúdie PISA 2006 sú voľne dostupné:
•
PISA Slovensko 2006 - Národná správa (v slovenskom jazyku)
•
PISA 2006 results (široké spektrum informácií v anglickom jazyku)
Dátové súbory za SR v SPSS na: www.vysklummladeze.sk
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Úroveň mediálnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 018
Autor výskumu: Norbert Vrabec, Filozofická fakulta UKF, Nitra Ústav pre výskum verejnej
mienky pri Štatistickom úrade SR (ďalej iba ÚVVM)
Obdobie zberu dát: 22. 10. do 6.11. 2007
Zber dát: Terénny zber dát uskutočnila Agentúra sociálnych analýz ASA, s.r.o. prostredníctvom siete vyškolených anketárov metódou osobného rozhovoru (štandardizovaný rozhovor
školeného anketára s respondentom), ktorý bol zaznamenávaný do dotazníka a testu a následne elektronicky spracovaný do dátovej matice. Získané údaje sme následne spracovali a
ďalej analyzovali štandardnými štatistickými postupmi a metódami prostredníctvom programu SPSS.

Abstrakt:
Na prelome októbra a novembra 2007 sa na Slovensku uskutočnil reprezentatívny výskumu s
názvom Mládež a médiá – úroveň mediálnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku. Cieľom
tohto projektu bolo predovšetkým preskúmať správanie a reakcie mladých ľudí ako jedného
zo segmentov mediálneho publika, ako aj zistiť akým spôsobom používajú najnovšie mediálne technológie na komunikovanie vlastných myšlienok, informácií a názorov. Výskumná úloha venuje osobitnú pozornosť interpretácii množstva kvantitatívnych dát, ktoré dokumentujú
kontext a spôsoby sledovania a používania médií u mladých ľudí vo veku od 13 do 22 rokov:
vysokoškolákov, stredoškolákov a žiakov základnej školy. Výskum prináša tiež viacero dôležitých zistení o zručnostiach mladých ľudí v súvislosti s používaním jednotlivých mediálnych
technológií a obsahu mediálnej produkcie.
Ciele výskumu:
1) Zmapovať koľko času mladí ľudia trávia sledovaním/používaním jednotlivých druhov médií a aká je kvalita ich „styku“ s médiami.
2) Preskúmať o aké typy mediálneho obsahu sa mládež zaujíma, ako ich vníma a či dokáže z
mediálnej produkcie selektovať informácie, ktoré rozvíjajú jej individuálne a skupinové potreby a záujmy.
3) Zistiť či mladí ľudia v rodinnom prostredí zdieľajú pri používaní médií nejaké pravidlá, či
o mediálnom obsahu diskutujú s rovesníkmi, rodičmi, učiteľmi a ďalšími skupinami osôb.
4) Objasniť či a akým spôsobom dospievajúca generácia používa mediálne technológie na
kreatívne vyjadrenie a komunikovanie vlastných myšlienok, informácií a názorov.
5) Preskúmať či mladí ľudia správne rozumejú tomu, prečo sú jednotlivé mediálne obsahy
vytvárané, či v nich dokážu identifikovať prípadné manipulatívne prvky, správne identifikovať významy jednotlivých posolstiev a rozlíšiť názor od názorovo nezaťaženej informácie.
Metodika výskumu a výskumná vzorka:
V rámci projektu sme využili kvantitatívne empirické metódy výskumu – kombináciu dotazníka a písomných testov a ich obsahovú analýzu a vyhodnocovanie. Tieto podklady boli vytvorené v prípravnej fáze výskumnej úlohy. Pre každú z cieľových skupín boli vytvorené samostatné testy a dotazníky. Veľká časť otázok a úloh je však zhodná pre všetky tri cieľové
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skupiny. Dôvodom je najmä snaha o to, aby boli výstupy z jednotlivých kategórií testov a
dotazníkov obsahovo kompatibilné a aby jednotlivé zistenia bolo možné navzájom porovnávať. Takto zvolená výskumná technika umožnila získať informácie od relatívneho veľkého
počtu respondentov, v pomerne krátkom čase a s vysokou výpovednou hodnotou.
Celkový počet respondentov bol 674: z toho 206 respondentov – vysokoškolských
študentov, 188 respondentov z radov stredoškolákov a 180 respondentov z radov starších žiakov základných škôl (7. až 9.ročník). Sledované znaky: vek, pohlavie, kraj, veľkosť trvalého
bydliska, typ školy, navštevovaný ročník. Výberové vzorky boli konštruované ako kvótne
podľa výberových znakov. Vzorky sú na sebe nezávislé.
Predmet výskumu:
Mediálna gramotnosť ako jedna z kľúčových kompetencií. Zisťovanie spôsobilosti respondentov vyhľadávať, analyzovať, kriticky hodnotiť a produkovať informácie v rôznych formátoch. Pri koncipovaní parametrov výskumnej úlohy sme vychádzali z definície: „Mediálna
gramotnosť je schopnosť prístupu, analyzovania, hodnotenia a vytvárania informácií so špecifickými výstupmi a v rôznych formátoch „ V tejto formulácii sa rozlišujú štyri základné parametre mediálnej gramotnosti: schopnosť získať prístup k informáciám z médií, analyzovať
ich, podrobiť ich hodnoteniu a byť schopný samostatne informácie vytvárať. Uvedené štyri
prvky tvoria zároveň podstatu najdôležitejších kompetencií, ktoré by si mal mediálne gramotný človek osvojiť.
Závery výskumu:
1) Poznatky získané v rámci výskumu mediálnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku v
zásade potvrdili predpoklady a očakávania sformulované vo východiskových hypotézach.
2) Súčasná mladá generácia v plnom rozsahu využíva možnosti a príležitosti, ktoré jej čoraz
viac globalizovaná mediálna kultúra ponúka. V súvislosti s možnosťami prístupu k jednotlivým médiám nie je ich potenciálny výber takmer vôbec obmedzený.
3) Problémom dneška už vonkoncom nie je nedostatok informácií – skôr naopak – málo výrazná je schopnosť a záujem o výber mediálnych formátov, ktoré nemajú len zábavnú funkciu, ale svojím obsahom a formou sú zároveň prínosom k plnohodnotnému prežívaniu osobného života, interakcii s rovesníkmi, participácii na živote komunity a pod.
4) Jedným z najdôležitejších zdrojov informácií, ale zároveň aj pasívnym modelom trávenia
voľného času, zostáva sledovanie televízie. Ako naznačujú výsledky nášho prieskumu, záujem čoraz širšej skupiny mládeže sa však presúva od televízneho vysielania k interaktívnym
formám obsahu zdieľaným v prostredí internetu (chat, diskusné fóra, sociálne siete ap). Za
istý problém považujeme predovšetkým to, že pomerne veľký podiel mladých ľudí využíva
tieto nové mediálne technológie výlučne na zábavu a neformálnu konverzáciu s rovesníkmi.
Poznanie tohto aspektu komunikácie je však na druhej strane aj veľkou príležitosťou pre aktívne zainteresovanie mládežníckych skupín do správne facilitovaných neformálnych diskusií
o spoločensky závažných témach – samozrejme vo forme primeranej, prístupnej a dostatočne
príťažlivej pre „on-line“ generáciu.
5) Výsledky výskumu potvrdili, že časť mladých ľudí disponuje istou mierou rezistencie voči
manipulatívnym tendenciám v spravodajstve, zábavných i reklamných mediálnych obsahoch.
Domnievame sa však, že ide skôr o akúsi intuitívnu spôsobilosť, ako o ucelený a funkčný
systém životných zručností umožňujúcich kritické hodnotenie mediálneho obsahu. Navyše
táto intuitívna schopnosť čeliť persuazívnym tendenciám je vo väčšine prípadov uplatniteľná
iba v rámci otvorených a veľmi zreteľných foriem manipulácie s publikom. Omnoho problematickejší a ťažšie identifikovateľný je preto stret mladých ľudí so skrytými a čoraz lepšie
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maskovanými pokusmi ovplyvňovať ich hodnotový systém, podporovať konzumné modely
správania, propagovať veku neprimerané a spoločensky neakceptovateľné prvky mediálneho
obsahu a pod.
6) V rámci výskumu sa tiež potvrdila potreba a plná opodstatnenosť zavedenia rôznych foriem formálneho i neformálneho mediálneho vzdelávania. Tie by mali viesť predovšetkým k
osvojeniu si základných princípov a zároveň praktickej aplikácii kritického hodnotenia techník, jazyka a konvencií používaných v procese mediálnej komunikácie a v rámci jej pôsobenia na cieľové skupiny publika.
7) Pozitívnym zistením vyplývajúcim z výstupov nášho výskumu je, že mladí ľudia majú záujem o diskusiu a zdieľanie zážitkov, poznatkov a skúseností súvisiacich s mediálnych obsahom. Pomerne veľká časť oslovených respondentov uviedla, že najdôležitejšími partnermi v
týchto rozhovoroch sú rodičia, čo je nesporne veľmi priaznivý signál. Omnoho negatívnejším
a veľmi závažným zistením je, že médiá a ich obsah nie sú príliš relevantnou témou pre veľkú
časť pedagógov, ale ani ďalších profesionálov a dobrovoľníkov pracujúcich s mladou generáciou. Toto zistenie iba potvrdzuje nevyhnutnosť transformácie tradičnej školy založenej na
memorovaní encyklopedických vedomostí k otvoreným vzdelávacím modelom založeným na
rozvoji jednotlivých kľúčových kompetencií a príprave mladých ľudí na zvládnutie praktických životných situácií a zručností. Dôležitou prierezovou témou podporujúcou tento nevyhnutný trend je práve mediálna výchova, ktorá v správne zvolenej forme prináša množstvo
podnetov a podkladového materiálu vhodného na rozvoj širokej škály životných zručností.
Odporúčania výskumu:
1) Je potrebné využiť skutočnosť, že súčasní mladí ľudia na Slovensku sú čoraz viac „on-line“
generáciou a maximálne zhodnocovať toto zistenie pri tvorbe informačných materiálov, poradenstva a nových foriem interaktívnej komunikácie určenej tejto cieľovej skupine. Práve týmto spôsobom možno aspoň čiastočne prispieť aj k usmerneniu mladých ľudí k hodnotným a
bezpečným obsahom, nielen v prostredí internetu, ale i ostatných médií.
2) Podporovať vytváranie špecializovaných webových portálov venovaných problematike
mediálnej gramotnosti a mediálnej výchovy – so zameraním na učiteľov, profesionálov i dobrovoľníkov
pracujúcich
s
mladými
ľuďmi,
rodičov
a
ďalšie
skupiny.
3) Maximálne využiť potenciál programu Mládež v akcii, OP Vzdelávanie a ďalších európskych fondov na organizovanie vzdelávacích aktivít zameraných na jednotlivé aspekty mediálnej gramotnosti – najmä pre učiteľov, pracovníkov s mládežou, mládežníckych lídrov.
4) Je potrebné využiť zistenie, že mladí ľudia radi a ochotne diskutujú o médiách. Vhodnou
formou môžu byť regionálne diskusné fóra, okrúhle stoly, neformálne tréningy ap. Do organizovania podujatí tohto druhu možno zapojiť nielen samotné školy, ale aj samosprávne orgány
- žiacke školské rady, mládežnícke parlamenty. Dôležitou cieľovou skupinou by sa mali stať
aj detské a mládežnícke kluby, centrá voľného času, pastoračné a komunitné centrá ap.
5) Podporovať vznik a činnosť nových internetových portálov, záujmových diskusných fór,
blogov a ďalších sociálnych sietí, ktorých obsah môžu vytvárať priamo mladí ľudia. Nemusí
pritom ísť len o zdieľanie textových informácií. Veľký potenciál majú aj interaktívne riešenia
súvisiace s fenoménom Web 2.0 – zdieľanie video a audio súborov, fotografií ap. Spektrum
potenciálnych tém je naozaj široké – od prevencie drogových závislostí, cez bezpečnosť na
internete až po diskusiu o rôznych mediálnych formátoch.
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6) Iniciovať vytvorenie a systematicky podporovať sieť iniciatívnych mladých ľudí pôsobiacich v jednotlivých regiónoch, ktorí by po potrebnom zaškolení mohli prinášať aktuálne spravodajstvo o akciách, aktivitách a príkladoch dobrej mládežníckej praxe. Malo by ísť vlastne o
akúsi mládežnícku mediálnu agentúru založenú na dobrovoľníckej báze, ktorej servis by bol
prostredníctvom samostatného webového portálu k dispozícii širokej verejnosti i profesionálnym médiám.
Publikácie
Vrabec, Norbert: Mládež a médiá – Úroveň mediálnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku, 1. vyd. Bratislava: IUVENTA, 2008, 40s.
Vrabec, Norbert: Mládež ako publikum médií. In: Matúš Jozef ed.: Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008.
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Abstrakt
Na prelome mesiacov október a november 2005 (870 respondentov) a 2007 (934 respondentov) sme uskutočnili sociologické výskumy študentov vysokých škôl na Slovensku. Ich poslaním bolo priniesť dôležité informácie o ich názoroch a postojoch, ako aj vedomostiach a
kompetenciách orientovať sa v zložitej oblasti občianskeho a politického života. Predovšetkým sme nazreli do problematiky rozvoja účasti študentov na samospráve ich vlastnej strednej školy. Výskum umožnil získať niekoľko informácií o činnosti akademických senátov na
vysokých školách v SR ako aj o Rade študentov vysokých škôl.
Ciele projektu a predmet výskumu
Ciele
Výskum v roku 2005 bol koncipovaný ako východisko pre monitoring indikátorov životnej
situácie vysokoškolskej a stredoškolskej mládeže na Slovensku, v ktorom oblasť politickej a
občianskej participácie mládeže má svoje dôležité miesto. Výskum v roku 2007 umožňuje v
niektorých oblastiach priniesť poznatky umožňujúce objasniť isté trendy participácie mladých
ľudí na občianskom živote konfrontujúc ich názory a postoje, správanie, politické znalosti a
občianske kompetencie tak ako si to vyžaduje pripravovaná koncepcia monitoringu občianskej a politickej participácie v Európskej únii.
Predmet výskumu
1. premeny politickej a občianskej participácie študujúcej mládeže od roku 2005 do roku
2007
2. úroveň politických vedomostí vysokoškolákov na podklade testov politických znalostí a
čitateľskej gramotnosti
3. participácia, motivácie a očakávania študentov na fungovaní školskej samosprávy , najmä
na činnosti akademických senátov.
4. získať informáciu či študenti vedia o existencii Rady študentov vysokých škôl
Výsledky výskumu
I. Politická socializácia vysokoškolskej mládeže
1.1. Celkový záujem o politiku dosahuje u vysokoškolákov 38%. Nemá žiadny záujem o politiku 20%. Prekvapuje až to, že tí, ktorí majú záujem o politiku sa politicky polarizujú. Z pô90

vodne veľkej skupiny zastávajúcej pozíciu „zlatého stredu“ na škále „ľavica a pravica“ v roku
2005 sa v roku 2007 presúva relatívne veľká skupina študentov smerom od stredu na ľavo i na
pravo. Môžeme teda hovoriť o výraznejšej politickej polarizácii študujúcej mládeže na vysokých školách. V prípade vysokoškolákov je jednoznačné posilňovanie pravicovej orientácie
nielen na úkor stredovej pozície, ale aj na úkor pôvodne ľavicovo orientovaných vysokoškolákov. Pre vysokoškolákov platí, že dôvera k politikom, politickým stranám, parlamentu v
roku 2007 je relatívne nízka (10-15%). Pre vysokoškolákov sa v podstate nič nezmenilo na
štruktúre dôvery(17,1% a 18,9%) a nedôvery (42,4% a 44,1%) k vláde SR v porovnaní rokov
2005 a 2007.
Európske inštitúcie (Európska komisia a Európsky parlament) i mimovládne organizácie (Greenpeace, Amnesty International), majú vyššiu dôvera (38%) ako nedôveru.
1.2. Očakávania mladých ľudí ako sa im bude dariť v budúcnosti v porovnaní s ich rodičmi
boli v roku 2005 celkovo optimistické. Očakávania vysokoškolákov ohľadne ich budúcnosti
boli optimistickejšie v roku 2005 (60%) a ako v roku 2007 (55%). Svoju budúcnosť hodnotia
aj tak, že „ bude horšia“ (18% v roku 2007, v roku 2005 iba 10%).
1.3. Hodnotovo-politické orientácie študentov, ktorými reagujú na najaktuálnejšie spoločenské problémy, sa menia.
Osobnú vinu za nezamestnanosť v súčasnosti pripisujú vysokoškoláci už oveľa viac
ako pred dvomi rokmi samotným ľudom bez zamestnania. Polarizuje sa postoj k imigrantom,
ktorí prichádzajú na Slovensko. Stredové, nerozhodné postoje ohľadne imigrácie sa posilnili u
vysokoškolákov .V roku 2005 sa priklonilo k postoju „ani, ani“ 24,7% , ale v roku až 36,9%
vysokoškolákov. V hodnotení rovnosti chudobných a bohatých občanov pred zákonom sa v
podstate nič nezmenilo. „Nerovnosť pred zákonom“ na Slovensku konštatuje v roku 2007
75% študentov vysokých škôl. Dochádza k radikalizácii stúpencov trestu smrti. Vysokoškoláci prehlasujú, že takúto úpravu trestu by podporilo 56%. V roku 2005 to bolo iba 50,7% vysokoškolákov. Príznačný je odklon od silnej politickej osobnosti, od tzv. silného muža, ktorý by
riešil zložité problémy Slovenska. Posilnili sa odporcovia silného vodcu u vysokoškolákov z
40,6% v roku 2005 na 49,3% v roku 2007. Približne 55% vysokoškolákov sa domnieva, že by
malo byť viac žien v politike. Silných odporcov žien v politike nie je veľa. Skôr možno konštatovať, že je tu väčšia skupina s neujasneným postojom k tejto otázke. Približne 27% vysokoškolákov odpovedalo pozitívne na otázku či Európska únia značí pre nás trend straty národnej kultúry a tradícií. V roku 2005 ich bolo iba 21,6%. Orientácia vysokoškolákov na výchovu detí k disciplíne a poslušnosti v rodine a v škole patrí k tej hodnote, s ktorou je najvšeobecnejší konsenzus medzi študujúcou mládežou (78%)
II. Občianska participácia vysokoškolákov- tradičné a netradičné formy
2.1. Výsledky výskumu potvrdili , že vysokoškoláci uprednostňujú najmä športové a kultúrne
združenia. Mládežnícke združenia získali si nielen nových členov- aktívnych organizátorov5,6% a členov pasívnejších 4,7%, ale aj nových sympatizantov, ktorí nie sú jej členmi , ale sa
radi zúčastňujú jej otvorených podujatí a programov či už pravidelne alebo iba občas podľa
svojho záujmu. V roku 2007 ich bolo už 24,3 percent.
2.2. Dôvod ich nezáujmu o činnosť občianskych združení je nedostatok voľného času. Mnohí
nevnímajú združenie mládeže ako možnosť osobnej sebarealizácie, ale skôr ako miesto, kde
sa ponúka nejaká možnosť niečo „spotrebovať“ (nenašiel som, neviem). Iní môžu byť členmi
iných ako mládežníckych združení a dokonca sme našli i takých, ktorí zásadne odmietajú
združovanie ako cestu alebo spôsob ako dosiahnuť nejaký cieľ.
91

2.3. Najfrekventovanejšou formou netradičnej občianskej aktivity sú finančné príspevky alebo
dary na rozmanité aktivity ekologického alebo charitatívneho charakteru. Výsledky v roku
2005 (66.7%) a v roku 2007 (79,6%) naznačujú, že ide o neobyčajne významnú formu občianskej participácie.
2.4. Volebná participácia vysokoškolákov je relatívne vysoké. Ak budeme porovnávať rok
2005„vždy“ (57%) a rok 2007 „vždy a často“ (61%) máme tu približne rovnaké skupiny študentov, ktorí sa zúčastnili nejakého volebného procesu. To nesporne súvisí s predčasnými
parlamentnými voľbami v roku 2006.
III. Tradičné a netradičné formy edukácie k demokratickému občianstvu
3.1. Výskum študentov vysokých škôl potvrdil, že občianska výchova i náuka o spoločnosti
zaujali dôležité miesto (80-85%) medzi vyučovacími predmetmi ak sa pýtame na otázku, v
ktorých predmetoch získali vedomosti o parlamentnej demokracii, fungovaní politického systému a pod. Počas stredoškolských štúdií.
3.2. Záujem o politiku by mala sprevádzať aj istá úroveň vedomostí o politických udalostiach
a symboloch. Vedomostný test dokumentuje, že vysoké znalosti dosahujú študenti v prípade
najelementárnejších politických skutočností na Slovensku (poznanie prezidenta SR, parlamentné voľby každé 4 roky). Relatívne dobré výsledky dosiahli študenti aj v prípade otázok
európskej politiky. Poznajú vlajku EU (modrá farba žlté hviezdičky), poznajú, ktoré krajiny
nepatria medzi členov EU (Turecko).
3.3. Tradične najproblémovejšou otázkou z hľadiska úspešnosti respondentov vo vedomostnom teste je už od počiatku otázka skúmajúca vzťah dvoch mocí v demokracii – exekutívnej
(vláda na čele s predsedom vlády, t. j. premiérom) a zákonodarnej (parlament). V zásade sme
vždy položili identickú výskumnú otázku „Premiér môže rozpustiť parlament“ a respondent
mal možnosť štandardne odpovedať neviem, správne , nesprávne. Vysokoškoláci v roku 2005
správne odpovedali (21,6%) menej ako v roku 2007 (31,4%). Na otázku môže parlament odvolať premiéra odpovedali správne stredoškoláci (48%) ale najmä vysokoškoláci (54,8%).
3.4. Testy čitateľskej kompetencie naznačili, že študenti dokážu najlepšie rozlíšiť subjekty v
predvolebnej kampani (84,9%), rozpoznajú kedy je vláda nedemokratická (83,2%), menej si
boli istí pri rozlíšení „tvrdenia“ od „názoru“ (63,7%), problémy mali vtedy, keď mali zistiť v
akom prípade dochádza k porušeniu sociálnej rovnosti (66,1%). Najmä nevedia čo sa to vlastne deje s učebnicami dejepisu. Problém je, že menej v roku 2007 (53,5%)ako to bolo v roku
2005 (66%) sa domnieva, že sa v nich menia názory na hodnotenie historických skutočností.
To by mohlo signalizovať, že všetko čo bolo treba zmeniť sa už zmenilo a teda sa iba pridávajú obrázky?
IV. samospráva na vysokých školách
4.1. Zisťovanie rozličných úrovní participácie vysokoškolákov na samosprávnom živote školy
v roku 2005 a 2007 potvrdilo, že sa už utvára akási participačná pyramída ktorá vyjadruje
logiku zastupiteľskej demokracie. Výsledky naznačujú, že v roku 2007 približne 80% študentov vie o existencii študentského parlamentu na svojej fakulte alebo univerzite. Ich účasť na
voľbách do AS sa v roku 2007 významne zvýšila (41,5%) a dokonca aj viac študentov kandidovalo vo voľbách do AS (9,1%).
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4.2. Motívy občianskej alebo dokonca politickej participácie, s ktorými aktívni študenti zdôvodňujú svoju obetavú organizačnú prácu akceptujú aj ich kolegovia ako legitímne. V prvej
skupine sú to motívy „byť užitočný“, “pomáhať iným“ „sebarealizovať sa v zmysluplnej činnosti“, “nebyť sám“. V druhej skupine sa nachádzajú motívy ako „využívať svoje schopnosti“
a súčasne „získavať skúsenosti pre budúcu kariéru“, „ovplyvňovať chod vecí“ alebo „zažiť, že
sa niečo mení“. V tretej skupine motívov je „získať si uznanie“ a “ isté výhody“, ktoré z takejto práce vyplývajú.
4.3. Očakávania spájajúce so samosprávnymi orgánmi na ich školách alebo úlohy, ktoré by
študenti radi uložili AS predovšetkým:
A. Do popredia sa dostáva zlepšenie informovanosti študentov o činnosti AS, prípadne
študentského parlamentu prostredníctvom jej vlastnej webstránky.(60-70%)
B. Študenti očakávajú, že na rokovaniach AS budú ich zástupcovia predkladať ich návrhy a
riešiť ich sťažnosti (rozhodne áno 45%-50%)
C. Podpora vedeckej činnosti študentov, vybavenie školy didaktickou technikou, budovanie knižnice a pod. si udržiavajú svoju naliehavosť na takej istej úrovni ako je požiadavka
hodnotiť systematicky a efektívne učiteľov (rozhodne áno 35%-40%).
D. Problematika mimoškolských aktivít, pracovného servisu a údržby školy je na veľmi
nízkej úrovni z hľadiska naliehavosti.(20-25%)
E. Napokon ostatné miesto v tejto ponuke zaujíma organizovanie finančných zbierok (16,8%)
4.4. Študenti vysoko oceňujú činnosť svojich zástupcov v AS (skoro 70%). Vcelku sa zdá, že
dokonca činnosť študentov-členov AS sa oceňuje vyššie ako ostatných členov v zmysle ich
zodpovedného prístupu k úlohám. Niektorí študenti poznajú prípady, keď návrhy študentovčlenov AS pomohli vysloviť a vyriešiť nejaký skutočný problém (30%) či dokonca sú známe
prípady študentov-členov AS, ktorí hlasovali proti návrhu, ktorý predkladal dekan alebo vedenie fakulty (25%).
4.5. Inou je otázka ako sa dozvedajú o rokovaniach AS na fakulte prípadne ich rozhodnutiach.
Jednoznačne je tu www konkrétnej školy, kde sú zväčša k dispozícii uznesenia ako verejne
dostupné dokumenty pre všetkých členov akademickej obce (56%). O výsledkoch sa dozvedajú aj priamo na rokovaniach AS alebo z informácií vedenia fakulty.
4.6. Špecifickým prípadom v štruktúre univerzitnej samosprávy je Rada študentov vysokých
škôl. Vo výskume sme získali predovšetkým orientačnú informáciu, že značná časť študentov
nevedela o jej existencii (23,8%) a aj tá časť, ktorá niečo o nej počula nevie nič bližšie o jej
poslaní a konkrétnej činnosti (35,9%). Ostatní študenti nielenže poznajú ŠRVS, ale zaznamenali jej stanoviská k niektorým aktuálnym problémom (31%), navštevujú jej webovskú stránku (2,5%) a dokonca osobne poznajú jej člena (7%).
Odporúčania výskumu
1. „Jadrové“ problémy zastupiteľskej demokracie, t.j. súvzťažnosť zdrojov mocí –
zákonodarnej, výkonnej a súdnej - je oblasť, ktorá by si zaslúžila systematickejšiu a intenzívnejšiu pozornosť v špecializovaných predmetoch akými sú občianska výchova a náuka o spoločnosti.
2. Pokiaľ sa to týka, zdrojov vedomostí o poslaní a činnosti samosprávy na vysokej škole je to
trochu odlišné ako v prípade ŽSR na stredných školách. Budeme musieť podrobnejšie analy93

zovať či vôbec a ak áno, čo sa skutočne učí v náuke o spoločnosti najmä na gymnáziách o
vysokej škole a fungovaní akademických senátov. 3. Isté informácie máme o propedeutike do
vysokoškolského štúdia, v rámci ktorej sa na niektorých vysokých školách novoprichádzajúci
študenti môžu niečo dozvedieť o samosprávnom charakter školy. Túto prax by bolo treba
podporovať na všetkých vysokých školách.
Publikácie
1. výskumná správa (PdF) na http://www.syrs.org/ a http://www.iuventa.sk/
2. príspevok o stredoškolákoch na: http://www.ucm.sk/revue/2007/4/Machacek.pdf
3. záverečná správa
Typ výberu, zber a vzorka
Výberovú vzorku, zber údajov a ich spracovanie v SPSS programe na základe výberového
konania zabezpečovaného Iuventou zrealizovala Agentúra sociálnych analýz ASA , s. r.o. v
Bratislave.
1. Konštrukcia výberovej vzorky
Stanovený rozsah výberovej vzorky pre zber dát bol 950 respondentov pre vysokoškolskú
mládež denného štúdia. Výberové vzorky boli konštruované ako kvótne podľa výberových
znakov.
Vysoké školy: kraj SR, veľkosť trvalého bydliska respondenta, typ navštevovanej strednej
školy, fakulta vysokej školy, ročník a pohlavie respondenta.
Sledované znaky: vek bol stanovený ako sledovaný znak, pretože u študentov vysokých škôl
denného štúdia je viazaný na ročník štúdia.
2. Metodika zberu dát
Terénny zber dát uskutočnila anketárska sieť Agentúry sociálnych analýz „ASA“, s.r.o. Reálne sa na zbere dát v roku 2005 podieľalo 202 anketárov pre vysoké školy a v roku 2007 to
bolo 167 anketátov. Kontakt agentúry s anketárskou sieťou sa uskutočnil poštovým stykom po
predbežnom telefonickom avíze. Poštová zásielka pre každého anketára obsahovala rozpis
výberovej kvóty pre každého anketára s určeným počtom rozhovorov k realizácii. Kontakt s
respondentmi zo vysokých škôl sa uskutočnil v ich domácnostiach. V prípade úspešného kontaktu a súhlasu s realizáciou výskumného rozhovoru v domácnosti nasledoval výskumný rozhovor. Podmienkou bola neprítomnosť tretej osoby pri realizácii rozhovoru.
3. Termín zberu dát
Vysoké školy od 2.10. do 25. 10. 2005 a v roku 2007 od 22.11.2007 do 12.12.2007.
4. Vyhodnotenie záznamov o priebehu výskumných rozhovorov
K povinnostiam každého anketára patrilo urobiť záznam o uskutočnených rozhovoroch. V
rámci záznamu bolo požadované uviesť hlavný dôvod odmietnutia rozhovoru – ak taká skutočnosť po úvodnom kontakte nastala. V roku 2005 Rozhovor odmietlo 90 vysokoškolákov (z
toho až 25 pre veľký počet otázok) a v roku 2007 odmietlo rozhovor 59 vysokoškolákov.
Hlavným dôvodom odmietnutí bol značný rozsah výskumnej techniky, často vyjadrený ako
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nedostatok času. Po každom odmietnutí rozhovoru nasledovalo vyhľadanie, kontakt a rozhovor s ďalším respondentom.
5. Nahrávanie dát
Dáta uvedené v dotazníkoch boli nahrávané do systémového súboru SPSS zrkadlovo, ako
nevážené. Získané numerické údaje (napr. vek) boli nahrávané v podobe uvedenej respondentom (nekategorizované).
6. Komparácia výberových vzoriek 2005 a 2007 z hľadiska najdôležitejších výberových
znakov
Nakoľko v tejto výskumnej správe dávame dôraz na komparáciu celkových výsledkov, ktoré
dosiahli vysokoškoláci nielen v oblasti svojich názorov a postojov, ale aj vedomostí a kompetencií (testy) v roku 2005 (spolu 829 resp. respondentov) a v roku 2007 (spolu 934 respondentov), pokladáme za potrebné podrobnejšie analyzovať kompatibilitu oboch výskumných súborov z aspektu ich reprezentatívnosti voči základnému súboru a navzájom voči sebe.
Osobitosťou výberového súboru je skutočnosť, že sú v ňom predovšetkým študenti
druhého (30,8%), tretieho (32,7%) a štvrtého (34,1%) ročníka nakoľko výskum sa v oboch
rokoch realizoval krátko po začiatku školského roku. Hlavným cieľom výskumu bolo skúmať
názory študentov na fungovanie akademickej samosprávy. Takúto reflexiu nemohli poskytnúť
noví študenti prvého ročníka. Predovšetkým treba uviesť, že v oboch súboroch bol dodržaný
podiel študentov slovenskej národnosti (96,4% v roku 2005 a 93,8% v roku 2007), ako aj podiel študentov podľa pohlavia ( 50,3 % chlapcov v roku 2005 a 49% chlapcov v roku 2007).
Výskumný súbor vysokoškolákov v roku 2007 charakterizujú tieto údaje z hľadiska
veku (do 20 rokov 15,9%, 21 rokov 20,9%,22 rokov 31,9, 23 rokov 17,6%, 24 rokov 8,4% a
25 a viac rokov 5,1%), vzdelania otca (základné 1,2%,stredné bez maturity 15,5%, stredné s
maturitou 42,3%, vysokoškolské 37,4% ), veľkosti obce v ktorej vyrastali do odchodu na vysokú školu (do 5000 obyvateľov 22,3%,do 10000 obyvateľov 8,9%, do 20 000 obyv. 12%, do
50 000 obyv. 17,6%, do 100 000 obyv. 23,4%, Košice 8,5%,Bratislava 7,4%.), druhu strednej
školy. (sou s maturitou 7,7%,soš 20.8%,gymnázium 62,1%). Obdobné údaje sú k dispozícii aj
za súbor vysokoškolákov v roku 2005.
Na stiahnutie: www.vyskummladeze.sk
Dostupnosť dotazníka:
je prístupný pre odbornú verejnosť
Citácia:
SYRS, Občianska a politická participácia študentov vysokých škôl na Slovensku, 2007
Dostupnosť dátového súboru:
je prístupný pre odbornú verejnosť v SPSS

95

Politická a občianska participácia stredoškolákov na Slovensku
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 015
Autori výskumu: Ladislav Macháček, Mária Bošňáková, Mária Dugovičová, Slovenská
spoločnosť pre výskum mládeže/SYRS, Bratislava
Obdobie zberu dát: 2007
Zber dát: ASA, s.r.o., Palisády 19, 814 94 Bratislava 1, Slovenská republika

Abstrakt
Na prelome mesiacov september a október 2005 (870 respondentov) a 2007 (873 respondentov) sme uskutočnili reprezentatívne sociologické výskumy študentov stredných škôl na Slovensku. Ich poslaním bolo priniesť dôležité informácie o ich názoroch a postojoch, ako aj
vedomostiach a kompetenciách orientovať sa v zložitej oblasti občianskeho a politického života.
Predovšetkým sme nazreli do problematiky rozvoja účasti študentov na samospráve
ich vlastnej školy. Predkladáme informáciu o tom, že aj vďaka systematickej pozornosti MŠ
SR –odboru mládeže, IUVENTA ako aj odd. výskumu mládeže UIPŠ MŠ SR v Bratislave sa
po roku 2003 stáva participácia študentov na školskej samospráve formou žiackych školských
rád novou príležitosťou učenia sa demokracii jej robením: “learning by doing“.
Ciele projektu a predmet výskumu
Ciele
Výskum v roku 2005 bol koncipovaný ako východisko pre monitoring indikátorov životnej
situácie mládeže na Slovensku, v ktorom oblasť politickej a občianskej participácie mládeže
má svoje dôležité miesto. Výskum v roku 2007 umožňuje v niektorých oblastiach priniesť
poznatky k objasneniu dlhotrvajúcich trendov participácie mladých ľudí na občianskom živote konfrontujúc ich názory a postoje, správanie, politické znalosti a občianske kompetencie
tak ako si to vyžaduje pripravovaná koncepcia monitoringu občianskej a politickej participácie v Európskej únii.
Predmet výskumu
Predpokladáme, že zopakovanie výskumu stredoškolskej mládeže v roku 2007 umožní
1. potvrdiť úroveň politickej a občianskej socializácie študujúcej mládeže v roku 2005
2. získať nové poznatky na podklade testov politických znalostí a čitateľskej gramotnosti
3. identifikovať trendy participácie, motivácie a očakávaní študentov od participácie na
samospráve z hľadiska vplyvu rozvinutia informačno-metodickej práce so ŽSR v
uplynulých rokoch.
Predpokladáme, že získame nové informácie o fungovaní samosprávnosti na školách z hľadiska
1. fungovania a akceptovania „koordinátorov“ činnosti ŽSR na stredných školách ( v
spolupráci s odd. výskumu mládeže UIPŠ v Bratislave)
2. nominovanie a akceptovanie zástupcu ZSR v školskej rade
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Výsledky výskumu
1.1 Politická a občianska participácia stredoškolákov na Slovensku v uplynulých rokoch podlieha výraznejšej zmene. Nie je to v tom, že by záujem o politiku klesal aj keď sa stabilizoval
počet tých, ktorí prehlasujú, že o politiku nemajú žiadny záujem. Prekvapuje, že u tých, ktorí
majú záujem o politiku sa mení ich politická orientácia. Z pôvodne veľkej skupiny zastávajúcej pozíciu „zlatého stredu“ na škále „ľavica a pravica“ v roku 2005 sa v roku 2007 presúvajú
relatívne veľké skupiny študentov smerom od stredu na ľavo i na pravo. Môžeme teda hovoriť
o výraznejšej politickej polarizácii študujúcej mládeže na stredných školách.
1.2 Dôvera k vláde SR v roku 2005 bola na úrovni 15,3%, ale v roku 2007 „poskočila“ až na
27,8%. Analýza údajov naznačuje, že ide o proces akejsi premeny nedôvery k vláde SR. Vyprázdňuje sa postoj „vôbec nedôverujem“ z pôvodných 16,6% na 11,9%, ale aj „nedôverujem“ vláde z 28% na 19,2%. Analogicky sa prejavuje dôvera v slovenský parlament, ktorá z
12,8% narástla na 21,8% v roku 2007. Mierne strácajú na pôvodne vysokej dôvere európske
inštitúcie (Európska komisia a Európsky parlament) i mimovládne organizácie (Greenpeace,
Amnesty International). Majú však stále vyššiu úroveň dôvery ako ostatné národné inštitúcie.
1.3 Očakávania mladých ľudí ako sa im bude dariť v budúcnosti v porovnaní s ich rodičmi boli už v roku 2005 optimistické (45,2%), ale v roku 2007 sú ešte optimistickejšie (56,6%).
Interpretácia tohto fenoménu nespočíva iba v „mladíckej“ povahe životného optimizmu. Je tu
pokles nezamestnanosti na Slovensku a nové možnosti štúdia a práce v rámci Európskej únie.
Zníženie demografickej generačnej vlny sa pripisuje na väčšiu úspešnosť súčasných generácií
v konkurenčnom zápase absolventov škôl.
Osobnú vinu za nezamestnanosť v súčasnosti pripisujú stredoškoláci už oveľa viac (30,2%)
ako pred dvomi rokmi (21,7%) samotným ľudom bez zamestnania. Fenomén „nezamestnanosť“ sa rastom nových pracovných príležitostí často mení iba na „nezamestnateľnosť“ niektorých špecifických skupín obyvateľstva.
Polarizuje sa aj postoj k imigrantom, ktorí prichádzajú na Slovensko z rozličných dôvodov.
Posilnila sa nielen akceptácia alebo tolerantnosť imigrácie zo 17,8% v roku 2005 na 22,6% v
roku 2007. Posilnilo sa aj jej odmietanie a podiel odporcov z 20% na 25,5%.
Problém súdržnosti a integrity demokratickej spoločnosti nie je jednoducho v tom, že spoločnosť sa sociálne diferencuje, že existujú chudobní a bohatí, ale v rovnosti chudobných a bohatých občanov pred zákonom. V tejto oblasti sa v podstate nič nezmenilo. „Nerovnosť pred
zákonom“ v roku 2005 (72,2%) je vnímaná v zásade rovnako v roku 2007 (69%). Citlivosť k
otázke nerovnosti pred zákonom sa zmenšila z 41,1%.na 32,3%.
Stúpenci „trestu smrti“ v oboch skúmaných vzorkách stredoškolákov si posilnili svoje pozície (z 53,6% v roku 2005 na 59,6% v roku 2007). Dochádza k radikalizácii stúpencov trestu
smrti, nakoľko sa posilnila skupinka jednoznačne podporujúcich tento konečný trest.
Príznačný je odklon od silnej politickej osobnosti, od tzv. silného muža, ktorý by riešil zložité problémy Slovenska rázne a kompetentne. Ak pred dvoma rokmi stúpencom tejto varianty bolo 31,1% tak v roku 2007 už iba 26,3%. Súčasne hlasy vyjadrujúce nesúhlas s takýmto
tvrdením sa posilnili (35,7%).Najväčší nárast sa dá identifikovať v postoji výrazný nesúhlas
(zo 6,9% na 10,3%).
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V zdanlivom rozpore s týmto trendom je orientácia stredoškolákov na výchovu detí k disciplíne a poslušnosti v rodine a v škole. V zásade sa priznáva užitočnosť takto orientovanej výchovy v oboch rokoch: 67,4% v roku 2005 a dokonca až 75,6% v roku 2007.
Stredoškoláci jednoznačne preferujú myšlienku, že v politike by malo byť viac žien (viac
ako 50%). Pozoruhodnou je skutočnosť, že „štruktúra“ postojov je aj z kvantitatívneho hľadiska skoro identická v oboch výskumoch.
2.1. Približne o 10% študentov stredných škôl na Slovensku viac ako v roku 2005 (7,2%)
uviedlo, že ich činnosť mládežníckych združení zaujala a dokonca sa stali aj ich členmi. Fan
kluby a humanitárne hnutia zaznamenali pozitívny rast, zatiaľčo športové kluby, kultúrne záujmové krúžky, ale aj tradičné záujmové spolky (rybári, poľovníci, hasiči) zaznamenali pokles záujmu stredoškolákov. Iné si udržiavajú svoju pozíciu bez závažnejších zmien ako napr.
charitatívne a ekologické hnutia.
2.2. Politické strany zaznamenali mierny trend rastu súčinnosti so stredoškolákmi. To nesporne súvisí s predčasnými parlamentnými voľbami v roku 2006, kde je vždy veľa agitačnej
práce, na ktorú sa hodia šikovné ruky a rýchle nohy mladých ľudí. Nepriamo to potvrdzuje aj
vzostup účasti stredoškolákov (o 3 až 5%) v tzv. netradičných formách občianskej participácie
mládeže v uvedenom období: účasť na zhromaždeniach občanov, získavanie podpisov, rozdávanie letákov, písanie článkov na internete a pod.
3.1. Výskum študentov stredných škôl potvrdil, že občianska výchova i náuka o spoločnosti
zaujali dôležité miesto medzi vyučovacími predmetmi ak sa pýtame na otázku, v ktorých
predmetoch získali vedomosti o parlamentnej demokracii, fungovaní politického systému a
pod. Náuka o spoločnosti v roku 2007 si vylepšila svoju pozíciu oproti roku 2005. Študenti si
spomínajú na preberanie alebo objasňovanie témy „demokracie“ nielen v dejepise (71%), ale
aj v slovenskej literatúre (36%) alebo v zemepise (27%).
3.2. Vedomostný test dokumentuje, že vysoké znalosti dosahujú študenti v prípade najelementárnejších politických skutočností na Slovensku (poznanie prezidenta SR, parlamentné voľby
každé 4 roky). Relatívne dobré výsledky dosiahli študenti aj v prípade otázok európskej politiky. Poznajú vlajku EU (modrá farba žlté hviezdičky), poznajú, ktoré krajiny nepatria medzi
členov EU (Turecko).
3.3. Tradičný problémový oriešok z hľadiska úspešnosti respondentov je už od počiatku našich výskumov občianskej a politickej participácie mládeže otázka skúmajúca vzťah dvoch
mocí v demokracii –exekutívnej (premiér) a zákonodarnej (parlament). Na otázku „Premiér môže rozpustiť parlament“ správna odpoveď stredoškolákov dosiahla úroveň iba 3135%. Odpoveď „neviem“ sa dostala na prvé miesto (43%-46%).
3.4. Testy čitateľskej kompetencie naznačili, že študenti dokážu najlepšie rozlíšiť subjekty v
predvolebnej kampani (75%), kedy je vláda nedemokratická (65%), čo sa deje s učebnicami
dejepisu (55%) a rozlíšiť „tvrdenie“ od „názoru“ (53%). Najviac problémov mali vtedy, keď
mali zistiť v akom prípade dochádza k porušeniu sociálnej rovnosti (44%). Aj tento zdroj preverovania vedomostí a schopností naznačuje, že najmä študenti SOU majú niekedy problémy
správne porozumieť otázkam a predpísaným odpovediam. Študenti majú v oblasti politických
znalostí a čitateľských kompetencií relatívne veľké medzery alebo „manká“ a ako sa ukazuje
v ostatných rokoch situácia sa nezlepšuje.
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4.1. Zisťovanie rozličných úrovní participácie stredoškolákov na samosprávnom živote školy
v roku 2005 a 2007 potvrdilo, že sa už utvára akási participačná pyramída - ktorá vyjadruje logiku zastupiteľskej demokracie. V oboch výskumoch sa potvrdili tie isté výsledky:
študenti vedia o existencii ŽŠR na škole (70%), zúčastňujú sa na voľbách jej členov (30%) a
prípadne aj kandidujú vo voľbách členov ŽŠR na svojej škole (11%).
4.2. Dôležité je, že sa zlepšilo sa chápanie „motívov“ činnosti členov zvolených do ŽSR medzi žiackou obcou na stredných školách. Študenti im priznávajú ako prioritné tri motívy –
užitočnosť ich činnosti, zmysluplnosť využitia ich času a veľkú vôľu presadiť zmenu.
4.3. Očakávania spájajúce so samosprávnymi orgánmi na ich školách alebo úlohy, ktoré
by študenti radi vložili do vienka žiackym radám sú predovšetkým:
A. Dve elementárne očakávania: špeciálne služby pre žiakov počas ich pobytu na
škole a podmienky pre mimoškolskú záujmovú aktivitu nielenže zostávajú ako
hlavné očakávanie od ŽŠR, ale si v roku 2007 upevnili svoje prvé miesta.
B. Do popredia sa dostávajú, aj keď iba o trochu viac očakávania spojené
s hodnotením učiteľov a riešením problémov školy so sídelným mestom.
C. Také očakávania ako sú rozvíjať odbornú a vedeckú činnosť, vybaviť školy didaktickou technikou si udržiavajú svoju naliehavosť.
D. Problematika školského rozvrhu, školského poriadku alebo vyučovacieho procesu v očakávaniach študentov pre nás prekvapujúco o niečo málo, ale poklesla.
4.4. Poznatky z výskumu stredoškolákov v roku 2007 ukazujú, že podľa ich odpovedí majú
študenti zastúpenie spolu v45% školských rád a z nich 35% sú členmi ZSR. Iba 10% nie sú
členovia ŽŠR.
4.5. Medzi hodnoverné metodické a informačné zdroje študentov o školskej samospráve sú
dostupné metodické materiály, ktoré publikovala IUVENTA, informácie na jej internetovom
portáli, výmena skúseností na diskusných stretnutiach a školeniach či seminároch, ktoré sa
organizovali v krajoch (s výnimkou Bratislavy a Trnavy) licencovaní školitelia. Napokon medzi dôležité zdroje informácií a metodickej pomoci pri vzniku a fungovaní ŽŠR na stredných
školách patrí aj vedenie školy, ktoré spolupôsobí na študentov prostredníctvom svojich učiteľov poverených funkciou -koordinátorov. Spoločne to predstavuje približne 30% diverzifikovaných informačných zdrojov.
Odporúčania výskumu
1. „Jadrové“ problémy zastupiteľskej demokracie, t. j. súvzťažnosť zdrojov mocí –
zákonodarnej, výkonnej a súdnej - je oblasť, ktorá by si zaslúžila systematickejšiu a intenzívnejšiu pozornosť v špecializovaných predmetoch akými sú občianska výchova a náuka o spoločnosti.
2. ŽŠR sa bude brať vážne ako partner vedenia školy vtedy ak pôjde o podstatnejšie otázky,
ktoré zveril zákon do vienka ŽSR, ak sa budú môcť študenti vyjadrovať o rozvrhu, školskom
poriadku, obsahu vyučovania, ak budú môcť hodnotiť svojich učiteľov. To všetko sa bude
dotýkať aj záujmov a rutiny či pohodlia učiteľov vo vyučovaní, či stereotypov riadenia školy
jej vedením. Tomu by sa mali venovať školenia nových členov ŽŠR v priebehu budúcich rokov.
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Publikácie
1. výskumná správa (PdF) na http://www.syrs.org/
2. referát - vystúpenie na celoslovenskej konferencii zástupcov žiackych školských rád
(15.11.2007) na http://www.iuventa.sk/
3. príspevok v ZOOM v roku 2007 na http://www.mladez.sk/
Typ výberu, zber a vzorka
Výberovú vzorku, zber údajov a ich spracovanie v SPSS programe na základe výberového
konania zabezpečovaného Iuventou zrealizovala Agentúra sociálnych analýz ASA , s. r.o. v
Bratislave.
1. Konštrukcia výberovej vzorky
Stanovený rozsah výberovej vzorky pre zber dát bol 900 respondentov pre stredoškolskú mládež denného štúdia. Výberové vzorky boli konštruované ako kvótne podľa výberových znakov.
Stredné školy: kraj SR, veľkosť trvalého bydliska respondenta, typ navštevovanej strednej
školy, ročník a pohlavie respondenta.
Sledované znaky: vek bol stanovený ako sledovaný znak, pretože u žiakov stredných škôl
denného štúdia je viazaný na ročník štúdia.
2. Metodika zberu dát
Terénny zber dát uskutočnila anketárska sieť Agentúry sociálnych analýz „ASA“, s.r.o. Reálne sa na zbere dát V ROKU 2005 podieľalo 202 anketárov pre stredné školy a v roku 2007 to
bolo 167 anketárov. Kontakt agentúry s anketárskou sieťou sa uskutočnil poštovým stykom
po predbežnom telefonickom avíze. Poštová zásielka pre každého anketára obsahovala rozpis
výberovej kvóty pre každého anketára s určeným počtom rozhovorov k realizácii. Kontakt s
respondentmi zo stredných škôl sa uskutočnil v ich domácnostiach. V prípade úspešného kontaktu a súhlasu s realizáciou výskumného rozhovoru v domácnosti nasledoval výskumný rozhovor. Podmienkou bola neprítomnosť tretej osoby pri realizácii rozhovoru.
3. Termín zberu dát
Stredné školy od 19. 9. do 12. 10. 2005 a v roku 2007 od 22.9. do 17.10.
4. Vyhodnotenie záznamov o priebehu výskumných rozhovorov
K povinnostiam každého anketára patrilo urobiť záznam o uskutočnených rozhovoroch. V
rámci záznamu bolo požadované uviesť hlavný dôvod odmietnutia rozhovoru – ak taká skutočnosť po úvodnom kontakte nastala. V roku 2005 Rozhovor odmietlo 90 stredoškolákov (z
toho až 25 pre veľký počet otázok) a v roku 2007 odmietlo rozhovor 59 stredoškolákov.
Hlavným dôvodom odmietnutí bol značný rozsah výskumnej techniky, často vyjadrený ako
nedostatok času. Po každom odmietnutí rozhovoru nasledovalo vyhľadanie, kontakt a rozhovor s ďalším respondentom.
5. Nahrávanie dát
Dáta uvedené v dotazníkoch boli nahrávané do systémového súboru SPSS zrkadlovo, ako
nevážené. Získané numerické údaje (napr. vek) boli nahrávané v podobe uvedenej respondentom (nekategorizované).
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6. Komparácia výberových vzoriek 2005 a 2007 z hľadiska najdôležitejších výberových
znakov
Nakoľko v tejto výskumnej správe dávame dôraz na komparáciu celkových výsledkov, ktoré
dosiahli stredoškoláci nielen v oblasti svojich názorov a postojov, ale aj vedomostí a kompetencií (testy) v roku 2005 (spolu 870 respondentov) a v roku 2007 (spolu 873 respondentov),
pokladáme za potrebné podrobnejšie analyzovať kompatibilitu oboch výskumných súborov z
aspektu ich reprezentatívnosti voči základnému súboru a navzájom voči sebe. Osobitosťou
výberového súboru je skutočnosť, že sú v ňom predovšetkým študenti druhého, tretieho a
štvrtého ročníka (absentuje prvý ročník) nakoľko výskum sa v oboch rokoch realizoval krátko
po začiatku školského roku. Hlavným cieľom výskumu bolo skúmať názory študentov na
fungovanie školskej samosprávy s dôrazom na činnosť žiackych školských rád. Takúto reflexiu nemohli poskytnúť študenti prvého ročníka. Predovšetkým treba uviesť, že v oboch súboroch bol dodržaný podiel študentov slovenskej národnosti (94,3% v roku 2005 a 95,0% v roku
2007), ako aj podiel študentov podľa pohlavia (53,7% chlapcov v roku 2005 a 51,4% v roku
2007). Výskumné súbory sú porovnateľne aj z hľadiska veku , vzdelania otca i matky, veľkosti obce , kraja a druhu strednej školy. Podľa veku je v súbore 2007 o niečo viac 18 ročných(35,9% oproti 29,5% v roku 2005) a v súbore 2005 zasa 17 ročných(36,8% v roku 2005
oproti 30,9% v roku 2007). To môže ovplyvňovať výsledky v testoch politických znalostí a
čitateľských kompetencií v prospech výskumného súboru stredoškolákov v roku 2007. Osobitnú zmienku si zaslúži rýchle sa rozvíjajúci druh strednej školy tzv. Združené stredné školy,
ktorý sme museli zaradiť do súboru oproti roku 2005. Ich podiel na výskumnom súbore predstavuje 21,3% študentov. To pochopiteľne značilo pokles zastúpenia študentov SOU (21,0 %31,4%) s maturitou a SOŠ (19,9%-33,7%) vo výskumnej vzorke roku 2007 oproti roku 2005.
Podiel študentov SOU bez maturity a gymnázií zostal v podstate bez zmeny. Podiel študentov
stredných škôl podľa jednotlivých typov vo výberovom súbore je v súlade z ich podielom v
základnom súbore Slovenska ako to dokladá nižšie priložená komparácia základného a výberového súboru v roku 2007. Štatistický prehľad počtu jednotlivých stredných škôl v šk. r.
2006/2007 (údaje z Štatistická ročenka MŠ SR), % (pred zátvorkami je základný súbor a v
zátvorkách sú údaje za výberový súbor v roku 2007
Gymnáziá 99931 32.8 (31,3)
Stredné odborné a odborné školy 72481 23.7 (20,5)
Združené stredné školy 71634 23.5 (21,9)
Stredné odborné učilištia a učilištia 60621 19.9 (26,3)
SPOLU 304667 100%
Dostupnosť dotazníka:
je prístupný pre verejnosť
Citácia:
SYRS, Občianska a politická participácia študentov stredných škôl na Slovensku, 2007
Dostupnosť dátového súboru:
je prístupný pre verejnosť
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Mládežnícka politika regiónov a miest na Slovensku
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 019
Autori výskumu: Alžbeta Brozmanová Gregorová, Peter Jusko, Lívia Nemcová, Lenka
Vavrinčíková, Patrícia Zolyomiová, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR (ďalej iba ÚVVM)
Obdobie zberu dát: 2007
Zber dát: Pedagogická fakulta UMB - zber dát uskutočnili autori/ky výskumu a študenti a
študentky PF UMB, ktorí boli vyškolení pre vedenie rozhovorov s mládežníckymi lídrami a
líderkami a zástupcami/kyňami organizácií pracujúcich s mládežou v jednotlivých mestách.
Spolupráca pri tvorbe koncepcie výskumu a zbere dát sa uskutočnila s Úniou miest Slovenska.

Abstrakt
V mesiacoch september až november 2007 sme (s finančnou podporou MŠ SR prostredníctvom programu IUVENTA v Bratislave) uskutočnili výskum s názvom Mládežnícka politika
regiónov a miest na Slovensku. Cieľom výskumu bolo analyzovať mládežnícku politiku vyšších územných celkov a miest na Slovensku so zameraním na neformálne vzdelávanie, participáciu, informovanosť a dobrovoľníctvo. Pri analýze sme sa zamerali na koncepčnú rovinu
mládežníckej politiky, na jej realizáciu v praxi a zastúpenie dôležitých aktérov, ako aj na podporu aktivít mladých ľudí zo strany VÚC a miest a spoluprácu jednotlivých subjektov mládežníckej politiky. Hodnotenie sme zachytili z dvoch strán. Jednu stranu predstavoval pohľad
predstaviteľov samosprávy na politiku, ktorú vo vzťahu k mládeži vyššie územné celky a
mestá realizujú. Druhú stranu predstavoval pohľad zástupcov a zástupkýň mládeže a organizácií pracujúcich s mládežou.
Cieľom výskumu bolo analyzovať mládežnícku politiku regiónov a miest na Slovensku so zameraním na neformálne vzdelávanie, participáciu, informovanosť a dobrovoľníctvo.
Koncepcia a úlohy výskumu boli vymedzené v dvoch úrovniach a sústredené do viacerých
rovín. Prvú úroveň výskumu predstavovala mládežnícka politika v sledovaných oblastiach na
úrovni vyšších územných celkov. Druhá úroveň bola zameraná na mládežnícku politiku miest.
V oboch úrovniach sme mládežnícku politiku sledovali v rovine koncepčnej, rovine
realizácie, podpory a spolupráce. Vo všetkých rovinách sme sa snažili zachytiť hodnotenie z
dvoch strán. Jednu stranu predstavoval pohľad predstaviteľov samosprávy na politiku, ktorú
vo vzťahu k mládeži vyššie územné celky a mestá realizujú. Druhú stranu predstavoval pohľad zástupcov a zástupkýň mládeže a organizácií pracujúcich s mládežou.
Metodika výskumu a výskumná vzorka
Pri zbere empirických údajov sme využili viacero metód. Za účelom analýzy koncepčnej roviny mládežníckej politiky VÚC a miest sme využili metódu obsahovej analýzy koncepčných
materiálov samosprávnych krajov a miest týkajúcich sa mládeže a rozvoja miestnej samosprávy. Informácie o mládežníckej politike regiónov sme zisťovali prostredníctvom pološtrukturovaných rozhovorov s pracovníkmi a pracovníčkami úradov samosprávnych krajov
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poverených oblasťou práce s mládežou a so zástupcami a zástupkyňami regionálnych rád
mládeže.
Výskumnú vzorku v rámci VÚC tvorilo celkovo 16 respondentov a respondentiek, z
toho 8 pracovníkov a pracovníčok úradov samosprávnych krajov a 8 zástupcov a zástupkýň
krajských rád mládeže. Informácie o mládežníckej politike miest sme zisťovali prostredníctvom dotazníka, ktorý sme v spolupráci s Úniou miest Slovenska administrovali mailom a
poštou. Pre zvýšenie návratnosti dotazníkov sme po prvom termíne zaslania dotazníkov opätovne požiadali o vyplnenie potrebných údajov mailom a telefonicky. Za účelom zistenia názorov zástupcov a zástupkýň mládeže na mládežnícku politiku miest, v ktorých pôsobia, sme
zrealizovali s touto cieľovou skupinou pološtukturované rozhovory.
Podľa územného členenia Slovenskej republiky bolo zámerom výskumu analyzovať
mládežnícku politiku v celkovom počte 138 miest SR. Empirické údaje vo vzťahu k mládežníckej politike miest sme od samosprávy získali celkovo z 80 miest, čo predstavuje 57,97 percentnú návratnosť dotazníkového šetrenia. Doplňujúce informácie od zástupcov a zástupkýň
mládeže sme získali celkovo z 58 miest zhodných s mestami, z ktorých sme mali údaje od
samosprávy.
Na spracovanie empirických údajov sme použili metódy kvantitatívnej a kvalitatívnej
analýzy.
Výsledky výskumu
1) Zhodnotiť všeobecne úroveň mládežníckej politiky VÚC a miest na Slovensku je problematické. V koncepčnej aj realizačnej rovine mládežníckej politiky totiž nachádzame výrazné
regionálne i miestne rozdiely. Proces decentralizácie a presun kompetencií na samosprávy v
oblasti práce s mládežou je v jednotlivých regiónoch a mestách v rôznej fáze, od úplnej absencie akejkoľvek stratégie a priorít v oblasti mládežníckej politiky až po premyslené koncepčné zámery a východiská, fungujúce partnerstvá jednotlivých aktérov mládežníckej politiky a aktivity reagujúce na potreby mládeže.
2) V koncepčnej rovine v súlade so svojím poslaním sa VÚC sústreďujú na spracovávanie
koncepčných zámerov, medzi ktoré patrí aj mládežnícka politika. Na úrovni miest sme na
jednej strane zistili premyslené koncepčné zámery s vysokou participáciu mládeže a rôznorodými aktivitami napĺňajúcimi priority definované Európskou úniou v tejto oblasti. Existujú
však aj mestá bez akejkoľvek koncepcie mládežníckej politiky.
3) Možnosť stať sa voleným zástupcom v regionálnej aj miestnej samospráve pre ľudí do 30
rokov je formálna, reálne je zastúpenie veľmi nízke.
4) Ako dôležitý aktér mládežníckej politiky na úrovni VÚC a miest nie sú doposiaľ vnímané
komisie pre prácu s mládežou ako poradné orgány zastupiteľstiev ani pracovníci a pracovníčky na úradoch poverení/poverené otázkami mládeže. Aj keď komisie zaoberajúce sa otázkami
mládeže na úrovni niektorých VÚC a miest fungujú, rovnako ako pracovníci/pracovníčky
úradov v tejto oblasti, nešpecializujú sa výlučne na problematiku mládeže, ale majú kumulované funkcie a úlohy v spojení s problematikou školstva, športu a kultúry.
5) Úroveň spolupráce jednotlivých subjektov mládežníckej politiky vyjadruje skutočnosť, že
všetci aktéri zhodne hodnotia vzájomnú spoluprácu ako priemernú. Aktéri začínajúcej spolupráce v oblasti mládežníckej politiky len hľadajú funkčné možnosti spolupráce, avšak aktívnejší v tejto oblasti sú zástupcovia a zástupkyne mládeže a organizácií pracujúcich s mládežou.
6) V rovine koncepčnej, realizačnej i v rovine podpory najviac sa rozvíjajú oblasti neformálneho vzdelávania a participácie. Najmenšia pozornosť je venovaná problematike dobrovoľníctva mladých ľudí. Oblasť informovania mladých ľudí je väčšinou implicitne zahrnutá v
informovanosti verejnosti vo všeobecnosti.
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Odporúčania z výskumu
Odporúčania na centrálnej úrovni mládežníckej politiky
• prijať funkčný zákon o podpore mládeže, ktorý by špecifikoval kompetencie regionálnej a
miestnej samosprávy v oblasti práce s mládežou a ktorý by vytvoril finančné, organizačné
a personálne predpoklady na rozvoj mládežníckej politiky na samosprávnej úrovni v oblastiach neformálneho vzdelávania, participácie, informovania a dobrovoľníctva;
• zvyšovať informovanosť verejnosti o mládežníckej politike a jej jednotlivých oblastiach
prostredníctvom verejnej diskusie;
• začleniť problematiku mládežníckej politiky do občianskej výchovy a náuky o spoločnosti
na základných a stredných školách;
• poskytovať metodickú pomoc pri vytváraní informačno-servisných centier pre mladých
ľudí v meste, pri zvyšovaní participácie mládeže vo veciach verejných a pri tvorbe koncepčných zámerov samospráv v tejto oblasti;
• vypracovať vzdelávací program pre pracovníkov a pracovníčky samospráv zaoberajúcich
sa problematikou mládeže v oblasti priorít Európske únie, zameraný na rozvíjanie ich
kompetencií pri začleňovaní týchto priorít do mládežníckej politiky VÚC a miest;
• podporovať realizáciu výskumov, ktoré identifikujú reálne problémy a potreby mladých
ľudí.
Odporúčania na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy
• reprofilovať priority mládežníckej politiky na úrovni samospráv v súlade s aktuálnymi
trendmi európskej mládežníckej politiky;
• zvýšiť podiel zástupcov/kýň mládeže v rozhodovacích a poradných orgánoch samospráv
prostredníctvom zvyšovania angažovanosti mladých ľudí a rozširovania priestoru pre ich
participáciu;
• vytvárať podmienky pre partnerský dialóg medzi volenými zástupcami/kyňami a mládežou;
• pre úspešnú realizáciu mládežníckej politiky odporúčame vytvárať mládežnícke parlamenty ako nástroj na zapojenie mladých ľudí do rozhodovania;
• vytvoriť samostatné grantové systémy na podporu projektov práce s mládežou v oblasti
neformálneho vzdelávania, participácie, informovanosti a dobrovoľníctva;
• koncepcie mládežníckej politiky vytvárať na základe poznania reálnych potrieb a problémov mladých ľudí na regionálnej a miestnej úrovni (uskutočňovať výskumy, prieskumy,
mapovanie potrieb komunít, vychádzať z priamych, nielen sprostredkovaných informácií);
• začleniť medzi aktérov mládežníckej politiky na samosprávnej úrovni podnikateľský sektor vo všetkých oblastiach;
• jednou z kľúčových úloh samosprávy sa musí stať sieťovanie subjektov pracujúcich s mládežou na jej území;
• v rámci mestských úradov vytvárať systematizované miesta samostatných pracovníkov/čok
poverených otázkami mládeže;
• podporovať vznik spoločných projektov formálnych a neformálnych subjektov pracujúcich
s mládežou v rôznych oblastiach (škôl, školských a mimoškolských zariadení, mimovládnych organizácií a neformálnych skupín);
• pri informovaní mladých ľudí využívať priame spôsoby informovania založené na osobnom kontakte;
• pozitívne stimulovať rozvoj dobrovoľníctva prostredníctvom vytvárania a podpory systémov oceňovania dobrovoľníckych aktivít a zviditeľňovania dobrovoľníctva.
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Odporúčania vo vzťahu k mládežníckym organizáciám a mládeži
• systematicky rozvíjať vzdelávanie mládežníckych lídrov, aby sa stali rovnocennými partnermi a aktérmi mládežníckej politiky na regionálnej a miestnej úrovni, zvyšovať ich kompetencie a zručnosti;
• zviditeľňovať pozitívne príklady aktívnych mladých ľudí;
• rozširovať vzájomne prospešný rozmer mládežníckych organizácií smerom k verejnej prospešnosti;
• podporovať výmenu skúseností na miestnej úrovni medzi mládežníckymi organizáciami
navzájom aj so samosprávou pri riešení problémov mladých ľudí.
Publikácie
BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. - JUSKO, P. - NEMCOVÁ, L.- VAVRINĆÍKOVÁ, L.
- ZOLYOMIOVÁ, P.: Mládež - mesto - región. (Mládežnícka politika regiónov a miest
na Slovensku so zameraním na neformálne vzdelávanie, participáciu, informovanosť a
dobrovoľníctvo mladých ľudí). Banská Bystrica: 2008.
Dostupnosť výskumných nástrojov: www.vyskummladeze.sk
Dostupnosť dátového súboru:
nie je prístupný
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Sociálno-patologická problematika mládeže v SR
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 020
Autorka výskumu: Marianna Pétiová, FF UK v Bratislave
Obdobie zberu dát: apríl – máj 2007

Abstrakt
Predložené výsledky výskumu sú súčasťou dizertačnej práce (FF UK v Bratislave, školiteľ
prof. E. Kratochvílová), ktorá je rozdelená na časť teoretickú a empirickú. Cieľom teoretickej
časti je v rámci všetkých získaných a zozbieraných teoretických poznatkov vysvetliť témotvorné pojmy, analyzovať jednotlivé sociálno-patologické javy, venovať pozornosť ich postaveniu v dostupnej literatúre i v legislatívnych dokumentoch. Zvláštna pozornosť bola venovaná analýze rodinného prostredia, škole a prežívaniu voľného času ako významným faktorom
prevencie a eliminácie spoločensko-negatívnych javov. V empirickej časti bolo prostredníctvom riadených rozhovorov s učiteľmi základných a stredných škôl z celého Slovenska zisťované, ktoré sociálno-patologické javy najviac ohrozujú ich žiakov. Súčasne bola situácia mapovaná aj metódou dotazníka určeného pre žiakov 8. ročníkov základných škôl. Pozornosť
bola venovaná nielen sociálno-patologickým javom, ale aj analýze rodinného prostredia respondentov, ich vzťahu ku škole a spôsobu prežívania voľného času. Zistené výsledky boli
porovnávané so zisteniami z doteraz realizovaných výskumov.
Metodika výskumu a výskumná vzorka:
Empirickú časť dizertačnej práce tvoria dva druhy prieskumov zameraných na zmapovanie
súčasnej situácie v školách a u detí vo veku 13 až 15 rokov. V prieskume názorov a postojov
učiteľov a žiakov sú využité dve výskumné metódy, dotazník a riadený rozhovor. Krátkym
riadeným rozhovorom boli zisťované názory učiteľov (n= 148) a dotazník určený pre žiakov
bol rozposlaný poštou do náhodne vybraných základných škôl v rámci celého Slovenska. Dotazník bol anonymný a bol určený pre žiakov 8. ročníkov a pre zaistenie objektívnejších informácií dostal každý žiak aj obálku, do ktorej vložil vyplnený dotazník a odovzdal ho v zalepenej obálke. Štatisticky bolo prostredníctvom programu SPSS spracovaných 483 dotazníkov
žiakov 8. ročníkov z celého Slovenska a výsledky sú interpretované v jednotlivých podsúboroch podľa stanovených demografických znakov (vek, pohlavie, veľkosť bydliska, kraj).
Výsledky výskumu
Zo zistených názorov učiteľov základných a stredných škôl v rámci celého Slovenska vyplynulo, že:
• K najfrekventovanejším sociálno-patologickým javom, s ktorými sa stretávajú u svojich
žiakov, patrí fajčenie tabakových výrobkov, záškoláctvo, konzumácia alkoholických nápojov, šikanovanie a užívanie nelegálnych drog.
• V každom type školy je najčastejším javom fajčenie, pričom v gymnáziách a združených
stredných školách sa veľmi často vyskytuje aj konzumácia alkoholu, zatiaľ čo v základných školách, stredných odborných učilištiach, stredných odborných školách a združených
stredných školách je v pomerne veľkej miere zistené záškoláctvo. V základných školách sa
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učitelia častejšie stretávajú so šikanovaním, zatiaľ čo v stredných školách riešia vo vyššej
miere konzumáciu nelegálnych drog.
• Znížiť mieru výskytu sociálno-patologických javov by podľa prezentovaných názorov pomohla zmena postoja celej spoločnosti, sprísnenie legislatívy, častejšie kontroly a prísny
postih majiteľa podniku, kde sa porušuje platná legislatíva. Školy by mali mať svojho psychológa, na realizáciu voľného času by mali byť zabezpečené záujmové krúžky. Taktiež je
potrebné skvalitniť preventívne opatrenia a zlepšiť by sa mala spolupráca rodičov s učiteľmi, najmä v prípade výskytu sociálno-patologických javov u žiaka.
Z výsledkov výskumu realizovaného u žiakov 8. ročníkov základných škôl vyplynulo, že:
• Väčšina 13 až 15 ročných detí žije v úplných rodinách, kde majú vytvorené dobré vzťahy s
rodičmi. Ukázalo sa, že veľmi významným faktorom ovplyvňujúcim postoje detí je kvalita
vzťahov s rodičmi a osobný príklad rodičov.
• Názory a postoje žiakov 8. ročníkov základných škôl vo veľkej miere ovplyvňuje školský
prospech. Respondenti, ktorí dosahujú dobré výsledky, majú pozitívnejší vzťah ku škole, k
učiteľom i spolužiakom, sú sebavedomejší a menej sa uchyľujú ku konzumácii legálnych a
nelegálnych drog. Žiaci, ktorí majú zlé školské výsledky, často nie sú akceptovaní ani učiteľmi ani kolektívom spolužiakov, neradi chodia do školy a majú viac problémov nielen s
učivom, ale aj so správaním, čo vytvára ich ďalšie problémy.
• až 38,8% žiakov má problémy v komunikácii so svojimi učiteľmi a približne 10,0% ôsmakov nemá vytvorené dobré vzťahy so svojimi spolužiakmi.– • Viac než tri štvrtiny opýtaných je spokojných s množstvom svojho voľného času a určitý deficit pociťuje len pätina
respondentov. Prevažná väčšina oslovených respondentov prežíva svoj voľný čas v spoločnosti rovesníkov, len necelá štvrtina dáva prednosť rodinným príslušníkom a 8,9% opýtaným najviac vyhovuje samota.
• Medzi najfrekventovanejšie voľnočasové aktivity detí vo veku 13 až 15 rokov patrí sledovanie televízneho vysielania, práca s počítačom, počúvanie hudby, stretnutia s partiou rovesníkov, práca s internetom, pasívne oddychovanie, návšteva nákupných stredísk, aktívny
šport, návštevy v rodine, čítanie novín a časopisov a pomoc rodičom v domácnosti. V nižšej miere chodia žiaci 8. ročníkov základných škôl „na rande“, aktívne rozvíjajú svoje záujmy, nudia sa, chodia do kostola a zúčastňujú sa na bohoslužbách, čítajú knihy, navštevujú diskotéky, reštaurácie, bary a kaviarne. V najnižšom počte navštevujú športové podujatia, vzdelávajú sa v rôznych inštitúciách, finančne si zarábajú príležitostnými brigádami a
chodia na kultúrne podujatia.
• Deti vo veku od 13 do 15 rokov vo svojom voľnom čase uprednostňujú činnosti pasívneho
charakteru (sledovanie televízie, počúvanie hudby, pasívne oddychovanie, stretávanie sa s
priateľmi, návšteva kaviarní a pohostinstiev, nuda) a vo veľkej miere realizujú aj nové
voľnočasové činnosti, ako napr. práca s počítačom a internetom a návšteva nákupných centier. Niektorí respondenti preferujú športové aktivity, avšak za veľmi nedocenené považujeme čítanie kníh, rozvoj záujmov a mimoškolské vzdelávanie.
• Príležitostne fajčí 11,5% opýtaných a približne každý desiaty oslovený respondent si cigaretu zapáli každý deň. Príležitostní fajčiari majú najčastejšiu spotrebu 5, 10 až 15 cigariet
týždenne, pravidelní fajčiari vyfajčia denne 5, 10 až 20 cigariet denne. Deti začínajú experimentovať s fajčením najmä vo veku 12 a 13 rokov, pričom najnižší zistený vek je 7 a 8
rokov. Chlapci sú silnejší fajčiari a majú tendenciu skúšať fajčenie v nižšom veku než
dievčatá. Len 58,5% rodičov fajčiarov vie o tom, že ich dieťa fajčí, pričom viac informácií
majú rodičia dievčat a pravidelných fajčiarov.
• Alkoholické nápoje pije viackrát týždenne 7,0% opýtaných a príležitostnú konzumáciu
alkoholu priznáva necelá polovica detí vo veku od 13 do 15 rokov. Považujeme za negatívne zistenie, že alkohol vôbec nepije len pätina žiakov 8. ročníkov ZŠ. Deti z alkoholických nápojov uprednostňujú najmä tvrdý alkohol, víno a pivo. Až 18,2% detí vo veku od
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13 do 15 rokov, priznáva, že sa občas opijú a 3,5% ôsmakov priznáva, že sa im táto situácia stáva často.
Len tretina detí vo veku od 13 do 15 rokov nedostane doma od rodičov alkohol, pričom
necelá polovica opýtaných uvádza, že pri rodinných oslavách im rodičia občas nalejú alkoholický nápoj a 22,4% ho dostane vždy.
Približne pätina (20,3%) 13 až 15 ročných detí má v blízkej rodine osobu konzumujúcu
alkohol v takej miere, že im to prekáža, pričom najčastejšie patrí k alkoholikom otec
(58,2%).
Skúsenosti s nelegálnymi drogami má 16,0% opýtaných, pričom najčastejším obdobím v
ktorom deti začínajú s drogami experimentovať je vek 13 (63,3%, 12 rokov: 11,7%, 14 rokov: 19,5%) rokov. Chlapci majú tendenciu experimentovať s nelegálnymi drogami v nižšom veku než dievčatá. Medzi najčastejšie skúšané drogy (117) patrí marihuana, v omnoho
nižšom počte užili opýtaní prchavé látky, tabletky aj spolu s alkoholom, huby, tabletky, hašiš, extázu a pervitín.
Vo výnimočných prípadoch sa vyhýba vyučovaniu necelá tretina (25,5%) opýtaných a
7,0% žiakov 8. ročníkov základných škôl priznáva časté záškoláctvo. K záškolákom patria
najmä chlapci, opýtaní, ktorí nechodia radi do školy a v tomto prostredí nemajú vytvorené
dobré vzťahy s učiteľmi a spolužiakmi. Medzi najčastejšie dôvody pre záškoláctvo patrí
nezáujem o vyučovanie, strach z nesplnených povinností, prispôsobenie sa rovesníkom v
partii, využitie situácie, kedy nebol respondent za záškoláctvo potrestaný a strach zo spolužiakov, čo môže byť jednoznačným signálom pre šikanovanie. Zhodne viac než pätina respondentov, ktorí priznali záškoláctvo uvádza, že rodičia im neskôr dali ospravedlnenie alebo ich záškoláctvo v škole nikto nezistil, prípadne si sami vyrobili ospravedlnenie. Najčastejším trestom bol dohovor učiteľa, návšteva pedagogicko-psychologickej poradne, podmienečne znížená známku zo správania, pokarhanie triedneho učiteľa a pozvanie rodičov
na pohovor do školy.
So šikanovaním sa ešte nikdy nestretla necelá polovica opýtaných a viac než tretina žiakov
8. ročníkov ZŠ bola svedkom šikanovania inej osoby. Osobné skúsenosti s týmto sociálnopatologickým javom má 9,9% respondentov a 6,0% 13 až 15 ročných detí priznáva, že patrili k agresorom, ktorí šikanovali iných. Z uvedeného je zrejmé, že školská klíma je značne
narušená a tento problém si vyžaduje veľa pozornosti nielen zo strany učiteľov, ale i rodičov. Deti sa so šikanovaním najčastejšie stretávajú v škole, v omnoho nižšom počte aj v
partii rovesníkov alebo na ulici. Veľmi rozšírenými formami šikanovania v školskom prostredí sú vulgárne nadávky, výsmech a ironické poznámky, ničenie osobných vecí, fyzické
napadnutie, vyhrážky, vymáhanie osobných vecí a nútenie do niektorých činností. Zarazila
nás skutočnosť, že mnohé deti vo veku od 13 do 15 rokov považujú vulgárne nadávky za
súčasť verbálnej komunikácie medzi rovesníkmi a vôbec tieto výrazy nepovažujú za problém, ktorý si vyžaduje riešenie. Okrem toho sme zistili, že mnohí spolužiaci zo strachu,
aby sa aj oni nestali obeťou agresora, pri šikanovaní spolužiaka mlčia a dospelí, učitelia a
rodičia sa o týchto incidentoch v triede často ani nedozvedia.

Odporúčania z výskumu
•

Osvetovou činnosťou sa snažiť o zmenu postoja celej spoločnosti, najmä ku konzumácii
legálnych a nelegálnych drog. Situáciu by zlepšilo sprísnenie legislatívy, ktorá sa v súčasnosti často krát nedodržiava. V masmédiách predložiť deťom a mladým ľuďom dostatok
pozitívnych vzorov preferujúcich zdravý životný štýl bez alkoholu, cigariet a drog.
• Sprísnenie trestov a realizáciu častejších kontrol zo strany polície v reštauráciách a zariadeniach, kde si môžu deti v súčasnosti bez vážnejších ťažkostí zakúpiť alkohol a tabakové
výrobky a kde majú možnosť získať aj nelegálne drogy.
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V rodinnom prostredí zmenu postojov rodičov, ktorí by mali mať viac poznatkov o nelegálnych drogách, mali by sa viac zaujímať o svoje deti, vedieť, kde s kým a ako prežívajú
svoj voľný čas a uvedomiť si, že sú pre svoje deti vždy príkladom, i keď si to často neuvedomujú.
V škole by sa mali najmä pre koordinátorov prevencie drogových závislostí zlepšiť podmienky pre ich náročnú prácu. V každej základnej a strednej škole by mali byť vytvorené
podmienky na celoročnú realizáciu kvalitného preventívneho programu a v škole by mal
pracovať školský psychológ, s ktorým by sa mohli v prípade potreby poradiť nielen učitelia a žiaci, ale aj ich rodičia.
V školskom prostredí venovať viac pozornosti zo strany učiteľov neprospievajúcim žiakom
a učitelia spoločne s rodičmi detí by sa mali snažiť odstrániť príčiny ich školských neúspechov. Lepšie by mala fungovať spolupráca s rodičmi, rodičia by sa mali viac zaujímať nielen o prospech a správanie svojich detí, ale aj o ich dochádzku do školy.
Deti a mládež by mali mať vytvorených oveľa viac možností na prežívanie voľného času, v
školách a centrách voľného času, v blízkosti bydliska by mal byť dostatok záujmových
krúžkov určených na rozvoj záujmov v rôznych oblastiach.
V každej základnej škole by malo byť vytvorené školské stredisko záujmovej činnosti s
pedagogickým zamestnancom, vychovávateľom, pedagógom voľného času, ktorý by sa
staral o výchovu v čase mimo vyučovania.
V rodine, v škole, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach by sa mala priebežne
realizovať výchova k voľnému času, venovať cieľavedomá pozornosť aktívnemu rozvoju
záujmov žiakov, informáciám o možnostiach realizácie a rozvoji ich záujmov a o aktivitách organizovaných vo voľnom čase detí.

Dostupnosť dátového súboru:
neprístupný pre verejnosť
Dostupnosť výskumných nástrojov:
sú prístupné v spomenutej dizertačnej práci
Citácia:
Sociálno-patologické javy v živote detí v Slovenskej republike. 2008
Publikácie:
Pétiová, M.: Sociálno-patologické javy v živote detí v Slovenskej republike. Dizertačná práca,
FFUK Bratislava 2008, 186 s.
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Čo si myslia mladí – ich voľný čas a aktívna účasť na živote spoločnosti
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 021
Autori výskumu: Ondrej Gallo, Peter Lenčo, Rada mládeže Slovenska
Obdobie zberu dát: október – november 2007
Zber dát: ASA, s.r.o., Palisády 19, 814 94 Bratislava 1, Slovenská republika

Abstrakt
Cieľom výskumu Rady mládeže Slovenska bolo zistiť, ako mladí ľudia prežívajú voľný čas a
aké sú možnosti zvyšovania ich participácie na spoločenskom a občianskom živote. V súvislosti s tým sme sledovali, koľko voľného času mladí ľudia majú, akými aktivitami ho vypĺňajú a aké na to majú podmienky. Zároveň sme zisťovali, aké postoje a názory majú mladí ľudia
na organizované prežívanie voľného času a nakoľko sa zapájajú do organizovaných aktivít.
Časť výskumu sa zaoberala tým, akými informáciami o možnostiach prežívania voľného času
mladí ľudia disponujú a odkiaľ ich čerpajú.
Metodika výskumu a výskumná vzorka
Zber empirických údajov prebehol v októbri a novembri 2007. Výskumnú vzorku tvorilo 834
mladých ľudí z celého Slovenska vo veku 13 až 27 rokov. Výskum sme realizovali prostredníctvom dotazníkového zisťovania. Zberom dát bola poverená Agentúra sociálnych analýz
ASA, s.r.o.
Výsledky výskumu
Mladí ľudia majú počas pracovného dňa v priemere 4 hodiny voľného času. Najviac svojho
voľného času venujú oddychu doma, kedy napr. sledujú televíziu, počúvajú hudbu alebo hrajú
počítačové hry. Až 54,4% respondentov uviedlo, že takejto forme oddychu sa venujú viac ako
hodinu denne. Druhou najčastejšou dennou aktivitou mladých ľudí je stretávanie sa s kamarátmi vonku na dvore, v krčme alebo na diskotéke. Tejto činnosti sa venuje viac ako jednu
hodinu denne 45% respondentov. Komunikácii s kamarátmi cez chat, telefón a sms správy
venujú mladí ľudia približne rovnaký priestor ako čítaniu a vyhľadávaniu informácií. Najmenej času venujú mladí ľudia „chodeniu po obchodoch“.
Nezamestnaní mladí ľudia, ktorí majú v priemere 7,2 hodín voľného času denne, predstavujú silne rizikovú skupinu. Z hľadiska potreby rozvíjania alebo udržiavania pracovných
návykov v čase bez práce je dôležité, aby nezamestnaný mladý človek nevyplnil svoj čas pasívnymi aktivitami. Je preto nevyhnutné venovať im zvýšenú pozornosť.
Mladí ľudia sú relatívne autonómni v rozhodovaní o tom, čo budú robiť vo svojom
voľnom čase. Miera nezávislosti klesá, keď si mladí ľudia založia rodinu.
Sieť zariadení a možností pre aktívne prežívanie voľného času je relatívne dobrá.
Mladí ľudia ich však využívajú v priemere iba spolovice.
Miera participácie mladých ľudí na spoločenskom a politickom živote spoločnosti sa
ukázala ako veľmi nízka. Znepokojujúce je sledovať lineárne klesajúcu participáciu mladých
ľudí na živote miestnej komunity v závislosti od miery zapojenia sa a zodpovednosti, ktorá sa
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od mladých ľudí očakáva. Zarážajúce je zistenie, že v priemere polovica mladých ľudí pri
možnostiach zisťujúcich participáciu mládeže na živote miestnej komunity volila odpoveď
neviem. Môže to znamenať, že o možnostiach participácie nevedia, resp. u nich nie sú, alebo
o participáciu nemajú záujem.
Primárnym zdrojom informácií o možnostiach prežívania voľného času sú pre mladých ľudí ich priatelia a spolužiaci. Internet je druhým najdôležitejším informačným zdrojom.
Dôležitým miestom, kde sa mladí ľudia majú možnosť dozvedieť o aktivitách pre svoj voľný
čas, je škola.
Približne polovica mladých ľudí vo veku od 13 do 27 rokov nevie, či v ich okolí vyvíjajú aktivity mimovládne organizácie (46,9%), nízko prahové zariadenia a otvorené kluby
(47,2%) a pastoračné centrá alebo zborové domy (39,3%). S ohľadom na veľkosť sídla sa
ukazuje, že oproti priemeru je výrazne nižšia neznalosť pôsobenia MVO u respondentov z
malých obcí 32,7%, a naopak najvyššia u respondentov z veľkých miest 55,8%.
Svoje členstvo v detských a mládežníckych organizáciách deklarovalo len 5 % mladých ľudí, členstvo v iných MVO deklarovalo 4,9% mladých ľudí. Viac respondentov uviedlo, že je členom náboženskej, resp. cirkevnej organizácie – 11,1%. Vzhľadom na počet mladých ľudí, ktorí deklarujú členstvo v týchto organizáciách, do aktivít, ktoré realizujú, sa zapája podstatne viac mladých ľudí. Na akciách detských a mládežníckych MVO sa zúčastňuje
12,8% opýtaných, v prípade iných MVO je to 12%, a v prípade náboženských/cirkevných
organizácií je to tiež takmer 12% respondentov. Vysoká miera organizovanosti mladých ľudí
sa ukázala v prípade športových organizácií. Svoje členstvo v tomto type organizácií deklaruje až takmer 26% respondentov.
Z odpovedí respondentov vyplýva, že na jednej strane majú prevažne pozitívne postoje
k pôsobeniu a činnosti detských a mládežníckych organizácií, zatiaľ čo na strane druhej majú
prevažne negatívny postoj k organizovanosti vo všeobecnosti.
Odporúčania z výskumu
Pre organizácie voľného času detí a mládeže
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Viac využívať potenciál nezamestnaných mladých ľudí a snažiť sa ich aktivizovať a zapojiť do svojich aktivít.
Lepšie informovať o svojej činnosti a aktivitách deti, mládež, ich rodičov a celú spoločnosť.
Naučiť mladých ľudí pomenovať, čo na aktivitách v organizácii robia a čo sa naučili.
Uistiť sa, že členovia organizácie a účastníci jej aktivít vedia, že organizácia je otvorená
ďalším mladým ľuďom a že tam môžu priviesť svojich kamarátov a rovesníkov.
Väčšiu pozornosť venovať príprave celorodinných programov a podujatí.
Pri budovaní organizačnej identity dbať na to, aby mladí ľudia vedeli, že sú členmi alebo
účastníkmi aktivít občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie.
Pri informovaní o svojich aktivitách nezabúdať na zdôraznenie rozmeru otvorenosti.
Organizácia ako priestor pre sebarealizáciu sa mladých ľudí, nie organizátor ich voľného
času.
Hľadať a v praxi uplatňovať také formy práce s mládežou, ktoré zachytia aj tých mladých
ľudí, ktorí majú záujem o aktivity organizácií, ale nechcú byť organizovaní (napr. nízkoprahové alebo otvorené kluby).
Posilňovať zručnosti potrebné pre úspešnú participáciu a spoluprácu u mladých ľudí a dôležitých dospelých.
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•

Viesť mladých ľudí k plánovaniu si svojho voľného času ako predpokladu jeho aktívneho
využívania.

Pre ďalší výskum
•

Doplniť existujúce kvantitatívne údaje o kvalitatívne dáta, ktoré umožnia hlbšie a detailnejšie pochopenie súvislostí, ktoré ovplyvňujú prežívanie voľného času mladými ľuďmi.
• Identifikovať vhodné formy a nástroje pre efektívnejšie informovanie mladých ľudí o
možnostiach prežívania voľného času.
• Detailne zmapovať činnosť detských a mládežníckych organizácií v oblasti neformálneho
vzdelávania, participácie a dobrovoľníctva.
Dostupnosť dátového súboru:
neprístupný pre verejnosť
Dostupnosť výskumných nástrojov:
neprístupné pre verejnosť
Citácia:
Voľný čas a aktívna účasťmládeže na živote spoločnosti. RMS 2007
Data file v SPSS a ďalšia dokumentácia na: www.vyskummladeze.sk
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Európske občianstvo: názory a postoje študentov vysokých škôl
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 023
Autori výskumu: Danka Moravčíková, Martina Hanová, Štefan Kováč (Fakulta ekonomiky
a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – SR), Tibor Farkas (Faculty
of Economics and Social Sciences, Szent István University Gödöllö - HU), Roberto Antonio
Valdeón Garcia (Faculty of Arts, University of Oviedo – ES), Martin Neubauer (FH Joanneum GmbH, Graz, AT), Miroslav Sapík (Pedagogická fakulta, Juhočeská univerzita, České
Budějovice
Obdobie zberu dát: máj a jún 2007
Zber dát: Dotazníkový výskum bol uskutočnený v období mesiacov máj a jún 2007 na
vzorke 1053 respondentov, z toho z Rakúska 217, z Maďarska 192, zo Španielska 199, z
Česka 213 a zo Slovenska 232 respondentov.

Abstrakt
Výskum je súčasťou medzinárodného projektu Socrates Grundtvig 2: Partnerstvá vo vzdelávaní dospelých - Multicultural Education for European Citizenship (GRU2/2006/09-5-NR-1),
ktorého koordinátorkou je Elena Horská (Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – SR). Projekt sa realizuje v období rokov 2006 – 2009.
Ústredným cieľom tohto vzdelávacieho projektu je zhromaždiť skúsenosti o fenoméne európskeho občianstva z perspektívy rôznych európskych krajín a ich regiónov a tým zvýšiť povedomie o prínose a dôsledkoch európskej integrácie pre vybrané cieľové skupiny, ktorými sú
mladí ľudia z piatich krajín EÚ – študenti jednotlivých ročníkov bakalárskeho štúdia podobne
zameraných študijných programov. Ďalším cieľom projektu je prostredníctvom oboznamovania sa s kultúrou, históriou a tradíciami, interpersonálnou komunikáciou i spotrebiteľským
správaním propagovať a šíriť porozumenie a toleranciu k odlišnosti či inakosti medzi predstaviteľmi jednotlivých európskych národností. Jednou z hlavných projektových aktivít je aj dotazníkový výskum zameraný na zhromaždenie informácií o vnímaní európskeho občianstva
mladými ľuďmi z rôznych európskych regiónov. Webová stránka projektu:
www.fem.uniag.sk/meec
Výskumná vzorka
Výskum mal charakter prípadovej štúdie. Respondentmi boli študenti bakalárskeho stupňa
štúdia na participujúcich univerzitách. Ich výber bol náhodný, pričom proporcionálne boli
zastúpené všetky tri ročníky bakalárskeho stupňa štúdia. Zber dát v jednotlivých krajinách
realizovali členovia širších národných projektových tímov.
Dotazník pozostával z úvodnej časti, ktorú tvorili identifikačné premenné a z troch tematických okruhov. V rámci prvého okruhu respondenti odpovedali na všeobecné otázky týkajúce sa Európskej Únie, druhý bol orientovaný na problematiku občianstva a participácie, v
treťom okruhu bola venovaná pozornosť kultúrnym rozdielom v sociálnom správaní a aktivitách respondentov. Dotazník bol vytvorený v anglickom jazyku a následne preložený do národných jazykov krajín participujúcich v projekte.
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Prehľad o dátach a ich spracovaní
Po prebehnutí dotazníkového prieskumu na jednotlivých univerzitách bola vytvorená spoločná databáza v programe Excel na základe vopred zvoleného kódovania jednotlivých otázok.
Následne boli kalkulované asociácie pomocou vytvorených kontingenčných tabuliek medzi
vybranými identifikačnými premennými a názorovými premennými. Základnými sledovanými znakmi boli národnosť, pohlavie, ročník štúdia, veľkostný typ sídla, v ktorom respondenti
vyrastali a národnosť rodičov. V rámci diskusií boli vytypované otázky, pre ktoré sa v štatistickom softvéri SAS analyzovala nezávislosť medzi identifikačnými a názorovými premennými (Chí kvadrát test, resp. Fisherov test). Po zistení závislosti bola testovaná sila závislosti
(Pearsonov a Cramerov koeficient).
Výsledky výskumu
Občianska a sociálna participácia
Iba 28,9 % slovenských študentov je organizovaných v nejakých spolkoch, organizáciách,
združeniach či kluboch. Väčšinou sa jedná o športové alebo kultúrne aktivity, ktoré realizujú
vo väčšej miere mužskí (45,2 %) ako ženskí respondenti (20,9 %). V mestskom prostredí sú
naši respondenti o niečo aktívnejší - organizovaná je približne tretina z nich, pričom vo vidieckom prostredí len jedna pätina. Najčastejšie realizovanou jednorazovou aktivitou je podpísanie petície, s čím má častú, resp. veľmi častú skúsenosť 52,6 % našich respondentov a
zároveň iba 9,1 % žiadnu či veľmi zriedkavú skúsenosť. Približne 48 % respondentov často
využíva internet na získavanie informácií o európskom občianstve, k ďalším takýmto činnostiam patria bojkot alebo demonštratívna kúpa určitého tovaru (23,8 %), návšteva politického
mítingu či účelové zhromažďovanie peňazí (21,2 %) a zapojenie sa do internetového politického fóra, resp. diskusnej skupiny (19,4 %). K zriedkavým alebo doteraz nikdy nerealizovaným občianskym aktivitám medzi slovenskými študentmi patrí napr. zapojenie sa do internetového politického fóra, resp. diskusnej skupiny (až 52,6 %), účasť na demonštrácii (51,3 %)
a návšteva politického mítingu či účelové zhromažďovanie peňazí (47,4 %). Najvyšší podiel
študentov by sa zapojil do volieb na celospoločenskej úrovni. Potešujúcim faktom je všeobecne sa zvyšujúci podiel aktívnych voličov v komunálnych voľbách a to obzvlášť na vidieku,
ktorý potvrdzujú i údaje z nášho dotazníkového výskumu. Predpoklad účasti vo voľbách do
európskeho parlamentu je síce nižší, ale podiel respondovaných študentov, ktorí ešte nie sú
rozhodnutí je v porovnaní s ďalšími možnosťami takmer dvojnásobne vyšší.
Reflexia „byť Európan – byť v EÚ“
Najviac našich respondentov (79,7 %) spája význam Európy predovšetkým s členstvom SR v
EU. Podobne ako pri posudzovaní demokracie na Slovensku, je spojenie významu členstva
krajiny v EÚ s konkrétnejšími faktormi problematickejšie. Význam spoločnej meny a spoločnej ekonomickej politiky považuje za veľmi významný a významný síce približne polovica
respondentov (48,2 % a 57,3 %). Zároveň sú to však faktory, ktorých dôležitosť vôbec nevedel posúdiť najväčší podiel respondovaných študentov, alebo pri ktorých boli ich reakcie neutrálne. V súvislosti s významom Eura nevedelo zareagovať 41,2 % študentov a až tretina z
nich vidí dôležitosť spoločnej ekonomickej politiky len na strednej úrovni, čo je najvyšší podiel „nerozhodných“ zo všetkých ponúknutých alternatív. Takmer identický podiel respondentov označil ako dôležitý a veľmi dôležitý faktor „európskosti“ geografickú polohu a spoločné hodnoty i tradície (67 % a 66 %).
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Priestorová identita
V prípade slovenskej vzorky študentov sa preukázalo viacero skutočností, na ktoré poukázali
aj iné výskumy zahrňujúce problematiku priestorovej identity. Mierne prevláda pocit príslušnosti ku krajine a k miestu, kde respondenti vyrastali, najslabšia je identifikácia s regiónom.
Rezidenčnú identitu v našej vzorke respondentov pociťujú o niečo intenzívnejšie ženy ako
muži a študenti pochádzajúci predovšetkým z vidieckych obcí a menších miest.
Vzťahy k iným krajinám a tolerancia
Slovenskí respondenti pociťujú najsilnejšiu spriaznenosť s Českou Republikou. Okrem toho
študenti prejavujú silnejšiu väzbu ku krajinám poskytujúcim dostupné pracovné príležitosti,
brigády, študijné pobyty, alebo sú vyhľadávanými dovolenkovými destináciami. Imigrantov z
krajín EÚ je ochotných akceptovať bez obmedzení až 84 % respondovaných študentov, voči
imigrantom z mimoeurópskych krajín takýto postoj zaujíma len 25 % a 36 % pre nich požaduje isté obmedzenia. V prípade imigrantov z krajín EÚ a nečlenských európskych krajín sú
tolerantnejšie ženy, v prípade „neeurópskych“ imigrantov majú práve ony radikálnejší postoj.
Diskutované témy
Ako najčastejšie diskutované témy na pôde vzdelávacích inštitúcií uvádzajú respondenti demokraciu a občianstvo vo všeobecnom význame. Výrazne zaostáva poznávanie „inakosti“ v
zmysle rôznorodosti kultúr, tradícií, sviatkov a náboženstiev. Respondenti sa taktiež necítia
byť dostatočne „povolaní“ podrobnejšie hodnotiť stav demokracie v našej krajine. Okrem
toho výrazne deklarujú nepostačujúcu schopnosť predstavivosti o ďalšom smerovaní a fungovaní demokracie na Slovensku. Takmer polovica z nich (47,8 %) si myslí, že stav demokracie
v slovenskej spoločnosti je na celkom dobrej úrovni, ako výborný ho označuje len 3,5 % respondentov, za priemerný ho považuje 39,2 % respondentov a 4,3 % nevedelo na otázku o
fungovaní súčasnej demokracie zareagovať. Avšak žiadnu konkrétnejšiu predstavu o tom, aká
bude situácia a stav demokracie v našej spoločnosti o desať rokov, nemá až 41,2 % respondentov. Ďalších 39,2 % si myslí, že bude na celkom dobrej a 8,9 %, že bude na výbornej
úrovni. Optimistickejší a „schopnejší mať víziu“ sú mužskí respondenti, z ktorých určitú
predstavu o demokracii označilo 71,7 %, pričom zo ženských respondentov tak bola schopná
urobiť približne iba polovica (53,5 %).
Vnímanie spoločenských problémov
Diskriminácia imigrantov či iných menšín patrí podľa odpovedí do kategórie najmenej významných tém. Najpodstatnejšie problémy predstavujú tie, ktoré sa respondentov priamo dotýkajú v súčasnej životnej etape, t.j. pracovné príležitosti, možnosti zvyšovania kvalifikácie a s
tým súvisiaca kvalita a obsah vzdelávania, verejné služby a vybavenosť (85,8 % - 95,3 %).
Sociálne problémy, ako napr. chudoba, rodová rovnosť či terorizmus sa nachádzajú podľa
výpovedí študentov na strednom stupni v pomyselnom rebríčku spoločenskej dôležitosti (61%
- 68 %). Ešte na nižšej priečke sa „ocitli“ ekologické témy. V tomto prípade však výskum
preukázal zvyšovanie záujmu o uvedenú tému vo vyšších ročníkoch štúdia.
Výskumné odporúčania pre prácu s mládežou
Výskum ukázal, že ak chceme posilniť, resp. „vybudovať“ občianstvo ako sociálnu zručnosť
u mladých ľudí v slovenskej spoločnosti, je nutné pri tejto snahe vziať do úvahy komplex
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rôznych faktorov a problémov. Veľmi dôležitou je koncepčná zmena v občianskej výchove
(smerovaná k tzv. learning-by-doing) a obohatenie niektorých tém, napr. poznávanie kultúrnej
rôznorodosti, výchova k zodpovednosti, lojalite a tolerancii. Dôležitým sa ukázalo i posilňovanie regionálnej a európskej identity, ktorého výsledkom je vyššia miera občianskej a sociálnej angažovanosti mládeže vo verejnom živote, zvýšenie ich záujmu o spoločenské problémy
a snahy o hľadanie ich riešení.
Publikácie:
Kol. 2007: Multicultural education for European Citizenship (vedecký a kultúrny časopis
Perspective), roč. XI., special issue. ISSN 1454-9921.
Moravčíková, D. - Hanová, M. 2008: Vnímanie a prejavy európskeho občianstva: prípadová
štúdia slovenských študentov. In: Zborník príspevkov na CD nosiči z konferencie MVD
2008 (Konkurencieschopnosť a ekonomický rast: európske a národné perspektívy), Nitra,
s. 1572-1577. ISBN: 978-80-552-0061.
Farkas, T. – Kassai, Z. 2008: European identity and citizenship affected by cultural differences. In: Zborník príspevkov na CD nosiči z konferencie MVD 2008 (Konkurencieschopnosť a ekonomický rast: európske a národné perspektívy), Nitra, s. 1539-1544. ISBN:
978-80-552-0061.
Dostupnosť výskumných nástrojov:
anglická verzia dotazníka prístupná na http://www.fem.uniag.sk/meec/files/questionnaire.pdf
Dostupnosť dátového súboru:
neprístupný pre verejnosť
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Podpora práce s mladými ľuďmi na Slovensku
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 022
Autor výskumu: GfK Slovakia, s.r.o. v Bratislave
Obdobie zberu dát: Mladí ľudia vo veku 14-30 rokov: 7. 5. – 19. 5. 2008. Zástupcovia samospráv: 12. 5. - 16. 5. 2008
Zber dát: GfK Slovakia, s.r.o. Bratislava

Abstrakt
Na požiadanie odboru mládeže MŠ SR a po konzultáciách s expertmi pre výskum mládeže(SYRS) a prácu s mládežou (IUVENTA) pripravila GfK Slovakia, s.r.o. v Bratislave koncepciu rýchlej prieskumnej akcie na tému práca s mládežou vo voľnom čase. Cieľom prieskumu bola podpora vládneho návrhu zákona o podpore práce s mládežou, ktorý vláda SR
predložila na schválenie Národnej rade SR v roku 2008. Čiastkové ciele možno charakterizovať ako pokrytie nasledovných oblastí: Obsah práce s mládežou. Zabezpečenie podmienok
pre prácu s mládežou štátom. Práca s mládežou v mieste ich pobytu. Prístup samosprávy k
mladým ľuďom. Potreba zapojiť mladých ľudí do problematiky. Bariéry spolupráce s mladými. Hodnotenie odborného prístupu v práci s mládežou. Postoje k dobrovoľníctvu. Možnosti
finančnej podpory spolupráce s mladými. Formou telefonického dopytovania (CATI) sa oslovilo 1000 mladých ľudí vo veku 14-30 rokov a 200 zástupcov samospráv v mestách Slovenska. Medzi základné zistenia prieskumu patrí skutočnosť, že zástupcovia samospráv v súčasnosti nepociťujú podporu pri organizovaní práce s mládežou zo strany štátu. Preto zastávajú
názor, že podporu ani nepotrebujú inak ako vo forme finančných prostriedkov. To upozorňuje
na potrebu pracovať so zástupcami samospráv a poskytnúť im viac možností podpory pre
prácu s mládežou než len finančné prostriedky.
Výsledky a odporúčania výskumu
Práca s mládežou
•

pojem práca s mladými ľuďmi spontánne evokuje u mladých ľudí projekty z oblasti športu.
Pri spontánnej asociácii u zástupcov samospráv sa k športovým aktivitám pridávajú aj kultúrne projekty.
• Zabezpečovanie voľnočasových aktivít pre mladých ľudí samosprávou je takmer 100 percentné. Takmer všetci mladí a všetci zástupcovia samospráv sa vyjadrili, že ich mesto/obec
organizuje aktivity pre mladých ľudí.
• Najčastejšie organizuje mesto/obec športové podujatia a prispieva do kultúrnospoločenského života. V tomto aspekte boli mladí ľudia ako aj zástupcovia samosprávy
pomerne jednotní.
• Častejšie pritom organizujú tieto aktivity mestá ako obce.
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Voľnočasové aktivity
•

Väčšina mladých ľudí vo veku 14-30 rokov nenavštevuje voľnočasové aktivity, ktoré mesto resp. obec pre nich ponúka. Najčastejším dôvodom je nedostatok času.
• Takmer všetci mladí ľudia však považujú organizovanie voľnočasových aktivít za dôležité
a záujem navštevovať tieto aktivity majú. Najviac ich lákajú športové podujatia, nezanedbateľný je však aj záujem o cestovanie a vzdelávacie pobyty.
• Aj zástupcovia samospráv považujú za dôležité pracovať s mladými ľuďmi. Ponúknuť by
im vedeli v prvom rade športové podujatia a športoviská, následne si vedia predstaviť zorganizovať kultúrno-spoločenské aktivity.
• Hlavnou prekážkou v organizovaní aktivít vidia mladí ľudia i zástupcovia samospráv v
nedostatku financií.
Možnosti financovania
•

Možnosti financovania voľnočasových aktivít pre mládež vidia mladí ľudia najmä v prostriedkoch Európskej únie. Naopak zástupcovia samospráv sa spoliehajú na prostriedky z
rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.
• Zástupcovia samospráv by preferovali financovať tieto aktivity predovšetkým z dotácií zo
štátneho rozpočtu.
• Z pohľadu zástupcov samospráv štát žiadnym spôsobom nezabezpečuje podmienky pre
prácu s mládežou. Viac ako polovica zástupcov sa k tejto problematike nevedela vyjadriť.
• Zástupcovia samospráv by pritom uvítali podporu zo strany štátu najmä vo forme finančných zdrojov, dotácií a grantov.
Dobrovoľník
•

Pojem mládežnícky dobrovoľník má tak u mladých ľudí ako aj u zástupcov samospráv
pozitívne asociácie. Podľa ich vyjadrenia je mládežnícky dobrovoľník niekto, kto pracuje s
mladými ľuďmi a pomáha pri organizovaní aktivít. Za odmenu získava vedomosti a skúsenosti ako aj dobrý pocit z užitočnosti.
• To, či mládežnícky dobrovoľník potrebuje alebo nepotrebuje odbornú prípravu na svoju
činnosť, nie je úplne jednoznačné ani pre mladých ľudí ani pre zástupcov samospráv.
• Len šestina mladých ľudí už je alebo niekedy bola dobrovoľníkom. Potenciál nájsť mládežníckeho dobrovoľníka medzi mladými ľuďmi však je – polovica z nich prejavila záujem o dobrovoľníctvo. Odporúčame preto využiť tieto možnosti a motivovať tak mladých
ľudí.
Závery
•

Vo všeobecnosti je pojem „práca s mládežou“ spájaný s projektmi z oblasti športu a kultúru. Športové podujatia a aktivity sú pritom najčastejšou asociáciou u mladých ľudí.
• Voľnočasové aktivity navštevuje ich iba tretina mladých ľudí. Tri štvrtiny mladých ľudí
využíva iné možnosti trávenia voľného času ako je ponuka od samosprávy.
• Na druhej strane však mladí ľudia prejavili záujem o voľnočasové aktivity a ich organizovanie je pre nich dôležité. Z tohto pohľadu je zrejmé, že súčasná ponuka je pre mladých
ľudí neatraktívna a svoj čas a energiu vkladajú do iných možnosti. Potvrdzuje to aj vyjadrenie, že mladí ľudia nenavštevujú tieto aktivity kvôli nedostatku času.
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•

Odporúčame preto zatraktívniť voľnočasové aktivity pre mladých a priblížiť sa ich predstavám. Najatraktívnejšie by boli pre mladých ľudí podľa ich vyjadrenia projekty z oblasti
športu a medzinárodnej spolupráce. Je potrebné hľadať stále nové riešenia ako zaujať a pritiahnuť túto generáciu.
• Zástupcovia samospráv takisto považujú prácu s mladými ľuďmi za dôležitú. Mladým by
vedeli ponúknuť najmä projekty z oblasti športu. Mestá by do ponuky pridali aj kultúrnospoločenské aktivity, obce sa týmto smerom nevydali.
• Prácu s mládežou vidia predovšetkým finančnou optikou. Finančné prostriedky sú pre nich
bariérou v organizovaní aktivít pre mladých ľudí a takisto sú aj podporou, ktorú by od štátu
preferovali.
• Zástupcovia samospráv v súčasnosti nepociťujú podporu pri organizovaní práce s mládežou zo strany štátu. Preto zastávajú názor, že podporu ani nepotrebujú inak ako vo forme
finančných prostriedkov. To upozorňuje na potrebu pracovať so zástupcami samospráv a
poskytnúť im viac možností podpory pre prácu s mládežou než len finančné prostriedky.
Prílohy na: www.vyskummladeze.sk
Citácia: Podpora práce s mládežou. GfK Slovakia, s.r.o. 2008
Internet v SR:
http://www.strategie.sk/showdoc.do?docid=21434
EKCYP EU:
http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/news/news_34.html
Dostupnosť dátového súboru v SPSS:
neprístupný pre verejnosť
Dostupnosť výskumných nástrojov:
neprístupné pre verejnosť
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OECD PISA 2009 (Programme for International Student Assessment)
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 034
Autori výskumu: OECD, prostredníctvom konzorcia vedeného Austrálskou radou pre výskum vo vzdelávaní (ACER), expertných skupín pre jednotlivé oblasti (čitateľskú gramotnosť - REG, matematickú gramotnosť - MEG, prírodovednú gramotnosť - SEG), národných
koordinačných centier a národných koordinátorov štúdie, ako aj riadiaceho výboru pre štúdiu
PISA
Obdobie zberu dát: jar 2008 (pilotná štúdia), 2. - 13. 3. 2009 (hlavný výskum)
Zber dát: ŠPÚ (do 31. 8. 2008) NÚCEM (Oddelenie medzinárodných meraní, postupne lokalizované na uvedených inštitúciách sa zapojilo aj do tvorby nástrojov na hodnotenie čitateľskej gramotnosti overovaných v pilotnom výskume – Mgr. Eva Ladányiová, a zodpovedalo za adaptácie a preklady používaných nástrojov: testov, dotazníkov, pokynov pre školských
koordinátorov štúdie, pokynov na administráciu nástrojov štúdie a pokynov na hodnotenie, v
spolupráci s ÚIPŠ,WESTAT a ACER ďalej zabezpečilo výber vzorky, spracovanie údajov,
tvorbu databáz a výstupy na národnej úrovni).
Riešiteľský tím ŠPÚ/NÚCEM: Paulína Koršňáková, PhD. (národná koordinátorka štúdie
OECD PISA 2009, oblasť matematickej a prírodovednej gramotnosti), Mgr. Jana Kováčová
(manažérka dát štúdie), Mgr. Eva Ladányiová/Daniela Heldová, PhD. (pilotná štúdia/hlavná
štúdia, oblasť čitateľskej gramotnosti).

Abstrakt
Štúdie OECD PISA 2009 sa zúčastnilo spolu 65 krajín sveta: všetkých 34 členských krajín
OECD a 31 ďalších, partnerských krajín. Slovenská republika sa zúčastnila štúdie OECD PISA tretí krát.
PISA úlohy nevychádzali z učebných osnov, ich cieľom nebolo zistiť, ako žiaci v jednotlivých krajinách ovládajú učebnú látku. PISA úlohy boli vytvorené v súlade s modelom
celoživotného vzdelávania na hodnotenie funkčnej gramotnosti žiakov v troch oblastiach –
čitateľskej (tvorila ťažisko štúdie PISA 2009), matematickej a prírodovednej gramotnosti.
Pod pojmom gramotnosť sa v štúdii OECD PISA rozumie schopnosť aplikovať vedomosti a zručnosti získané v priebehu povinnej školskej dochádzky a prezentovať svoje názory
a postoje.
Nástroje štúdie OECD PISA umožňujú prepájať informácie o úrovni gramotnosti žiakov vo vybraných oblastiach s informáciami o domácom prostredí žiakov, o ich prístupoch k
učeniu, o prostredí, v ktorom sa učia a ich vzťahu k informačno-komunikačným technológiám. Takto PISA poskytuje vhľad do faktorov, ktoré vplývajú na rozvoj zručností a postojov
doma a v škole.
Hlavný zber dát štúdie OECD PISA 2009 sa realizoval vo všetkých regiónoch Slovenska od 2. do 13. marca 2009. Štúdie sa zúčastnilo viac ako 4555 žiakov (narodených v roku
1993) zo 189 základných a stredných škôl (z toho 11 škôl s vyučovacím jazykom maďarským
a 5 škôl s dvomi vyučovacími jazykmi: maďarským a slovenským).
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Reprezentatívny a stratifikovaný výber žiakov umožňuje zovšeobecniť získané výsledky na celý vzdelávací systém a výkony dosiahnuté v SR porovnať s výsledkami ostatných
zúčastnených krajín.
Výsledky štúdie na národnej úrovni prináša národná správa PISA 2009 – Slovensko,
dostupná na www stránke NÚCEM.
Pilotné testovanie, ktorého cieľom bolo overiť používané nástroje - úlohy, testy, dotazníky, zachytiť všetky typy žiackych odpovedí a zdokonaliť pokyny na ich hodnotenie, sa
uskutočnilo v máji 2008 na vzorke 999 žiakov.
1. Konštrukcia výberovej vzorky
Požadovaná cieľová populácia pre projekt OECD PISA pozostáva v každej krajine z 15ročných žiakov (presne vo veku od 15 rokov a troch mesiacov do 16 rokov a 2 mesiacov),
ktorí navštevujú aspoň 7. ročník (počítané od začiatku povinnej školskej dochádzky).
Požadovaná cieľová populácia je určená tak, aby poskytla obraz o výsledkoch vzdelávacieho systému na sklonku povinnej školskej dochádzky. Definícia populácie 15-ročných
závisela aj od dátumu testovania. Na Slovensku boli vzhľadom na obdobie testovania (2-13.
3. 2009) testovaní žiaci, ktorí sa narodili v roku 1993.
Vzorka bola definovaná pomocou dvojstupňového stratifikovaného výberu. V prvom
kroku sa vykonal stratifikovaný výber škôl (na základe databázy škôl s počtami 15-ročných
žiakov zo školského roku 2007/2008, zdroj ÚIPŠ), v druhom kroku náhodný výber žiakov z
týchto škôl.
Explicitnými premennými boli:
kraj (8 krajov) a typ školy (ZŠ, Gymnázium, iná SŠ).
Implicitnými premennými boli:
veľkosť školy - podľa počtu žiakov narodených v roku 1992 , jazyk (SJ, MJ, SJ-MJ), podtyp
školy (ZŠ , ŠZŠ, 8G, 4G, SOŠ, SOU, ZSŠ).
Na ich základe týchto premenných bolo vytvorených 24 strát (PISA_STRAT). Z cieľovej
populácie mohli byť vylúčené určité skupiny škôl a žiakov, kritériá na takéto vylúčenie však
boli veľmi prísne. Podľa štandardov medzinárodnej štúdie OECD PISA bolo možné vylúčiť
celé školy, ktoré navštevovalo spolu najviac 2,5% žiakov a ďalších 2,5% žiakov mohlo byť
vylúčených v rámci škôl.
V prípade vylúčenia celých škôl, štandardy pripúšťali vylúčenie 0,5% žiakov z technických dôvodov – logisticky, alebo finančne príliš náročné testovanie. Ďalšie 2% žiakov
bolo možné vylúčiť prostredníctvom vylúčenia škôl navštevovaných LEN žiakmi so špeciálnymi potrebami – ťažšie postihnutia alebo škôl so žiakmi s obmedzenou znalosťou testovacieho jazyka. V SR boli z testovania vylúčené školy s vyučovacím jazykom ukrajinským,
resp. bulharským a niektoré špeciálne základné školy a odborné učilištia (315 škôl –1803 žiakov).
V prípade vylúčenia žiakov v rámci škôl, štandardy umožňovali vylúčiť časť žiakov
školy, ktorí mali ťažšie formy fyzického alebo mentálneho postihnutia, alebo mali obmedzenú
znalosť testovacieho jazyka.
Celková cieľová populácia bola potom stanovená na 70 651 žiakov, čo predstavovalo
97,51 percenta z celkovej populácie 15 ročných. Z tohto čísla sa vychádzalo pri určení vzorky
pre Slovenskú republiku. Po analýze malých škôl (menej ako 35 PISA žiakov) pre každé
STRATA bol určený celkový počet škôl do vzorky na 193 s očakávaným počtom 5 255 žiakov.
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Aby testovanie prebehlo úspešne, do výskumu sa muselo zapojiť 85 percent z oslovených škôl. Z týchto škôl bolo vybratých náhodným výberom 35 žiakov (pri malých a veľkých
školách boli do vzorky zaradení všetci žiaci školy narodení v roku 1993 a navštevujúci aspoň
7. ročník). Vyžadovala sa účasť aspoň 80 percent vybratých žiakov.
Štúdie sa zúčastnilo viac ako 4555 žiakov zo 189 škôl (uvádzané čísla opisujú aktuálny stav v DB SR).
2. Metodika zberu dát
V rámci štúdie OECD PISA 2006 sa administrovalo 14 variantov testovacích zošitov na hodnotenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Testy žiakom zadávali podľa
jednotných pokynov vyškolení pedagógovia vo vyučovacom jazyku zúčastnených žiakov.
Každý žiak mal na vyriešenie prideleného testu 120 minút a riešil štyri skupiny úloh. V roku
2009 boli dve až tri z týchto štyroch skupín tvorené čitateľskými úlohami. Ostatné skupiny
obsahovali úlohy testujúce matematickú a prírodovednú gramotnosť žiakov. PISA test obsahoval otázky, ktoré si vyžadovali od žiakov tvorbu odpovedí ich vlastnými slovami, ale aj
úlohy s výberom či viacnásobným výberom odpovede. Otázky zoskupené v rámci jednotlivých úloh vychádzali z podnetu tvoreného textom alebo obrázkom (ukážky úloh sú k dispozícii v publikáciách:
Úlohy 2009 - čítanie, Úlohy 2006 – prírodné vedy a Úlohy 2003 – matematika
Po ukončení testovania žiaci vyplňovali aj dotazníky (45 minút) zamerané na zisťovanie ich
zázemia, čitateľských záujmov a metakognície, či motivácie v oblasti formálneho vzdelávania
(Žiacky dotazník). Súčasťou žiackeho dotazníka bola aj časť venovaná IKT.
Riaditelia zúčastnených škôl vypĺňali dotazník zameraný na zisťovanie demografických charakteristík a hodnotenie kvality školského prostredia z pohľadu vzdelávania (Školský dotazník).
3. Zistenia
VÝSLEDKY SLOVENSKÉHO ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU SÚ V PRIEMERE OECD V
OBLASTI MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI a POD PRIEMEROM OECD V OSTATNÝCH DVOCH OBLASTIACH – čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.
Čitateľská gramotnosť
V roku 2009 dosiahlo Slovensko priemerné skóre 477 bodov (úroveň 2 zo šiestich úrovní).
Bodové skóre Slovenska sa v roku 2009 v porovnaní s rokom 2006 zvýšilo o 11 bodov (466),
v porovnaní s rokom 2003 o 8 bodov (469), ale celkový výsledok sa významne nezmenil (výkon žiakov na Slovensku ostal pod priemerom OECD).
V rebríčkoch umiestnenia zostala naša krajina zhruba na rovnakej pozícii:
• na 25. až 29. mieste spomedzi 34 krajín OECD
• na 32. až 37. mieste zo všetkých 65 zúčastnených krajín.
Matematická gramotnosť
V roku 2009 dosiahlo Slovensko priemerné skóre 497 bodov (úroveň 3 zo šiestich úrovní),
čím sme sa dostali do priemeru OECD (496 bodov).
122

Výkon na národnej úrovni sa štatisticky významne nezmenil a aj v rebríčkoch umiestnenia
zostala naša krajina zhruba na rovnakej pozícii k ostatným krajinám OECD (mierne zlepšenie):
• na 13. až 22. mieste spomedzi 34 krajín OECD
• na 19. až 28. mieste zo všetkých 65 zúčastnených krajín.
Prírodovedná gramotnosť
V roku 2009 dosiahlo Slovensko priemerné skóre 490 bodov (úroveň 3 zo šiestich úrovní). V
porovnaní s výkonom v roku 2006 sa priemer žiakov na Slovensku zvýšil štatisticky nevýznamne o 2 body (488 bodov v roku 2006).
V rebríčkoch umiestnenia zostala naša krajina zhruba na rovnakej pozícii:
• na 23. až 29. mieste spomedzi 34 krajín OECD
• na 29. až 37. mieste zo všetkých 65 zúčastnených krajín.
4. Odporúčania
Stále aktuálne sú odporúčania vypracované na základe výsledkov štúdie OECD PISA 2003 z
oblasti čitateľskej a matematickej gramotnosti. Užitočné informácie o použitých úlohách poskytuje už spomínaná zbierka čitateľských úloh štúdie PISA 2009. S pribúdajúcimi dátami z
jednotlivých cyklov štúdie PISA je čoraz aktuálnejšia potreba ich sekundárnych analýz.
5. Spracovanie dát
Dáta uvedené v dotazníkoch sa nachádzajú v súboroch INT_Stu09_SVK_Dec10.sav (žiacky
dotazník) a INT_Sc09_SVK_Dec10.sav (školský dotazník). Pri spracovaní dát zo žiackych
dotazníkov je potrebné dáta vážiť finálnou váhou žiaka (w_fstuwt). Súbor obsahuje okrem
uvedených finálnych váh aj 80 replikačných váh, ktoré sa využívajú pri výpočte štandardnej
chyby. Tento model vychádza z 2-stupňového výberu vzorky a využíva Fayovu modifikáciu
BBR (Balanced Repeted Replication).
Súbor INT_Cogn_S_09_SVK_Dec10.sav obsahuje kognitívne dáta získané z testovacích zošitov (skórované). Otázky zaradené do testovania boli rôznej obtiažnosti. Proces, používaný v OECD PISA na zachytenie obtiažnosti a schopností, je Item response theory (IRT).
IRT je matematický model, používaný na odhad pravdepodobnosti, že určitá osoba bude na
danú úlohu zo špecifikovaného súboru odpovedať správne. Táto pravdepodobnosť sa modeluje na celom kontinuu, ktoré zahŕňa výkon osoby a tiež zložitosť položky, jej obtiažnosti. Toto
kontinuum obtiažnosti a výkonu sa nazýva „Raschova škála". Obtiažnosť položky a skóre
žiakov sú na tej istej škále. Na základe tohto modelu bolo každému žiakovi pre každú doménu
zvlášť priradených päť hodnôt skóre, tzv. "plausible values" (PV1 – PV5), ktoré sú v súbore INT_Stu09_SVK_Dec10.sav uvedené. Pri spracovaní dát, ktoré sa týkajú výkonu žiakov v
jednotlivých doménach, je nevyhnutné pracovať s piatimi sadami PVs.
Podrobnejšie informácie o teoretických východiskách a postupoch pri analýzach sú dostupné v anglickom jazyku:
Dátové súbory za SR v SPSS nájdete na: www.vysklummladeze.sk
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Regionálny výskum z prostredia mládeže z rómskych komunít
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 033
Autor výskumu: Kultúrne Združenie Rómov Slovenska v spolupráci s PhDr. Zuzanou Kusou CSc., Mgr. Jurinou Rusnákovou , PhD., (autorka záverečnej správy: PhDr. Zuzana Kusá,
CSc. )
Obdobie zberu dát: november – december 2009
Zber dát: občianske združenie - Kultúrne Združenie Rómov Slovenska, Banská Bystrica

Abstrakt
Medzi kľúčové oblasti štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži patrí účasť mládeže na
spoločenskom a politickom živote – participácia. V tomto smere sa náležitá pozornosť venuje rozvoju opatrení smerujúcich k vytváraniu príležitostí na participáciu mladých ľudí čeliacich zložitým životným situáciám alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jednu zo
skupín z málo podnetného prostredia predstavujú deti a mládež z priestorovo segregovaných
rómskych osídlení / komunít, ktoré sú považované za viacnásobne znevýhodnené, dlhodobo
ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Databáza poznatkov a informácií o potrebách,
hodnotách a záujmoch rómskej mládeže, a o spôsoboch a možnostiach využívania ich voľného sú základným predpokladom pre adresné a efektívne nastavovanie mládežníckych politík
(lokálnych, regionálnych i národných), a zároveň pre prípravu a realizáciu cielených programov. Doposiaľ zrealizované výskumy neposkytujú dostatočný rozsah týchto údajov.
Regionálny výskumný projekt mal za cieľ prispieť k lepšiemu poznaniu potrieb mládeže z
rómskych komunít a jej možností aktívne ovplyvňovať podmienky svojho života vo vybraných mestských a vidieckych sídlach Banskobystrického kraja. Z výsledkov výskumu vyplynulo, že vo väčšine obcí sa rómske deti a mládež stretávajú spontánne a neorganizovane. Strategickým prvkom v oblasti podpory mládežníckej participácie je budovanie ľudských zdrojov
– formovanie aktivistov a aktivistiek priamo z rómskych komunít aj z radov rovesníkov. Zistenia naznačujú, že pri práci s rómskou mládežou treba klásť vyššie nároky na flexibilitu aktivít a taktiež aktivistov a aktivistiek, obzvlášť je žiaduce zohľadňovať väčšiu variabilitu obsahovej ponuky aktivít a ich časovú prispôsobivosť.
Metodika výskumu a výskumná vzorka
Kvalitatívna metóda t.j. metóda fókusových skupín bola zvolená za účelom zaznamenania
variability očakávaní a skúseností rómskej mládeže v oblasti voľného času a občianskej participácie. Tento cieľ pomáhal dosiahnuť výber vzorky založený na typologickej metóde.
Diskusné skupiny boli zložené z predstaviteľov rómskej mládeže vo veku od 13 do 25
rokov z vybraných sídiel Banskobystrického kraja, s rôznorodým stupňom vzdelania, veku a
rodu za účelom zaistenia dostatočnej názorovej rozličnosti a zachytenia existujúcich skúseností rómskej mládeže. Východiskovým dokumentom pre výber obcí a rómskych komunít
bola databáza výsledkov Sociografického mapovania rómskych komunít v SR, publikovaná v
Atlase rómskych komunít na Slovensku.
Vo vybraných okresoch bolo vybrané jedno, resp. dve sídla reprezentujúce odlišné typy sídelných a životných podmienok: sídliskové (mestské) koncentrácie, t.j. separované komunity, a rómske osídlenia v obciach a na vidieku t.j. segregované komunity. Vzorku tvorili 3
124

sídla mestského typu a 7 sídiel vidieckeho typu. V rámci výberu vzorky boli zohľadňované aj
ďalšie indikátory ako napr. vzdialenosť od okresného mesta, resp. sídla so sociálnymi službami a občianskou vybavenosťou, ďalším hľadiskom bola miera evidovanej nezamestnanosti,
technické vybavenie či počet obyvateľov rómskeho osídlenia a pod. Do 10 fókusových skupín
bolo zapojených 101 respondentov a respondentiek. Koncept scenára fókusových skupín štyroch modelových situácií bol komunikovaný a diskutovaný v rámci pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov a zástupkýň mimovládnych organizácii z daného teritória, pracujúcich s
rómskou mládežou alebo v jej prospech.
Výsledky výskumu
Obmedzený rozsah vzorky lokalít (10 obcí/ miest) nedovoľuje zistenia a závery tohto výskumu nekontrolovane zovšeobecňovať, poskytujú inšpiráciu a taktiež kritickú spätnú väzbu.
Prvá testovacia hypotéza, ktorou sa predpokladalo, že v meste žijúca rómska mládež bude
mať väčšie očakávania a nároky v oblasti záujmovej činnosti a voľného času ako mládež žijúca na vidieku a bude vedieť lepšie konkretizovať svoje potreby, sa na základe analýzy výpovedí účastníkov výskumu nepotvrdila. Rozdiel medzi typologicky odlišnými komunitami je
nepatrný, v oboch typoch identifikovali podobné problémy, prekážky. Spôsob trávenia ich
voľného času je neorganizovaný. Dôležitým zistením je, že zvolené voľno-časové aktivity
majú individuálne organizovaný charakter. Tento faktor je v značnej miere dôsledkom nedostatočného vybavenia obcí pre trávenie voľného času. Zistenia sa vzťahujú najmä na obce
so segregovanou osadou, kde nie sú k dispozícii ani upravené priestranstvá (alebo je vstup na
ne spoplatnený). Deti a mládež sa stretáva na cestnej komunikácii alebo na lúke.
Najvýznamnejšou podmienkou, ktorá podporuje nadobúdanie skúseností mladých
ľudí so zapájaním sa do organizovania záujmových a voľnočasových aktivít, je podľa zistení
výskumu miestna základná škola. Často je jediným organizátorom/poskytovateľom voľnočasovej činnosti. Výstupy z rozhovorov umožnili identifikovať skupinu mladých Rómov nad
16 rokov veku ocitajúcich sa mimo formálneho vzdelávacieho prúdu t.j. nie sú žiakmi základných či stredných škôl. Ich možnosti zúčastňovať sa organizovaného trávenia voľného
času sú závislé od prítomnosti a činností rómskych alebo prorómskych mimovládnych organizácií.
V spektre prekážok v zapájaní sa mládeže do organizovaných záujmových a voľnočasových aktivít má viditeľné postavenie vzdialenosť. Respondenti z okresov so slabšími socioekonomickými parametrami majú menej skúseností s účasťou na voľnočasových aktivitách,
menší prehľad o ponuke takýchto aktivít v obci alebo v jej okolí. Výskum potvrdil teóriu viacnásobného vylúčenia. Dominantnejšie postavenie v slede existujúcich prekážok
má kultúrne a symbolické vylúčenie – odmietanie a neochota spolupracovať so strany nerómov.
Takmer jednotne účastníci fókusových skupín označili za bariéru pri organizovaní
vlastných aktivít nedostatočné personálne kapacity na úrovni aktivistov ako aj absenciu
odborníkov vedúcich krúžkovú činnosť hlavne z radov Rómov. Absencia priestorových kapacít, nedostatok financií na materiál alebo vybavenie, nezáujem vedenia obce, ako aj nezáujem
o aktivity zo strany rómskych detí a mládeže tvorili ďalšiu sféru pomenovaných prekážok v
samo- organizovaní.
Zistenia naznačujú, že pri práci s rómskou mládežou treba klásť vyššie nároky
na flexibilitu jednak aktivít a zároveň aktivistov. Účastníci uprednostňujú krátkodobé aktivity, namiesto systematickej práce (napr. viac krátkodobých programov, ktoré nebudú závislé
od pravidelnej účasti, možnosť nepravidelnej účasti), časovú prispôsobivosť (schopnosť meniť časovú organizáciu aktivity) a vyššiu kreativitu v obsahovej ponuke aktivít. Ako dôležitá
sa ukazuje schopnosť/zručnosť reagovať na potreby účastníkov (napr. poznať stratégie mapo125

vania potrieb cieľových skupín) a v neposlednom rade komunikačné zručnosti aktivistu. Práca
s mládežou potrebuje osobitný komunikačný tréning špeciálne zameraný na zlepšovanie zručnosti pre prácu s touto cieľovou skupinou.
Odporúčania z výskumu
•

Uskutočniť evaluáciu programov neformálneho vzdelávania Rómov zrealizovaných v poslednej dekáde, s cieľom identifikovať a sprehľadniť programy resp. témy vzdelávania s
úspešným dopadom na cieľovú skupinu.
• Zaviesť princíp nízkoprahovosti ako základné kritérium pre realizáciu voľno-časových
aktivít.
• Zrealizovať výskum mapujúci podmienky detí a mládeže z regiónov z výraznou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít , ktorý poskytne komplexnejšie dáta v oblasti mládežníckej politiky a stane sa východiskom pre vytvorenie krátkodobého akčného
plánu neformálneho vzdelávania pre deti a mládež z prostredia MRK
• Vytvoriť grantový/dotačný systém podporujúci klubovú činnosť - organizované programy
pre trávenie voľného času detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Dostupnosť dátového súboru:
nie je prístupný pre verejnosť
Dostupnosť výskumných nástrojov:
scenár fókusových skupín nie je prístupný pre verejnosť
Záverečná prezentácia výskumu na: www.vyskummladeze.sk
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Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže (SOPVM)
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 028
Autori výskumu: Mgr. Ing. Danka Moravčíková (zodpovedná riešiteľka projektu) – Centrum celoživotného vzdelávania/Katedra spoločenských vied, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ing. Martina Hanová, PhD. – Katedra štatistiky a operačného výskumu, FEM SPU v Nitre, Ing. Renata Prokeinová, PhD. - Katedra štatistiky a operačného výskumu, FEM SPU v Nitre, PhDr. Pavol Barát - Katedra spoločenských vied, FEM SPU v Nitre Odborným konzultantom projektu je prof. Ladislav Macháček, CSc.
Obdobie zberu dát: máj a jún 2009
Zber dát: Jedná sa o regionálny kvantitatívny prieskum. Zber dát sa realizoval technikou
štandardizovaného rozhovoru podľa dotazníka. Opytovateľmi boli študenti FEM SPU v Nitre
v rámci praktickej časti predmetu Sociológia vidieka a poľnohospodárstva, resp. v rámci bakalárskych prác napojených na tento výskumný projekt. Zber dát v teréne sa uskutočnil v
náhodne vybraných 29 obciach NSK v máji a júni 2009. Dotazník bol pripravovaný prostredníctvom brainstormingu v januári 2009; po odborných konzultáciách vznikla jeho prvá
verzia, ktorá bola pre-testovaná v apríli 2009 prostredníctvom 12 hĺbkových rozhovorov s
predstaviteľmi cieľovej skupiny. Výsledná verzia dotazníka pozostávala z 27 uzavretých a
polouzavretých otázok. Okrem toho boli dotazníkom oslovené aj obecné úrady obcí, v ktorých prebehol výskum mládeže. Z dôvodu možnosti porovnať údaje získané na úrovni miest
s údajmi z vidieckych obcí, tento dotazník bol redukovanou a upravenou verziou dotazníka,
ktorý bol použitý vo výskumnom projekte Mládežnícka politika regiónov a miest na Slovensku (viď DAVM 019) Táto etapa zberu dát sa uskutočnila v decembri 2009 a januári 2010.

Abstrakt
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre pripravila a realizuje v rokoch 2008-2010
výskumný projekt zameraný na vidiecku mládež v rámci programu Podpora a rozvoj výskumov v oblasti mládeže s finančnou podporou MŠ SR a Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA. Cieľom tohto výskumného projektu je charakterizovať participáciu vidieckej mládeže na rozhodovaní i na živote a rozvoji obcí v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK), zmapovať špecifiká, predpoklady a efekty participácie, subjektívne i objektívne príčiny jej predpokladanej nedostatočnosti. Nitriansky samosprávny kraj je v podmienkach Slovenska podľa
rozloženia obyvateľstva v sídlach regiónom s najvyšším podielom vidieckeho obyvateľstva
(51,8 %). Vzhľadom k tomu, že neexistujú komplexnejšie informácie o problematike participácie vidieckej mládeže, považovali sme za potrebné venovať sa jej v rámci samostatného
výskumného projektu. Projekt s názvom Sociálna a občianska participácia mládeže v NSK
organizačne zastrešuje Centrum celoživotného vzdelávania FEM SPU v Nitre, riešiteľský
kolektív tvoria pracovníci Katedry spoločenských vied a Katedry štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre.
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Metóda výberu vzorky a reprezentativita
Dotazníkom boli oslovení reprezentanti kategórie mládež vo veku 15–30 rokov s trvalým
bydliskom vo vidieckych obciach administratívno-správne patriacich do NSK. Rozdiely boli
sledované v rámci troch vekových skupín 15-19 rokov, 20-24 rokov a 25-30 rokov. Vzhľadom k sídelnej štruktúre NSK respondenti reprezentovali dve agregované veľkostné kategórie
vidieckych obcí – s počtom obyvateľov do 2000 a s počtom 2000-5000 obyvateľov. Rozsah
výberového súboru bol stanovený na 655 respondentov. Analýzou logickej následnosti otázok
bolo vyfiltrovaných 625 dotazníkov. Reprezentatívnosť výberového súboru podľa pohlavia a
veku bola overovaná použitím Chí kvadrát testu dobrej zhody na základe porovnania s údajmi
Mestskej a obecnej štatistiky (ŠÚ SR). Výsledok testu potvrdil reprezentatívnosť výberového
súboru, čo bolo základným predpokladom pre realizáciu ďalších analýz.
Informácie o primárnych dátach a ich spracovaní
Po prebehnutí dotazníkového prieskumu bola vytvorená spoločná databáza v programe Excel
na základe vopred zvoleného kódovania jednotlivých otázok. Následne boli kalkulované asociácie pomocou vytvorených kontingenčných tabuliek medzi vybranými identifikačnými
premennými a názorovými premennými. Základnými sledovanými znakmi boli vek (tri zadefinované skupiny), pohlavie, ukončené vzdelanie, socioekonomická pozícia a veľkosť sídla
podľa počtu obyvateľov (dve zadefinované veľkostné skupiny). V rámci diskusií boli vytypované otázky, pre ktoré sa v štatistickom softvéri SAS analyzovala závislosť medzi identifikačnými a názorovými premennými.
Vybrané kvantitatívne zistenia
Osobnosť starostu je obvykle výraznou autoritou a v prostredí skúmaných vidieckych obcí ho
poznalo 99 % oslovených. Všetkých poslancov obecného zastupiteľstva poznalo 13 % a niekoľkých 67 % respondentov. Naopak, 9 % opýtaných uviedlo, že pozná iba jedného miestneho poslanca a 11 % nepoznalo žiadneho. Záujem mladých ľudí sa sústreďoval predovšetkým
na aktivity obce, o ktoré sa zaujímali približne tri štvrtiny respondentov. O činnosť starostu sa
zaujímalo 68 % opýtaných, avšak väčšina len čiastočne, čo platilo aj pri záujme o činnosť
miestnych poslancov. Najnižší záujem prejavili respondenti o obecný rozpočet.
Účasť vidieckej mládeže na podujatiach a akciách organizovaných miestnou samosprávou má skôr pasívny charakter. Väčšina z nich (82 %) sa vždy, často alebo niekedy týchto
podujatí síce zúčastní, na príprave však spolupracuje iba 46 % opýtaných. Až 70 % oslovených mladých ľudí je členmi rôznych miestnych spolkov, združení, klubov či organizácií. V
jednom z takýchto zoskupení pôsobí 39 % respondentov, ostatní však uvádzajú členstvo vo
viacerých zoskupeniach. Výrazne prevláda členstvo v tradičných typoch vidieckych spolkov,
ktoré zastrešujú využitie voľného času mladých ľudí a umožňujú stretávanie sa a komunikáciu s rovesníkmi z iných vidieckych obcí. Oveľa menšia je miera účasti v takých zoskupeniach, ktoré sú ideologicky, politicky a ekologicky orientované. Podobná situácia je charakteristická v súvislosti so skúsenosťami mládeže s členstvom v obecných komisiách, občianskych združeniach a občianskych iniciatívach.
Napriek nízkemu deklarovanému záujmu o obecný rozpočet najväčší podiel respondentov označil finančné a materiálne zázemie pre aktivity mládeže ako nepostačujúce. Vysoký je však aj podiel tých, ktorí sa k nemu nevedia vyjadriť. Uvedené zistenia sú priamo
ovplyvnené mierou informovanosti vidieckej mládeže o obecnom dianí a obecných záležitostiach. Samotní respondenti boli pri posudzovaní informovanosti rozdelení približne na tretiny;
31 % si myslí, že je nepostačujúca, 32 % ju považuje za postačujúcu a 28 % za veľmi dobrú či
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dobrú, 9 % opýtaných ju nevie posúdiť. Pri kvantitatívnom vyhodnotení spôsobov, ktorými
respondovaní predstavitelia vidieckej mládeže získavajú informácie o obecných podujatiach
prevládali pasívne spôsoby – napr. z obecného rozhlasu (81 %), z neformálnych rozhovorov
so susedmi, príbuznými či známymi (46 %), od svojich priateľov a rovesníkov (47 %), z
obecných novín (21 %) či propagačných letákov (19 %), z miestnej krčmy (24 %) atď. Získavanie informácií od miestnych poslancov uviedlo len 6 %, od starostu 5 %, v kostole 7 % a z
obecnej webovej stránky 11 % respondentov.
Nedostatočná informovanosť je však až druhým najčastejším dôvodom, pre ktorý mladí ľudia nespolupracujú s miestnou samosprávou pri riešení vecí verejných. Najpodstatnejším
dôvodom je nedostatok času, ktorý zrejme súvisí jednak s vyššou mobilitou mladých vidiečanov, jednak s každodennými aktivitami mimo obce, ktoré sú podmienené buď návštevou školy (strednej či vysokej), alebo výkonom práce mimo miesta trvalého bydliska.
Publikácie
Publikácia určená pre širšiu verejnosť a monografia z výskumu budú vydané v druhej polovici
roka 2010.
Dotazníky:
prístupný pre verejnosť na www.vyskummladeze.sk
Dostupnosť dátového súboru:
neprístupný pre verejnosť
Ďalšia dokumentácia na: www.vyskummladeze.sk
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ON-LINE GENERÁCIA: informácie, komunikácia a digitálna
participácia mládeže v informačnej spoločnosti
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 027
Autor výskumu: Norbert Vrabec, Infoland, o.z. Nitra
Obdobie zberu dát: 15. 05. 2009 až 30.09. 2009
Zber dát: V prvej časti výskumu bol zrealizovaný zber dát vzorke 3350 respondentov z radov mladých ľudí od 13 do 30 rokov. Použitá bola technika on-line dotazníka a on-line zberu
dát. Respondenti mohli dotazník vyplniť na tento účel špeciálne vytvorenej webstránke. Získané údaje boli následne spracované a ďalej analyzované štandardnými štatistickými postupmi a metódami. V druhej fáze výskumu sa uskutočnil kvantitatívny a kvalitatívny audit
229 webových stránok (internetové aplikácie a komunikačné nástroje vytvárané, zdieľané a
používané mladými ľuďmi).

Abstrakt
Internet úplne zmenil model komunikácie medzi ľuďmi a preto jeho význam mnohí porovnávajú s významom Gutenbergovho vynálezu kníhtlače. Internet čoraz výraznejšie zasahuje
predovšetkým do života mladých ľudí. Sú prvou generáciou, pre ktorú je už internet úplnou
samozrejmosťou, považujú ho za úplne prirodzenú súčasť svojho života a mnohí si už ani
nedokážu predstaviť dobu, keď neexistovalo pripojenie k sieti. Bez preháňania možno povedať, že ide on-line generáciu, ktorá čoraz viac času trávi v digitálnom svete, nadväzuje v ňom
nové priateľstvá, realizuje svoje záľuby, získava, triedi, ale aj distribuuje informácie, komunikuje najrôznejšími kanálmi, zdieľa svoje myšlienky, buduje svoju identitu.
Táto skutočnosť si vyžaduje realizáciu výskumov, ktoré by sa sústredili na obsah
vznikajúci pre mladých ľudí v tomto virtuálnom svete a zároveň na obsahy, ktoré mládež na
internete vytvára, zdieľa a distribuuje svojim rovesníkom. Jedným z nich je výskum On-line
generácie: informácie, komunikácia a digitálna participácia mládeže v informačnej spoločnosti, ktorý sa na Slovensku realizoval v priebehu roku 2009.
Je dôležité si uvedomiť, že obrovské množstvo potenciálnych informácií a zdrojov,
ktoré mládež na internete vytvára a zároveň prijíma, je zatiaľ pomerne málo preskúmaným
územím. Participácia mládeže na verejnom živote totiž môže mať (a v súčasnosti už i má) aj
iné, ako klasické formy zahŕňajúce napr. účasť v žiackych a študentských radách, mestskom
mládežníckom parlamente a pod. Do popredia čoraz viac vystupujú postmoderné formy digitálnej participácie, ktoré sú pre mladú populáciu veľmi atraktívne a prirodzené.
Účasť mladých ľudí v rôznych záujmových komunitách pôsobiacich vo virtuálnom
prostredí môže mať (a často i má) výrazný participačný rozmer. Ide o veľmi rozsiahly súbor
najrôznejších virtuálnych spoločenstiev, ktoré spolu nielen diskutujú, ale aj zdieľajú informácie týkajúce sa spoločných záujmových aktivít, ktoré nemusia byť len voľnočasového, ale i
proaktívneho charakteru. Dôkazom sú komunity venujúce sa enviromentálnym otázkam,
ochrane zvierat, života v obci, škole, neformálnemu vzdelávaniu, prezentácii vlastnej umeleckej tvorivosti a pod.
Osobitnou kapitolou je „virtuálny život“ rôznych subkultúr mládeže prejavujúcich sa
navonok ako malé zoskupenia mladých ľudí schopných “mimoriadnej akcie” na verejnosti.
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Ide o hnutia mládeže pôsobiace v sfére kultúrnej (grafiti, hip-hop, techno, emo, kluby fanúšikov ap.), politickej (extrémistické hnutia, skenheads, anarchisti ap.), spirituálnej (sekty ap.),
športovej (fanúšikova rôznych klubov ap.) a v mnohých ďalších oblastiach.
Všetky tieto formy digitálnej participácie umožňujú mladým ľuďom ovplyvňovať
myšlienkové, ale často i názorové a sociálne aspekty života nielen v úzkej, ale i veľmi širokej
komunite ich rovesníkov, bez ohľadu na geografické, ekonomické či kultúrne hranice.
Pri konštruovaní nášho výskumu sme aj na základe skúseností zo zahraničia predpokladali, že u väčšej časti mladých ľudí prevláda využívanie internetu za účelom zábavy. To
však vonkoncom nevylučuje (a výstupy nášho výskumu to i potvrdili), význam tejto formy
komunikácie pri príprave na vyučovanie a rozvíjaní zručností a kľúčových kompetencií využiteľných v školskom i mimoškolskom živote. Pri správnom usmernení a citlivom prístupe k
mladým ľudom môže virtuálna komunikácia prispieť k rozvoju kreativity, organizačných
schopností, osvojovaní cudzích jazykov, multikultúrnom dialógu a mnohých ďalších oblastiach života a socializácie mladých.
Výskum On-line generácie: informácie, komunikácia a digitálna participácia mládeže
v informačnej spoločnosti a ním formulované závery a odporúčania by mali poslúžiť ako
vhodný podkladový materiál pre lepšie porozumenie mladej generácii a systematickému prístupu k tvorbe mládežníckych politík, ktoré budú v súlade s najnovšími trendmi a prístupmi k
pochopeniu dnešnej on-line generácie.
Ciele výskumu
Cieľové tematické okruhy
Výskum sa zameral najmä na nasledovné cieľové tematické okruhy:
• Kvalitatívna a kvantitatívna analýza každodenného súžitia mladých ľudí s novými médiami (I. časť výskumu)
• Kvalitatívna a kvantitatívna analýza webových stránok a ďalších internetových aplikácií,
ktoré sú vytvárané priamo mladými ľuďmi, prípadne, ktorých publikom je mládež, ale ich
tvorcami sú dospelí, ich organizácie, agentúry inštitúcie a pod. + vytvorenie systematickej
databázy takýchto zdrojov. Kvalitatívna a kvantitatívna analýza webových stránok a ďalších internetových aplikácií, ktoré sú vytvárané a zároveň zdieľané osobitnými subkultúrami mládeže. (II. časť výskumu)
Prvá časť výskumu bola zameraná na nasledovné aspekty (tematické okruhy) súžitia mladých ľudí s digitálnymi médiami.
Tematický okruh 1: Mladí ľudia a on-line správanie
Tematický okruh 2: Mladí ľudia a on-line sociálne siete
Tematický okruh 3: Mladí ľudia a on-line práca s informáciami
Tematický okruh 4: Mladí ľudia a on-line bezpečnosť
Tematický okruh 5: Mladí ľudia a on-line učenie
Tematický okruh 6: Mladí ľudia a on-line participácia
Tematický okruh 7: Mladí ľudia a on-line identita
Druhá časť výskumu bola zameraná na internetové aplikácie a komunikačné nástroje vytvárané, zdieľané a používané mladými ľuďmi.
Išlo o mapovanie, kategorizáciu a analýzu on-line obsahov:
A)
ktoré
mladí
ľudia
sami
vytvárajú
v
prostredí
internetu
B) ktorých hlavným adresátom sú mladí ľudia
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Ďalším cieľom nášho záujmu bol participačný rozmer on-line komunikácie mladých ľudí a
jeho prejavy vo forme konkrétnych obsahov, ktoré zdieľajú v prostredí internetu.
Objekt výskumu
• Mladí ľudia vo veku od 13 rokov
• Internetové aplikácie a komunikačné nástroje vytvárané, zdieľané a používané mladými
ľuďmi
Hypotézy výskumu
Hypotézy, ktoré mal výskum potvrdiť, alebo vyvrátiť, boli sformulovali do nasledovných
problémových okruhov:
Hypotéza 1: Nové médiá v každodennom živote mladých ľudí zohrávajú kľúčovú úlohu. Používajú ich predovšetkým na zábavu, vzájomnú komunikáciu, ale aj na rôzne neformálne a
zväčša neorganizované formy digitálnej participácie, rozvoj vlastnej kreativity, posilňovanie
vlastnej identity a tzv. učenie sa od rovesníkov (Peer Based Learning)
Hypotéza 2: Mládežou zdieľané hodnoty a normy v oblasti vlastnej identity, gramotnosti a
participácie na veciach verejných sa výrazne menia a postupne sa presúvajú do krajiny nových médií a on-line komunikácie. Mladí ľudia sú hlavnými aktérmi jedinečného historického
procesu v rámci ktorého dochádza k postupnému prepájaniu generačnej identity s technologickou identitou. Nová on-line generácia si túto jedinečnosť intuitívne uvedomuje a aj z tohto
dôvodu vníma ľudí, ktorí stoja mimo tohto prúdu, s určitým dešpektom.
Hypotéza 3: Nové médiá a on-line komunikačné nástroje zásadne menia spôsoby, akými sa
mladí ľudia začleňujú do spoločnosti, učia sa, nadväzujú vzťahy s rovesníkmi, rozvíjajú svoje
záujmy a záľuby. Skrytý potenciál tohto nového fenoménu nie je zatiaľ dostatočne využívaný
lepšie pochopenie a kooperáciu s mladým ľuďom zo strany formálnych a neformálnych inštitúcií pracujúcich s mládežou.
Metodika výskumu a výskumná vzorka
V prvej časti výskumu bol zrealizovaný reprezentatívny celoslovenský prieskum na vzorke
3350 respondentov. Použitá bola technika on-line dotazníka a on-line zberu dát. Respondenti
mohli dotazník vyplniť iba na tento účel špeciálne vytvorenej webstránke
Respondenti boli vyzvaní na účasť vo výskume viacerými formami – priamym mailovým
oslovením, zverejnením linky na on-line dotazník na sociálnych sieťach, na webovej stránke
www.infolandsr.wordpress.com. Informácia o konaní výskumu bola zaslaná aj poštou na 160
škôl zo všetkých krajoch Slovenska.
Použitá technika bola správne zvolená a jej aplikácia na cieľovú skupinu zabezpečila dostatočný objem reprezentatívnych dát, ktoré sme v ďalších fázach výskumu analyzovali. Použité
techniky kvantitatívny a kvalitatívny audit webových stránok, pozorovanie a analýza konkrétnych internetových aplikácií a profilov, desk research relevantných tém.
Závery a hlavné zistenia výskumu
•

On-line generácia čoraz viac času trávi v digitálnom svete. Nadväzuje v ňom nové priateľstvá, realizuje svoje záľuby, získava, triedi, ale aj distribuuje informácie, komunikuje
najrôznejšími kanálmi, zdieľa svoje myšlienky, buduje svoju identitu. Výskum potvrdil našu vstupnú hypotézu, podľa ktorej nové médiá zohrávajú v každodennom živote mladých
ľudí kľúčovú úlohu. Empirické dáta potvrdili, že ich používajú predovšetkým na zábavu,
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vzájomnú komunikáciu a v menšej miere aj na rôzne neformálne a zväčša neorganizované
formy digitálnej participácie.
Prístup k vysokorýchlostnému internetu je na Slovensku čoraz bežnejšou záležitosťou. On-line generácia na jednej strane potrebuje byť neustále v spojení s rovesníkmi prostredníctvom sociálnych sietí, avšak samotné pripojenie k internetu väčšinou prebieha v
súkromí domova. Výstupy výskumu naznačili, že na Slovensku stále existujú výrazné rezervy v inovatívnych formách využitia informačno-komunikačných technológií v školskom prostredí i v procese neformálneho vzdelávania a mládežníckych voľnočasových aktivít.
Facebook, MySpace a ďalšie sociálne siete sa stávajú akousi občianskou spoločnosťou
tínedžerskej kultúry. Obľúbené sú medzi staršími žiakmi základných a predovšetkým
medzi stredoškolákmi a vysokoškolákmi. Mimoriadnu popularitu medzi mladými ľuďmi
má četovanie (z anglického slova chat), ktoré je rozšírené najmä mladších vekových kategórií tínedžerov. Jednou z príležitostí vyplývajúcich z týchto čoraz populárnejších fenoménov je podľa našich zistení zdieľanie skúseností s ostatnými rovesníkmi, výmena informácií, názorov, rozvíjanie schopností diskusie, obhajovania vlastných názorov, logickej argumentácie.
Dnešní mladí ľudia preferujú najmä obrazové a zvukové informácie. Zo získaných
údajov vyplýva, že viac ako textové dokumenty sú pre nich príťažlivé profily a stránky, v
ktorých sú použité fotografie , videá, zvukové súbory a rôzne interaktívne a multimediálne
prvky.
Jednou z priorít on-line generácia je záujem byť neustále v kontakte s rovesníkmi. Výsledky výskumu potvrdili ďalšiu z našich hypotéz, podľa ktorej nové médiá a online komunikačné nástroje zásadne menia spôsoby, akými sa mladí ľudia začleňujú do spoločnosti a nadväzujú vzťahy s rovesníkmi. Trendom je jav, ktorý možno nazvať ako digitálna socializácia. Vyplýva z nich, že súčasní mladí ľudia udržiavajú prostredníctvom internetu kontakty s často veľmi širokými skupinami priateľov a známych. Rozširovanie tohto zoznamu kontaktov je pre nich úplne prirodzenou záležitosťou.
Internetová komunikácia mladých ľudí nie je až natoľko virtualizovaná, ako sa na
prvý pohľad môže zdať. Väčšina z nich považuje tento spôsob komunikácie za akési rozšírenie a obohatenie už existujúcich rovesníckych kontaktov. Na druhej strane však menší
záujem o komunikáciu s ľuďmi mimo vlastnej komunity možno považovať aj za isté negatívum. Obmedzujú sa tým totiž existujúci potenciál interkultúrneho dialógu, ktorý sa v podobe globálnej internetovej komunikácie ponúka. Nevyužité rezervy vidíme aj možnostiam
neformálneho jazykového vzdelávania v prostredí sociálnych sietí.
Pomerne rozšírené presvedčenie o tom, že internet prispieva k anonymite a odosobneniu komunikácie medzi mladými ľuďmi sa nepotvrdil. V rámci diskusií, četovania a
účasti v sociálnych sieťach teda nevystupujú anonymne, ale prezentujú o sebe primerané
množstvo informácií. Odosobnenú formu komunikácie a používanie falošnej identity používa zriedkavo 23 % respondentov a občas necelých 10 % účastníkov prieskumu.
Paleta komunikačných aktivít používaných mladými obyvateľmi Slovenska veľmi
široká. Okrem priameho kontaktu v rámci sociálnych sietí a četovacích programov sa zapájajú aj do diskusií, píšu komentáre a poznámky k rôznym témam, ktoré ich zaujali. Z
hľadiska rozvíjania kľúčových kompetencií považujeme za pozitívny signál záujem mladých ľudí o účasť v diskusiách a vyjadrovaní vlastných, často kritických, názorov a postojov k rôznym otázkam života spoločnosti.
Aktívny prístup k diskusii v digitálnom prostredí čiastočne spochybňuje relatívne
rozšírenú tému o nezáujme mladých ľudí o dianie v spoločnosti a veci verejné. Takmer 40 % respondentov uviedlo, že sa zapája do diskusií, ktoré sú umiestnené na
iných webových stránkach, blogoch a profiloch. Tento moment považujeme za zaujímavý
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aj z hľadiska participácie. Pre objektívnosť však treba uviesť, že veľká časť týchto debát a
komentárov sa netýka celospoločensky relevantných tém, ale skôr zábavných a lifestylových okruhov. Domnievame sa však , že aj diskusia o takýchto (mládeži veľmi blízkych
tematických okruhoch) významne prispieva k prirodzenému rozvoju niektorých ich kľúčových kompetencií (schopnosť diskutovať a obhajovať v diskusii svoje názory a stanoviská,
schopnosť logickej argumentácie , hodnotenie rôznych udalostí a informácií formou komentovania a vyjadrovania vlastného názoru ap.)
Závažným zistením je zdrvujúci nezáujem mladých o oficiálnu on-line prezentáciu
väčšiny občianskych a politických aktivít. Až 81 % respondentov uviedlo, že sa vôbec
nezaujímajú o témy súvisiace s politickými stranami a hnutiami. Podobne dopadli i stránky
vládnych a samosprávnych inštitúcií (80 %). Tieto údaje sú žiaľ tiež veľmi podobné, ako v
podobných prieskumoch realizovaných v západnej Európe, kde medzi malými taktiež prevláda výrazný nezáujem o politiku a veci verejné.
Ukázalo sa, že záujem o oficiálne spoločenské a politické otázky je u mladých celkovo
na veľmi nízkej úrovni. Omnoho vyššia je však miera záujmu o účasť v záujmových komunitách, ktoré reprezentujú mládežníckej mentalite a zmýšľaniu veľmi blízke témy. Práve tu možno pozorovať postmoderné formy participácie týkajúce sa rôznych záujmových
aktivít. Výsledky naznačujú vysoký záujem o stránky a fóra venované alternatívnej mládežníckej kultúre (hip-hop, techno, Emo, grafity a pod.), ale aj stránky a fóra venované
kultúrnym (napr. kluby fanúšikov ap.) či športových aktivitám.
Výsledky výskumu dokazujú, že viac ako polovica zúčastnených mladých ľudí sa zaujíma aj o praktické informácie týkajúce priamo ich každodenného života. Najväčší
záujem respondenti prejavujú o stránky s informáciami o možnostiach práce, štúdia, brigád
a výmenných pobytov v zahraničí, ale aj weby informujúce o možnostiach trávenia voľného času a vzdelávania.
Nové médiá výrazne zmenili spôsoby, akými sa mladí ľudia začleňujú do spoločnosti
a učia sa. Tento fakt aj v našich podmienkach vyvoláva nový súbor otázok a problémových okruhov, ktorými by sa mali vážne zaoberať všetci aktéri podieľajúci sa na práci s
mládežou.
Na význame naberá i fenomén takzvaného „rovesníckeho učenia“. Komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, četovania a ďalších nových médií vnímajú mladí aj ako dôležitý nástroj k získavaniu nových poznatkov, vedomostí a informácií. Tie sa môžu týkať
jednak formálneho, ale i neformálneho učenia. Obdobné postupy „rovesníckeho učenia“
aplikujú aj pri získavaní informácií a poznatkov, ktoré súvisia s ich záľubami a voľnočasovými aktivitami.
Zásadnou otázkou on-line identity mladých ľudí je otázka či ich „posadnutosť“ virtuálnou komunikáciou ovplyvňuje aj ich face-to-face vzťahy. on-line generácia komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí a četovania nevníma ako doplnkovú činnosť, alebo zábavu, ale skôr nevyhnutnú súčasť ich sociálnej existencie. Tieto fenomény sa v ich
životoch sústreďujú skôr na podporu vzťahov z reálneho života, namiesto toho, aby ich nahrádzali.
V optike mladých respondentov nie je základom týchto nových vzťahov vonkoncom
žiadne odosobnenie, rúcanie sociálnych väzieb, či revolta voči svetu dospelých. Príslušníci digitálnej generácie naopak sami seba vnímajú ako veľmi pragmaticky a
prakticky založených jedincov, ktorí za dôležité témy považujú nielen zábavu a uspokojenie vlastných potrieb, ale aj dialóg, diskusiu, solidaritu a on-line participáciu na veciach, na
ktorých ich záleží a ktoré považujú za dôležité.
Relatívne vysoký stupeň solidarity k ľuďom mimo ich prostredia (digitálni prisťahovalci, resp. digitálne negramotní). Časť mladých ľudí ich síce vníma s určitým dešpektom, ale zároveň k nim prejavujú relatívne vysokú mieru tolerancie a pochopenia. Mladí
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ľudia si síce intuitívne, ale pritom veľmi dobre uvedomujú vzťah bipolárneho postavenia
digitálnych domorodcov a digitálnych prisťahovalcov.
Odporúčania výskumu
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Podporovať prístup ku kvalitným službám v oblasti e-začleňovania mladých ľudí. Do týchto aktivít by sa mala zapojiť predovšetkým neorganizovaná a znevýhodnená mládež. Cieľom je eliminácia prehlbovania tzv. digitálnej priepasti medzi jednotlivcami a skupinami s
prístupom k najnovším technológiám a tými, ktorí prichádzajú zo sociálne menej podnetného prostredia.
Zabrániť akýmkoľvek formám sociálneho vylúčenia z dôvodu nedostatočnej úrovne digitálnej gramotnosti. Podporovať programy neformálneho jazykového vzdelávania so zapojením e-learningu a sociálnych sietí (dobrým príkladom tohto typu projektov
je www.livemocha.com)
Podporovať „učenie sa občianskej participácii“ a účasti na zastupiteľskej demokracii s využitím digitálnych foriem mládežníckej participácie (napr. siete na on-line pripomienkovanie miestnej, regionálnej i celoštátnej legislatívy, prezentácia žiackych a školských parlamentov v sociálnych sieťach typu Facebook, on-line diskusiu medzi európskymi inštitúciami a mladými ľuďmi ap.)
Prispôsobiť obsahové, formálne a technické štandardy informačných a poradenských služieb pre mládež najnovším trendom Web 2.0. (videosekcie, RSS, podcast ap.)
Organizovať školenia a tréningy pre ľudí pracujúcich s mladými ľuďmi v rámci voľnočasových a záujmových aktivít mimo školského vyučovania. Vzdelávacie aktivity by mali
byť zamerané hlavne na spoznanie nových digitálnych technológií a komunikácie prostredníctvom nových médií a sociálnych sietí.
Organizovať školenia a tréningy pre mladých ľudí a mládežníckych pracovníkov so zameraním na on-line bezpečnosť a nástrahy internetovej komunikácie
Podporovať projekty zamerané na rozvoj zručností a tvorivých aktivít v oblasti vlastnej
mediálnej produkcie mladých ľudí, ale aj mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou.
Podporovať vytváranie vlastných mládežníckych médií (internetové televízie, rádia, diskusné fóra, komunitné portály ap.) ako efektívny spôsob začleňovania mladých ľudí do
občianskej spoločnosti a života v komunite. Podporovať sieťovanie regionálnych, národných i európskych aktérov zapojených do aktivít v oblasti e-participácie mládeže a využívania nových mediálnych technológií v práci s mladými ľuďmi.
Využiť prirodzenú kreativitu mladých ľudí v prostredí nových médií. Bolo by vhodné podporovať formou súťaží, seminárov, ale i grantových programov kreatívne využívanie nových médií, ktoré mladých ľuďom umožňujú bez väčších bariér vytvárať a distribuovať
vlastné multimediálne a interaktívne obsahy.
Podporovať aktívnejšie využívanie nových technológií s cieľom posilniť mladé talenty a
vzbudiť ich záujem o umenie, inovácie a vedu.
Zvážiť zriadenie štartovacích fondov, ktoré by mladým ľuďom umožnili rozbehnúť vlastné
podnikanie v oblasti internetovej komunikácie a nových médií.
Zabezpečiť efektívnu prezentáciu programov Mládež v akcii a ADAM aj v on-line prostredí, ktoré navštevuje väčšina mladých ľudí (sociálne siete, četovacie programy, populárne
webové služby ap.)
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mládeže v informačnej spoločnosti, 1. vyd. Bratislava: IUVENTA, 2010.
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Deti o svojich právach – Slovensko 2009
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 026
Autori výskumu: výbor pre UNICEF (autori záverečnej správy: Peter Guráň, Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva; Jarmila Filadelfiová, EsFem)
Obdobie zberu dát: 24.3.-1.4.2009
Zber dát: Agentúra FOCUS, s.r.o.

Abstrakt
Ak chceme práva detí uplatňovať, je viac ako samozrejmé, že potrebujeme vedieť, čo o nich
vedia deti a čo si o nich myslia. Potrebujeme pokiaľ možno objektívne a v čo najvyššej možnej miere reprezentatívne poznatky. Výskum ponúka pohľad na uplatňovanie práv detí v našej
krajine z ich vlastného, detského uhla pohľadu (presnejšie – z pohľadu detí pred ukončením
základnej školy). Bezprostredným podnetom pre výskum bolo jednak okrúhle výročie Dohovoru o právach dieťaťa, keďže práve v roku 2009 (20. novembra) uplynulo dvadsať rokov od
prijatia tohto dokumentu na pôde OSN; a jednak kampaň Rady Európy za úplný zákaz fyzických trestov detí. Výskum si nekládol si za cieľ komplexne popísať situáciu v uplatňovaní
práv detí na Slovensku, sústreďoval sa na dva základné problémové okruhy: 1. prvým (vzhľadom na výročie Dohovoru) bola otázka informovanosti detí o ľudských právach a právach
dieťaťa a hodnotenie aktuálnej situácie na Slovensku v ich uplatňovaní; 2. druhým okruhom
(vzhľadom na prebiehajúcu kampaň Rady Európy za úplný zákaz fyzických trestov detí) boli
skúsenosti a postoje detí k násiliu a fyzickým trestom.
Metodika výskumu a výskumná vzorka
Zadávateľom výskumu bol Slovenský výbor pre UNICEF, ktorý spolu s autormi záverečnej
správy pripravil otázky do dotazníka (spolu 33 otázok, z toho 28 meritórnych). Údaje sa zbierali metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face interviews) zaznamenávaných do
dotazníka. Zber empirických údajov prebiehal v dňoch 24.3 – 1.4.2009 (agentúra FOCUS).
Výskum sa uskutočnil prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 407 detí posledných troch ročníkov základnej školy, t.j. 7.-9. trieda (13 – 15 rokov). Respondenti a respondentky sa vyberali na základe kvótneho výberu: výberovými znakmi boli
pohlavie, vek, veľkosť sídla a región (kraj) bydliska. Veľkosť výberovej vzorky umožňuje
zovšeobecniť základné výsledky prieskumu (prvostupňové údaje) na populáciu detí vo veku
13 – 15 rokov s maximálnou odchýlkou ± 4,9%. Zloženie súboru podľa pohlavia bolo vyrovnané – polovica chlapcov a polovica dievčat; podľa veku a školskej triedy tiež – každý z troch
vytýčených vekových skupín a ročníkov mal vo výskumnej vzorke približne tretinové zastúpenie.
Výsledky výskumu
Jednou zo základných podmienok úspešného napĺňania Dohovoru o právach dieťaťa je dostatok informácií o Dohovore a jednotlivých právach z neho vyplývajúcich. Článok 42 zaväzuje
krajiny široko informovať o zásadách a ustanoveniach Dohovoru medzi dospelými, ako aj
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medzi deťmi. Ako je to s informovanosťou detí Slovenska krátko pred ukončením základnej
školy?
• Z výskumu vyplýva, že deti posledných troch ročníkov ZŠ na Slovensku disponujú istým
objemom poznatkov o právach detí a vedia k tejto téme zaujať vlastné stanovisko.
• Zároveň ale pomerne veľký podiel detí nie je spokojných s rozsahom a množstvom ponúkaných informácií.
• S vekom detí narastá úroveň poznatkov a zvyšuje sa i vyhranenosť a kritičnosť hodnotiacich postojov k tejto téme rozhodujúci je prechod medzi 7. a 8. triedou).
• Ukázalo sa, že viac ako polovica 13 – 15-ročných detí o Dohovore nikdy nepočula alebo si
nie je istá.
• Na druhej strane výskum potvrdil fakt, že väčšina detí pozná a vie vymenovať viaceré detské práva a mnohé z nich vedia posúdiť aktuálny stav spoločenskej garancie ich dodržiavania.
• Konkrétne napr. na otázku „Vedel/-a by si vymenovať aspoň 3 práva detí?“ až 90 % detí
uviedlo aspoň 1 právo; viac ako ½ uviedla 3 práva – pričom reflektovali takmer všetky
články Dohovoru (väčšinou uvádzali voľné formulácie, nie citácie z dokumentu). Čoho sa
odpovede dotýkali: 1. Právo na vzdelanie /právo chodiť do školy, mať možnosť učiť sa,
študovať, právo na vedomosti.../; 2. Právo na ochranu pred násilím či týraním a zanedbávaním /zákaz fyzických trestov, bitia, týrania, šikanovania.../; 3. Právo na rodičovskú starostlivosť /právo na rodinnú starostlivosť a lásku, výchovu v rodine, na domov, obidvoch
rodičov, právo vyrastať s rodičmi, vyrastať doma v láske .../; 4. Právo na vlastný názor a
možnosť vyjadriť sa /hovorili o slobode názoru, slobode prejavu, právo vyjadriť názor, aby
názory detí boli vypočuté .../; 5+ Ostatné práva /právo na meno, právo na štátnu príslušnosť, právo na súkromie, právo na zdravotnú starostlivosť, právo na oddych a voľný čas a
iné/.
• Na otázku „Čo by sa podľa Tvojho názoru malo v dodržiavaní práv detí na Slovensku
zlepšiť?“ väčšina detí návrh na zlepšenie uviedla, pričom takmer ½ skúmaných detí sformulovala viac ako jeden návrh. Čoho sa odpovede dotýkali: 1. Oblasť násilia, telesných
trestov a šikanovania; 2. Oblasť rešpektovania názorov detí a účasť detí na rozhodovaní; 3.
Oblasť šancí pre znevýhodnené skupiny detí; 4. Oblasť chudoby a sociálnej podpory; 5.
Oblasť vzdelávania a školstva; 6+. Oblasť rodičovskej starostlivosti a prístupu; Oblasť informovanosti o právach dieťaťa; Oblasť trávenia voľného času a hier; ako aj - bezpečnosť
detí, dodržiavanie zákonov dospelými, dorovnanie statusu detských práv s právami dospelých, rovnosť šancí, kontrola a pod.
• Z analýzy vyplynula silná pozitívna korelácia medzi rastúcou úrovňou vedomostí detí a
rastúcou vzdelanostnou úrovňou rodičov.
• Poukazuje na priamy vplyv rodiny a rodinného zázemia na vedomosti a formovanie názorov detí na ľudské práva. Ale aj na nepriamy vplyv rodiny – napr. cez (ne)rovnosť šancí pri
výbere školy, záujmového krúžku a podobne.
RE vedie aktuálne kampaň za nulovú toleranciu k fyzickým trestom detí. Slovensko má niektoré veci legislatívne upravené (zákaz fyzických trestov v školách a zariadeniach starostlivosti o deti), tolerancia dospelej populácie k použitiu fyzických trestov vo výchove rodičov je ale stále vysoká – u bežnej verejnosti i politikov. Prežívajú silné stereotypné predstavy o „správnej“ výchove detí a starých „výchovných prostriedkoch“. Výskumné zistenia
priblížili skúsenosti, názory a postoje detí k násiliu a fyzickým trestom:
• Z detí SR vo veku 13 – 15 rokov absolútna väčšina zásadne odmieta použitie akýchkoľvek
telesných trestov - na rozdiel od dospelých je u detí nulová tolerancia k fyzickým trestom
takmer skutočnosťou.
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•

Odmietanie telesných trestov koreluje najmä so vzdelaním rodičov a veľkosťou bydliska (u
detí rodičov s nižším stupňom vzdelania, z menších obcí, inej ako slovenskej národnosti je
akceptácia trestov vyššia), prejavil sa i súvis so skúsenosťou s násilím vo svojom okolí.
• Osobné skúsenosti s násilím sa u detí viažu najmä na prostredie školy, kamarátskych skupín a miesta pre voľno-časové aktivity mladých. Potvrdila sa bohatá skúsenosť detí s násilím vo virtuálnej realite.
*Konkrétne údaje a vyjadrenia pozri v priložených dokumentoch.
Odporúčania z výskumu
•

Signalizovaný nárast informovanosti o právach dieťaťa najmä v posledných dvoch rokoch
povinnej školskej dochádzky poukazuje na neskorý začiatok s ich výučbou a na nesystematičnosť výučby detských práv v priebehu celého vzdelávacieho procesu. Rozdiely v poznatkovej úrovni detí poukazujú na dôležitosť náležitej odbornej prípravy pedagógov a pedagogičiek pre tieto témy, ako aj dôležitosť špecializácie pre túto oblasť výučby.
• Na základe zistených rozdielov v úrovni poznania detských práv podľa veľkosti sídla, národnosti a rodinného zázemia detí možno konštatovať potrebu zvýšenej pozornosti pri výchove a osvete venovanej deťom žijúcim prevažne v menších obciach, ktoré sú inej ako
slovenskej národnosti a žijú v rodinách s nízkou vzdelanostnou úrovňou rodičov.
• Zistený stav ohľadne osobných skúseností detí s násilím a postojov k fyzickým trestom
nastoľuje potrebu pokračovať v tlaku za nulovú toleranciu fyzických trestov, hľadať účinnejšie spôsoby garancie bezpečnosti detí a ochrany pred násilnými prejavmi vo verejnom i
domácom prostredí, ako aj pred negatívnym vplyvom prezentácie násilia v masovokomunikačných prostriedkoch a médiách.

Dostupnosť dátového súboru:
nie je prístupný pre verejnosť
Dostupnosť výskumných nástrojov:
dotazník nie je prístupný pre verejnosť
Záverečná prezentácia výskumu:
Konferencia UNICEF a SNSLP dňa 20.10.2009, NR SR - Bratislava
Ďalšia dokumentácia na: www.vyskummladeze.sk
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Prvovoliči - študenti stredných a vysokých škôl a voľby do Európskeho parlamentu 2009
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 024
Autor výskumu: Ladislav Macháček, CERYS Katedra politológie FF UCM v Trnave
Obdobie zberu dát: 15.1.-30.1.2009
Zber dát: Agentúra sociálnych analýz ASA, s.r.o.

Abstrakt
Cieľom výskumu KP FF UCM v Trnave bolo zistiť, ako sa mladí ľudia – prvovoliči orientujú
v termínoch volieb plánovaných na rok 2009 a 2010 na Slovensku a aké sú ich zámery ohľadne účasti na prezidentských voľbách, voľbách do EP, regionálneho zastupiteľstva (2009) a
Národnej rady SR (2010). Na stredných školách v SR študuje v poslednom ročníku 57.300
žiakov a na vysokých školách v SR študuje formou denného štúdia v 1. až 4. ročníku celkom
115.200 študentov. Budú mať možnosť prvý krát zúčastniť sa volieb poslancov do Európskeho parlamentu (6.6.2009). Osobitná pozornosť sociologického výskumu študentov sa venovala problematike volieb do Európskeho parlamentu. Výskum je segmentom projektu Študentský európsky parlament, ktorý finančne podporuje Európsky parlament a Ministerstvo školstva SR.
Cieľom projektu bude hravou a interaktívnou formou objasňovať:
• postavenie a poslanie Európskeho parlamentu medzi inštitúciami EÚ
• procesy integrácie Slovenska do EÚ od roku 2004 ako dôležitý faktor premeny demokratického vládnutia na Slovensku
• poznatky z pôsobenia 14 slovenských poslancov na činnosti EP v rokoch 2004-2009
• mládežnícku politiku EU a Slovenska (mobilita mládeže, dobrovoľníctvo, vzdelávacie
programy, programy na podporu práce s mládežou)
Takáto veľká podpora informačnej prípravy budúcich voličov je reakcia na rok 2004, kedy sa
Slovensko umiestnilo na poslednom mieste spomedzi členských krajín EÚ so 17% účasťou
občanov na voľbách do EP.
Metodika výskumu a výskumná vzorka
Zber empirických údajov prebehol v januári 2009. Sociologický výskum (966 študentov vo
veku od 18 do 23 rokov) uskutočnila Katedra politológie FF UCM v Trnave. Výskum sme
realizovali prostredníctvom dotazníkového zisťovania face to face. Zber údajov zabezpečila
ASA-Bratislava koncom januára 2009. Výskum podporilo MŠ SR (odbor mládeže) a je súčasťou projektu Študentský európsky parlament, ktorý s podporou Európskeho parlamentu začína 27.2.2009 v Trnave.
Výsledky výskumu
Projekt práce s mládežou - SEP začína v situácii, ktorú charakterizuje nasledovné poznanie
orientácie a predpokladaného volebného správania sa skúmaných študentov-prvovoličov do
EP:
• 54,2% vedelo, že voľby do EP budú v roku 2009
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•
•
•
•
•
•

50% študentov sa domnieva, že výška platov poslancov EP predstavuje 6 a viac tis. EUR
45 % študentov dôveruje európskym inštitúciám ako sú Európska komisia a Európsky parlament
40 % študentov poznalo meno komisára EK J. Figeľa pre oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, zastupujúceho Slovensko v EÚ
32% študentov vie, že vo voľbách do EP budeme voliť nie 14, ale iba 13 poslancov.
21,3% prehlásilo, že sa volieb zúčastnia určite a 13% prehlásilo, že sa zúčastnia takmer
isto.
Konštatujeme informačný deficit študentov o EP a činnosti slovenských poslancov EP po
roku 2004

Projekt získal informácie aj o skupinovej štruktúre mladých ľudí podľa ich záujmu o politiku,
o ich politickej orientácii a o iných faktoroch sprostredkovania získaných informácií v študentskom a rodičovskom prostredí.
Záujem o politiku
• 5% študentov má veľký a 30% značný záujem o politiku.
• 10% sa nachádza na ľavej a 15% na pravej strane politickej orientácie. Znamená to, že
25% študentov má politicky vyhranený záujem.
• Študenti, ktorí sa o politiku nezaujímajú a študenti, ktorí ešte nie sú politicky vyhranení na
pravo-ľavej škále prehlasujú, že ich politická orientácia, t. j. nezáujem o politiku (90%) a
politická nevyhranenosť (60%) je identická s obdobnou profiláciou ich súčasných životných partnerov alebo priateľov.
S kým diskutujú
• Najčastejšie študenti diskutujú o politike s otcom, rovnako chlapci i dievčatá. O niečo menej diskutujú chlapci i dievčatá aj so svojou matkou.
• Osobitnú podobu majú diskusie o politike medzi rovesníkmi Chlapci diskutujú so svojimi
partnermi vždy a často. Dievčatá diskutujú so svojimi priateľmi či priateľkami skôr príležitostne.
• S učiteľmi o politike diskutujú študenti najmenej, skôr dievčatá ako chlapci. To zodpovedá
situácii feminizácie nášho školstva.
Presvedčovanie partnerov
• Až 55% študentov patriacich do skupiny s veľkým záujmom o politiku sa vždy a často sa
snaží v diskusii presvedčiť svojich partnerov o správnosti svojich názorov,
• Obdobne agresívne postupuje v presvedčovaní svojich partnerov iba 35% študentov zo
skupiny s menším záujmom o politiku.
Politické a občianske aktivity
Tradičné občianske združovacie aktivity mladých ľudí sa prejavujú v rozličných ekologických
a humanitárnych, ale najmä záujmových (kultúra a šport) organizáciách. Súčinnosť s politickými stranami je minimálna. Význam nadobúda moderná občianska participácia, napr. petície
alebo diskusná komunikácia na internete. Pozoruhodným fenoménom medzi študujúcou mládežou je, že skoro 70 % darovalo finančné prostriedky v prospech špecializovaných občianskych hnutí (napr. Greenpeace, Amnesty International, Hodina života). Občianske aktivity sa
profesionalizujú a musia byť mediálne spektakulárne, aby ovplyvnili verejnú mienku artikuláciou akéhokoľvek skupinového záujmu.
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Hodnotová orientácia a oblasti záujmu
Študentov najviac zaujíma kvalita vzdelávania a pracovné príležitosti. Európske témy, ktoré
vyplývajú z integrácie Slovenska, ale aj procesy premien vládnutia v EÚ nepatria k prioritným. V ich hodnotovej orientácii sa do popredia dostala výchova detí a mládeže v rodine k
poslušnosti a v škole k rešpektovaniu školského poriadku, k slušnosti a dodržiavaniu vzájomnej úcty žiakov a učiteľov. Násilie na ulici, v rodine a v škole ohrozuje všetkých. Študenti sa
dožadujú rovnosti chudobných a bohatých pred zákonom. Obavy z ohrozenia kultúrnej identity Slovenska v dôsledku európskej integrácie ustupujú do úzadia.
Odporúčania z výskumu
I. Pre prácu s mládežou
Do popredia informačnej kampane zameranej na účasť mladých ľudí vo voľbách do EP by sa
mali posúvať tie témy, ktoré ich najviac zaujímajú: práca a vzdelanie. Efektívne bude vyzdvihnúť a zdôrazniť to, čo a ako v oblasti vzdelávania a práce ovplyvnili európske inštitúcie.
II. Pre výskum mládeže
Výskum študujúcej mládeže treba zopakovať po skončení volebnej kampane a uskutočnení
volieb 6.6.2009 tak, aby sa identifikoval špecifický vplyv účasti študentov na vedomostnom
teste a študentskom parlamente počas 5 mesiacoch.
Dostupnosť dátového súboru:
neprístupný pre verejnosť
Dostupnosť výskumných nástrojov:
neprístupné pre verejnosť
Citácia:
Prvovoliči-študenti stredných a vysokých škôl. KP FF UCM v Trnave 2009
Záverečná prezentácia výskumu na: www.vyskummladeze.sk
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Efektívnosť projektu Študentský európsky parlament a voľby do
Európskeho parlamentu 2009 na Slovensku
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 025
Autor výskumu: Ladislav Macháček, CERYS Katedra politológie FF UCM v Trnave
Obdobie zberu dát: II.etapa 8.6.- 18.6.2009
Zber dát: Agentúra sociálnych analýz ASA, s.r.o.

Abstrakt
Podľa oficiálnych výsledkov štatistického úradu sa z celkového počtu 4.345.773 oprávnených
voličov uznalo 826.782 platných hlasov, čo predstavuje 19,6%. SR sa tak znovu zaradila s
najnižšou účasťou na poslednom mieste spomedzi 27 členských krajín EÚ. Najvyššia volebná
neúčasť sa zaznamenalo Slovensko (80,4 %), v Litva (79 %) a Poľsko (75,5 %). Slovensko
patrí k malej skupinke krajín (BG,PL,LV,EE), ktoré prekonali celkový trend znižovania účasti
na voľbách do EP (z 49,5 % v roku 2004 na 45,5 % v roku 2009) a zaznamenala rast účasti
oproti roku 2004, t.j. o 2,7 % (16,9 % na 19,6 %).
Experti pri celkovom hodnotení mobilizácie voličov k účasti na voľbách konštatovali,
že relevantným prvkom odlišujúcim predvolebnú kampaň na Slovensku v roku 2009 od roku
2004 boli v podstate iba projekty zamerané na študujúcu mládež finančne podporované samotným Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Napr. Eurovlak (IUVENTA), "Aj
Ty si Európsky parlament."(IK EP v Bratislave), „Mladý Európan“(Zastúpenie EK v Bratislave). Jedným z týchto projektov bol projekt KP FF UCM v Trnave SEP, ktorý v priebehu 5
mesiacov intenzívne rozvíjal aktivity zamerané na rast vedomostí študentov o EU a EP a mobilizoval ich a ich prostredníctvom aj ich rodičov k účasti vo voľbách do EP. Podľa prvého
povolebného Eurobarometra najviac ľudí si na kampaň pred voľbami do EP spomína na Malte
(89 %), vo Švédsku (86 %) a na Slovensku (82 %).
Zlepšený výsledok o 2,7%3% možno pripísať predovšetkým na konto účasti študujúcej mládeže –prvovoličov. Podľa výskumu uskutočneného v priebehu 10 dní po skončení volieb (8.6.2009) sa podľa vyjadrenia respondentov zúčastnilo 33 % zo základného súboru
170.000 študentov-oprávnených voličov, ktorí odovzdali približne 54.740 platných hlasov.
Konštatujeme cca 1,6 krát vyššiu volebnú účasť v porovnaní s celkovou populáciou oprávnených voličov zapísaných do volebných zoznamov. Prvovoliči-študenti vo veku od 18 do 23
rokov tvoria z celkového počtu oprávnených voličov 3,91 % a reprezentujú 6,41% z odovzdaných hlasov do EP. O tento rast sa zaslúžila predovšetkým študujúca mládež – prvovoliči a to
najmä tí, čo študujú na vysokých školách vo veku 20-24 rokov, čo potvrdil aj najnovší výskum Eurobarometra po voľbách do EP.
Výskumná vzorka
Sociologický výskum (757 študentov) vo veku od 18 do 23 rokov pripravila Katedra politológie FF UCM v Trnave. Výskum sme realizovali prostredníctvom dotazníkového zisťovania
face to face. Zber údajov zabezpečila ASA-Bratislava. Zber empirických údajov prebehol od
8.6.-18.6. 2009.
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Výsledky výskumu
Vo výskume sme venovali predovšetkým pozornosť tým údajom, ktoré by upresnili efektívnosť penetrácie aktivít projektu do študentského prostredia z hľadiska mobilizácie študentov k
volebnej participácii.
Prvým indikátorom bola identifikácia informovanosti o projekte.
• 57 % respondentov nevedelo nič o tomto podujatí – projekte.
• 43 % sa na projekte zúčastnilo alebo malo o ňom informácie.
Z toho:
• 5 % respondentov prehlásilo, že sa zúčastnilo sa akcií projektu, napr. na súťaži vedomostí
na internete alebo zasadnutiach výborov SEP na svojej univerzite.
• 11 % respondentov prehlásilo, že osobne sa projektu nezúčastnili, ale ich spolužiaci, kolegovia sa projektu zúčastnili
• 27 % respondentov tvrdí, že niečo o SEP počuli alebo videli v médiách
Tieto údaje možno konfrontovať s našimi štatistickými údajmi potvrdzujúcimi, že napr. internetového testu sa zúčastnilo 2565 stredoškolákov z celej SR. Súťaže o cenu predstavujúcu
návštevu EP v Bruseli sa v 8 mestách zúčastnilo spolu približne 240 stredoškolákov a 300
divákov-fanúšikov súťažných tímov. Plenárneho otvorenia SEP (24.2.009 v Trnave) sa zúčastnilo 100 vysokoškolákov a záverečného pléna (1.6.2009 v Bratislave ) obdobne 100
účastníkov. Na 14 zasadnutiach výborov sa na univerzitách v 8 mestách zúčastnilo približne
300 vysokoškolákov.
Projekt mal relatívne intenzívnu mediálnu prezentáciu v celoslovenských TV: 4 spravodajstvá
a interview v STV a Markíze.
Na internete mala vysokú návštevnosť nielen www.sepeu.sk (napr. cca 8 tisíc klikov), ale
projekt mal informácie aj na webstránkach mnohých stredných škôl a univerzít Slovenska.
Študenti dostali na školy tašky a prepisovačky s logom a www.sepeu.sk, letáčky a plagáty
(5000 ex) alebo kalendáriky s logom a programom SEP (30 000 ex).
Druhým indikátorom bolo zistenie o účasti vo voľbách v závislosti od participácie na
projekte.
Miera účasti vo voľbách je odlišná podľa úrovne participačnej intenzity na projekte.
Na voľbách sa zúčastnili
• najviac študenti , ktorí sa osobne nejakým spôsobom zúčastnil aj projektu – 54 %,
• ktorých priatelia, kolegovia, spolužiaci sa zúčastnili projektu – 51 %.
• menšia účasť bola u tých čo uvádzajú , že iba niečo o projekte počuli v rozhlase alebo videli v televízii, na internete a pod. – 41 %.
• podpriemerná bola účasť vo voľbách do EP tých čo o projekte nikdy nepočuli 24 %. Tretím indikátorom bolo zistenie vzťahu účasti na voľbách do EP k subjektívnej vízie o vlastnej budúcnosti o 10 rokov v porovnaní s rodičmi.
Tretím indikátorom bolo zistenie vzťahu účasti na voľbách do EP k subjektívnej vízie o
vlastnej budúcnosti o 10 rokov v porovnaní s rodičmi.
Študenti gymnázií a najmä vysokých škôl v dlhodobejšom horizonte predstavujú sociálnovekovú skupinu s optimistickou víziou o vlastnej budúcnosti. Nielen v januári 2009, ale ešte
aj v júni 2009, napriek hospodárskej kríze a rastúcej nezamestnanosti, predstavujú optimisti
viac ako 70% výskumného súboru.
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Volebná účasť sa v podstate viaže na “životný optimizmus”. Z hľadiska výšky volebnej účasti
je dôležitá predstava o oveľa lepšej (44%), lepšej (34) ako rovnakej budúcnosti (39%) v porovnaní s rodičmi.
Skutočný pokles volebnej účasti nastáva až medzi “pesimistami” (horšia budúcnosť). Pritom
neistota (neviem) (19%) ohľadne budúcnosti je z hľadiska dopadu na volebné správanie prekvapujúco dôležitejšia ako istota, že budúcnosť bude oveľa horšia (25 %) alebo horšia (28%)
v porovnaní s rodičmi.
Budúcnosť študenta o 10 rokov v porovnaní a s rodičmi a volebná účasť do EP 6.6.2009

Štvrtým indikátorom bola úroveň vedomostí o Európskom parlamente v závislosti od
participácie na projekte.
Cieľom projektu SEP nebola iba vyššia účasť študentov na voľbách. Našim hlavným cieľom
bolo aj zlepšenie informovanosti o európskom vládnutí a prínosu EP do jeho demokratizácie.
Vedomosti študentov sme preverovali na niekoľkých elementárnych testovacích otázkach s
možnosťou odpovedí: pravda, nepravda a neviem.
Tvrdili sme, že napr.
1. EP prijal rozhodnutie, že sa už nebude sťahovať z Bruselu do Strasburgu a späť
38,5% účastníkov projektu SEP odhalilo, že ide o nepravdivé tvrdenie, 62,5% bez informovanosti o projekte odpovedalo, že nevie o tomto rozhodnutí.
2. EP schválil smernicu o znížení poplatkov za roaming 56,3% účastníkov projektu SEP
označilo informáciu o smernici EP ako pravdivú, bez informovanosti o projekte tak uviedlo
iba 49,3%.
3. každý členský štát má rovnaký počet poslancov v EP 87,2% účastníkov projektu odhalilo,
že tvrdenie je nesprávne, bez informovanosti o projekte to dokázalo odhaliť iba 62,0%.
4. členovia EP sú voleni priamo občanmi každého štátu EÚ 92,3% účastníkov projektu vedelo, že je to pravdivé tvrdenie, bez informovanosti o projekte iba 76.3%.
5. členovia EP sedia v zasadacej sieni parlamentu spoločne podľa jednotlivých krajín
46,2% účastníkov projektu odhalilo, že je to nepravdivé tvrdenie, ale študenti bez informovanosti o projekte iba 29,2% vedelo správnu odpoveď. Tu je aj najviac tých, ktorí odpovedali –
neviem (44 %).
Vo vedomostných testoch týkajúcich sa najmä fungovania EP sa potvrdilo, že účastníci projektu významnejšie častejšie odpovedali správnejšie v porovnaní so skupinou, ktorá o
projekte SEP nevedela. To, že poslanci sa volia priamo občanmi EÚ, že nesedia v parlamente
spoločne podľa svojich krajín, ale politickej orientácie, že každá členská krajina nemá rovnaký počet poslancov, že sa stále sťahujú pravidelne na rokovania z Brusselu do Strasburgu sú
iste zaujímavé indikátory o znalostiach občanov o EP.
Nehovorí nám to nič o skutočnom vplyve rozhodnutí EP na každodenný život občanov
EÚ, prípadne o znalostiach respondentov o takýchto rozhodnutiach. Pokiaľ sa to týka tzv.
zníženia poplatkov za roaming alebo leteckých poplatkov tu nie sú rozdiely až tak veľké.
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Lepšie výsledky správnych odpovedí dosahujú skôr ostatné skupiny študentov. Takže zdá sa,
že študenti (najmä dievčatá na stredných školách) sa dokázali naučiť veľa o EP a jeho fungovaní z dostupných informačných zdrojov, ale nezaregistrovali jeho rozhodnutia (výnosy) o
niektorých dôležitých skutočnostiach dotýkajúcich sa každodenného života aj mladých ľudí
sprostredkované iba médiami. Všeobecne však platí, že ten kto nezaregistroval niečo o našom
projekte nevedel ani veľa o rozhodnutiach EP v uvedených oblastiach a vice versa. Musíme si
uvedomiť, že ide o viac ako polovicu skúmaných študentov (57 %).
Závery
Nielen študenti (33 %), ale aj rodičia (34%) a priatelia (27 %) týchto študentov - sa častejšie
zúčastnili na voľbách do EP 6.6.2006 ako iné sociálno-vekové skupiny. Tí, ktorí sa zúčastnili
na projekte SEP realizovaného s podporou Európskeho parlamentu sa častejšie zúčastnili na
voľbách ,sú lepšie informovaní o EP a jeho činnosti. Volebné správanie študentov je ovplyvnené ich subjektívnou predstavou o vlastnej osobnej budúcnosti: čím optimistickejšie predstavy ohľadne osobnej budúcnosti tým vyššia účasť vo voľbách do EP v roku 2009.
Odporúčania z výskumu
I. Pre prácu s mládežou
Informačná kampaň zameraná na účasť mladých ľudí vo voľbách do EP naznačila, že študenti
sa dokážu motivovať k účasti na obdobných participačných projektoch. Osobitne na východnom Slovensku. Študenti radi súťažia o nejaké zmysluplné ceny a s podporou svojich učiteľov
doslova „bojujú“ aj o dobré meno svojej školy. Dokážu sa naučiť potrebné fakty aj keď nie
vždy pochopia aj ich súvislosti.
Súčasne sme zistili, že informačné projekty práce s mládežou sa vzájomne nekoordinujú. Často sa študenti stredných škôl „zahlcujú“ výzvami, na ktoré už nedokážu reagovať,
najmä ak ide o obdobie pred maturitami alebo skúškami na vysoké školy.
V období predvolebnej prípravy sme na Slovensku zaznamenali niekoľko rozsiahlych
projektov financovaných z prostriedkov EU. Projekt SEP ukázal, že práca so stredoškolskou a
vysokoškolskou mládežou v oblasti výchovy k demokratickému občianstvu nemá byť nárazovitá a účelová, ale má byť koordinovaná, systematická a dlhodobá.
II. Pre výskum mládeže
Výskum študujúcej mládeže po skončení volebnej kampane a uskutočnení volieb 6. 6. 2009
identifikoval špecifický vplyv účasti študentov na projekte SEP počas 5 mesiacoch. Jeho zistenia prispeli k celkovému hodnoteniu priebehu a výsledkov projektu. Výskum objasnil ako sa
zvýšil počet účastníkov volieb na Slovensku o 2,7%, aj keď si Slovensko udržalo svoju výlučnú pozíciu celkovo najvyššej neúčasti na voľbách do EP.
Ako to potvrdili aj výsledky Eurobarometru po skončení volieb, v týchto voľbách do
EP sa v európskom priemere sa zúčastnilo viac z celku občanov nad 55 rokov (50 %) ako vo
veku od 18 do 29 rokov (29 %). Dokonca to platí aj pre študentov(34 % účasť ), ktorí sa pohybovali na úrovni nezamestnaných a robotníkov. Neprekvapuje ani zistenie, že čím vyššia je
úroveň vzdelania, tým vyššia je účasť na voľbách. To, čo verifikuje našu hypotézu-objasnenie
o výsledkoch volieb do EP na Slovensku je zistenie Eurobarometru, že v európskom priemere
podiel voličov, ktorí študovali aj po dovŕšení veku 20 rokov, bol najvyšší (52 %).
Je žiaduce, aby súčasťou každého mohutného projektu práce s mládežou bol empirický výskum identifikujúci situáciu a poznanie názorov a postojov mladých ľudí na začiatku a
na konci informačnej kampane ako súčasť jeho celkového zhodnotenia.
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Dostupnosť dátového súboru:
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Študentský európsky parlament a voľby do Európskeho parlamentu 2009 na Slovensku. KP
FF UCM v Trnave 2009
Záverečná prezentácia výskumu na: www.vyskummladeze.sk
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Prvovoliči - študenti stredných a vysokých škôl TSK vo voľbách
do NR SR 2010
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 032
Autor výskumu: Viera Žúborová, Katedra politológie FF UCM v Trnave
Obdobie zberu dát: 18. máj – 8. jún 2010
Zber dát: Katedra politológie FF UCM v Trnave

Abstrakt
Viacero sociologických výskumov zaznamenáva neochotu občanov podieľať sa na voľbách
ako základnej demokratickej procedúre legitimizácie moci, prevažuje politická a občianska
apatia. „Najohrozenejšia“ skupina, ktorá je výrazné ovplyvnená týmto negatívnym trendom,
sú mladí ľudia, prevažne prvovoliči. Ich volebná participácia patrí k najnižším v porovnaní s
ostatnými skupinami spoločnosti.
Poznatky z výskumu študentov TSK potvrdzujú, že:
1. majú dostatočné informácie o jednotlivých subjektov v politickom systéme;
2. avizovali svoju vysokú účasť vo voľbách do NR SR 12. júna 2010;
3. vykazujú stabilnú politickú orientáciu – neutrálny stred;
4. vykazujú stabilitu pri preferencii konkrétnej politickej strany v rámci volieb do NR
SR.
Ciele výskumu
Výskum „Hlas prvovoličov“ je súčasťou projektu Volebná štúdia parlamentných volieb do
NR SR 2010 Katedry politológie FF UCM v Trnave. Výskum je zameraný na poznávanie
faktorov ovplyvňujúcich (ne) participáciu mladých ľudí na demokratickom fungovaním spoločnosti, vrátane volebného procesu. Prvá časť výskumu pozostávala z dotazníkového šetrenia, prostredníctvom ktorého sa skúmali študenti stredných škôl vo veku od 18 – 21 rokov v
Trnavskom samosprávnom kraji.
Po obsahovej stránke dôraz bol kladený na tri špecifické okruhy, a to na skúmanie:
1. študenta z pozície prvovoliča, kedy mali zhodnotiť faktory, subjekty alebo objekty vplývajúce na ich (ne) aktívne právo voliť;
2. študenta z pozície aktívneho participanta na verejnom a politickom živote, kedy mali
zhodnotiť svoj záujem o veci verejné, o fungovanie demokracie v krajine, ako aj vzťah k
Európskej únii;
3. študenta z pozície nasledovateľa (individuálnej osobnosti), kedy mali zhodnotiť, čo ich
(ne)ovplyvňuje pri vytváraní politickej identity a identifikácie sa s danou stranou.
Štruktúra dotazníka je rozčlenená na 20 základných otázok (niektoré sú ešte rozčlenené na
pod-otázky, preniknúť hlbšie do problematiky) a 7 identifikačných otázok.
Vnútorne je rozčlenený na:
1. mapovanie a poznávanie subjektov ovplyvňujúcich formovanie politickej identity prvovoliča;
148

2. mapovanie a poznávanie prostredia vplývajúc na formovanie politickej identity;
3. poznávanie názorov prvovoličov pri hodnotení jednotlivých politických subjektov v
rámci politického a straníckeho systému, ich schopnosť hodnotenia na základe získaných informácií – ako základ aktívnej participácie – aktívneho občianstva;
4. mapovanie a skúmanie rozdielov v rámci rodového zaradenia vo vzťahu k občianskej
a politickej participácii;
5. skúmanie celkovej spokojnosti prvovoliča so smerovaním a fungovaním našej spoločnosti, ako aj svojho vlastného života.
Metodika výskumu
V danej správe sú zhrnuté výsledky výskumu, ktoré boli zozbierané a vyhodnotené na základe
použitia kvantitatívnej metodiky výskumu s využitím techniky dotazníka.
Technika dotazovania bola realizovaná na súbore študentov stredných škôl Trnavského kraja
vo veku od 18 – 21 rokov, schopného vyjadrovať sa ku kľúčovej téme – voľby do Národnej
Rady Slovenskej republiky 2010.
Dotazník bol koncipovaný Katedrou politologie a evropskych studií UPOL v Olomouci a hlavným cieľom bolo zachovanie možnosti komparácie výsledkov výskumov v obidvoch
krajoch – Trnavskom a Olomouckom kraji – ako aj možnosť komparácie s ostatnými výskumami zaoberajúcimi sa danou problematikou.
Organizácia výskumu
Výskumný súbor študentov tvorilo 350 respondentov vo veku od 18 – do 21 rokov. Ide o náhodne zostavený výberový súbor, reprezentujúci 3 základné typy študentov vo vzťahu k 3
základným typom stredných škôl – gymnáziá, stredné odborné školy – rozpočtové a príspevkové (ďalej len SOŠ-P a SOŠ-R). A to prvovoliči SOŠ-P v počte 140 respondentov, prvovoliči SOŠ-R v počte 124 respondentov a prvovoliči gymnázií v počte 84 respondentov. Výskum
prebiehal na stredných školách v 5 zo 7 okresov Trnavského kraja – Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Skalica a Hlohovec .
Výber daných typov škôl je z toho dôvodu, že v ostatných rokoch došlo ku zmene zákona a zlúčení stredných odborných učiliští do kategórie stredných odborných škôl podľa
nového zákona č. 245/2008, Z. z.. V prípade Trnavského kraja tak daný typ školy patrí výhradné tvorí novú podskupinu stredné odborné školy – príspevkové. Na rozdiel od stredných
odborných škôl – rozpočtových, kde sú zastúpené výhradne školy s jedným odborom, či špecializáciou (obchodná akadémia, zdravotná škola, priemyselná škola a pod.).
Zber údajov uskutočnil riešiteľ projektu spolu s internými pedagógmi oslovených
stredných škôl, ako aj s študentmi prvého bakalárskeho ročníka Katedry politológie. Výskum
sa uskutočňoval predovšetkým na hodinách – občianska náuka v určenom období pred parlamentnými voľbami od 18. mája do 8. júna 2010. Výskum prezentuje výsledky prvej etapy
práce na projekte. V druhej etape budú vyhodnocované výsledky potenciálnych voličov v
období po parlamentných voľbách. Po kontrole a vyhodnocovaní zozbieraných dotazníkov
bolo do výberovej vzorky študentov zaradených 348 respondentov
Výsledky výskumu
Základné zistenia výskumu potvrdili, že prvovoliči aj napriek negatívnemu postoju smerom k
vývoju a fungovaniu demokracie v rámci Slovenskej republiky, a negatívnemu postoju k politike, majú dostatočné množstvo informácií o politických subjektoch a procedúrach v rámci
politického systému a ich politická identita je dostatočne vyvinutá na to, aby sa vedeli zaradiť
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do politického spektra a boli schopní v dostatočnom časovom odstupe selektovať z politických subjektov vo vzťahu k ich výberu v rámci volebného procesu.
Opäť sa preukázalo zistenie, že študenti majú skôr vyššiu dôveru k Európskym inštitúciám, k Európskej únii vo všeobecnosti a k postupnému zbližovaniu národných štátov na nadnárodnej úrovni, ako k národným aktérom a fungovaniu národného štátu. Výskum zaznamenal, že prvovoliči navštevujúci gymnáziá sa skôr zaraďujú od stredu napravo pozdĺž politického spektra, pričom výrazný podiel je viditeľný aj v rámci krajnej pravice. Prvovoliči navštevujúci stredné školy a stredné odborné školy nemajú až taký vyhranený názor, skôr sa
zaraďujú do stredu (v priemere 30% dotazovaných) politickej škály.
Týmto preferenciám vo vzťahu k výberu potenciálnej politickej strany v parlamentných voľbách 2010 zodpovedá vysoká miera identifikácie prvovoličov s voľbou vo vzťahu k
miestu, v ktorom žijú a aký typ školy navštevujú. Možno konštatovať, že kým apatia voči
politike samotnej je stále intenzívna a v istej miere stabilne zakorenená, stabilita a rozhodnutie participovať vo volebnom procese ako aj samotný výber danej politickej strane je vnímaný
pozitívne a je v porovnaní vyšší.
Študenti – prvovoliči prejavovali vysokú mieru samostatnosti v rozhodovaní a výbere
vo vzťahu k novo – etablovaných politickým subjektom. Ale aj napriek tomu, výskum zaznamenal veľmi dôležitý výsledok, a to že prvovoliči patria do skupiny voličov sympatizujúcich s politickými stranami, ktoré pôsobia už dlhšie časového obdobie. To platí aj pri porovnaní výsledkov nesympatických politických strán v očiach študentov. Prvovoliči sa skôr (ne)
stotožňujú (ne)prejavujú sympatie k politickým subjektom o ktorých majú dostatočné informácie a už mali tú možnosť podieľať sa na fungovaní v systéme, či už ako parlamentné alebo
vládne strany.
Výskum ukázal, že prvovoliči očakávajú zmenu v súčasnom mocenskom zložení a
chcú sa podieľať na danej zmene. Zistenia z výskumu taktiež naznačujú, že prvovoliči (aspoň
v rámci Trnavského kraja) chcú participovať na volebnom procese.
Základné zistenia výskumu pokiaľ ide o formovanie politickej identity naznačujú, že
voliči sú výrazné ovplyvnení pri svojom výbere volebnými a straníckymi lídrami politických
strán. Výskum ukázal, že pri porovnaní (ne) sympatií k daným politickým stranám je identické s (ne) sympatiami k volebným lídrov politických strán. Taktiež zistenia výskumu naznačujú u prvovoličov výrazný kritický pohľad na politické strany ako aj politických lídrov. V
priemere u politických strán je to v priemere od 30% - 60% a u volebných predstaviteľov v
priemere od 38% do 75%.
Odporúčania výskumu
•
•
•

•
•
•

podporovať programy formálneho a neformálneho vzdelávania k aktívnej občianskej a
politickej participácii v edukačnom procese;
podporovať projektu alebo aktivity k vytváraniu určitých diskusných fór pre mládež zaoberajúc sa občianskou participáciou, aktuálnymi udalosťami v občianskej a politickej sfére,
zvážiť zaradenie študijného predmetu do osnov stredných škôl, ktorého cieľom by malo
byť učenie mladých ľudí o právach a povinnostiach v demokratickom štáte, o demokratických procedúrach a využívaní svojho občianskeho práva vo všetkých sférach politického a
spoločenského života;
podporovať aktívnejšie využívanie nových technológii na všetkých úrovniach samospráv s
cieľom zvýšenie politickej aktivity mladých ľudí,
zvážiť zavedenie tzv. e-voting, ako určitú alternatívnu formu k súčasnej;
zvážiť vybudovanie určitých kooperačných sietí medzi jednotlivými strednými školami s
cieľom pozdvihnutia občianskej a politickej participácie mladých ľudí, nielen na národnej
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ale aj regionálnej a lokálnej úrovni, prostredníctvom vypracovávania projektov súvisiacich
s danou témou;
• zvážiť vybudovanie určitých kooperačných sietí medzi strednými školami a (ne) štátnymi
inštitúciami s cieľom pozdvihnutia občianskej a politickej participácie mladých ľudí, nielen na národnej ale aj regionálnej a lokálnej úrovni, prostredníctvom vypracovávania projektov súvisiacich s danou témou;
Ďalšia dokumentácia na: www.vyskummladeze.sk
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Abstrakt
Projekt predstavuje celoslovenský, reprezentatívny monitoring názorov a postojov mladých
ľudí vo veku 13 až 17 rokov na prejavy násilia, intolerancie a extrémizmu. Vychádza z presvedčenia, že poznanie situácie v oblasti intolerancie, násilia a extrémizmu u mládeže vo veku
13 až 17 rokov umožní tieto závažné problémy spoznať, čo umožní ich elimináciu. Výsledky
výskumu boli štatisticky vyhodnotené prostredníctvom štatistického softvéru SPSS a sú spracované do záverečnej správy z výskumu „Prejavy intolerancie, násilia a extrémizmu u mladých ľudí vo veku 13 až 18 rokov“.
Metodika výskumu a výskumná vzorka
Výskum sa realizoval metódou dotazníkového zisťovania u detí a mladých ľudí vo veku 13 až
18 rokov, pričom v centre pozornosti boli štyri základné okruhy problémov:
1. rodina
2. vzťahy v škole a v rovesníckej skupine
3. prejavy násilia
4. intolerancia a extrémizmus
Výskumný súbor tvorili deti a mladí ľudia vo veku 13 až 18 rokov, žiaci 7., 8. a 9. ročníkov
základných škôl a žiaci 1., 2. a 3. ročníkov všetkých typov stredných škôl. Do výskumu boli
náhodným výberom zaradené základné a stredné školy (gymnáziá a stredné odborné školy) z
každého kraja. Návratnosť predstavovala 92% a štatisticky bolo spracovaných 1158 dotazníkov, ktoré vyplnili žiaci základných a stredných škôl.
Výsledky výskumu
Cieľom výskumu bolo v nadväznosti na riešenie problematiky násilia žiakov základných a
stredných škôl zmapovať situáciu v rodinnom prostredí, rovesníckej skupine a v škole s dôrazom na prejavy násilia a agresívneho správania detí a mladých ľudí vo veku 13 až 18 rokov.
Získané výsledky boli komparované s výsledkami výskumného šetrenia z roku 2007.
1. Rodina
Rodina je základná spoločenská skupina spojená putami pokrvného príbuzenstva alebo manželstva prítomná v každej spoločnosti. Má vlastnú štruktúru a plní svoje špecifické funkcie.
Vo výskume bol zisťovaný typ rodinného prostredia a prístup rodičov k svojim deťom. V
úplnej rodine s vlastnými rodičmi žije 74,8 % žiakov a o 16,4% respondentov sa stará v neúplnej rodine len otec alebo matka (2,8% iba otec a 13,4% iba matka). V doplnenej rodine s
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jedným vlastným a jedným nevlastným rodičom žije 5,9% respondentov a možnosť „iné“
označilo 3,1%, pričom predpokladáme, že išlo o rodiny, v ktorých žiaka vychováva niekto zo
širšieho príbuzenstva alebo náhradní rodičia. Porovnanie výsledkov s údajmi z roku
2007 potvrdilo rastúci trend rozvodovosti v našej spoločnosti, pretože vzrástlo percento respondentov žijúcich s jedným rodičom (2009:16,2%, 2007:11,0%), ako aj s nevlastným rodičom (2009: 5,9%, 2007:4,9%). Súčasne poklesol počet detí a mladých ľudí uvádzajúcich úplnú rodinu (2009:74,8%, 2007:81,8%).
S typom rodinného prostredia oslovených žiakov súviselo aj zmapovanie prístupu rodičov k
svojim deťom. Väčšina opýtaných zhodnotila vzťah rodičov k vlastnej osobe ako demokratický, založený na vzájomnom rešpekte (70,6%). Približne 15 % respondentov vníma prístup
rodičov ako liberálny, spojený so zodpovednosťou za svoje činy a rozhodnutia a 13,3% žiakov sa vyjadrilo, že v ich rodine vládne autoritatívny prístup sprevádzaný príkazmi a zákazmi.
Na základe porovnania výsledkov za obdobie dvoch rokovmožno sledovať na jednej strane
výrazný pokles demokratického prístupu rodičov k deťom (2009: 70,6%, 2007: 82,1%), na
druhej strane vo veľkej miere vzrástol počet žiakov priznávajúcich liberálny prístup v rodinách (2009: 14,6%, 2007: 5,4%). Mierne sa znížil aj počet opýtaných uvádzajúcich autoritatívny prístup otcov a matiek (2009: 13,3%, 2007: 12,5%). Z prezentovaných dát je zrejmé, že
v súčasnosti viac rodičov ponechávajú na deťoch rozhodovanie, avšak s plnou zodpovednosťou za ich vlastné činy.
2. Vzťahy v škole a v skupine kamarátov
Výsledky i každodenná skúsenosť potvrdzujú, že kvalita vzťahov medzi ľuďmi dočasne alebo
trvalejšie odkázaných na spolužitie a spoluprácu významne vplýva na ich prežívanie, správanie a konanie. Celkovo možno konštatovať, že medziľudské vzťahy v škole významnou mierou vplývajú na vzťah žiaka k učiteľom, k spolužiakom i k plneniu svojich školských povinností. Viac ako polovica (58,3%) respondentov hodnotí svoj vzťah so spolužiakmi ako dobrý
a kamarátsky a takmer každý tretí (29,4%) žiak vo veku 13 až 18 rokov síce so spolužiakmi
vychádza dobre avšak svoj vzťah k nim obmedzuje výlučne na prostredie školy. Pre 4,3%
žiakov je príznačný nesúlad a neporozumenie si so spolužiakmi. Závažná je skutočnosť, že
2% oslovených priznalo, že spolužiaci im ubližujú a preto si radšej volia samotu a 4,7% respondentov hodnotilo svoj vzťah so spolužiakmi ako ľahostajný, bez záujmu. Komparácia
údajov so zisteniami z roku 2007 ukázala, že jednej strane mierne klesol počet respondentov
s dobrým, priateľským vzťahom so spolužiakmi (2007: 90,5%, 2009: 87,7%), avšak zároveň
stúpol aj počet tých, ktorí si so spolužiakmi nerozumejú a nevychádzajú s nimi dobre (2007:
5,2%, 2009: 6,3%). Percento opýtaných, ktorým sú spolužiaci ľahostajní sa nezmenilo (2007:
4,3%, 2009: 4,7%). Aj tieto výsledky poukázali na skutočnosť, že vytvorenie negatívnych
postojov voči rovesníkom má mierne stúpajúci trend.
I napriek zistenej tendencie nárastu násilia a ľahostajnosti vo vzťahoch, väčšina oslovených žiakov si so spolužiakmi rozumie a kamaráti sa s nimi aj mimo školy. Uvedené výsledky korešpondujú so skutočnosťou, že každý druhý oslovený žiak základnej a strednej školy (49,6%) uviedol, že patrí do partie rovesníkov, ktorá sa stretáva v škole aj mimo školy,
13,4% má vytvorenú takúto partiu v triede a 21,8% len mimo školy. Približne 15% oslovených priznalo, že nepatria do žiadnej rovesníckej skupiny. Porovnanie výsledkov ukázalo
tendenciu poklesu príslušnosti nami oslovených mladých ľudí vo veku 13 až 18 rokov k partii
či už v školskom (2007: 15,5%, 2009: 13,4%) alebo aj mimoškolskom prostredí (2007:
54,8%, 2009: 49,6%) a nárast tých, ktorí nepatria k žiadnej partii (2007: 8,1%, 2009: 15,2%).
3. Prejavy násilia
Pod pojmom šikanovanie, je v literatúre chápaný široký okruh prejavov násilného správania
sa s cieľom ohroziť, zastrašiť, ponížiť alebo inou formou ublížiť niekomu inému. Šikanovanie
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zahŕňa slovné ponižovanie, nadávanie a neustále kritizovanie, výsmech, hrubé žarty, vydieranie, obmedzovanie osobnej slobody, pohŕdanie, poškodzovanie oblečenia a osobných vecí až
po telesné napadnutie (Pothe, 1999, s.140). Z výsledkov výskumu vyplynulo, že doteraz sa
so šikanovaním stretlo až 41,7% respondentov, pričom 5,0% opýtaných bolo obeťou šikanovania a 3,1% oslovených detí a mladých ľudí patrili k agresorom. Svedkom tohto spoločensky
negatívneho javu bola viac než tretina (33,3%) opýtaných, avšak respondenti najčastejšie
(23,4%) videli prejavy násilia namierené voči ich spolužiakom. Už v nižšej miere boli svedkami šikanovania kamaráta (5,1%) alebo inej osoby (4,8%), pričom najčastejšie išlo o ich
súrodenca, prípadne osobu, ktorú poznali len z videnia alebo ju nepoznali vôbec. Viac než
polovica (58,3%) respondentov sa s týmto negatívnym javom zatiaľ nestretla. Porovnávanie
dát za roky 2007 a 2009 ukázalo, že mierne stúpol počet opýtaných, ktorí majú skúsenosti s
týmto negatívnym javom (2007: 37,8%, 2009: 41,7%). Mierne sa zvýšil aj počet respondentov, ktorí boli obeťami šikanovania (2007: 3,8%, 2009: 5,0%) alebo sledovali túto udalosť z
pozície svedka (2007: 31,1%, 2009: 33,3%), pričom stúpajúcu tendenciu mal v tejto skupine
najmä počet opýtaných, ktorí videli ako šikanujú ich spolužiaka (2007: 19,2%, 2009: 23,4%).
Z uvedeného je zrejmé, že tieto prejavy násilia sú medzi deťmi a mládežou viac rozšírené než
pred dvomi rokmi, pričom vzrastajúcu tendenciu majú práve v školskom prostredí. Na rovnakej úrovni zostal počet žiakov základných a stredných škôl, ktorí priznali, že patrili k agresorom a šikanovali iných (2007: 2,9%, 2009: 3,1%).
Vo výskume sme na analyzovali nielen prejavy násilného správania detí a mladých
ľudí z pozície svedka, na druhej strane nás zaujímalo, do akej miery sa oslovení respondenti
stali aj obeťami takéhoto správania a to v prostredí školy, rodiny a rovesníckej skupiny. Na
základe získaných výsledkov možno konštatovať, že poradie prejavov násilia páchaných na
deťoch a mladých ľudí je vo všetkých troch sledovaných prostrediach (škola, rodina, rovesnícka skupina) takmer totožné, pričom za najfrekventovanejšie sú považované vulgárne nadávky a ironické poznámky. V škole sa respondenti z pozície svedka aj obete stali najčastejšie
terčom vulgárnych nadávok, ironických a výsmešných poznámok a ničenia osobných vecí. V
rodine oslovení žiaci z pozície obete častejšie zažili agresívne správanie, pričom ako svedkovia viac počuli vyhrážky a rovesníckej skupine boli svedkami agresívneho správania, avšak z
vlastných skúseností zažili sexuálne obťažovanie. Podrobná analýza výsledkov z pozície obete ukázala, že v škole boli oslovení žiaci základných a stredných škôl najčastejšie obeťami vulgárnych nadávok a ironizovania. Takmer každý šiesty respondent bol obeťou ničenia
osobných vecí, agresívneho správania žiakov a vyhrážania. Necelých 10% opýtaných priznalo
sexuálne obťažovanie na pôde školy. V rodine sú získané výsledky výskumu podobné, aj keď
s výrazne nižšími percentuálnymi hodnotami. Aj tu prevládajú najmä vulgárne nadávky, ironizovanie a výsmech, pričom v nižšej miere sa vyskytlo aj agresívne správanie členov rodiny,
vyhrážanie a ničenie osobných vecí. Obeťami sexuálneho obťažovania v rodinnom prostredí
sa stalo 2,2% respondentov vo veku 13 až 18 rokov. Terčom vulgárnych nadávok a ironických poznámok sa v partii kamarátov stala viac ako tretina respondentov. Približne každý
desiaty opýtaný zažil v tomto prostredí sexuálne obťažovanie, agresívne správanie a vyhrážky, pričom respondenti v najnižšom počte priznali osobné skúsenosti s vymáhaní a ničením
osobných vecí. Je zarážajúce, že uvedené násilné prejavy správania sa v takom veľkom rozsahu vyskytujú nielen v školskom prostredí, ale i v neformálnej skupine kamarátov. Údaje sú
podrobnejšie analyzované v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka č. 1

Prejavy násilia

V škole

Svedok
84,5
vulgárne nadávky
77,9
ironizovanie
43,6
agresívne správanie
36,9
vyhrážanie sa
ničenie osobných
vecí
sexuálne obťažovanie
vymáhanie vecí
ničenie majetku
N- nezisťovalo sa

V rodine

V partii kamarátov
Svedok Obeť
77,1
39,1
61,2
30,9
34,5
10,6
28,5
10,6

Obeť
50,8
49,3
14,3
14,2

Svedok
22,2
15,9
8,4
8,6

Obeť
13,3
12,3
6,2
6,0

47,7

16,0

8,5

4,7

31,3

8,2

19,2

9,1

2,5

2,2

21,5

11,1

26,8
41,6

12,4
N

4,7
5,3

3,0
N

21,4
31,6

9,7
N

Získané výsledky výskumu poukázali na skutočnosť, že dominantné prejavy násilia sú identické ako v školskom prostredí, tak aj v rodine a v rovesníckej skupine. Je zrejmé, že s prejavmi násilia sa oslovení žiaci stretávajú či už ako svedkovia alebo ako jeho priami účastníci
(násilník alebo obeť). Odhaliť násilie v škole je často krát veľmi komplikované, pretože o
týchto negatívnych skúsenostiach nechce hovoriť nielen obeť, ale mnohokrát ani svedkovia.
Úlohou dospelých - rodičov a učiteľov, je získať si dôveru detí a mladých ľudí a prelomiť
tieto bariéry mlčania, pretože dáva len ďalší priestor agresorovi v tom, aby mohol svoje negatívne konanie stupňovať a obetiam ešte viac ubližovať.
4. Intolerancia a extrémizmus
Prejavy intolerantného zmýšľania mladých ľudí voči niektorým skupinám boli vo výskume
sledované pomocou otázky zameranej vnímanie odlišných jedincov. Ukázalo sa, že najväčšie
výhrady majú žiaci základných a stredných škôl voči ľuďom, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu (37,6%). Respondentom by taktiež veľmi vadilo, ak by ich kamarát či kamarátka bol/a
mentálne postihnutý/á (27,7%), ak by bol/a utiahnutý/á a tichý/á (24,4%), mal/a iné názory na
život (16,5%), mal/a určité fyzické postihnutie (15,2%), bol/a inej rasy (13,6%) alebo nemoderné oblečenie (11,7%). Menšie výhrady by deti a mladí ľudia mali, ak by ich kamarát či
kamarátka trpel/a nadváhou (8,0%), ak by bol/a iného náboženského vyznania 7,0%), ak by
uznával/a iné kultúrne zvyky (6,9%), prípadne by bol/a inej národnosti (6,5%). Najmenej by
mladým ľuďom prekážalo, ak by ich kamarát alebo kamarátka boli z chudobnej rodiny alebo
pochádzali z iného štátu (zhodne po 5,2%). Porovnávanie údajov ukázalo, že v tomto roku sa
zvýšil počet respondentov, ktorí na otázku kladne odpovedali vo všetkých možnostiach okrem
inej národnosti. Najviac vzrástli hodnoty pri premenných mapujúcich fyzické a mentálne postihnutie, ale i odlišnú sexuálnu orientáciu, nadváhu a názory na život. Na základe uvedeného
je zrejmé, že deti a mladí ľudia sú oproti roku 2007 voči vybraným skupinám ľudí omnoho
menej tolerantní.
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Tabuľka č. 2
Vadilo by vám, ak by váš kamarát či kamarátka...
bol/a inej národnosti
bol/a iného náboženského vyznania
bol/a inej rasy
bol/a fyzicky postihnutý/á
bol/a mentálne postihnutý/á
mal/a inú sexuálnu orientáciu
pochádzal/a z iného štátu
uznával/a iné kultúrne zvyky

2007
6,2
5,0
12,0
11,3
21,6
32,7
3,4
4,6

2009
6,5
7,7
13,6
15,2
27,7
37,6
5,2
6,9

mal/a iné názory na život
bol/a z chudobnej rodiny
trpel/a nadváhou
obliekal/a sa nemoderne
bol/a utiahnutý/á, tichý/á

11,4
3,5
4,9
9,1
22,2

16,5
5,2
8,0
11,7
24,4

Medzi najzávažnejšie rasisticky orientované teórie patrí myšlienka nadradenosti bielej rasy nad ostatnými ľuďmi. Z výsledkov výskumu je zrejmé, že na Slovensku sú respondenti
najmenej tolerantní k Rómom, pretože až 39,0% prezentovalo názor, že súhlasia s tvrdením,
že títo ľudia sú menejcennejší než ostatní ľudia. Zaujímavé je zistenie, že v prípade černochov
(5,9%) a Aziatov (6,5%) uviedlo kladnú odpoveď asi 6,0% opýtaných. Nesúhlas s týmito tvrdeniami prejavilo u Rómov len 38,1% opýtaných, pričom u černochov s daným tvrdením nesúhlasili až tri štvrtiny respondentov (Aziati: 69,4%). Na túto otázku nevedela odpovedať viac
než pätina žiakov u Rómov (22,9%) a Aziatov (24,1%), pričom najnižší počet opýtaných,
ktorí nemali vytvorený vlastný názor bol zistený u černochov (15,5%). Z uvedeného je zrejmé, že respondenti vo veku od 13 do 18 rokov sú najtolerantnejší voči černochom, pričom
najnegatívnejšie vnímanou národnostnou menšinou sú Rómovia, s ktorými sa na Slovensku
stretávajú omnoho častejšie než s ostatnými dvomi etnickými skupinami obyvateľov.
Odporúčania z výskumu
•

Vo výsledkoch výskumu sa ukázalo, že spolužiaci, ktorých kolektív neakceptuje sú omnoho častejšie vystavení násiliu zo strany ostatných než tí, ktorí nemajú záujem sa do triedneho kolektívu zapojiť. Úlohou pedagógov je okrem iného odhaľovať vzťahy v triednom
kolektíve a venovať zvýšenú pozornosť žiakom, ktorí nie sú z rôznych dôvodov akceptovaní spolužiakmi.
• Objasniť šikanovanie a spravodlivo potrestať vinníkov šikanovania je veľmi zložitý proces,
preto považujeme za dôležité sústavne informovať deti a mladých ľudí o tomto probléme a
poskytovať im nové poznatky o možnostiach riešenia situácie. Je dôležité, aby dospelá
osoba, ktorá zodpovedá za výchovu dala vždy najavo svoj odmietavý postoj k týmto prejavom a bola dostatočnou zárukou ochrany obete a potrestania osoby, ktorá šikanovala
iných. Úlohou rodičov a pedagógov je vysvetliť deťom a mládeži neprípustnosť akéhokoľvek násilia a poučiť ich o spôsoboch, pomocou ktorých sa môžu pred týmito negatívnymi
javmi brániť a podať im aj dostatok informácií o možnostiach riešenia týchto situácii.
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•

I keď sa v poslednom období doba zmenila a na Slovensku žijú príslušníci iných etnických
skupín, vyznávači rôznych kultúr a náboženstiev, mnohí ľudia k nim stále pristupujú s
predsudkami. Zmeniť ich zmýšľanie, bojovať proti diskriminácii týchto skupín a eliminovať prejavy extrémizmu sú dôležité úlohy, ktorú musia rodičia a učitelia spoločne plniť.
Extrémizmus a jeho formy patria k závažným sociálno-patologickým javom a úlohou všetkých členov spoločnosti je ochrániť pred ním najmä deti a mladých ľudí.
• Na základe získaných údajov odporúčame venovať na základných a stredných školách v
rámci učebných osnov pozornosť multikultúrnej výchove, v rámci ktorej by mali dostať
žiaci základné informácie o tolerancii voči odlišným kultúram, o spoznávaní nových ľudí,
ich minulosti, kultúry a hodnôt, ktoré uznávajú, ale i rešpektovaní a dodržiavaní ľudských
práv.
Dostupnosť dátového súboru:
nie je prístupný pre verejnosť
Dostupnosť výskumných nástrojov:
dotazník nie je prístupný pre verejnosť
Záverečná prezentácia výskumu:
Výsledky výskumu boli prezentované zodpovednou riešiteľkou v Iuvente a budú publikované
v časopise Mládež a spoločnosť.
Ďalšia dokumentácia:
Záverečná správa z výskumu je k dispozícii na ÚIPŠ na oddelení prevencie a výskumov v
oblasti mládeže
Spracovala:
PhDr. Marianna Pétiová, PhD.
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Vysokoškolská mládež a jej sebareflexia ako aktéra vzdelávacieho
procesu, aktéra individualizovaného proaktívneho života a spotrebného štýlu
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 030
Autori výskumu: Oľga Plávková, Katedra MPV FMV EU v Bratislave, Karol Čukan, Katedra politológie FF UCM v Trnave
Obdobie zberu dát: február – marec 2010
Zber dát: Katedra politológie FF UCM v Trnave

Abstrakt
Individualizácia životnej cesty človeka v súčasnej spoločnosti sa spája s očakávaním, že bude
schopný prevziať individuálnu zodpovednosť za svoje životné voľby. V tomto kontexte hrá
významnú rolu miera identifikácie študentov s výberom miesta štúdia a študijného zamerania.
V súvislosti so širšími sociokultúrnymi zmenami rastie význam pracovnej kariéry. Študenti
reagujú pracovnou aktivitou najmä na vonkajšie ekonomické podmienky a osobnú finančnú
situáciu, pričom sa z hľadiska prístupu k pracovnej aktivite počas štúdia profilujú dva typy
študentov - typ zárobkovo aktívny a neaktívny typ, ktoré sa vymedzujú nielen ekonomickými
kritériami, ale aj stratégiami študentov vo vzťahu k obrazu o budúcej profesii a zamestnávateľskej organizácii. Študenti najviac zdôrazňujú osobnú profesijnú perspektívnu, kvalitu vzťahov s nadriadenými a spolupracovníkmi, pričom je rovnako dôležité aj finančné ocenenie vykonanej práce. Poznatky z výskumu potvrdzujú, že aj keď u študentov pôsobia tzv. staré hodnoty a istoty (sociálna istota práce, istota celoživotného zamestnania, stabilita prežitia v blízkosti pôvodnej lokality a pod.), dominujúcim modelom ich života je plné výkonové a emocionálne zaangažovanie v osobných životných situáciách (zámer budovať kariérovú dráhu, stavať na spolupráci a dobrých vzťahoch v zamestnávateľskej organizácii, priateľstvo, kvalitný a
dlhodobý partnerský vzťah), pričom sa len výnimočne orientujú na participatívne aktivity.
Metodika výskumu a výskumná vzorka
Hlavnou metódou výskumu bol dotazníkový prieskum uskutočnený na výberovom súbore 318
respondentov. Ide o náhodne zostavený výberový súbor, reprezentujúci štyri základné súbory
študentov prvých ročníkov druhého stupňa denného štúdia, a to na UCM v Trnave v počte
112 respondentov, na UKF v Nitre (93 respondentov), na FEP BVŠP (89 respondentov) a na
UK v Bratislave (24 respondentov). Výberové súbory boli zostavené náhodným výberom zo
študentov denného štúdia študijných odborov politológia, psychológia, etnografia, kultúrny
manažment, európske štúdie, románske jazyky a kultúra a ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, prítomných na náhodne vybraných vyučovacích hodinách v určenom
štvortýždňovom období od 23. februára do 19. marca 2010. Náhodný výber zabezpečovala aj
ochota študentov zapojiť sa anonymne do výskumu, pričom sme nezaznamenali odmietnutie
účasti na výskume ani u jedného z oslovených študentov. Zber údajov uskutočnili riešitelia
projektu spolu s internými pedagógmi oslovených univerzít, resp. vysokej školy. Výskum
prezentuje výsledky prvej etapy práce na projekte, celkove štruktúrovanom na skombinovaní
kvantitatívnej a kvalitatívnej metodiky výskumu. V druhej etape kvalitatívnom výskume for158

mou expertných dotazníkov a individuálnych rozhovorov o participatívnych aktivitách so
študentmi, zástupcami v Rade vysokých škôl, resp. študentmi členmi akademických senátov
vybraných univerzít, ako cieľovej skupiny, ktorá bude v plnom rozsahu požiadaná o účasť na
výskume. Kompletný výstup z projektu je plánovaný formou záverečnej správy v októbri
2010.
Výsledky výskumu
Základné zistenia výskumu potvrdili hypotézu, že pre študentov je hodnota vzdelania dominujúcou hodnotou. Ako zdroj, základ osobnostnej identity (realizácie subjektívnych ašpirácií) a
tiež ako základ a prostriedok sociálneho vzostupu (realizácie profesijnej kariéry, t. j. nielen
akéhokoľvek uplatnenia sa na trhu práce). Z hľadiska získavaného vzdelania sa viac orientujú
na kvalitu vzdelania; pre podporu tejto stratégie volia aj aktivity vo voľnom čase, v ktorých
ďalšie vzdelávanie a sebarozvoj patria k dominujúcim. Týmto preferenciám vo vzťahu ku
kvalite vysokoškolského vzdelávania zodpovedá nižšia miera identifikácie študentov s voľbou
miesta štúdia a študijného zamerania – len niečo viac ako polovica študentov by znovu zopakovala svoju voľbu, pričom úvaha o zmene sa týka sídla univerzity, resp. vysokej školy, ale aj
zvolenej profesie. Možno konštatovať, že kým záujem o vysokoškolské vzdelanie je stabilný,
stabilita rozhodnutia pre konkrétnu univerzitu, resp. vysokú školu a zameranie vysokoškolského štúdia je nižšia. Tento poznatok z výskumu je problematický najmä z toho hľadiska, že
ide o študentov druhého stupňa štúdia, ktorí túto zmenu aspoň čiastočne mali možnosť uskutočniť.
Študenti prejavili vysokú samostatnosť v rozhodovaní sa v najdôležitejších oblastiach
individualizovaného životného štýlu, t. j. samostatnosť pri výbere zamerania vysokoškolského
štúdia; flexibilitu pri hľadaní a realizácii kombinácií možností zabezpečiť si osobné príjmy
doplňujúce pokrytie nákladov na štúdium (rôznorodosť pracovných pozícií v rámci štúdia,
nezávislosť pri hľadaní zárobkových možností počas štúdia). Výskum ukázal, že študenti očakávajú náročnejšie požiadavky v porovnaní s realitou na univerzite, resp. vysokej škole a z
tohto ich postoja možno usudzovať, že majú nevyužitý potenciál vo vzdelávaní na pôde univerzity, resp. vysokej školy. Zistenia z výskumu signalizujú, že u študentov dlhodobo absentuje priebežná príprava, ktorú vidíme ako najpravdepodobnejšiu reakciu na to, ako je nastavený učebný proces. Zistenia z výskumu ukázali mimoriadne nízky záujem študentov o vedeckovýskumnú prácu (v rámci ŠVOČ). Vzhľadom na to, že tento typ aktivity má významnú
konkurenciu s priebežnými zárobkovými aktivitami študentov, treba hľadať opatrenia natoľko
účinné, aby dokázali ovplyvňovať aj túto stránku motivácie študentov.
Základné zistenia výskumu pokiaľ ide mapovanie ekonomickej situácie študentov počas prípravy na povolanie potvrdili, že v prevažnej miere štúdium a ostatné výdavky študentov počas ich štúdia financujú rodičia. Hoci platí, že z týchto zdrojov pokrýva svoje výdavky
na štúdium väčšina študentov ; existujúca sociálna diferenciácia z tohto dôvodu je značná,
keďže len dve tretiny študentov nemajú problémy s týmito zdrojmi vystačiť, kým jedna tretina
má dlhodobé ťažkosti väčšieho alebo menšieho charakteru. Pre väčšinu študentov teda úspešné zavŕšenie štúdia bude do značnej miery závisieť od pomoci a podpory rodičov, minimálne
za podpory štipendia, a to napriek pomerne veľkému rozsahu ich zárobkovej aktivity počas
štúdia.
Súbežne s odštartovaním akademického vzdelávania sa študenti orientujú na čo najrýchlejší vstup na trh práce. Hľadanie zamestnania sa tak stáva dôležitou zložkou ich študentského spôsobu života. Hoci zárobkové aktivity študentov väčšinou nesúvisia so študovaným
odborom, väčšina ich vykonáva nielen s očakávaniami nasmerovanými na zlepšenie finančnej
situácie, ale aj smerom k získaniu cenných skúseností využiteľných v budúcej praxi. Skúsenosti študentov s trhom práce sa premietli aj do ich hodnotových rebríčkov, keď medzi najvy159

ššie oceňované hodnoty zaraďujú „mať zaujímavú prácu“ a „mať stálu prácu, ako sociálnu
istotu“.
Generácia súčasných študentov má reálne možnosti priestorových mobilít. Vedomie
týchto možností sa odráža vo vysokej miere pripravenosti študentov využívať tieto možnosti v
priebehu študijného obdobia i po jeho zavŕšení. Zistenia mnohých výskumov dokumentujú
vysokú náchylnosť študentov k migrácii za prácou do zahraničia; poznatky toho výskumu
dokumentujú, že ide o racionálnejšie zvažovanie tak dĺžky migrácie, ako jej prínosu vzhľadom na cielené budovanie si pracovnej kariéry či osobnostný rozvoj. Z tohto hľadiska možno
predpokladať, že rozsah plánovanej zahraničnej migrácie absolventov už neznamená ohrozenie z hromadného úniku kvalifikovaných odborníkov/absolventov našich univerzít a vysokých
škôl.
Hodnoty profesionálneho života z pohľadu študentov (zaujímavosť práce, sociálna istota práce) sa výrazne premietajú aj do ich preferencií vo vzťahu k budúcej profesii a obrazu o
ich zamestnávateľskej organizácii. Študenti kladú najväčší dôraz na to, aby mali zaistenú
osobnú profesionálnu perspektívu, aby v budúcej zamestnávateľskej firme mali dobré vzťahy
so spolupracovníkmi a s nadriadenými, pričom významnú rolu hrá aj finančná motivácia, finančné ohodnotenie vykonávanej práce. Medzi vysoko preferovanými hodnotami profesionálneho života je u študentov aj možnosť ďalšieho vzdelávania a využitie získaného vzdelania.
Základné zistenia výskumu pokiaľ ide referenčné rámce študentov, ich hodnotové rebríčky, voľnočasové a participačné aktivity, vrátane ich percepcie sociálnych problémov a rizík
ukázali, že študenti citlivo vnímajú najmä hrozby ekonomického charakteru, ktoré v národnom meradle i v medzinárodnom kontexte významne ovplyvňujú náš každodenný život.
Ako najväčšie bezpečnostné ohrozenie pre Slovensko je z pohľadu študentov vnímaná
korupcia a úplatkárstvo, medzi stupne vysokého ohrozenia začlenili potom nezamestnanosť a
chudobu všeobecne, a osobitne dôsledky finančnej krízy v USA pre Slovensko. Do skupiny
možných ohrození pre Slovensko študenti zaradili aj prejavy maďarského extrémizmu nasmerované voči Slovensku a prejavy nacionalizmu a extrémizmu na Slovensku. Pri hodnotení
ďalších možných hrozieb pre Slovensko sa študenti najmenej obávali vojnového konfliktu v
našom regióne, obdobne vnímajú aj následky konfliktov na Balkáne. V medzinárodnopolitickom meradle sa študenti neobávajú ani teroristického útoku, či medzinárodného terorizmu, a za veľkú hrozbu nepovažujú ani náboženský fanatizmus, konkrétne islamský fundamentalizmus.
Študenti celkove nepatria do skupiny, ktorá má výhrady a predsudky k imigrantom; v
zásade sa nestotožňujú s názorom, že Slovensko by malo zabrániť akémukoľvek prílevu cudzincov na Slovensko. Určité výhrady, ktoré vyjadrili, sa týkajú obmedzovania prílevu cudzincov, ktorí majú iné ako politické dôvody. Študenti sú za obmedzenie pracovne motivovanej imigrácie, resp. za jej reguláciu, najmä vzhľadom na región, z ktorého imigranti prichádzajú.
Z hľadiska voľnočasových aktivít u študentov dominuje stretávanie sa s priateľmi,
partnermi, pasívny oddych, sledovanie TV, počúvanie hudby a surfovanie na počítači. Ak sa
vo voľnom čase študenti venujú sebarozvojovým, vzdelávacím aktivitám, potom sú to veľmi
pravidelné, každodenné aktivity a spravidla ide o vzdelávanie v rámci profesionálneho rastu,
osobný rozvoj, a vzdelávanie sa v cudzích jazykoch.
Participatívne aktivity patria do skupiny aktivít, ktorým sa študenti venujú minimálne.
Relatívne najviac sa angažujú v organizáciách tretieho sektora, aj to len necelá jedna tretina
študentov. Medzi spoločensky angažovanými aktivitami dominuje práca s deťmi a starými
ľuďmi. Obdobne sa to týka aj práce v študentskom parlamente, ktorej sa venuje 5 % opýtaných študentov. Ešte menší rozsah aktivity zaberá u študentov politická angažovanosť, t. j.
práca v politických stranách, ktorej sa venuje len 3,6 % oslovených študentov.
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Zistenia z výskumu ukázali, že prevažná väčšina študentov je celkove spokojných so
svojím spôsobom života (úplne spokojných je 23 %, viac spokojných ako nespokojných je 65
%).
Zistenia z výskumu ukázali, že nadpolovičná väčšina študentov (55 %) negatívne vníma súčasný vývoj v našej spoločnosti; úplne nespokojných s tým, ako sa vyvíja život v našej
spoločnosti je 10 % študentov, kým 45 % je viac nespokojných ako spokojných.
Celkovo možno pozitívne hodnotiť zvýšenie zodpovednosti študentov za sebavzdelávanie a sebarozvoj, dominujúcich popri rekreačných aktivitách vo voľnočasových aktivitách.
Zistenia výskumu potvrdzujú, že aj keď u študentov pôsobia tzv. staré hodnoty a istoty (sociálna istota práce, istota celoživotného zamestnania, stabilita prežitia v blízkosti miesta bydliska atď.), v ich živote dominuje model života, vyžadujúci plné výkonové či emocionálne
zaangažovanie (zámer osobnej profesionálnej perspektívy, spolupráca a dobré vzťahy v zamestnávateľskej organizácii, priateľstvo, partnerský vzťah), menej, resp. výnimočne je prítomná orientácia študentov na participatívne aktivity, ktoré zatiaľ nevnímajú ako rámec pre
artikuláciu ich osobných záujmov a priestor na ich verejnú obhajobu.
Odporúčania z výskumu
Na základe zistení z výskumu možno oprávnene predpokladať, že zvýšenie nárokov počas
štúdia sú študenti schopní akceptovať. V učebnom procese v tejto súvislosti možno navrhnúť
prijatie opatrení, vyžadujúcich trvalú a každodennú prípravu študenta počas semestrov. Pre
zvýšenie zodpovednosti študentov za sebarozvoj možno postačí rozšíriť priestor pre samoštúdium, ako plnohodnotnú a komplementárnu súčasť vzdelávacieho procesu.
Vzhľadom na zistený mimoriadne nízky záujem študentov o vedeckovýskumnú prácu
(v rámci ŠVOČ), ktorý významne ovplyvňujú priebežné zárobkové aktivity študentov, treba
hľadať opatrenia, ktoré by dokázali zvýšiť motiváciu študentov o vedeckovýskumnú prácu.
Dostupnosť dátového súboru:
nie je prístupný pre verejnosť
Dostupnosť výskumných nástrojov:
dotazník je prístupný pre verejnosť
Záverečná prezentácia výskumu a ďalšia dokumentácia na www.vyskumladeze.sk:
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Prvovoliči – a ich volebné správanie
Identifikačný list výskumu ID: DAVM 029
Autori výskumu: Radoslav Štefančík, Emília Podoláková, Jaroslav Mihálik, Peter Horváth,
Ladislav Macháček
Obdobie zberu dát: október-november 2009, február 2010
Zber dát: Katedra politológie FF UCM v Trnave

Abstrakt
Osobitná pozornosť v oblasti európskej mládežníckej politiky sa venuje občianskej a politickej participácii. Jedným z významných indikátorov účasti mladých ľudí na „vládnutí“ je ich
účasť na rozvíjaní zastupiteľskej demokracii uplatňovaním aktívneho a pasívneho volebného
práva. V ostatnej dekáde sa konštatovala nedostatočná pozornosť politológov a sociologického výskumu tejto oblasti politickej participácie mládeže. Rozličné analýzy volebného správania občanov na základe štatistických údajov nemohli špecifikovať osobitosti volebného správania mladých ľudí, osobitne prvovoličov, nakoľko hľadisko veku voličov sa nezisťuje. Projekt výskumu predpokladal objasnenie osobitostí volebného správania prvovoličov v rokoch
2009 a 2010, v ktorých sa na Slovensku uskutočnili prezidentské voľby, voľby do Európskeho
parlamentu, do VUC, Národnej rady SR a komunálne voľby. Výskum potvrdil, že najmä mladí ľudia vo veku 18 a 19 rokov hodnotia svojich rovesníkov ako občiansky nepripravených a
rozhodne odmietajú zníženie veku na uplatnenie volebného práva pod hranicu 18 rokov. Podporujú však myšlienku technologickej inovácie v realizácii volebného práva občanov – internet alebo mobil.
Metodika výskumu a výskumná vzorka
Hlavnou metódou výskumu boli rozhovory na stanovené témy vo fokusových skupinách
predstavujúcich 10 osobitných skupín mladých ľudí podľa veku, vzdelania, pohlavia, etnickej
príslušnosti a hĺbkové individuálne rozhovory s politickou elitou mládeže, ktorá má šancu
získať volebný mandát poslanca. Pomocnou metódou bola obsahová analýza dokumentov
(volebné programy politických strán vo voľbách do NR SR v roku 2010 z hľadiska uplatnenia
záujmov a riešenia problémov mladých ľudí).
Výskumná vzorka fokusových skupín dosiahla spolu 86 respondentov. Jej reprezentatívnosť je oslabená z regionálneho hľadiska, nakoľko sa nepodarilo uskutočniť niektoré stretnutia na východnom Slovensku. Fokusová skupina s rómskou mládežou sa uskutočnila až v
roku 2010. Individuálne rozhovory (10) s mládežníckou elitou prebehli úspešne s prihliadnutím na personálne kontakty výskumníka. Obsahová analýza volebných programov politických
strán bude pokračovať až do dátumu volieb, nakoľko nastoľovanie a niektoré špecifikácie
„mládežníckych tém“ neobsahujú oficiálne volebné programy, ale sa objavujú až v priebehu
volebnej kampane vo vystúpeniach lídrov alebo expertov politických strán.
Výsledky výskumu
Analýza individuálnych rozhovorov s mládežníckou elitou potvrdila hypotézu, že mládežnícke organizácie len čiastočne prispievajú k rekrutácii politickej elity. Vysoké verejné funkcie
162

mladých ľudí sú skôr dôsledkom ich osobnostných vlastností a bezprostrednej aktívnej participácie v prostredí politickej strany. Členstvo a pôsobenie v mládežníckej organizácii iba zvyšuje predpoklad úspešnej politickej kariéry, ale ju nezaručuje. Mnohí v minulosti úspešní
mládežnícki lídri ukončili svoju politickú kariéru odchodom do súkromnej sféry. Pri rekrutácii lídrov platí pravidlo, že mnohé súčasné politické strany uprednostňujú „skokanov“ alebo
„mediálne tváre“, než v politickej práci osvedčených a lojálnych mládežníckych politikov.
Hoci význam rekrutácie politického personálu z prostredia mládežníckych organizácií
sa nepotvrdil resp. potvrdil sa len čiastočne, tento typ občianskych združení zohráva iné dôležité strategické funkcie. K nezastupiteľným patrí politická socializácia. Z ostatných funkcií
mládežníckych organizácií dominuje funkcia mobilizačná. Osloviť mladých voličov si niekedy vyžaduje používať výrazové prostriedky a technológie charakteristické pre mladú generáciu. Komunikácia prostredníctvom internetu, mobilizačné aktivity formou sociálnych sietí,
kampane využívajúce zosmiešňujúce slogany a karikatúry dnes oslovujú najmä mladých ľudí.
Mládežnícke organizácie sú tak dôležitým prostredníkom medzi politickou stranou a mladými
voličmi. Okrem už uvedených funkcií mladí zohrávajú dôležitú úlohu aj vo vnútri strany, keď
sú pomocnou rukou pri organizovaní rôznych nepolitických podujatiach (kultúrnych, športových, environmentálnych). Napokon môžu byť mladí ľudia prospešní pri pripomienkovaní
návrhov zákonov, najmä ak upravujú problematiku vzdelávania, voľného času a pracovného
uplatnenia mládeže. Spomedzi všetkých dôležitých funkcií mládežníckych organizácií sa tak
na popredné miesto dostáva politická socializácia mládeže. Iba potom nasleduje funkcia mobilizačná, rekrutačná, organizačná a funkcia nastoľovania politickej agendy.
Analýza rozhovorov uskutočnených vo fokusových skupinách na prekvapenie potvrdila niektoré hypotézy konsenzuálnym vyjadrením všetkých demografických a sociálnych skupín mladých ľudí. Je to predovšetkým hypotéza, že občianska a politická kompetentnosť mladých ľudí v súčasnej pluralitnej demokracii nedosahuje takú úroveň akcelerácie do nižšieho
veku, aby sa akceptoval posun pasívneho volebného práva pod 18 rok. Presnejšie povedané
mladí ľudia či už sú to študenti alebo nezamestnaní, chlapci alebo dievčatá, mladí ľudia rómskeho pôvodu alebo prislušníci maďarskej národnosti by neodporúčali takúto zmenu. Na druhej strane je generačná zhoda na hľadaní ciest ako umožniť volebný akt modernejšími technologickými prostriedkami – mobilom alebo internetom. Druhou hypotézou, ktorá sa potvrdila
obdobným vnútrogeneračným konsenzom je všeobecná akceptácia ženy ako prezidentky Slovenskej republiky.
Z hľadiska volebného správania sa podarilo potvrdiť celkom známe očakávania spájané s jednotlivými skupinami mládeže. Potvrdila sa osobitosť gymnaziálnej mládeže, ktorá
predstavuje skupinu mládeže s najvyhranenejším záujmom o politiku , nezamestnanej mládeže, ktorá artikuluje najmenší záujem o účasť na akýchkoľvek voľbách, maďarskej mládeže,
ktorá má vyšší záujem o volebnú účasť a rómskej mládeže, ktorá nemá čas na takéto témy,
nakoľko sa zamestnáva s každodenným prežitím.
Obsahová analýza dostupných volebných programov potvrdila, že problematika mládeže sa vyskytuje iba ako súčasť jednotlivých štátnych politík. Neobjavuje sa ako definovanie
mladej generácie ako zdroj rozvojových stratégií spoločnosti, ale skôr ako problémová skupina, ktorá ohrozuje spoločnosť podliehaním rozličným závislostiam, znižovaním veku trestnej
činnosti voči bezbranným starším občanom.
Dostupné štatistické údaje o mladých ľuďoch vo vekovej skupine 18-19 rokov na Slovensku ukazujú, že počet oprávnených voličov neustále klesá.
V roku 2008 mala SR obyvateľov vo veku 18 rokov 78 861, v tomto roku ich bude iba
73 820, v roku 2012 už iba 65 835 a v roku 2014 ešte menej – 59 974. O ďalšie 4 roky klesne
počet 18 ročných až na úroveň 50 000 obyvateľov. Potom nastane mierny rast, ale neprekročí
60 000 obyvateľov vo veku 18 rokov.

163

Bude sa to týkať nielen volieb v roku 2010 na rozdiel od roku 2006, ale ešte výraznejší
pokles bude vo voľbách do NR SR v roku 2014. Ak k tomu pripočítame výsledok pravidelne
nižšieho záujmu mladých ľudí o volebnú účasť v porovnaní so staršími vekovými skupinami,
budeme sa musieť rozhodnúť aká je naša stratégia generačnej legitimizácie moci a vládnutia
na Slovensku.
Ak sa ponechá táto objektívna tendencia bez zmeny, bez spoločenskej intervencie v
oblasti politickej práce a občianskej výchovy mládeže, bude čerpať zastupiteľská demokracia
svoju legitimitu iba z podpory starších generácií.
Odporúčania z výskumu
Domnievame sa, že inou alternatívou, ktorá sa opiera o výsledky tohto výskumu je:
1. Prehodnotiť doterajšiu koncepciu podpory mládežníckych organizácií a premyslieť
význam mládežníckych organizácií pri politických stranách z hľadiska ich nezastupiteľnej funkcie politickej socializácie mládeže, ako aj veľkých možností artikulácie záujmov mladej generácie v štátnej politike mládeže prostredníctvom volebných programov politických strán .
2. Prehodnotiť efektívnosť výchovy mladých ľudí k aktívnemu demokratickému občianstvu v SR v školách a občianskych združeniach mládeže a rozvinúť novú koncepciu
formálneho a neformálneho vzdelávania mládeže o poslaní samosprávnej a zastupiteľskej demokracie vo väzbe na volebný rok 2014.
3. Pripraviť koncepciu sociologicko-politologického výskumu volebného správania mládeže v Európskej únii s podporou európskych grantových schém v rokoch 2011-2014.

Dostupnosť dátového súboru:
nie je prístupný pre verejnosť
Dostupnosť výskumných nástrojov:
dotazník nie je prístupný pre verejnosť
Záverečná prezentácia výskumu a ďalšia dokumentácia na: www.vyskummladeze.sk

164

Slovenská mládež v zrkadle sociologických výskumov po roku 1993

Bratislava, 2012
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

ISBN 978-80-85447-19-4
EAN 9788085447194

