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Mgr.Michaela Potančoková: 

CAREERS OF WOMEN IN SLOVAKIA DURING THE STATE SOCIALIST ERA OF THE 1970S AND IN 

TRANSFORMING SOCIETY 

 

Posudok na dizertačnú prácu 

 

 

Predložená dizertačná práca má  síce neobvykle dlhý názov avšak tematicky  sa veľmi cielene 

zameriava na jeden z najdôležitejších demografických  javov , ktorým je reprodukčná kariéra 

žien ,či presnejšie, na problém časovania materského štartu . 

Už úvodom je potrebné vysoko oceniť a vyzdvihnúť, že práca s takouto tematikou vôbec 

vznikla. Na Slovensku, na rozdiel od Českej republiky v podstate nejestvuje – až na málo 

výnimiek- širší odborný diskurz, ktorý by reflektoval výrazné zmeny ku ktorým došlo 

v demografickom správaní populácie v období posledných dvoch desaťročí. Do značnej miery 

je to aj dôsledok  podmienok a okolnosti, v ktorých sa demografický a vôbec 

spoločenskovedný výskum v súčasnosti nachádza. Bez preháňania možno povedať, že 

predložená práca predstavuje významný prínos do doterajšieho poznania vývoja 

reprodukčných dráh žien a  zmien, ku ktorým u nás dochádzalo  jednak v období normalizácie 

a predovšetkým v období po roku 1989. 

Samotná práca je z hľadiska štruktúry a aj obsahu veľmi rozsiahla. Okrem úvodu pozostáva 

zo siedmich kapitol a záverečnej diskusie. Už z úvodnej časti je zrejmé, že práca je  

výsledkom nielen dlhoročného ale aj intenzívneho pracovného úsilia, ktoré sa zviditeľnilo aj 

v doterajšej publikačnej činnosti dizertantky. 

Bohato štruktúrovaná práca vytvorila priestor pre obsiahnutie mimoriadne širokej škály 

problémov. Nedeje sa tak však na úkor extenzity nastolených tém, k čomu by multiúrovňový 

charakter skúmaného problému mohol ľahko zvádzať ale naopak, autorka sa snaží o  hlboký 

analytický ponor do problematiky.  

V celej práci je viditeľný veľmi dôsledný a systematický prístup autorky nielen 

k nastoľovaniu a formulovaniu výskumných otázok ale najmä k ich rámcovaniu  adekvátnym 

teoreticko-metodologickým konceptom.  Dôslednosť takéhoto prístupu je zjavná najmä 

v prvých dvoch kapitolách, v ktorých autorka preukázala veľmi dobrú pripravenosť a prehľad 

v súčasných teoretických konceptoch a prístupoch. Jej voľba pristupovať k problematike  cez 

teóriu životných dráh sa ukázala ako plodná a prospešná a k tomu primerane bola zvolená 

i metodológia.  Osobne považujem druhú kapitolu za jednu z obsahovo najprínosnejších.  

Autorka  dôsledne ukázala na možnosti ale i obmedzenia v teoretických prístupoch a  detailne 

formulovala konceptuálny rámec svojej práce.  

Tretia kapitola je metodologická. Autorka vo svojej práci používa prístup založený 

 na kombinácii kvalitatívnych a kvantitatívnych metód. Aj keď takýto kombinovaný prístup je 

stále využívanejší či už v sociológii, v sociálnej psychológii a pod., nie je mi známe, že by 

patril k štandardným prístupom aj v demografickom výskume. Z tohto pohľadu preto 

považujem autorkin metodologický prístup za prínosný a rozvíjajúci demografické poznanie. 

Je chvályhodné, že autorka neobišla bez povšimnutia viaceré, podľa môjho poznania kvalitné 

reprezentatívne výskumy , ktoré využíva ako tzv. doplnkové zdroje. Mám na mysli údajové 

zdroje napr. z výskumov EVS
1
 1999, ISSP 2002 a pod. Je  pravdepodobné, že autorka ich 

využíva aj z dôvodu absencie iných, široko koncipovaných medzinárodných výskumov 

venovaných reprodukcii, ktoré sa na Slovensku nikdy neuskutočnili (ako to aj ona sama  vo 

svojej práci spomína ).Aj preto bola jej úloha ťažšia v porovnaní s krajinami, kde sa takéto 

                                                 
1
 V súčasnosti sú už k dispozícii na stránke slovenského archivu sociálnych dát  www.sasd.sav.sk aj údaje z 

posledného výskumu EVS 2008. 

http://www.sasd.sav.sk/
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cielené výskumy viac či menej pravidelne uskutočňovali (a uskutočňujú) a poskytovali (a 

poskytujú) komplexný obraz  o vývoji a aktuálnych zmenách v reprodukčnom správaní. Vo 

vzťahu k minulosti sa  autorka programovo snažila dopátrať k čo najväčšiemu počtu 

primárnych zdrojov, ktorými napĺňala svoj  konceptuálny rámec a to aj v časovo 

komparatívnom rozmere.. Toto sa jej do veľkej miery  aj podarilo. Tu by som však rada 

pripomenula, že  pozornosti ušli výskumy populačnej klímy, ktoré sa pod „záštitou“ bývalej 

Populačnej komisie uskutočnili koncom 70tych resp. v 80tych rokoch aj na Slovensku a ktoré 

ilustrovali zaujímavé posuny a prehlbujúce sa rozpory medzi ašpirovaným a realizovaným 

rodičovstvom.   

Štvrtú a piatu kapitolu považujem zo sociologicky najzaujímavejšiu a čitateľsky 

pravdepodobne najpríťažlivejšie. Načrtnutý kontext reprodukcie v 70tych a v 80tych rokoch 

poskytuje veľa zaujímavých poznatkov z oblasti sociálnej politiky, rodinnej politiky ako aj 

príslušnej legislatívy v daných historických obdobiach. Vďaka autorkinej dôslednosti tieto 

kapitoly majú  až takmer encyklopedický charakter. Samozrejme možno mať aj určité 

výhrady k niektorým výkladovým schémam týkajúcich sa populačných politík, ktoré sú 

(nezaslúžene) bezvýhradne interpretované ako nástroje zvyšovania životnej úrovne. Nemožno 

zabúdať, že populačný rast a pronatalitná politika mali veľmi silné politické pozadie a boli  aj 

dôležitým  ideologickým nástrojom. Populačný rast (v kvantitatívnom zmysle slova) bol 

považovaný za kritérium úspešnosti režimu. Na druhej strane  termín „kvalita populácie“ bol 

odsunutý do pomyslenej trinástej komnaty ako ideologicky neprístojný. Deklarovaná 

úspešnosť pronatalitnej politiky  najmä v normalizačnom období bola veľmi sporná už aj 

z toho dôvodu , že jednotlivé opatrenia mali vždy len veľmi dočasný efekt. Každé quasi 

zlepšenie podmienok prestalo byť veľmi rýchlo motivujúcim stimulom pre rodičovstvo a stalo 

sa všeobecne očakávaným štandardom. Ako je všeobecne známe, výsledkom toho boli veľké 

nerovnovážnosti v populačnom vývoji.  

 Relatívne veľkú pozornosť autorka v 4.kapitole venovala indukovanej potratovosti 

v ktorej uvádza, že jej regulácia zlepšila trendy v plodnosti (str.61-62). Toto tvrdenie by si asi 

vyžadovalo presnejšie vysvetlenie, pretože zmena legislatívy podľa môjho názoru iba veľmi 

málo ovplyvnila situáciu v plodnosti. Ak by sme sa totiž pozreli na existujúce údaje, tak v 

roku 1958, odkedy sú evidované žiadosti o prerušenie tehotenstva, bol ich počet na Slovensku 

14 618 . Na 100 žiadostí vtedy pripadlo 84,7 vykonaných umelých prerušení. Počet žiadostí 

v ďalších rokoch síce narastal ale nijak dramaticky. V roku1962, kedy boli ustanovené 

interrupčné komisie bol počet žiadostí 26 552. Počet vykonaných prerušení sa vtedy vyšplhal 

na takmer 90%. Ani rok 1973, kedy boli prijaté ďalšie legislatívne zmeny v oblasti 

indukovaných potratov  nepriniesol výraznejšie posuny v znižovaní potratovosti, a keď bola 

zmena, tak iba v tom, že s narastajúcim počtom žiadostí narastalo i percento uskutočnených 

potratov a to až na úroveň viac 95% (začiatkom 80tych rokov). 

 Autorka v 4.kapitole neobišla ani problém harmonizácie práce a rodiny. Rada by som 

podporila jej stanovisko, že Slovensko je naozaj medzi krajinami, v ktorých znížený pracovný 

vonkoncom neuplatňuje ako prostriedok  na harmonizáciu rolí prípadne z iných dôvodov.  

Podľa posledných údajov kratší pracovný čas využívalo v roku 2008 na Slovensku extrémne 

nízky podiel zamestnancov, iba 2,8%  (medzi ktorými pochopiteľne prevažovali ženy). Je 

zaujímavé, že toto číslo  predstavovalo pokles už aj oproti predchádzajúcemu roku 2007.  To, 

že tento vývoj je viac dôsledkom krízy ako iných okolností podporuje zistenie, že  až polovica 

pracujúcich na kratší pracovný čas  tak robila z iniciatívy zamestnávateľa. (predtým to bolo 

iba 35%).  

V súvislosti s harmonizáciou si dovolím pristaviť sa pri rodičovskom príspevku. Je fakt, že na 

Slovensku došlo v uplynulých rokoch k veľmi častým a zneisťujúcim zmenám a úpravám  

rodičovského príspevku  pokiaľ ide o podmienky jeho vyplácania . Svedčí o absencii ucelenej 

vízie a vytvárania podmienok pre fungovanie rodičov s malými deťmi. Podmienky sú 
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nastavované raz tak, aby motivovali ženy resp. rodičov k skorému návratu na trh práce, 

inokedy je zasa preferovaná starostlivosť v domácom prostredí, pričom zmeny sa dotýkajú aj 

starých rodičov, pokiaľ by sa starali o dieťa do 3 rokov. Týmto sa  potom sa paradoxne 

vytvárajú  rôzne kategórie rodičov a prarodičov. Výška rodičovského príspevku  i napriek 

zákonnej valorizácii a i napriek príspevkom pri narodení dieťaťa, ktoré sa opticky relatívne 

radikálne zvýšili v roku 2008, sa v skutočnosti stále znižuje. Podľa našich prepočtov 

predstavoval rodičovský príspevok v roku 2003 26,4% z priemernej mzdy , avšak v roku 2008 

to už bolo iba 21,9% z priemernej mzdy. Ak by sme aj započítali do rodičovského príspevku 

ostatné benefity ako napr. spomínaný príspevok pri narodení dieťaťa, ani tak by  výška 

rodičovského príspevku nedosiahla jeho úroveň ako z roku 2003. 

V šiestej a siedmej kapitole sú prezentované analýzy demografickej situácie v Bratislave ako 

aj  výsledky kvalitatívneho výskumu, ktorý  autorka v Bratislave realizovala. Zvolenú metódu 

generačnej analýzy (dyád) , ktorá bola použitá v kvalitatívnom výskume, možno považovať 

za veľmi originálnu a doteraz na Slovensku veľmi málo využívanú. Tento výskumný postup 

je mimoriadne náročný, má mnohé úskalia a najmä limity, a to aj pokiaľ ide o možnosť 

širšieho zovšeobecňovania výsledkov. V tomto vidím aj najväčší problém, ktorý si autorka 

tiež uvedomuje, že výsledky sú aplikovateľné iba na ohraničené skupiny žien. Nie som však 

tak ako ona celkom presvedčená, že výber miesta výskumu, Bratislavy bol optimálny 

z hľadiska hľadania obecnejších znakov či podmienok realizácie rodičovského štartu. 

Bratislava je z hľadiska sociálno- ekonomických a kultúrnych ukazovateľov predsa len príliš 

odlišná ako ostatné Slovesnko ( a to aj v medzigeneračnom pohľade).Určite by však bolo 

mimoriadne zaujímavé, keby sa obdobný výskum mohol uskutočniť vo viacerých 

metropolách ( napr. v Prahe, Budapešti, Varšave resp. vo Viedni). V takomto prípade by bola 

šanca získať veľmi zaujímavé výsledky, ktoré by mohli poodhaliť silu historicky, kultúrne 

a sociálne odlišných  urbánych prostredí . 

Práca vyúsťuje do záverečnej ôsmej kapitoly. Táto nepredstavuje iba obvyklý súhrn 

získaných poznatkov ale je postavená, tak ako je uvedené v názve, diskusne a polemicky 

s viacerými autormi. Takýto prístup považujem za invenčný a posúvajúci prácu k vyššej 

kvalite. Na druhej strane mi však predsa len chýba obsiahlejší a syntetizujúcejší záver 

poznatkov, ktoré práca priniesla. Práca si vyžaduje veľmi pozorného čitateľa, je  veľmi 

rozsiahla, prináša množstvo zaujímavých poznatkov, ktoré sa však v obsahovo bohatom 

a faktami naplnenom texte môžu nielen vytratiť , ale čitateľ môžu stratiť aj niektoré dôležité 

súvislosti.  

 

Záver: 

Napriek  partikulárnym pripomienkam, prácu hodnotím ako veľmi kvalitnú a  považujem ju 

za významný  príspevok k zaplneniu existujúcej medzery v doterajšom stave poznania. 
Autorka vo svojej dizertačnej práci preukázala vysokú úroveň znalosti  a schopnosti kritickej reflexie 

skúmanej problematiky a to tak z hľadiska teoretickej konceptualizácie tak i z hľadiska 

kvantitatívnych i kvalitatívnych empirických analýz. Práca predstavuje významný posun v doterajšom 

poznaní a v analýze fenoménu reprodukčných dráh žien na Slovensku. Odporúčam prácu 

v upravenej verzii publikovať, alebo minimálne v časopiseckej forme publikovať časti 

predloženej práce. (napr. v Sociológii)  

 

Odporúčam prácu prijať a udeliť Mgr.Michaele Potančokovej hodnosť PhD. 

 

 

 

 

V Bratislave, 19.09.2009    PhDr.Magdalena Piscová, CSc. 


