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Anotace  

 
Táto diplomová práca je zameraná na problematiku súčastných trendnov v migrančých 
procesoch. Jej obsah sa odvíja od výsledkov kvalitatívneho výskumu, prevedeného 
prostredníctvom metody grounded theory. Tímto prístupom boli sledované pohyby mladých 
migrantov z východnej metropoly Slovenska, Košíc, v rôznych štádiách posunu.  Prežité 
udalosti týchto aktérov sú previazané z relevantnými teóriami pokúšajúce sa popisovať 
súčasné procesy, ktoré ako výsledok intentízvnejších premien prenikajúcich spoločnosťou a 
vytvárajú podnetné prostredie pre pohyb obyvateľstva za hranice štátov. Smer migrácie 
skúmaných aktérov ma priamu náväznosť na stavbu životnej perspektívny a vyvíjaniu stratégií 
v hladaní optimálnych podmienok. Cieľom práce je nachádzať podobnosti správania sa 
jedincov inak  individualizovanej či diverzifikovanej spoločnosti a priniesť  celistvejší náhľad na 
problematiku migrácie. 
 
 

Abstract 

This paper is focused on current trends in migration processes. The content is based on 
results of qualitative research, using the grounded theory method. This approach followed 
the movements of young migrants from Eastern Slovak city Košice, in different phases of 
development. Findings of the research were tied with relevant theories describing current 
processes, which are the results of intensive changes in society and create challenging 
environment for migration. Movements of migrants are directly connected to life 
perspectives and strategies in creating an optimal life conditions. The goal of the paper is to 
reveal behavioral similarities of migrant, in individualized and diversificated society, and to 
bring more comprehensive view of migration issue.  
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Úvod:  

Intenzívna modernizácia, ktorej šírenie dosahuje globálnych rozmerov,  v rôznej miere 

ovplyvňuje lokálne spoločnosti premenou socioekonomických podmienok, 

generačných reprodukcii, a kolektívoch zvykov. Okrem expandujúceho trendu 

pretrvávajú tendencie udržiavania toho pôvodného kedy zmes týchto dvoch tlakov 

vytvára podobu súčasných spoločností. Nedá sa hovoriť o tom žeby vlny globálneho 

presadzovania spoločenských vzorcov a ideí úplne zaplavili to čo sa odohrávalo a 

dlhodobo formovalo v predošlých obdobiach. Zároveň môžeme súhlasiť s tým že určité 

trendy posilňované celkovým rozvojom vedy techniky a priemyslu a následnou 

intenzívnejšou previazanosťou sveta majú za následok premenu celkové charakteru 

svetového diania. Jednou zo zreteľných čŕt tohto procesu, ktorá bude na praktickej 

úrovni rozoberaná v tejto práci je dynamizácia spoločenského pohybu v zmysle 

zintenzívnenia migračných tokov ale aj pohybu individuálnych migrantov z rôznymi 

cestovateľskými zámermi rozširujúc tak profily jedincov mobility o nové kategórie. 

Takáto klíma vytváraná nie len premenou sociálnych ale aj politických a ekonomických 

podmienok bola podnetná aj pre mladých ľudí nachádzajúcich sa vo východnej 

metropole Slovenska. Tí sa rozhodli zmeniť miesto svojho bydliska a formovať svoje 

životné dráhy aj za hranicami svojho domáceho územia. Svojrázny kontext tohto 

migračného sveta sa stal podnetným pre kvalitatívne skúmanie. 

Domáce podmienky týchto aktérov boli vytvárané premenou štátneho zriadenia z 

reálne socialistického na demokratické kedy v pomerne krátkej dobe nastal prerod 

týchto dvoch systémov a tým aj celkovej spoločenskej štruktúry. Obdobie výraznejších 

premien začalo rokom 1989 čiže približne v období narodenia skúmaných 

komunikačných partnerov. 
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V snahe preskúmať pohyby obyvateľstva postupujúcich z špecifických geografických a 

spoločenských podmienok sa stal predmetom záujmu tejto práce jednak historicko- 

sociálny backgound domáceho prostredia skúmanej skupiny a tiež súčasné 

celospoločenské trendy, ktoré sa dávajú do súvislosti z modernizáciou spoločnosti. 

Potom pohľad smeruje ku konkrétnym aktérom reflektujúcim rôzne typy sociálnych 

prostredí, kedy hovoria o svojich skúsenostiach pri zámere formovať svoje životné 

dráhy. Migrácia alebo pohyb za hranice svojho rodného štátu je vnímaná jednak ako 

skúsenosť majúca potenciál priniesť benefity sama o sebe, otváraním nového spektra 

možností kontaktom s diferentnými podmienkami a vstupovaním do rôznych 

sociálnych polí, čím jedinec získava aj podnety pre formovanie seba samého. Tiež            

je migrácia využívaná ako proces zlepšovania perspektívy svojej pozície na trhu práce, 

kedy je tiež často spojená z hľadaním optimálnych pracovných a životných podmienok, 

ktoré sú v súlade z individuálnymi kritériami. Cieľom tejto práce je zachytiť daný 

fenomén migrácie v jeho komplexnosti prepájaním dát žitej reality jedincov 

postupujúcich z východnej metropoly Slovenska – Košíc do zahraničia teoretickým 

ukotvením jednotlivých procesov významných pre daný jav pôsobiacich v súčasnej 

spoločnosti. Globálny rozsah zmien pôsobí aj na premenu lokálnych podmienok, ktoré 

sú rôzne ukotvované v spoločenskej realite. V súvislosti s migráciou ide o celkový trend 

zvýšeného pohybu obyvateľstva, ktorého sa frekventované návštevy zahraničia 

postupne zaraďujú medzi bežné činnosti obyvateľstva, k čomu sa pridáva problematika 

vznikania transnacionálnych sociálnych polí vytvárajúcich ďalšiu rovinu spoločenského 

života. „Žijeme v dobe, kedy ľudia chodia dennodenne na rezidenčné pobyty a čím 

väčšie mesto, tým viac je tam tých ponúk.“ 

Táto  práca  odkrýva mechanizmy pôsobiace na mikro aj makro úrovni zachytávané 

mladou generáciou migrantov, smerujúcich k rozširovaniu  svojich životných 

perspektív, kedy je posun zaznamenaných aktérov smerovaný prevažne do 

kosmopolitnejších veľkomiest ponúkajúcich „viacdimenzionálnejšie“  prežívanie života, 

naplňujúc tak individuálne očakávania a snahy nájdenia vyhovujúcich podmienok 

spočívajúcich v dostatku možností či výziev. 



9 

 

Výskumné rozhovory sledovali životnú situáciu mladých ľudí, jednak vzhľadom k ich 

statusu študentov, ale aj migrantov či  jedincov hľadajúcich svoje optimálne miesto na 

pracovnom trhu a uspokojenie v živote, v dobe individualizácie, ale aj globálneho 

prepájania sveta. Do výskumu boli zahrnutí zároveň aj jedinci, ktorý pohyb do 

zahraničia ešte len  plánujú nakoľko sa vyjadrovali, že majú aj objektívne aj subjektívne 

dôvody pre odchod, tvorené kontrastom toho, čo zažívajú doma a čo si myslia, že by 

ich mohlo čakať ako študentov či pracovníkov za hranicami.. 

Skúmaná skupina by sa na základe jej výpovedí dala zaradiť medzi jedincov, ktoré už 

jeden z významných predstaviteľov Chicagskej školy Thomas nazval typom tvorivého 

človeka, ktorý kombinuje novu skúsenosť, ktorej sa nevyhýba a zároveň má túžbu po 

relatívnej stabilite. Ide o osobnosť, ktorá je prístupná aktívne redefinícii situácií 

a tvorbe nových noriem, ktoré odpovedajú hierarchicky vyšším než predošlým 

hodnotám, je schopná revoltovať, ale súčasne tvoriť, je schopná vytvárať nové definície 

situácií, ale súčasne niesť za ne zodpovednosť1. 

Aj keď prvé teórie migrácie potrebovali reagovať na pohyb más zaznamenávané 

štatistickým úradom slúžiace prehľadu pre orientácie migračných politík a poňať tak 

daný jav v jeho najvýraznejších rysoch. Stanovisko, ktoré človek zaujme voči trendom 

na svetovom trhu je individuálnej povahy, pričom je vyhľadávaný optimálny model 

migračnej dráhy, ktorý berie do úvahy aj aspekty nezahrnuté v makro teóriách. Táto 

práca doplňuje prístupy sledujúce daný jav z pohľadu subjektov, pričom sa danú 

problematiku pokúša doplňovať teóriami sledujúcimi celospoločenské trendy. 

Formovanie smerov migrácie v závislosti na požiadavkách moderných 

industrializovaných spoločností, ktoré sú vnímané ako dôsledok ekonomickej 

globalizácie a orientácie na západné hodnoty, je skôr reakciou na predošlé vlny 

migrácie. 2 Hybridácia kultúry, čiže zmiešavanie rôznych hodnôt, môžu produkovať 

                                                   
1 Petrousek, M. 2008. „Society as Social Construction and Text“ TEORIE VĚDY XXX/3–4,Pp:111  

2Douglas S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino and J. Edward Taylor 

.1993.„Theories of International Migration A Review and Appraisal“ Population Counci l: Population and 

Development Review, Vol. 19, No. 3, Pp. 432.  
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rôzne postoje voči západnej spoločnosti. V tom sa stáva centrálnou otázka hodnôt a na 

to nadväzujúceho životného postoja a uplatnenia sa, kedy v rozšírenom polí možností 

sa skúmaní jedinci snažia nájsť súlad. Na jednej strane ešte nestihlo dôjsť k ustáleniu 

hodnôt modernity, na druhej strane už bolo komentované ich rúcanie, čo malo za 

následok vyvinutie postmoderných teórií kritizujúc jej dôsledky. 

Aj keď sa často hovorí o úpadku hodnôt, dalo by sa hovoriť aj o ich transformácii 

a pokusoch o ich vyrovnanie sa zo súčasným svetom.  Tak ako k tomu podnecuje 

kritická teória Habermasa, môžeme sa opäť nanovo pýtať čo znamená sloboda, 

racionalita, demokracia v dnešnej dobe? 3 Ako sa s týmito otázkami vyrovnáva 

nastávajúca generácia? 

Transformované životné podmienky informatizáciou kultúry, hybridácia tradičného 

a modreného a pohyb jedinca v rôznych sociálnych kontextoch ponúka  mnoho 

podnetov pre utváranie nových postojov a formovanie svetonázoru. 

Skúmaná generácia vychádzajúca z podmienok, ktoré by sa dali označiť ako prostredie 

formované nimi vnímanou „východnou“ aj „západnou“ kultúrou vzhľadom k 

geografickej orientácii a  historickej minulosti ich rodnej krajiny a nimi vnímaných 

pretrvávajúcich rezíduí predošlého režimu v kontraste s neoliberálnymi zmenami a 

integráciou Slovenska do EÚ.  

 Jednotlivé trajektórie skúmaných komunikačných partnerov smerovali do krajín 

koncentrovanejšieho pôsobenia týchto dvoch vplyvov. Každá migračná trajektória bola 

vytváraná individuálnymi záujmami a preferenciami, čím vznikla rozmanitá paleta 

výpovedí zažitých podmienok.  

Celospoločenské premeny, ktoré nastali v dôsledku globalizovania sveta, na ktoré 

priamo nadväzuje aj premena podmienok v postkomunistických štátoch východnej 

Európy vytvorili nové špecifické podmienky svojho druhu, ktoré zachytáva práve 

generácia narodená na prelome týchto období. 

                                                   
3 R. P. SINGH.1999.“ Critical theory of Jurgen Habermas: A Critique of enlightenment rationality“  Indian 

phylosofical Quarterly, vol. XXVI, No.3, Pp. 381-382.  
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Lokalizácia adeptov tejto generácie spoločensko-politického prelomu, ktorí sa 

zúčastnili na kvalitatívnom skúmaní teoreticky ukotvovanom v tejto diplomovej práci 

je špecifická aj vzhľadom k geografickej orientácií Košíc, ako východoslovenskému 

ekonomicky zanedbanejšiemu regiónu. 

Štrukturácia obsahu bude pracovať s dvomi základnými determinujúcimi činiteľmi. 

A to hmotnými podmienkami vytváranými inštitucionálnou štruktúrou štátov, napr. 

vzniknutou bezbariérovosťou a podporou mobility situáciou na trhu práce atď., ďalším 

celok možných determinujúcich faktorov tvorených ideovými podmienkami 

prezentovanými ambíciami, hodnotami a prioritami jedinca, ktoré sú okrem iných 

faktorov modelované prerodom domácej a svetovej kultúry.  

 

Prvé kapitoly budú venované teoretickému ukotveniu problematiky migrácie 

a prezentácie základných dát prevedeného výskumu jedincov, vyskytujúcich sa 

v špecifických životných podmienkach čomu bude venovaná druhá kapitola. Výber 

smeru migrácie a interakcia z KP rôznorodými podmienkami nachádzajúcich sa 

vo svete transformovanom globalizačnými činiteľmi budú otázky rozoberané v tretej 

kapitole.  

Záver bude venovaný otázke stavby životnej perspektívy, na čom sa podieľajú aj 

pohyby do zahraničia a zároveň to tvorí iba jeden z viacerých zmienených elementov, 

ktoré sa javia ako významné pri snahe nájsť či vyprodukovať optimálne životné 

podmienky. 

 

 

1.Základná charakteristika skúmaného migračného procesu. 

 

Výskum uvedený v tejto diplomovej práci je zameraný na skúmanie  migračného 

procesu v jeho rôznych fázach a to od plánovania daného odchodu až po návrat do 

rodnej krajiny. Kvalitatívny prístup opierajúc sa o metodológiu grounded theory, nám 

umožnil priblížiť tento proces z pohľadu subjektu.  Vo výpovediach jednotlivých 
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aktérov sa podarilo zachytiť jednak multikauzalitu migračného procesu ilustrovanú v 

stavbe životných perspektív a tiež vývoj jednotlivých migračných trajektórii 

determinovaných objektívnymi či subjektívni vplyvmi. 

V prvej fáze rozhovorov išlo o skúmanie životných perspektív mladých ľudí z Košíc, 

ktorí hovorili o svojich kariérnych plánoch a stratégiách postupu zacieleného na 

uplatnenie sa na pracovnom trhu v súčastnosti. V tom ešte nebola výskumná intencia 

zameraná na skúmanie migračného procesu. Avšak na  základe saturácie odpovedí, 

ktoré hovorili o smerovaní do zahraničia boli s časovým odstupom opäť kontaktovaní 

tí, ktorí hovorili o svojom už uskutočnenom, alebo stále plánovanom zámere odísť 

študovať či pracovať do zahraničia. Vzhľadom k mladému veku komunikačných 

partnerov, budeme prevažne hovoriť o študentskej migrácii, ktorá je však v úzkom 

spojení s pracovnou. Jednak sa podarilo zachytiť aj jav pracujúcich študentov a u dvoch 

zo skúmaných KP bola zachytená aj fáza migrácie po ukončení štúdia, a tiež varianta  

progresu v kariére v oblasti IT s vynechaním patričného vzdelania. 

Výber daných krajín často už nadväzuje na zámer sa zamestnať, avšak ide o dynamický 

proces v migrácii skúšania rôznych stratégií , ktorých zámerom je hľadanie 

optimálnych podmienok pre uspokojivé fungovanie v živote. Pri množstve výberu v 

tomto nejde iba o hľadanie si vhodnej krajiny na kariérny vzostup, ale o hľadanie 

celého komplexu podmienok, ktoré zohľadňujú dané príležitosti v spojení s vhodným 

prostredím. 

Medzi výzvami súčasného sveta bola v aj tomto prípade spozorovaná tendencia snahy 

postupu do svetových centier, ktoré v tomto kontexte znamenajú kumuláciu 

civilizačného progresu s implicitne obsahujúcou možnosťou intenzívnejšieho 

kariérneho rastu alebo aspoň možnosti zažiť to tam, kde sa to ich pracovné pole 

najviac rozvíja a dosahuje intenzívnejší progres. Lokalizácia týchto centier závisí od 

profesijnej špecializácie tiež od možností a rôzneho typu podpory, ale aj osobného 

nastavenia, ktoré môže predznamenávať voľbu  určitých migračných okruhov. 

Tendencie expanzie za hranice svojej rodnej krajiny sú zároveň tlmené aj samotnou 

náročnosťou migračného procesu, kedy jedinec môže naraziť na rôzne problémy, a to 
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v podobe nedostatku finančných prostriedkov, prílišnej konkurencie a neschopnosti 

nájsť si vhodné miesto, pocitom osamotenia či celkovej destabilizácie pri pokuse v 

zapojení sa do fungovania sociálnej štruktúry v neznámom  prostredí. 

Tieto dva typy tlakov pôsobiace na jedinca a to jednak snaha o nájdenie cesty 

k lepšiemu životnému uplatneniu v zahraničí a zároveň potreby osobnej stabilizácie 

zaznamenané prostredníctvom kvalitatívnych rozhovorov vytvorili empirickú základňu 

pre sformovanie teórie bezpečného migračného ostrova. Obsah a význam tohto 

označenia sa líši v závislosti na individuálnych preferenciách a potrebách, tiež je 

tvorený víziami o lepšej budúcnosti v interakcii s konkrétnou realitou. 

 

Ďalšou spoločnou charakteristikou skúmaného migračného procesu je jeho prepájanie 

v hlavnom meste ČR ako križovatky jednotlivých migračných trajektórií. Jej prirodzená 

atraktivita pre posun pramení z spoločnej Česko- slovenskej minulosti, celkovej 

kultúrnej podobnosti a existencie množstva v súčasnosti už „transnacionálnych 

kontaktov“, prepájajúce rodinných príslušníkov či blízkych známych. V postupe 

migrantov má ČR, a to hlavne Praha,  prívlastok aj „prestupnej stanice“  

 

1.2 Migrácia ako fenomén 

 

Migrácia je procesom, ktorý bol zmysluplný už pre prvých obyvateľov planéty avšak 

dôvody pre geografické posuny sa menili spolu s premenou životných podmienok 

obyvateľstva. Migrácia v zmysle presídľovania obyvateľstva je jav starý už od 

nepamäti. V minulosti však išlo o migrácie trvalejšieho charakteru, kedy v dnešnej 

pohyblivej spoločnosti jeho starý význam v zmysle presídľovania obyvateľstva 

trvalejšej fixácie na určitú lokalitu ustupuje do úzadia. Prechodom do dynamickej éry 

sme svedkami zvýšenej frekvencie krátkodobejších pohybov, kedy takéto 

zintenzívnenie umožnil rozvoj prostriedkov transportu a komunikácie. Tieto procesy 

tiež akcelerovali rozšírením internetu a angličtiny ako svetového jazyka a odpadnutím 

pred tým ťažšie prestupných bariér hraníc štátov zjednodušením administratívnych 
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procesov atď. Charakter pohybu za hranice štátov sa premieňa aj z dôvodu vzrastu 

rôznorodosti motivačných činiteľov, nakoľko je migračný pohyb viac otázkou  

individuálnej voľby a priorít. 

Táto práca sa preto pokúša osvetliť aspoň čiastkové procesy, inak pomerne 

komplexného deja závislého na mnohých a zároveň premenlivých faktoroch. 

V dnešnej dobe  sme svedkami rýchleho prúdenia informácií, tovarov ale aj samotného 

obyvateľstva. Zároveň by sa dalo v dnešnej dobe o migrácii hovoriť nie len ako o 

reakcii podľa toho tradičného vzorca- presun tam, kde je vízia lepších životných 

podmienok. Fluktuácia obyvateľstva sa stáva súčasťou životného štýlu a nie je iba 

reakciou, ale priamym produktom modernizovanej spoločnosti.  21. storočie nás 

vnieslo do éry fluidity a otvorenosti, v ktorom nové formy transportu, technologický 

pokrok a premeny v kultúrach vytvárajú klímu pre uvažovanie skrz hranice a ich 

pravidelné prekračovanie. Novo- významovosť tohto pojmu je tvorená nie len 

dynamikou migračných procesov, ale aj ich rozsahom. Veľká vlna industrializácie od 

devätnásteho do začiatku dvadsiateho storočia viedla k tomu, čo Hatton a Williamson 

nazývajú  "prvý vek masovej migrácie". Globalizujúce trendy, ktoré nastali po roku 

1945  viedli k druhému veku migrácie, zatiaľ čo prvá vlna bola zameraná na Atlantickú 

ekonomiku druhá zaznamenala zvýšenú frekvenciu pohybu vo všetkých regiónoch 

sveta4. Nárastom globalizačných tendencií sa zvýšil aj počet migrantov a to najviac v 

rozmedzí rokov 1990 a 2005 zo 154mil na 190 mil, na základe čoho sa migrácia stala 

jedným zo základných globalizačných mechanizmov5.  

Zvýšenie migračných tendencií, sa zvykne dávať do súvislosti aj s expanziou 

neoliberalizmu v rokoch 1990-2000, pričom tento jav v reflexiách odborníkmi naberá 

optimistické či pesimistické konotácie, kde je otázkou nakoľko mobilita prispieva k 

všeobecnému rozvoju. Avšak reálne migračné dianie odohrávajúce sa  medzi tými 

                                                   
4 Porov. Castles, S. and Miller, M.J. .2009.The Age of Migration: International Population Movements in the 

Modern World.Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan and Guilford. 

5 United Nations. 2005.Trends in total migrant stock:  New York: Department of Economic 

and Social Affairs, United Nations 
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dvoma polaritami vytvára široké pole z premenlivých procesov, ktorých dôsledky je 

potrebné skúmať v rámci dlhších periód6. 

Široká škála pohybu ľudí bola opäť akcelerovaná celospoločenskými premenami, ktoré 

sa udiali za posledné desaťročia. Aj napriek vzrastu vedomostí o týchto procesoch, 

mapovanie a teoretické zakotvenie formujúce sa od 19. storočia je stále pozadu pri 

pokusoch  konceptualizácie aktuálneho diania pričom sa štúdium migrácie postupne 

rozširuje o nové profily migrantov reagujúcich. Post- fordizmus, kompresia času a 

priestoru, zakotvenie migrácie a mobility v silách globalizácie a nového svetového 

poriadku priniesli nové formy mobility, ktoré pred tým neexistovali7. 

V prvom rade je problém, odlíšiť čo spadá pod definíciu migrácie a čo by bolo 

vhodnejšie nazývať pohybom za hranice. Ide o to že tieto pojmy sa prelínajú aj v praxi, 

odvíjajúc sa často aj od spontánnych rozhodnutí zmeniť miesto a krajinu žitia. Niektoré 

krajiny stanovujú časové hranice pobytov pre potrebu štatistických meraní. Jednotlivé 

časové ohraničenia definujúce migrantov sa v jednotlivých krajinách líšia. V Nórsku je 

stanovená hranica na 6 mesiacov a viac, v Dánsku na tri mesiace, v Írsku na aktuálnej 

dobe pobytu.8 Aj pri zámere jedinca ostať v danej krajine sa jeho pôvodné plány môžu 

zmeniť. Napríklad dostane lepšiu pracovnú ponuku, či odcestuje na iné miesto 

z partnerských či iných dôvodov, čo sťažuje schopnosť nadobudnúť relevancie údajov 

aj pri štatistických meraniach. Vo všeobecnosti je migrantom ten, kto sa rozhodne 

usadiť na mieste odlišnom od pôvodného bydliska a to krátkodobo alebo trvalejšie. 

V dnešnej pohyblivej spoločnosti je však aspekt „usadenia“ otázny. 

V tejto práci sú pojmy pohyb a migrácia rozdelené podľa účelu danej mobility. Pokiaľ 

ide o mobilitu, ktorá ma jasný účel ako štúdium,  práca ktorých časový obsahuje 

potencialitu, intenciu dlhodobejšieho pobytu, v tom prípade bude používaný pojem 

migrácia. Keď budeme hovoriť o zahraničnej mobilite, ktorej účelom je iba návšteva 

danej krajiny, alebo časovo obmedzený pobyt stáže či výmenného pobytu, vtedy bude 
                                                   
6 Porov. Gamlenm,A. 2014. „The new migration-and-development pessimism“  Progress in Human Geography 

7 King, R. 2012. „Theories and Typologies of migration: an overview and a primer“ Willy Brandt Series of Working 

Papersin International Migration and Ethnic Relations 3/12, Pp. 9. 

8 Jurčová, Danuša. 2007. "Migrácia–výzvy, problémy, otázniky." Forum statisticum Slovacum. Pp.125 
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používaný pojem pohyb. Pohyb sa zároveň tiež môže rozvinúť v migráciu pri nečakanej 

zmene situácie, ale také prípady sa aj na základe zistených dát vyskytujú pomenej. 

 

V teoretickej literatúre sa pojem migrácia často  spája  s premiestňovaním za prácou, 

z čoho sú odvodené monokauzálne teórie ekonomického determinizmu.  

Produkovanie týchto teórií reaguje najmä na posuny populačnej masy koncentrujúcej 

sa v ekonomicky vyspelejších krajinách smerujúcej za lepším zárobkom. 

Aj keď je ekonomický faktor pri pohyboch do zahraničia zohráva v mnohých prípadoch 

dôležitú rolu v súčasnosti pribúda viac migrantov, ktorých motivácia nie je primárne 

ekonomická. Trendom je okrem kumulácie istej časti populácie v rozvinutejších 

oblastiach aj odchod jedincov z „precivilizovaných oblastí“ na ústranie z dôvodu 

presýtenia materiálnym životom a karierizmom, hľadajúc viac „zmysluplný“ či 

pokojnejší život v  rurálnych oblastiach. 9 

Na tému migrácie bolo vyprodukovaných mnoho na seba nenadväzujúcich teórií 

analyzujúcich daný proces v jeho rôznych leveloch a to s dôrazom na stanovisko 

jedinca a potrieb rodiny, až k  teóriám reflektujúcim pôsobenie národných 

a medzinárodných faktorov. Výsledkom toho je, že ešte v súčasnosti nemáme ucelenú 

teóriu migrácie.  Tiež môžu jednotlivé teórie reflektovať rôzne skupiny migrantov. 

Teórie migrácie sú primárne zamerané na najväčšie skupiny pracovných migrantov, 

putujúcich za lepším zárobkom nadobúdajúci v prijímacej spoločnosti nižší sociálny 

status, či teórie riešiace problematiku nelegálnych migrantov. Cieľom teórií je 

mapovať celkový trend globálneho pohybu, kde sú predmetom záujmu najmä pracovní 

migranti prichádzajúci z rozvojových krajín Afriky, Ázie či Južnej Ameriky, medzi 

ktorými sa často vyskytujú aj žiadatelia o azyl a ktorí často prichádzajú do Západných 

krajín s nejasným plánom. Ďalšia najčastejšie skúmaná skupina migrantov sú 

vysokokvalifikovaní pracovníci, kedy sa táto kategória často spája už aj s migráciou za 

vzdelaním kde do tejto kategórie spadajú aj mladí ľudia a ich životné perspektívy 

                                                   
9 Hoey, Brian A.2005. From Pi to Pie Moral Narratives of Noneconomic Migration and Starting 

Over in the Postindustrial Midwest“Journal of Contemporary Ethnography, Pp. 586-624.  
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zachytené prebehnutým výskumom uvedeným v tejto práci. Neoklasické teórie 

ponímajú cezhraničný pohyb ako proces reagujúci na ekonomické nerovnosti medzi 

krajinami, kedy je cieľom jedinca maximalizovať svoj zisk. Massey navrhuje prepojenie 

tejto teórie z teóriami novej ekonomiky migrácie, ktorá sa orientuje aj na faktor snahy 

rodín minimalizovať riziká. 10 

V tomto by sa dalo nájsť logické prepojenie toho, že migrant posúvajúci sa za prácou 

chce nájsť podľa možností podmienky z ktorých budú prúdiť dostatočné benefity, 

dávajúce zmysel danému posunu. Zároveň v prípade migrácie celej rodiny, bude 

dávaný väčší dôraz na minimalizáciu možných rizík spôsobených nestabilitou daného 

zamestnania, štruktúrou danej lokality s veľkou vzdialenosťou pre rodiny s deťmi 

potrebných služieb. Tam môže zohrávať úlohu aj celkový sociálny systém, vnímaná 

„bezpečnosť“ danej krajiny. 

Teórie migrácie môžu byť dichotomizované podľa ich podmienok vzniku    ( 

neoklasické teórie, teórie dvojitého trhu, teórie svetového systému, a novej 

ekonomiky migrácie), alebo podľa príčin ich udržiavania ( teórie migračných sietí, 

inštitúcií, kumulatívnej kauzality, a teórie migračných systémov). 11 

K často  používaným a  na  jednej  strane  obľúbeným,  ale  na  strane  druhej  aj často 

kritizovaným modelom,  sa radí koncept tzv. faktorov prisťahovania (pull faktory) a 

faktorov vytláčania  (push  faktory)  migrantov,  ktorý  vychádza  z  predpokladu  

nerovnováhy socioekonomických  faktorov  medzi  jednotlivými  regiónmi. 12Kritici  jej  

vyčítajú  zlyhávanie  v momente,  ak  migračné  procesy  naďalej  pretrvávajú,  hoci 

faktory  či  priťahovania  alebo  vytláčania už  zanikli.  Napríklad,  pracovná  migrácia 

                                                   
10Douglas S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, J. Edward Taylor.1993. 

„Theories of International Migration: A Review and Appraisal“  Population and Development Review: Vol. 

19, No. 3 

11Nii-Aheleh Mensah S. 2013. „Relevance of International Migration Theories to African Migration: Evidence 

from Lesotho“ Department of Economics: Qwaqwa Campus. Pp.2. 

12 Han,  P.  (2005):  Soziologie  der  Migration:  Erklärungsmodelle,  Fakten,  politische Konsequenzen, 

Perspektiven.Stuttgart: Lucius & Lucius. Pp.15.  
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pretrváva  aj  napriek  rastúcej  nezamestnanosti  v cieľovej  krajine.13 Podľa Masseyho 

po ropnej kríze stratili  pull faktory na význame. 14 

Teórie dvojitého trhu vychádzajú z rozdelenia pracovného trhu vyspelých krajín na 

primárny a sekundárny sektor. Primárny sektor je tvorený pomerne stabilnou 

pracovnou silou vysokokvalifikovaných odborníkov. V sekundárnom sektore nastáva 

naopak dynamická fluktuácia pracovných síl. Tá je odôvodňovaná tým, že majitelia 

veľkých podnikov namiesto toho, aby museli zvyšovať mzdy radšej obmieňajú 

pracovníkov, ktorí sú nahraditeľní. V tejto teórii sa udávajú za smerodajné „pull 

faktory“, teda lákavé ponuky bohatších krajín. Niektoré zamestnania v sekundárnom 

sektore podliehajú aj „labelingu“, kedy získavajú nálepku zamestnaní, podradných pre 

domáce obyvateľstvo. Zároveň silná sociálna podpora rozvinutých krajín starajúca sa 

o nezamestnaných pomáha najmä domácemu obyvateľstvu obchádzať nutnosť 

zotrvávať v prechodnom období napr. pri strate alebo zmene zamestnania na 

pracovne neatraktívnom mieste. 

 

Migrácia kvalifikovaných špecialistov z chudobných krajín znamená, že krajiny 

svetového centra nielenže preberajú najhodnotnejšiu  časť ľudského potenciálu týchto 

krajín, ale de facto v spojitosti s tým, dochádza k prelievaniu kapitálu z chudobných 

krajín do krajín bohatých. Tieto, bez toho, aby sa podieľali na nákladoch spojených so 

vzdelávaním, využívajú len výhody a zisky z toho plynúce. Na jednej strane je trendom 

kumulácia odborníkov vo vyspelejších krajinách, na strane druhej využívanie lacných 

pracovných síl v menej vyspelých štátoch, čo relatívne zatraktívňuje aj podmienky v 

menej rozvinutých krajinách. 

Okrem tendencií odlivu kvalifikovaných pracovných síl nastáva aj očakávanie ich 

prílivu,  teda toho, že časť pracovníkov zaškolených v ekonomicky vyspelejších 

                                                   
13 Castles, S.; Miller, M. J. (1993):  The Age Of Migration - International Population Movements in the  

Modern World. New York: The Guliford Press, Pp. 20 

14 Massey D.1998. Worlds in Motion: International Migration at the End of the Millennium.Oxford. Pp. 13 
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krajinách sa po nejakom čase vrátia domov, alebo sa delia so svojimi zárobkami s 

rodinnými príslušníkmi prebývajúcimi v krajine pôvodu. 

Na jednej strane sú trhy vyspelých ekonomík a potreba ich produktivity v rámci 

narastaní konkurencie závislé na migrantoch, a to aj ako kvalifikovaných pracovníkoch, 

ako aj lacnej pracovnej sily. Zároveň však demokratické vlády v reakcii na volebné tlaky 

a mediálne kampane nemôžu byť v migračnej politike príliš zhovievaví. Imigranti sú 

domácim obyvateľstvom považovaný jednak za konkurentov na trhu práce, či jedincov 

„parazitujúcich“ na prosperujúcom systéme. Tiež je tu otázka obrany a štátnej 

bezpečnosti či obrana kultúrnych hodnôt zastavaná prevažne konzervatívnou častou 

politického spektra.15 

Medzinárodná migrácia je dynamickým procesom, ktorý môže byť do veľkej miery 

individuálny, ale zároveň závislý na externých či pôvodných vzťahoch. Ide o celkové 

postavenie jedinca v spoločnosti, kedy sa snaží o dosiahnutie postačujúceho statusu 

a vyplnenia požiadaviek kladených na svoj životný postup. 16 Medzištátna migrácia je 

proces, ktorý prispieva k problematizácii vytvorených spoločenských hraníc. 

Transnacionálna perspektíva poukazuje na rozmanitosť migrantmi obývaných 

sociálnych svetov, prekračujúc tak hranice národných štátov. Otázna sa potom stáva 

inklúzia a exklúzia migrujúcich jedincov. 17 V snahe vyhnúť sa nárastu sociálne 

vylúčeného obyvateľstva, rizík vzrastajúcej kriminality a iných negatívnych dôsledkov, 

vlády štátov ponúkajú prisťahovalcom rôzne programy zamerané na integráciu. 

Exklúzia môže nastávať presýtením pracovného trhu v danej oblasti, jej povaha 

                                                   
15 Bryan S. Turner. 2006. „Classical Sociology and Cosmopolitanism: A Critical Defence of the Social“ Wiley on 

behalf of The London School of Economics and Political Science: The British Journal of Sociology, Vol. 57, No. 1, 

Special Issue: Cosmopolitan Sociology ,pp. 133-151 

16 Matthew R. Sanderson and Jeffrey D. Kentor.(2009) Globalization, Development and International Migration: 

A Cross- National Analysis of Less-Developed Countries, 1970-2000 KentorSource: Social Forces, Vol. 88, No. 1 

pp. 301-336 Published by: Oxford University PressStable, Pp. 312 

17 Klvaňová, R. 2009. Nejasné loajality. Způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních 

polích. (Czech). Sociálni Studia / Social Studies (1214813X), 6(1), Pp.91  
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pramení aj s kultúrnych rozdielov, diskriminácii a prehnaných očakávaní prisťahovalcov 

či žiadateľov o azyl. 

Po príchode do novej krajiny z ekonomicky , kultúrne alebo sociálne odlišnej oblasti, 

jedinec prechádza mnohými novými skúsenosťami.  Daný proces je popísaný v teórii 

kumulatívnej príčiny, podľa ktorej mení každý akt migrácie spoločenský kontext, 

v ktorom sa o migrácii rozhoduje a to takým spôsobom, že ďalšia migrácia sa tak stáva 

pravdepodobnejšou. 

Bez ohľadu na počiatočné príčiny migrácie, po zmene prostredia a skúsenosť 

s prácou v pokročilej priemyselnej ekonomike, vytvára nezvratné zmeny v jednotlivých 

motiváciách aktérov, kedy uspokojenie s pôvodným prianím, ktoré viedlo k migrácii 

vytvára nové štandardy materiálnej pohody. Často následne vytvára nové ambície pre 

vzostupnú mobilitu, ktoré pred tým neexistovali. 18 

V tomto nastáva premena sociálnych návykov potrieb, mení sa celkový posudzovací 

rámec nárokov, spotreby, menia sa názory na politiku, kultúrny rozhľad atď. 

Autormi teórie migrácie spájajúcej aj mikro aj makro faktory sú Stephen Castles 

a Mark Miller. Ich teória migračných systémov vysvetľuje, že každý migračný pohyb je 

výsledok interakcie inštitucionálnych podmienok pôsobiacich na viacero jedincov 

žijúcich v sietiach faktorov pôsobiacich na individuálnej rovine.19 Ich mikroštrukturálne 

hladisko sa napríklad zameriava na inklúziu či exklúziu etnických minorít, kde hraje 

dôležitú úlohu v rámci rezistencie voči nevľúdnosti prostredia pretrvávajúca identita 

domácej kultúry. Medzi ich práce sa radí aj pomerne podrobný popis svetových 

pohybov a trendov v publikácii „Age of migration“, zachytávané v historickom vývoji. 

Tieto čiastkové pohyby obyvateľstva vyústili do štádia „migračného veku“ sveta 

intenzívne formovaného migráciami.20 

                                                   
18 Massey, Douglas S., and Rene M. Zenteno.1999. "The dynamics of mass migration." Proceedings of the 

National Academy of Sciences 96.9, Pp. 5328.  

 

 

20  Porov. Stephen Castles & Mark J. Miller (2009) The Age of Migration: International Population Movements in 

the Modern World. 
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Faist zase navrhuje pristupovať k problému migrácie prostredníctvom troch úrovní 

analýzy, pričom jednotlivé elementy na seba nadväzujú, čo umožňuje teoretický 

prístup popisujúci daný jav v jeho komplexnosti prepojenia správania sa a rozhodnutí 

migranta predstavujúcich mikroúroveň, ale zároveň funguje v rozmedzí sociálnych sietí 

tvoriacich medzi- úroveň a následne sa orientuje aj podľa makro- štrukturálnych 

príležitostí .21 

 

1.3 Charakteristika výskumu 

 

Výskum bol prevedený v rokoch 2012-2014. V prvej fáze rozhovorov boli kontaktovaní 

komunikační partneri počas leta 2012 v tom čase sa nachádzajúci vo svojom domácom 

prostredí. Prvotná výskumná otázka bola indikovaná statusom východného Slovenska, 

ako regiónu z najvyššou nezamestnanosťou, pričom bolo cieľom zistiť, ako táto 

generácia nachádzajúca sa v období kryštalizácie osobného smerovania rieši otázku 

svojho budúceho alebo aj súčasného uplatnenia sa na pracovnom trhu. V tomto sa už 

v prvom kole rozhovorov ukázal ako dôležitý element, ktorý podopiera stavbu životnej 

perspektívy ich pobyt v zahraničí, ktorý mal mať formu práce či štúdia. U zvyšných KP 

bol kontakt so zahraničným svetom tiež dôležitým prvkom, pri uvažovaní o ich 

budúcom smerovaní. 

Tento fakt sa stal impulzom pre sformovanie ďalšej výskumnej otázky, ktorá si dala za 

cieľ odkryť túto problematiku migrujúceho obyvateľstva a podrobiť ju opätovnému 

kvalitatívnemu skúmaniu. 

Druhé kolo rozhovorov bolo uskutočnené o necelý rok neskôr a cieľom bolo preskúmať 

vývoj jednotlivých migrantov v rôznych fázach posunu do zahraničia a to od plánovania 

odchodu až k dočasným návratom. Z pôvodných 11 jedincov bolo potom na základe 

tohto kritéria vyselektovaných 7 jedincov. 

                                                   
21 Faist, T. 2000. "Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and 

culture." Ethnic and racial studies. 
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Status  významnej  križovatky jednotlivých migračných trajektórií v tomto nadobudla 

Praha. Prevedené  rozhovory následne skúmali ich životné dráhy, osobné motivácie 

ambície aj to, prečo pre svoje ďalšie pôsobenie volia tie krajiny, ktoré volia, na základe 

čoho prebieha ich migračná selekcia, či to ako si predstavujú svoje budúce 

zamestnanie. 

Proces vývoja jednotlivých migračných trajektórií je determinovaný ich študijnými či 

pracovnými zámermi, ktoré sú spojené s celkovým vnímaním migračného procesu, ako 

aj možnosťami osobnostného posunu.  Aj keď sú trajektórie primárne formované 

snahou o profesijný vzostup, ako významná  sa ukazuje aj snaha o  celkový rozvoj 

osobnosti, ktorý je podnecovaný zmenou prostredia, novými skúsenosťami, 

nadobudnutými kontaktmi atď. Pre tento aspekt boli do výskumu zahrnuté aj otázky 

krátkodobých, avšak pre KP významných pobytov v zahraničí. 

 

Čo sa týka rozloženia kvalifikácii v skupine, boli pre rozhovory vybraní jedinci 

z rôznorodým zameraním, kde sú zastúpení dvaja muži pracujúci v IT priemysle, z toho 

jeden zo skončenou vysokou školou tohto daného zamerania a to v zahraničí v Írsku a 

druhý IT neštudoval, ale už počas maturovania na strednej škole bol zamestnaný 

v ITMT. Ďalší dvaja komunikační partneri sú študenti umeleckých odborov, a to nových 

médií a fotografie.  Jeden z nich bol práve prijatý na magisterský stupeň štúdia v  

Prahe a druhý tiež uvažuje nad štúdiom  umeleckého odboru  fotografie v ČR.  

Favoritom druhého komunikačného partnera je však aj Škótsko, pre svoje bezplatné 

školstvo v rámci krajín západnej EÚ. Ďalší účastník tohto kvalitatívneho výskumu je 

študent  farmácie. Prahu vníma ako prestupovú stanicu pre svoj profesijný zámer 

posunúť sa ako kvalifikovaný odborník viac do západných krajín. Zvyšné dve 

komunikačné partnerky sú študentky humanitných odborov, z ktorých jedna už 

ukončuje svoje štúdium v Prahe v odbore občianskeho sektoru a druhá ukončuje 

bakalárske vzdelanie v sociálnej práci a v priebehu minulého roka bola v Prahe prijatá 

na psychológiu. Toto svoje zameranie chce ďalej špecializovať na klinickú 

neuropsychológiu. 
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Ide tu o pomerne rôznorodú skupinu, ktorá však má spoločné charakteristiky. A to 

v prvom rade štartovaciu stanicu v meste Košice, mladý vek tj. 23-27 a ich vzťah 

k pracovnému trhu, ktorý by sa dal charakterizovať ako ešte relatívne neostrieľaný, 

nachádzajúci sa vo fáze formovania výberu a skúšania rôznych životných prostredí. 

Tiež ide prevažne o študentov, ktorí sa usilujú smerovať svoju kariéru do 

atraktívnejších pracovných miest pokrývajúcich dostatočne ich nároky na 

seberealizáciu. V tomto by sa dali zaradiť medzi kvalifikovaných pracovníkov, alebo 

aspoň jedincov majúcich takéto ambície na základe výberu ich odboru a cieľov. 

Medzinárodná organizácia pre migráciu World Migration Report uvádza, že kritériá pre 

kvalifikovaného pracovníka sú určované jeho pracovným alebo vzdelanostným 

statusom. 

Definícia kvalifikovaného pracovníka podľa Frascati and Canberra manuals sa týka 

kritérií : 

1.vzdelania a kvalifikácie 

2. produkovanej aktivity 

3. pracovnej oblasti 

4. umiestnenia.22 

Keď sa pozrieme na tieto štyri faktory vytvárajúce podmienky pracovníka, ktorému sa 

podarilo kvalifikovať a na ciele a tendencie skúmanej skupiny a jej spojitosti 

s migráciou, dalo by sa povedať, že v rámci uplatnenia na pracovnom trhu sa snažia aj 

cez migračný proces o posilnenie všetkých týchto aspektov a tým si zabezpečiť lepšiu 

budúcnosť. 

Proces nadobudnutia kvalifikovaného statusu, je ako sa ukázalo aj na prípade tohto 

výskumu  však zložitým procesom pozostávajúci z rôznych etáp. 

                                                   
22 Porov. Mahroum,S.2000. Highly skilled globetrotters: mapping the international migration of human capital. 

R&D Management Volume 30, Issue 1, pages 23–32.  
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Spočiatku ide o zázemie poskytnuté v domovskej krajine a následne výber cieľov 

a stavba životnej profesijnej dráhy. Tá je rozvíjaná kombinovaním rôznych prvkov, 

avšak vo väčšine skúmaných  prípadov ide o investíciu do kvalitnejšieho vzdelania, 

snahu o nadobudnutie skúseností rovnako ako hľadania možností realizácie svojho 

potenciálu. V názoroch na vzdelanie sa zhodli, že kvalitnejšie vzdelanie sa dá nájsť už 

v susedných Čechách, alebo potom v západnejších krajinách. 

O celkové zvýšenie svojho kreditu sa však snažia nie len migráciou, ale aj návštevami 

zahraničia zrealizované v kratšom časovom úseku, ktoré tvoria súčasť životného štýlu 

týchto KP. Okrem vyššie spomenutej tendencie skupiny naplňovania ambícií tvoria 

ďalšiu množinu ovplyvňujúcich faktorov individuálne zadefinované hodnotové kritériá.  

Tie boli vo všeobecnosti zadefinované ako komplexný vývoj osobnosti, kde bola 

okrajovo spomenutá aj otázka duchovného vývoja a tiež  hľadanie činnosti, ktorá by 

bola zmysluplná aj pre jedinca aj pre spoločnosť. Ďalšou kategóriou  z 

frekventovanejšie vyjadrených hodnotových postojov bola ako signifikantná 

spomínaná nadväznosť na  spoločenské väzby a dôležitosť sociálnych vzťahov či 

partnerských alebo rodinných. V tomto vystupuje do osobného záujmu snaha 

o dosiahnutie súladu medzi profesijnými ambíciami, potrebou primeraného hmotného 

zabezpečenia a ďalšími aspektmi vytvárajúcimi vyššie hodnoty dávajúc určitú 

zmysluplnosť činnosti a životu. 

 

2.Vzťah k domácim podmienkam 

Stabilizácii demokracie na Slovensku predchádzali mnohé procesy. Ako mobilizačný 

faktor sa uvádza aj sociálno- psychologický moment „ pocit relatívnej deprivácie“ pri 

neúspechu prvých pokusov zaradiť SR do EU a NATO v roku 1997.  Aj keď sa Slovensku 

podarilo zbaviť sa pozície Európskeho outsidera „éra mečiarizmu“ a modernizácia 

sovietskeho typu zanechala na vývoji krajiny značné stopy. Na základe indikátorov 

a explicitných odpovedí a skúseností KP úroveň školstva na Slovensku ešte nestihla 

dobehnúť „západné pomery“.  V každom z rozhovorov sa narazilo na implicitne ale aj 
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explicitne vyjadrenie vnímania Slovenskej republiky ako štátu, ktorý ešte potrebuje 

dobehnúť vývojom pokročilejšie krajiny, čo sa najviac prejavilo v názoroch na školský 

systém od čoho sa potom odvíjali ďalšie procesy. 

 

Na rozhodnutie odísť študovať za hranice často nadväzuje aj na možnosti nájsť si 

zamestnanie, ktoré by vedelo zabezpečovať lepší životný štandard. Všetci oslovení KP 

sú pôvodom z Košíc, ktoré ako mesto nesúce určité lokálne charakteristiky v tomto 

plnia funkciu základnej vstupnej roviny. Na základe výpovedí bol porovnávaný vzťah k 

ich domácemu prostrediu prostredníctvom a jednotlivých hodnotení podmienok. V 

tých boli jednak prejavovaný pozitívny vzťah vyplývajúci z prirodzenej nadväznosti na 

domáce prostredie plniaceho funkciu zdroja užších sociálnych kontaktov , ktorých 

udržiavanie je po odchode do zahraničia rozvíjané do podoby transnacionalizmu 

pomerne frekventovanými návštevami domova.  Využívanie výhod domáceho 

prostredia nastáva často aj vo fázach „vyhorenia“ či potrebe oddychu. Na základe 

existencie silnejších sociálnych väzieb práve domáce prostredie ma prirodzený status 

bezpečného ostrova. Toto prostredie v kontraste so stresujúcejšími podmienkami 

v zahraničí, je miestom určitej zakorenenosti. V rozhovoroch boli zachytené 

subjektívne, ale aj objektívne dôvody pre odchod tvorené situáciou na pracovnom 

trhu, či už spomenutom školstve. Zároveň pri špecializácii, ako sú informačné 

technológie dosahujúce po nadobudnutí lepšieho statusu napr. vzdelaním alebo 

dostatočnými skúsenosťami je taký jedinec žiadaný a tým aj dostatočne ohodnotený. 

U jedného z KP sa pri tomto type profesijnej špecializácie prejavil aj efekt „brain 

circulation“, čiže návratu kvalifikovanej sily do rodnej krajiny, aj keď iba na pomerne  

krátku dobu. Jeho ľudský kapitál sa však vďaka pobytu v zahraničí zvýšil23 (situácia po 

príchode zo štúdia a práce v zahraničí bola zachytená v prvou vlnou rozhovorov 

v druhej cca rok na to už hovoril o plánoch odchodu do Nemecka).  Po skúsenostiach, 

                                                   
23 Porov. Johnson, J.M, Regets, M.C. 1998. International Mobility of Scientists and Engineers to the United 

States. Brain Drain or Brain Circulation? Issuebrief NSF 98-316. 

(http://www.nsf.gov/statistics/issuebrf/sib98316.pdf) 
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ktoré mal so sociálnym prostredím v zahraničí vedel viac oceniť výhody, ktoré 

naskytuje domov. Jeho postoj k domácim podmienkam bude lepšie demonštrovaný 

konkrétnym úryvkom: 

 

 „teraz som tak bol v Košiciach dlhšiu dobu a ma tu baví to... že tu z môjho takého 

privátneho hľadiska proste mám tu kámošov vyrastal som tu a tak všeobecne sa mi 

páči na Košiciach, že sa tu dá chodiť hocikde, dá sa tu robiť hocičo, je to pre mňa ako 

mesto neobmedzených možností“ ... (špecialista v IT, vek 23) 

Aj keď dotyčný vníma Košice ako miesto vhodné na žitie, následne u neho prevážil 

aspekt potreby pracovného aj finančného uspokojenia. V tom bola určená kategória 

„hľadania pracovnej primeranosti“, ktorý sa prejavil aj u druhého KP pracujúceho 

v oblasti IT. Pri širšom spektre možností výberu firiem a pracovných pozícií je 

najuspokojivejšie miesto s vyhovujúcim pracovným rytmom, kde  by neboli ani príliš 

vyťažení ani príliš nevyužití. Veľké pracovné vyťaženie aj za lepšiu mzdu stráca na 

atraktivite,, preto sa hľadá kompromis a zamestnanie, v ktorom sa jedinec môže cítiť 

pohodlne a zároveň je tam nechaný priestor pre vlastnú iniciatívu, rozvoj a aplikáciu 

vlastných riešení, čo sa spája v pozícii obsahujúcej určité kompetencie. 

Pri náročnejšej práci sa po čase dostavil syndróm vyhorenia, po čom nasledovalo 

obdobie nezamestnanosti.  

(pokračovanie predošlého úryvku) „Tam v Prahe si robil pre nejakú firmu a čo sa 

dialo? bolo to strašne náročné ...vyžadovalo to veľké úsilie, musel som  tomu  venovať  

viac času a energie a bol som nejakým spôsobom vyčerpaný z diania ktoré bolo pred 

tým a som sa rozhodol že to treba zmeniť preto som aj odtiaľ odišiel“ 

Pre ich pokročilejšiu špecializáciu im možnosti vyskytujúce sa v Košiciach neposkytujú 

dostatočne atraktívne pozície pre systém outsoursingu. 

čiže si tu menej vyťažený? no hej, ale je to tu zase za menej peňazí, ale som nezažil 

ešte väčšiu manárňu ako sú Košice. Akože viac sa tu flákajú ľudia? hej aspoň v tom 

korporátnom sektore.. ale aj v tom privátnom sektore tiež nie sme taký „naflipovaný“ 
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na to. Preto rozmýšľam, že pôjdem do Nemecka, lebo tam sa to rieši tak 

konštruktívnejšie, aspoň tie veci čo ja robím proste programovanie nemám rád 

outsourse a tu všetko čo sa rieši je outsource. (špecialista v IT, vek 26) 

aj keby som mal byť v Košiciach mi to nevadí jediné čo mi tu osobne vadí by som tu 

nechcel pracovať, alebo aspoň by som tu nechcel pracovať pre nejakú IT firmu, ale to 

nemá nič spoločné s tým mojím pocitom, že čo sa tu deje v KE. Ale čo sa týka toho 

priemyslu tu by som nechcel tú prácu robiť, som si jasne zadefinoval že tu nebudem 

pracovať. (špecialista v IT, vek 24) 

 

Ďalšie nedostatky domáceho prostredia sa prejavili v postojoch k vzdelávaciemu 

systému, čo je zároveň vnímané ako problém celého Slovenska. V tom je daný postoj 

zafarbený konkrétnymi skúsenosťami v kontraste s očakávaniami a nárokmi kladenými 

na seba a kvalitu výučby. Relativizácia toho problému bola zachytená vo vyjadrení, že 

kvalitná škola sa dá nájsť aj na Slovensku aj v Maroku. Zároveň sa v hodnotení 

Slovenského školstva vyskytoval kontrast toho, čo je zažívané na školách u nás a 

 podmienkami zažitými za hranicami. V rámci osobnej stratégie, ktorá bude viac 

objasnená v kapitole stavby osobnej perspektívy, si jedinec už aj výberom daného 

odboru chce zabezpečiť viac možností, v snahe nájsť svoje budúce uplatnenie. Je to 

reakcia aj na celkový stav spoločnosti vzrastajúcu konkurenciu ako aj neschopnosť 

Slovenska ako krajiny konkurovať vyspelejším štátom. V takomto prostredí sa možno 

ešte viac prejavuje „efekt známosti“, ktorý sa aj podarilo zaznamenať v jednom 

z rozhovorov:  „Tak nájsť si dnes prácu v práve je na 80 percent o kontaktoch 

nevravím, že to je zle nevravím, že je to dobre keď ma niekto známeho právnika tak on 

povie tak pod ku mne “ .  realitou je že na Slovensku neexistuje zatiaľ celoplošne 

štátom iniciovaná inštitúcia, ktorá by zabezpečovala nadväznosť štúdia a ďalšieho 

zamestnania, čo sa radí medzi nevýhody z porovnaní s zažitými podmienkami v Írsku. 

„škola bola dzivá v škole bolo veľa praktických vecí  milý profesori bol tam úplne iný 

pohľad na vec ja som sa s profesormi stretával na chodbe som sa bavil s nimi na 
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záchode čo jak som s nimi išiel na pivo. Ľudia sú tam viac pripravený na život troška. 

Tam bola taká dzivá vec že v 3. ročníku tam bol placement a boli tam ponúkané rôzne 

také joby ktoré boli  nahlasované v rámci carrieroffice čo bolo vlastne celý department 

na univerzite ktorý zabezpečoval umiestnenie sa študentov v tretom ročníku. Tam som 

si zohnal prácu v Taliansku pre Európsku komisiu na jednom projekte a v podstate som 

išiel do Talianska, lebo v Írsku sa mi nepáčilo, stále tam pršalo samé tlsté ženy tak som  

išiel do Talianska si trošku užiť a tam som aj rok ostal“ (špecialista v IT, vek 26) 

 

Pri hodnotení domácich podmienok podlieha táto generácia „reflexívnej 

individualizácií“ pre absenciu inštitúcií, hovoriace kedy a kde by mal človek pracovať, 

kedy vstúpiť do manželstva atď. Na základe rozkladu sociálneho systému fungujúceho 

v takej podobe akú ju poznali rodičia KP sa jedinci vyskytujú niekde medzi pôsobením 

nových trendov , rezíduami pretrvávajúcimi z predošlého režimu k čomu sú nútení 

zaujať určitý postoj a zorientovať sa v nových podmienkach. To je však nahradzované 

nutnosťou samostatného rozhodovania sa a formovania vlastného individualizovaného 

štýlu. V tomto sa prejavili aj viac kritickejšie postoje k domácim podmienkam, kedy si 

plne uvedomujú možnosť vyjadrenia nesúhlasu. Individuálne formy správania sa 

etablujú a upevňujú v spoločenských štruktúrach, ktoré spätne ovplyvňujú 

individuálne správanie sa jednotlivcov. 24 Takéto tendencie novej generácie mládeže 

by sa dali ilustrovať v nasledujúcom príspevku vyjadrujúcom postoj ku škole 

v Košiciach. 

 

 „som si vysokú školu predstavovala ako inštitúciu, ktorá do mňa bude vpisovať nejaké 

schopnosti a bude ma drilovať ku nejakej aktívnej činnosti, ktorá sa bude do mňa 

zapisovať a budem z toho niečo mat pre život ako vedieť premýšľať je tiež nejaká 

                                                   
24  Ondrejkovač, P., Majerčíková, J.2006. „ Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine kontinuita a zmena“ Slovenská 

akadémia vied: Časopis sociologického ústavu, 38(1), s. 8. 
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schopnosť a táto škola mi to nedávala pre mňa je motivačné mierne súperiace 

prostredie “ (študentka psychológie, vek 25) 

 

V tomto sa neprejavuje len individualizácia, ale aj potreba patričného prostredia 

s vhodnými podmienkami na takýto rozvoj. V tomto sa prejavuje aj vnímanie daných 

štruktúr školského systému ako ešte zastarané, šablónovité, ako to subjektívne 

pociťuje KP.  Vzdelávanie však vo všetkých krajinách tiež prechádza premenami, 

reagujúc tak na prenos vedenia podporeného globalizáciou a následne je však 

formované požiadavkami národných štátov a prípade Slovenska aj požiadavkami EÚ. 

Kombinácia ekonomickej reštrukturalizácia vo svetovej ekonomike a silných 

ideologických predstáv o tom, ako vzdelanie treba zmeniť a rozšíriť medzinárodnými 

inštitúciami, ako výsledok má výrazný dopad na vzdelávacie systémy po celom svete.25 

Dôkladnejšia premena školských systémov, ktoré by boli schopné reagovať na súčasné 

premieňajúce sa podmienky na pracovnom trhu, ako aj na progres a vývoj 

v jednotlivých odboroch a ich schopnosť  produkovať dostatočne pripravených 

absolventov vyžaduje intenzívnu finančnú dotáciu, čo si mnohé štáty ekonomicky 

transformujúcich sa krajín príliš nemôžu dovoliť. Pri výbere vhodnej destinácie môže 

zohrávať úlohu atraktivita danej krajiny posilňovaná jej bezbariérovosťou, ktorá je 

zabezpečovaná  bezplatným školstvom. 

V tomto hovoríme o štruktúrach pôsobiacich na makro- úrovni ako celospoločenského 

sociálneho prostredia SR a obzvlášť oblasti východu krajiny. Tu sa jedinec vyskytuje 

medzi rôznymi sociálnymi tlakmi tvorenými do určitej miery sociálne ešte hybridným 

systémom v dôsledku rýchlej a nedbalej transformácie krajiny zo socialistickej na 

spočiatku protodemokratickú s ešte stále pretrvávajúcou víziou „dobehnutia“ 

západného kapitalizmu. Rezídua z predchádzajúceho režimu boli v tomto KP videné 

v nepostačujúcej úrovne školstva. Konkrétnu demonštráciu hodnotenia domácich 

podmienok poskytujú nasledovné 3 úryvky: 
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„No zmenila sa situácia so školou uvidíme ako to bude s jej akreditáciou a podľa toho 

sa budem musieť ďalej orientovať, ale mám taký krízový plán, že keby škola už 

nezískala akreditáciu, tak by som chcel ísť do Prahy na Adiktológiu, to je jediná taká 

zmena, keby všetko išlo podľa plánu tak by som skončil tam v Čechách v tých 

neurovedách sa pohyboval  

A ten problém s tou školou je zapríčinený čím? Problém s tou školou bol už od 

začiatku, nie je na takej úrovni ako obdobné odbory a neviem či sa to môže zmeniť keď 

sa to nezmenilo za 8 rokov existencie či teraz za dva roky dokážu dobehnúť to čo 

zameškali a splniť kritéria, ktoré sú požadované.“ (študent farmácie, vek 24) 

 

Prečo Praha? Lebo som nechcela ostať na Slovensku, lebo vzdelávací systém na 

Slovensku je úplne o ničom, lebo tu každý blb dostane Vysokú školu …(študentka 

občianskeho sektoru, vek 25) 

„Ale prečo práve FAMU prečo nie tá v Košiciach? V Košiciach škola nie z viacerých 

dôvodov. Tak po prvé všetkých ľudí tu poznám, poznám to čo tvoria tí ľudia, kvalita 

školy je tu podľa mňa na nízkej úrovni“ …(pracovník v IT, vek 23) 

„Čo sa týka vzdelania tak to nevidím veľmi dobre, ale pokiaľ by som sa chcel aj naďalej  

venovať svojmu odboru aspoň okrajovo, tak si myslím že na Slovensku je tých možností 

málo, ale že tam by som sa veľmi neuživil v zahraničí už snáď aj hej ale  ako hovorím 

záleží od toho nakoľko ja sa budem vo svojom odbore vzdelávať.“ (študent fotografie, 

vek 23) 

 

Tiež treba brať do úvahy socio- historický kontext celého procesu. Školstvo na 

Slovensku je vnímané ako deficitné v porovnaní so vzdelaním, ktoré poskytujú 

západnejšie európske krajiny. Takýto ideál sa stavia do popredia rozhodnutia isť 

študovať niekde ďalej. Zároveň však z hľadiska financií, jazykovej blízkosti, ako aj 

vzdialenosti od domova je volená Česká republika ako vhodná varianta kompenzujúca 
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nedostatky vnímané doma. Takto vnímaná situácia bola zdôrazňovaná najmä 

u študentiek humanitných odborov, reagujúcich tak na situáciu, kedy v období 

predchádzajúceho politického režimu nemali odbory humanitného typu veľmi živnú 

pôdu pre rozvoj, pričom je v tomto už lepšie vnímaná situácia v hlavnom meste ČR, 

kde je nimi už viac oceňovaná kvalita Karlovej univerzity. 26 

Tiež vzorce sociálnej reprodukcie predávané rodinou v tomto nie sú zanedbateľné. 

S prihliadnutím na koncept Bourdieho, v protokapitalistických spoločnostiach už nie je 

priestor pre neosobnú nadvládu a jej reprodukciu.  Udržovanie sociálnych vzťahov 

v týchto spoločnostiach spočíva výhradne na habite čiže dispozíciách získaných 

pomocou stratégií metodického vzdelanostného investovania.27 Ide o využívanie šancí 

pre zveľadenie kultúrneho kapitálu a úspešnej generačnej reprodukcie a tiež „boom“ 

vo využívaní možností ktoré rodičia nemali. Vyjadrenie rodinnej stratégie je asi 

najexplicitnejšie vyjadrené v nasledujúcom úryvku: 

 „ takže keď si spomenieš na to čo ta ďalšie prilákalo do Prahy? ja som chcela ísť do 

Prahy, lebo som tam mala sestru a možnosti boli ja som chcela isť na nejaký humanitný 

smer a nechcela som už ostávať v Košiciach pri rodičoch, nie žeby sme mali zlé vzťahy 

ale tak sme boli vychované že ideme sestra išla keď som mala 18 tak aj ja“ (študentka 

občianskeho sektoru, vek 25) 

Všeobecné hodnotenie sociálno- ekonomickej štruktúry domáceho prostredia  bolo 

zároveň definované ako málo postačujúce, čo sa odrazilo v najmä v ich postojoch k 

vzdelávaciemu systému.  V tomto treba brať do úvahy aj regionálnu štruktúru 

Slovenska a jej modernizáciu, kedy  sa v prvej hierarchickej úrovni výrazne prejavila 

polarita “región Bratislavy – ostatné územie Slovenska” a až v nižšej rozlišovacej úrovni 

je zreteľná polarita urbanizovanejšie západné Slovensko – vidieckejšie východné 

Slovensko čo sa prejavuje ešte aj v súčasnosti.   Indikátorom toho javu je zjavná 

                                                   
26 PODOBA, J.2007. "Sociálna antropológia v stredovýchodnej Európe: intelektuálna výzva alebo 

anachronizmus?." Sociologický Časopis 1/2007. 

27 BOURDIEU, P. 2002. „Reprodukčné stratégie a formy nadvlády“ Sociální studia,2002, Vol. 8: 71–91. 
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nerovnováha v zamestnanosti medzi západným a zaostávajúcim východným 

Slovenskom. 

Už tento aspekt sa stáva impulzom odchodu do zahraničia a vzdelávania sa v lepších 

podmienkach. Otázny je v tomto posun do hlavného mesta Bratislavy, ktorý niektorý 

KP aj využili. Avšak sa tu vyskytol aj určitý paradox, kedy bola KP vyjadrená väčšiu 

spriaznenosť s Prahou ako Slovenským hlavným mestom. 

 „Bratislavu nemám rád ako mesto určite sa tam necítim že tam by som bol ako doma 

že tam mám niečo budovať furt to je že úplne prechodne a Košice celkom sú tu mesto 

ale som tu celkom dlho možno sa tu niekedy vrátim za niekoľko neviem koľko“ (študent 

nových médií, vek 25) 

A ten istý KP sa vyjadril o vnímanom prostredí ČR. Takéto závery vyplynuli zo 

skúsenosti nakoľko v Bratislave študoval Bc. a v Prahe bol na výmennom pobyte 

zároveň ČR frekventovane navštevuje. 

 „ A ako vnímaš Prahu ako mesto? A ako vnímaš Českú republiku? Alebo ako to 

vnímaš v rámci prostredia? Mne to príde že ako furt sme bratři, že zároveň je tam aj 

kopec Slovákov ja som hlavne zo Slovákmi kecal ale furt mi to pripadá že som vlastne 

doma neberiem to tak ako zahraničie”(študent nových médií, vek 25) 

Ďalší z rozhovorov nám ponúka pohľad na videnie rozdielnosti medzi metropolami, 

kedy je cieľom dostať sa skôr do kosmopolitnejšieho prostredia. Tiež je zaujímavým 

vyjadrením konflikt medzi východom a západom SR. 

 „Tak Košice sú malé mesto na mňa ja mám rád veľké mesta a Bratislavu nemám rád z 

večného súboja východu a západu proste Blavu nemám rád a nepresvedčila ma 

Bratislava že by som to mal nejako zmeniť a ani nie kvôli „Blavákom“ ale kvôli ľuďom 

ktorý sú novopečený „Blaváci“ je tam veľa rozčuľujúcich ľudí na to že je to dosť malé 

mesto a škaredé takže tak Banská Bystrica to je ešte väčšia džura.“ (študent fotografie, 

vek 23)   
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Pri hľadaní koreňa príčin medzinárodnej migrácie sa uvádza že ide skôr o produkt 

vznikajúcich možností,  ako o produkt nutnosti.   Výsledky výskumu poukazujú na 

snahu rozširovania poľa možností.  Zároveň však v danej lokalite vzhľadom k jej pozícii 

voči ostatným krajinám EÚ tu  máme stále významné „push faktory“, ktoré stimulovali 

dané rozhodnutia odchodu. 

Impulzy  boli tvorené jednak reálnymi možnosťami kariérneho rastu a osobnej 

perspektívy, ktoré poskytuje východná metropola Slovenska. Tie boli interagované 

s ich individuálnymi ambíciami a vnímanými možnosťami pre posun. V rozhovoroch 

zaznamenané aspetky podnecujúce rozhodnutie opustiť svoju rodnú krajinu a vydať sa 

za hranice, by sa dali zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 

1. produkcia veľkého počtu absolventov vysokých škôl na Slovensku, z čoho 

vyplýva  znižovanie hodnoty dosiahnutých diplomov na trhu práce (tento 

aspekt je najčastejšie spomínaný v súvislosti s úrovňou humanitných odborov, 

zároveň prevedený výskum poukázal, že sa aj v iných typoch odborného 

vzdelávania boli opísané nepostačujúce podmienky) 

 

2. menšia šanca sa zamestnať v danom odbore (v tom prípade nejde o úplnku 

absenciu pracovných ponúk, ale skôr o nedostatok príležitostí, ktoré by 

zodpovedali očakávaniam a nárokom  vzhľadom k patričnému vzdelaniu ) 

 

3. nedostatočne konkurenčné prostredie determinované pomernou lokálnou 

izolovanosťou tohto mesta aj zároveň geografickým umiestnením na východe 

krajiny, pričom pri uvažovaní o možnostiach Euro-občana sú dané pomery 

porovnávané zo stavom trhov západnejších krajín. 

 

Pri porovnávaní pull a push faktorov determinujúcich pohyby populácie treba brať do 

úvahy aj ich vzájomnú previazanosť kedy na mikro- úrovni jedinca pôsobia hlavne pull 

faktory ktoré vyvárajú víziu lepšieho života niekde v zahraničí push faktory sú 
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spôsobné lokálnymi podmienkami, ktoré sú produktom štátu a jeho postavenia 

v svetovej ekonomike ako globalizačného faktoru sveta. 

 

2.1 Premena kultúrnych podmienok Slovenska po roku 1989 

     Ideológia predošlého režimu po revolúcii dožila svoje posledné výdychy, čím 

 vytvorila priestor pre nástup celospoločenského prijatia novej slobodnejšej 

spoločenskej formácie opierajúc sa o myšlienky demokratizácie a liberalizácie. 

Prekonanie reálne- socialistickej formy vládnutia a teda pádom celého východného 

„komunistického“ bloku malo svoje špecifiká. K tejto zmene došlo v priebehu krátkeho 

obdobia, bez výskytov zrejmých foriem politickej avantgardy, alebo príliš silnej 

opozičnej organizácie a tiež bez významnejšieho krviprelievania. Najviac oproti 

ostatným revolúciám, ku ktorým došlo od roku 1789 bolo zrútenie sovietského bloku 

zaujímavé aj v tom, že sa nesnažili ako tomu bolo takmer vždy vytvoriť niečo nové, 

alternatívu k dominantnému svetovému poriadku, skôr sa usilovali o konformitu 

s týmto poriadkom. O čo najrýchlejšie a najmenej bolestivé posilnenie a zatlačenie do 

toho , čo bolo považované za nastupujúcu normu či to bolo civilizácia demokracia 

Západ alebo moderná doba.28 

Prudký vývoj, ktorý zaznamenala západná spoločnosť viedol k vypracovávaniu 

konceptov , ktoré naznačujú že takéto premeny viedli k vzniku novej civilizácie 

a globalizáciou a technizáciou sveta aj vzniku novej nadnárodnej  svetokultúry. O popis 

zmien, ktoré sa udiali v západnej spoločnosti sa pokúsil už aj Patočka, ktorý ju označil 

za nadcivilizáciu. Táto nadcivilizácia by mala mať o čosi menej a o čosi viac ako 

predchádzajúca civilizácia. Jeho výklad o modernej racionálnej nadcivilizácii odhaľuje 

nie jeden konflikt v jej vnútri, ale tiež jej zásadný paradox. Konflikt, ktorý sa do 

konkrétnej historickej situácie prvej polovice 20. storočia premietol ako boj medzi 

umiernenou a radikálnou verziou nadcivilizácie tj. medzi liberálne demokratickým 

západom a komunistickým východom. Aj keď následná budúcnosť ukázala náklonnosť 

vývoja v prospech západnej civilizácie jej ďalšie fungovanie ukázalo že presadená  

                                                   
28 BOOTH, Ken a Steve SMITH. Současné teorie mezinárodních vztahů.  Brno: Barrister & Principal, 2001, Pp.50 
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„nadcivilizácia“ nie je schopná odpovedať na všetky ľudské otázky, čiže tým nemôže 

byť dostatočným rámcom politického a osobného života.29 

Názorová liberalizácia otvorila cestu diskurzu o tom, ktoré cesty spoločenského vývoja 

sú tie správne? 

V nadväznosti na individualizačný trend spoločnosti a nárastom možností prežívania 

života hľadania a aplikovania hodnôt a v súvislosti so sekularizáciou spoločnosti, ktorá 

mala za následok posun otázky viery a z toho vyplývajúcich ďalších otázok do oblasti 

voľby jednotlivcov sa dostávame v zásadných otázkach života k absencii presne 

stanovených rámcov. V tom ide aj o postupný rozklad starých spoločenských štruktúr, 

ktoré sa opierali o tradičné rozdelenie rolí, užšie vymedzené sociálne mantinely, či 

hierarchie a či presnejšie vymedzenie toho čo je alebo  nie je žiadané.  

Výskum sledujúci premenu a prerod spoločnosti z tradičnej na modernú so zameraním 

na rodiny žijúce na Slovensku prevedený medzi rokmi 1995- 1996 definoval 

charakteristiku premeny v 4 základných bodoch: demokratizácia(v otázke genderu 

a premeny rolí z tradičnej patriarchálnej domácnosti), individualizácia(do popredia sa 

dostáva význam osobnej voľby a individualizácia názorov), dynamizácia(potreba 

adaptability voči zmenám), pluralizácia (tvorba vlastných vzorov spávania a prerod 

rodinných štruktúr). 30 

Zatiaľ čo boli takéto spoločenské ideály na západe preverované už niekoľkými 

generáciami, čo má za následok rôznorodosť spoločenských orientácií či kultúrnych 

hybridácií ,ktoré sú spôsobené nie len vnášaním nových kultúrnych prvkov ale aj 

záujmu pokrokovej spoločnosti takéto prvky prijať, rok 1989 otvoril cestu pre 

intenzívne prenikanie nových kultúrnych prvkov a modelov do krajín, ktoré sa 

pôsobením politického režimu niekoľko desaťročí voči takýmto modelom vyhraňovali 

či izolovali.  

                                                   
29 ÁRNASON, Jóhann Páll, 2010. Ladislav BENYOVSZKY a Marek SKOVAJSA. Dějinnost, nadcivilizace a modernita: 

studie k Patočkově konceptu nadcivilizace. Praha: Togga, 

30 Porov. Filadelfiová, Jarmila; Guráň, Peter „Traditional Versus Modern: Changes And Life Of Present Families“ 

Slovak Sociological Review (1/1997), Pp.1-2. 
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V dôsledku týchto zmien sa skúmaný komunikačný partneri ocitli v mnohých 

aspektoch kontrastne orientovanej spoločnosti ako ich rodičia vyznačujúca sa 

liberálnejšou orientáciou a vyzdvihovaním slobôd jednotlivca.  

Okrem politickej transformácie sa o niečo ďalej posunul aj rozvoj technológií a ktoré 

ešte vo väčšej miere zaplavujú medzinárodný trh, ktorému sa po politickej 

transformácii a svetovo pôsobiacej liberalizácii otvorilo aj Slovensko. Okrem 

technologických revolúcii, ktoré znamenali prudký rozvoj naplňujúc trh novými 

vymoženosťami nastala aj premena pohybu v čase a priestore. Modernizáciou 

spoločnosti nastala aj transformácia sociálneho času a tým aj kríza kontinuity 

životných dráh. Dnes sa životné dráhy v minulosti viac inštitucionálne ukotvené 

fragmentujú na samostatné epizódy, z ktorých má každá svoju minulosť, prítomnosť 

a budúcnosť. Následok toho procesu sa prejavuje v rôznych vzorcoch činností, 

spôsobov interpretácie reality a stavby  identít životných štýlov a ďalších častí 

spoločenského života. 31  Okrem fragmentácie životných epizód nastáva predlžovanie 

jednotlivých etáp ako je nástup do zamestnania, odchod od rodičov, tiež predlžovanie 

fázy aktívneho veku ako aj oneskorenie dospievania. 

Komunikačný partneri vo svojich spontánnych odpovediach sa nie raz vyjadrovali o 

svojich skúsenostiach a postojoch z transformovaným svetom napríklad pri hodnotení 

ešte stále pôsobiaceho kontrastu východnej  a západnej spoločnosti vyjadrenom 

porovnávaním rodnej ešte stále transformujúcej sa krajiny z ekonomicky 

vyspelejšími krajinami západnej Európy či Severnej Ameriky alebo tiež navštívenými 

východnými krajinami. Postoje boli v tomto formulované individuálne, kedy sa 

v zásade neprejavilo úplne stotožnenie sa ani s jedným typom štrukturácie 

spoločnosti. Explicitne bol vyjadrované ambivaletnté postoje k prejavom kapitalizmu, 

globalizácie, ale aj zaostalosti východu reagujúc tak  na konkrétne skúsenosti zažité 

doma aj za hranicami.  

                                                   
31 Ruspini, Elisabetta (Editor); Leccardi, Carmen (Editor). 2006. New Youth? : Young People Generations and 

Family Life.  Abingdon, Oxon, GBR: Ashgate Publishing Ltd, 2006. ebrary collections.  Pp.15 
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Takýto typ postojových vymedzení je jednak produktom individuálneho úsudku, 

zároveň by sa v tejto ambivalentnosti dali nájsť spoločné črty, ktoré sú do určitej miery 

ovplyvnené aj špecifickými časovými a geografickými súradnicami na základe ktorých 

sa odvíjajú špecifické charakteristiky skúmanej generácie.   

Za základ vymedzenia generácie istej vekovej skupiny môžeme považovať ako 

kritérium relatívnej homogénnosti s prihliadnutím na socializačný kontext. V tomto 

hovoríme o skupine, u ktorej je značná aj sociálne statusová homogenita aj keď pri 

takomto  generačnom vymedzení to netvorí podmienku.32 V tom ide aj o celkovú 

orientáciou jedincov ktorých ďalšie smerovanie určuje aj rodinné zázemie a snaha o 

hľadanie úspešných životných stratégií. Pri skúmaní kultúrnych determinant nás však 

zaujímajú celkové kultúrne charakteristiky, ktoré sú vnášané do nových prostredí, kde 

človek vstupuje s určitým nastavením, ktoré je tvorené jeho vlastnou kultúrou a tiež 

osobnými dispozíciami. 

Ako neskôr ukážu aj ďalšie výsledky výskumu aj napriek snahe k otvorenosti sa KP 

úplne nevyhli ovplyvneniu vyplývajúceho z ich domáceho kultúrno- sociálneho 

kontextu. Táto generácia sa nachádza niekde medzi selektívnym prístupom prijímaní 

novej spoločenskej konštitúcie a zároveň snahou zbaviť sa vímaných, v niektorých 

oblastiach možno ešte stále pretrvavajúcich deficitov tej predošlej. 

Vo výpovediach sa podarilo zaznamenať aj určitý postoj k našim končinám a to ako ku 

krajinám bývalého sovietskeho bloku s ešte pretrvávajúcimi  stopami, ktoré sa 

prejavujú nie len na hospodárskom stave krajiny. Transformáciou na iný typ 

spoločnosti tvorenej premenou politického režimu nestihla prejsť ani celková štruktúra 

spoločnosti prejavujúca sa  v pretrvávajúcich vzorcoch správania sa, pomenovaných 

ako „post socikovské stavy“. V tomto môže ísť o ďalší z podnetov, ktoré pociťuje mladý 

človek s formujúcimi sa potrebami Euro-občana túžiaceho oprostiť sa od týchto 

pretrvávajúcich vplyvov, kedy je zintenzívnením medzinárodnej komunikácie 
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sprostredkovaný svet nových možností spoločností z pokročilejšou modernizáciou 

historicky formovaných iným typmi spoločenských zriadení. 

.„Slováci nemajú prirodzené sebavedomie na svoj národ ale že vlastne aj v hymne je že 

povstaňme a vždycky je tam niečo také že my sme ako ešte skrytý a ešte príde kde 

vstaneme a sme taký nejaký ako... to vnímam oprosti cudzincom že sú tam ešte také 

post socikovské stavy ešte aj teraz to stále cítiť napr. som bol Anglicku a som tam 

všimol že starý ľudia sú viac uvoľnenejší a sú menej konzervatívny, sú odvážnejší sa viac 

svojsky chovať obliekať a nemajú až také zábrany podľa mňa.“ (študent nových médií, 

vek 25) 

Kultúrny vývoj v oblasti východnej Európy bol ovplyvnený pro- americkým postojom, 

ktorý tvoril požadovanú alternatívu k dominujúcemu sovietskemu zväzu. V tomto 

budeme hovoriť o Východo- európskom prostredí  determinujúce uvažovanie KP.  

Krajinám strednej a  východnej Európy potom následne trvalo ešte niekoľko rokov, 

kým sa priblížili západnému modelu , ktoré ešte aj v súčasnosti vykazujú určité známky 

zaostalosti pre výrazné odlišnosti organizácie spoločnosti za čias komunizmu. Eufória 

prameniaca z víťazstva západných krajín a zrejme USA začala intenzívnejšie narážať na 

medzery, kedy dojem neobmedzenosti zdrojov a možností musel predsa len raz 

prasnúť pri pohľade na štátny dlh či pokles hodnoty amerického dolára.  Prílišné 

sústredenie sa na osobný prospech sa len málo  dotýka blahobytu človeka v širšom 

slova zmysle, primeranému svetu rastúceho rizika, rôznorodosti a vzájomnej závislosti. 

Je to zastaraný sen, hlboko zakorenený v mentalite niektorých priekopníkov, ktorý sa 

dávno stal anachronizmom. Na túto tézu amerického sociálneho teoretika Jeremyho 

Rifkina reagoval Wallerstein argumentáciou, že americký sen je snom o ľudských 

možnostiach, ktoré spočívajú v maximalizácii ľudského potenciálu a ľudského 

komfortu pričom Spojené štáty trpia neschopnosťou takýto sen uskutočniť. 33 

                                                   
33 CHRASTINA, Karel. Přežije Západ svůj úspěch?: euroamerická civilizace v pasti. Vyd. 1. Příbram: xPrint, 2012, s. 
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Tento vývoj mal aj následný vplyv na vytváranie viac skeptických postojov k 

západnému svetu, ktorý je viditeľný aj v jednotlivých vyjadreniach KP. 

 

„A tej Indonézii to bolo o niečom inom opačný pohľad na celý ten proces čo sa deje s 

celým tým kapitalizmom celý ten posun od západu po východ takže sa to posúva ten 

kapitalizmus celý ten marketing a to baženie po pekne zabalených vecičkách tam sa to 

odrážalo v tom že ľudia chceli mat bielu pleť sa tam predávali cukríky nezmyselne 

zabalené v nejakých obaloch a otvárali sa tam hypermarkety a Mc donaldy teraz je 

tam všetko nové sú tým nadšený a si myslia že je to to. A tu zisťujeme pomaly tí ľudia 

čo sú trochu v pred že to nie je úplne dobré tam je ešte ten boom toho je to tam také 

primitívne“(študentka psychológie, vek 25) 

 

Na jednej strane sa pri hodnotení východných krajín objavuje vnímanie ich zaostalosti 

podložené aj vlastnými cestovateľskými skúsenosťami, kedy si už jedinec zvykol na 

výhody, ktoré sa mu naskytujú doma. Na druhej strane však determinuje postoje 

nedôvera prameniaca z neúspechov a ekonomických kríz, prevládajúceho 

konzumerizmu, či nevýhod globalizovania sveta prameniacich z Západu. Následná 

identifikácia je potom tvorená zmesou dvoch najvýraznejších kultúrnych vplyvov, 

pričom treba pamätať aj na to, že účastníci výskumu už nezažili domáce prostredie, 

ktoré sa formovalo vzhľadom k reálnemu socializmu. Zároveň príchod kapitalizmu sa 

v nich nezakorenil natoľko, aby boli orientovaní vyslovene prozápadne. Z rozhovorov 

však vyplýva, že aj keď nie sú úplné stotožnení s postupom a smerovaním súčasnej 

spoločnosti, na niektoré prvky a výhody prameniace z celkového pokroku, ktorý bol do 

určitej mieri stimulovaný aj rozvojom trhu či globálnym šírením liberálnej demokracie 

si zvykli a prirodzene integrovali do života. Pričom radi využívajú aj výhody takto 

sformovaného spoločenského prostredia a očakávajú že sa im podarí nadobudnúť 

určitý štandard. 

„a ako vnímaš súčasný svet ? Ako čo sa týka toho čo sme sa teraz bavili? no.. tak je to 

úplne dokonalé momentálne skvelá situácia pre ľudí z umenia tu proste EU a ďalšie 
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dávajú proste prachy na to aby sa ľudia kde jak prepájali a kde jak cestovali a v 

podstate preplácajú tieto veci človek nemusí byt nejaká elita“ (študent nové médiá, vek 

25)  

Zjednodušovanie prístupu k programom zameraných na podporu medzištátnej 

mobility a medzikultúrnej komunikácie patrí medzi dôležité podporené činitele 

v pohybe mladých ľudí.  V tom  bola študentmi ocenená najmä ich úloh 

sprostredkovateľov uľahčujúca napojenie sa na mieste inštitucionálne štruktúry kedy 

majú možnosť bližšie nahliadnuť na ich fungovanie zvnútra, tiež sa tým zvyšuje 

pravdepodobnosť nadobudnutia významných sociálnych kontaktov nakoľko sú 

v prostredí z inými študentmi.  

 

 

 

2.2 Slovensko ako člen EÚ, migračná a vzdelávacia politika 

 

Pokusy o integráciu Európy sú známe už z histórie, kedy sa za prvý výraznejší pokus 

počíta expanzívna politika Karola Veľkého. Vhodné podmienky pre spojenie 

európskych národov však vznikli  až  po studenej vojne, kedy sa jej vývoj priklonil 

k výhre západu.  Z radov západných  politikov následne bolo počuť ohlasy, ktorých 

reprezentáciou bol v roku 1946 prejav Winstona Churchila na uviverzite v Curychu, kde 

vystúpil so žiadosťou o založení Spojených štátov Európskych.34  V zámere takejto 

vzájomnej kooperácie bola nutnosť hospodárskeho prepojenia, ale zároveň aj snaha 

predísť ďalším konfliktom. 

Tento vývoj bol podľa amerických antropológov reakciou na deštruktívne dôsledky 

prvej a druhej svetovej vojny, kedy sa polarita medzi východom a západom premenila 

                                                   
34 Porov. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. 2009.“ Evropská unie.“ Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultur.  



41 

 

na tendencie europeanizácie. V tomto procese, ktorý v poslednej dobe akceleruje má 

dve smerodajné dimenzie, a to teritoriálnu a ľudskú.35 

Po vytvorení Európskej únie sa ústrednou témou stala otázka multikulturácie 

a orientácií migračných politík, ktoré prešli rôznym vývojom v pokusoch o nastolenie 

rovnováhy v regulácii a otvorenosti krajín voči imigrantom. 

Medzi krajiny s najliberálnejšou migračnou politikou patrili na začiatku Európskej 

integrácie Anglicko, Nizozemsko a Švédsko. Pri vzraste prisťahovalcov sa ale otvorili 

otázky kultúrnej a náboženskej tolerancie a ochrany toho domáceho národného. 

V Európe sa už na začiatku sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia začala 

presadzovať pro- imigračná politika a to najmä Spolkovej republike Nemecka 

a Francúzsku. V každej z týchto dvoch krajín pracovalo v tej dobe  okolo dvoch 

miliónov cudzích pracovníkov a celkovo v hlavných európskych krajinách pracovalo 

vyše 6 miliónov cudzích pracovníkov. Hlavnými krajinami pôvodu týchto pracovníkov 

boli Taliansko, Juhoslávia, Turecko, Španielsko, Portugalsko teda menej ekonomicky 

vyvinuté krajiny Európy.36 

Proaktívna migračná politika sa rozvinula do programov integrácie ktoré napr. 

v Nizozemsku znamenali vytvorenie prisťahovaleckých pravidiel, ktoré znamenali 

prihlásenie sa k základným normám a normám nizozemskej spoločnosti. 37 

Tieto pravidlá sa viac týkajú jedincov prichádzajúcich z odlišných kultúr a kontinentov. 

V rámci migrácie medzi štátmi EÚ je mobilita občanov pomerne nízka a je vnímaná za 

menej problematickú,  pričom je skôr očakávané že prispeje k znižovaniu 

nezamestnanosti v Európe. Snaha EÚ je preto vytvárať bezbariérové prostredie 

                                                   
35 Hloušek, Vít. 2004.“ Proces europeanizace a politické strany v kandidátských zemích.“Sociální studia: 93-108, 

Pp. 94.  

36 Vavrejnová, Marie.2004. "Mobilita pracovní síly před a po vstupu ČR do EU." Praha:CERGE.Pp.195. 

37 Porov. Baršová, A.2005. „ Integrace přistěhovalců v Evropě od občanské integrace k multikulturalismu a zpět.“ 

Konferenční příspěvek. Dostupné z www. varianty. cz  
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zabezpečujúce voľný pohyb vo forme legislatívy prenosu sociálneho poistenia štatútu 

občianstva EÚ, či internetovým systémom EURES.38 

Tiež sociálne a ekonomické prostredie v podmienkach európskej únie  poskytuje stále 

nové príležitosti vzdelávania a zlepšovania svojej kvalifikácie. Zrútenie centrálne 

plánovaných ekonomík v strednej a východnej Európe viedol k migrácii mnohého 

obyvateľstva  do ekonomicky vyspelejších krajín.  39 V tomto sa k migrácii za prácou 

pridala intenzívnejšia migrácia za vzdelaním. Ekonomicky sa transformujúce prostredie 

menej vyspelých štátov podnecuje k využívaniu možnosti ponúkaných v rámci  

investície EÚ do ľudských zdrojov poskytovaním vzdelávacích či pracovných 

programov. 

Smernice pre činnosti Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže 

pre obdobie rokov 2000- 2006 pôsobili v šiestich oblastiach: 

1.. Mobilita učiteľov a študentov 

2. Virtuálne Mobilita vytváraná novými informačnými komunikačnými technológiami 

3. Kooperatívny stránky na celoeurópskej úrovni 

4. Výučba cudzích jazykov Rozvoj kultúrnych Vedomosti 

5. Rozvoj inovácií na základe pilotných projektoch nadnárodných Partnerstvo 

6. Zdokonaľovanie informačných zdrojov o európskych záležitostiach.40 

Podpora mobility študentov zo strany EÚ bola využitá aj účastníkom kvalitatívneho 

šetrenia, ktorý sa zúčastnil na rezidenčnom pobyte :  

 „som bol v Anglicku tak som bol na rezidenčný pobyt a tiež niečo som mal preplatené 

ale niečo som musel platiť bola to ako polorobota polodovolenka“ 

                                                   
38 LACINA, L., RUSEK.A. 2007. „Evropská unie: trendy, příležitosti, rizika.“ Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, Pp. 44 

39Rossitsa R., Vladimirova K. .2004. Migration from central and eastern Europe: the case of BulgariaSEER  South-

East Europe Review for Labour and Social Affairs (SEER  SouthEast Europe Review for Labour and Social Affairs), 

issue: 03 pages: 730, on www.ceeol.com. 

40 Brdek, M., Vychová, H. 2004. Evropská vzdělávací politika. Programy principy a cíle. Praha: Aspi Publishing.Pp.  

34. 
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Košice sa tiež stali Európskym hlavným mestom kultúry roku 2013 , z čoho pramenili aj 

ďalšie možnosti podpory a to hlavne pre študentov umeleckých odborov. Výsledkom 

súčasnej výraznej akcelerácie aktivít projektového tímu Košice – Európske hlavné 

mesto kultúry 2013 je najmä zdynamizovanie spolupráce so všetkými 

zainteresovanými subjektmi miestnej i regionálnej samosprávy, súkromného sektora a 

univerzít pri rozvíjaní kreativity a kreatívnych odvetví v Košiciach a regióne41 

Táto podpora rozvoja kultúry v Slovenskej metropole síce do určitej mieri zatraktívnila 

domáce podmienky zároveň subjektívny postoj zaznamenaní v rozhovoroch vyjadruje 

pociťovaný rozdiel vo vzťahu obyvateľstva a kultúry:  

 

„jak som bol tej Británii v Bristole tak to je fakt mesto čo šialene investuje do kultúry 

tam som bol v offise a bola tam company ktorá nerobí nič iné iba zháňa sponzorov 

začínajúcim umelcom čo robia hry filmy hocičo ... čo je isté tam tá kultúra je ďalej a 

hlavne ľudia sa na to pozerajú akoby prirodzenejšie aj cez peniaze tu sa to berie stále 

tak že je to kultúra že na to nejdú veľké peniaze a že sa tak nejako hráš a že sa to 

neberie nejakým spôsobom až tak vážne a tam to berú šialene vážne všetci vedia že to 

je aj o zárobku a vedia to aj tí študenti aj tí ľudia ako a mám pocit že to vedia ja lepšie 

manažovať že vedia ako čo obnáša manažment tej veci čo človek chce robiť to umenie 

tam bolo toho kopec“ (študent nové médiá, vek 25)  

Medzi ďalšie ciele štrukturálnej politiky Európskej únie patrí aj odstraňovanie 

nerovností v ekonomickej a sociálnej oblasti medzi jednotlivými regiónmi EÚ. 

Informatizáciu spoločnosti chápe Európske spoločenstvo ako jednu zo základných 

priorít, z tohto dôvodu informačné a komunikačné technológie sú oblasťou, ktorú EÚ 

podporuje nielen na politickej úrovni, ale aj na úrovni technologickej42 

V tomto sú snahy EÚ jasné vnímajúc Európske spoločenstvo krajín ako jeden element, 

čo má byť výhodné pre všetkých členov. Ekonomická centralizácia EÚ však priniesla 

                                                   
41 http://www.kosice2013.sk/ 

42 Korcová, Z. 2004. "Informačná spoločnosť a SR." Zborník z vedeckej konferencie „Aktuálne problémy riešené v 

agrokomplexe : 539-545. 
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okrem výhod prameniacich z podpory eurofondov aj určité riziká takto konštituovanej 

menovej politiky, v ktorej sa  za posledné roky prehlbuje kríza. Na takéto dôsledky 

doplácajú o to viac ekonomicky slabšie a menej sebestačné štáty, medzi ktoré patrí aj 

Slovensko.    Po roku 1989 ďalším zlomovým obdobím bol rok 2004, kedy nastalo jeho 

prijatie do spoločenstva Európskych štátov, kedy mu to okrem spoluzodpovednosti 

a rizík prinieslo aj ďalšie výhody v podobe možnosti voľného pohybu obyvateľstva 

zabezpečených schengenským priestorom. Tento impulz podnecujúci k migrácii by mal 

viesť k zvyšovaniu produktivity celkovej EÚ,  zároveň to pre Slovensko znamená „brain 

drain“ a odchod potenciálu, ktorý by mohol prispieť k zlepšovaniu domácej 

ekonomiky. 

Brain grain je v tomto otázny, kedy skôr nastáva cirkulácia pracovných síl. Ďalšou 

možnosť prílivu  kapitálu  pre vysielajúce krajiny sú transnacionálne spolupráce, 

ktorým predchádza migrácia jednotlivcov a záujem takejto kooperácie. 

Mzdové rozdiely medzi Slovenskom a ostatnými štátmi sa stali tak ako predpokladajú 

neoklasické teórie migrácie motivujúce pre aktivovanie vĺn pracovnej mobility.  V roku 

2004 bola priemerná mzda vo napr. vo Veľkej Británii 6.5 násobne vyššia ako na 

Slovensku, čo by sa dalo považovať za jasný ukazovateľ lepšej možnosti navýšiť svoj 

mesačný príjem, čo mnoho ľudí aj využilo.43 Nie každý takto motivovaný posun do 

zahraničia končí žiadaným úspechom a reálnym zárobkom. V praxi sa takéto migračné 

posuny odvíjajú od osobnej stratégie mnohých ďalších faktorov, kedy tiež treba 

počítať aj s prvotnými nákladmi a zvýšenými výdavkami v hospodársky rozvinutejšej 

krajine. Otázkou je aj, k akým profesiám je jedinec schopný získať prístup a aké nároky 

sú na neho kladené, pričom často ide o práce, o ktoré má domáce obyvateľstvo menší 

záujem. V prvej vlne rozhovorov sa podarilo zaznamenať jeden prípad migranta, ktorý 

hovoril o svojich skúsenostiach nekvalifikovaného pracovníka pracujúceho k krajinách 

EÚ, ktorý sa po neúspechoch  v zahraničí rozhodol venovať podnikaniu v domácej 

krajine. 

                                                   
43 Bahna.2011. „Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie“. Vydavateľstvo: VEDA, Pp. 26  
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Hej no povedal som si že bude ideálne keď si pôjdem zarobiť love niekde do zahraničia 

a tak som sa ocitol v Prahe,  Severnom Írsku, Anglicku a podobne síce sa mi žiadne 

love(peniaze) nikdy nepodarilo zarobiť ale bol som tam schopný nejako sám existovať 

Aké práce si tam robil? Robil som tam iba debilné práce raz som v Prahe robil 

„nedebilú“ prácu. To bolo ako vždy v Anglicku som nevydržal nikdy dlhšie ako 4 

mesiace aj keď naposledy to bolo pol roka ale z poslednej práce ma tiež vyhodili ale to 

bolo kvôli tomu že v podstate fakt že v tej práci som bol aj trochu spokojný bol to 

veľkosklad z knihami v strede Anglicka v podstate a tam som bol veľmi spokojný ale raz 

sa tam proste vystriedal jeden manažér a veľmi mu vadilo že...až tak nerešpektujem 

nejaké pravidlá... tak ma vyhodili.(výrobca soundsystémov, vek 27) 

 

Zaujímavý názor relativizujúci trendy lepších zárobkov v zahraničí tiež zaznamenaný 

v prvej vlne rozhovorov obhajujúci nechuť vybrať sa do zahraničia primárne s cieľom 

lepšieho zárobku :  

K tej práci v zahraničí by som chcel dodať že je to taká ilúzia mladých ľudí že keď 

zarobia v Anglicku 1000 libier že vlastne je to lepšie ako tu zarobiť 400 lebo v 

skutočnosti si neuvedomujú že v skutočnosti je to currenci a nemá to nejakú reálnu 

hodnotu tie peniaze že človek keď príde do cudzej krajiny ma 1000 euro v ruke a zisti že 

mesačník stoji 100 a najom stojí 5 krát viac a jedlo tiež tak v podstate si zarobí menej a 

menej si vie kúpiť ako doma.(kultúrny organizátor, vek 27) 

Realita je však taká že fluktuácia emigrantov smerujúcich zo Slovenska narastá. Pre 

rôznorodosť existujúcich migračných kanálov, nedostatok dát, imkompatibilné metódy 

evidencie pracovníkov, a obtiažnosť odhadu dát ilegálnych migrantov nie je  schopný 

exaktne kvantifikovať počet migrantov v zahraničí. 44 Podľa odhadov z dát získaných 

štatistickým úradom sa od roku 2000 počet občanov zamestnaných v zahraničí zvýšil 

                                                   
44 Porov. Divinský, B. 2004. Zahraničná migrácia. Slovensko 2004 Súhrnná správa o stave spoločnosti rozšírená a 

prepracovaná verzia, Pp. 4-6.  
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z 49 tisíc na 158 tisíc. Čo znamená približne  3 násobný rast v priebehu 6 rokov 

a pričom tento trend nezaznamenáva poklesy práve naopak. 45 

 

3.Migrácia ako cesta individualizácie 

 

Podľa Durkheima sú modernitou formovaný jedinci vystavovaný životu s mnohými 

fenoménmi sociálnej neprimeranosti. Na rozdiel od spoločností, ktoré zredukovali 

deľbu práce až na najjednoduchší výraz, modernita definuje spoločnosť ako 

komplexnú a heterogénnu, nakoľko sa skladá z rôznych neustále sa rozširujúcich sa 

hierarchizujúcich skupín. Vo vnútri spoločnosti jedinci zvyšujú mieru svojej 

jedinečnosti, čím zároveň vzrastá požiadavka na ich schopnosť flexibility.46 Organická 

spoločnosť je stále závislá na vzťahoch vzájomnej solidarity indivíduí čo je umožňované 

aj napriek vzrastajúcej individualizácii samotnou štruktúrou jedincov nakoľko aj pri 

otvorení priestoru pre vlastnú iniciatívu ostávajú bytosťami sociálnymi. Organická 

solidarita je možná len v miere, v akej má každý člen spoločnosti svoj okruh činnosti, 

teda vlastnú autonómiu nad ktorou nemá kolektívne vedomie moc. Pri jednotlivých 

špecializáciách činností si jedinci vyrátajú vlastné polia, ktoré sa musia aspoň do určitej 

miery nevyhnutne prepájať a kooperovať, aby napĺňali potreby jedincov a tým aj celej 

spoločnosti. 47 

Moderná spoločnosť sa od predošlých typov odlišuje rýchlosťou a rozsahom 

prebiehajúcich zmien, na ktoré je indivíduum nútené nejako reagovať. Plánovanie 

života je procesom interagujúcim so sociohistorickým kontextom a premieňajúcimi sa 

možnosťami, kde smerovať a napĺňať svoje individuálne očakávania. Skúsenosti 

s rôznymi sociálnymi štruktúrami tvorené spočiatku domácim backgoundom čiže 

                                                   
45 Porov. Hajnovičová, V. 2003. Vývoj zamestnanosti v SR a odhad nedeklarovanej práce. Bratislava : 

Progrnostický ústav 

46 MARTUCCELLI, D.2008. „Sociologie modernity: itinerář 20. století“ Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultury, Pp: 25-37. 

47 Durkheim, E. 2004. Společenská dělba práce. Praha:CDK,  
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rodinným zázemím, základom vzdelania. Prví významní dospelí, ako rodičia a učitelia 

tvoria dôležitý prvok v určovaní smerovania jedinca, kedy môžu podporiť 

k vymedzeniu oblastí vhodných pre voľbu a posun. V ďalších fázach vývoja sa však 

jedinec potrebuje rozhodnúť a sebestačne ukotviť v realite, do ktorej oproti predošlým 

historickým obdobiam vstupuje mnoho nových prvkov. Diskontinuita a 

inkonzistentnosť procesu prechodu z adolescencie do dospelosti predstavujú 

fundamentálny rizikový faktor. Mladí jedinci súčastnosti sa musia vysporiadať 

z „štrukturálnymi kontraindikáciami“, ktoré im dávajú možnosť optimalizovať svoje 

životné podmienky a perspektívu. Modernizačná hypotéza predpokladá že pri 

dostatočnosti zdrojov je možné nájsť aj dostatok spôsobov ako sa vysporiadať 

z rôznymi sociálnymi podmienkami. Každý jedinec je zdrojom individuálnych stratégií 

prostredníctvom ktorých sa snaží optimalizovať svoje životné šance na získanie 

žiadanej alebo aspoň akceptovateľnej sociálnej pozície. Tlak spoločnosti a existenčná 

nutnosť priam podnecujú jedincov k hľadaniu produktívnych spôsobov sociálnej 

tranzície avšak tam kde sú kompetencie alebo zdroje nedostatočné môže takéto dianie 

vyústiť do stavov deficitu a neschopnosti zdolať dané prekážky. 48 

 

      Opadnutím niektorých v predošlých generáciách fungujúcich bariér tvorených 

hranicami voči krajinám v niečom vnímaných ako tých pokročilejších má jedinec 

v súčasnosti možnosť vyviazať sa z pôvodného domáceho sociohistorického kontextu . 

Tým získava prístup k novým sociálnym poliam, v ktorých nadobudnuté skúsenosti 

zároveň prispievajú k transformácii toho domáceho a posúvaniu zaužívaného vnímania 

hraníc.  49 

 

Stále ostáva otáznou schopnosť integrácie, kedy aj napriek nárastu rozsahu možností 

pre uplatnenie vlastnej voľby si jedinec pri snahe využiť možnosti prameniace 

                                                   
48 CHISHOLM, L., 1995: European Youth Research. In: Growing Up in Europe. Walter de Gruyter.  

Berlin-NY 1995, s. 21-34 

49 Schoon I. 2014. Planning for the Future in Times of Social Change. Child Development Perspectives  335-341. 

Available from Academic Search Complete, Ipswich, MA. Accessed June 8 
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z premeny sociohistorických podmienok potrebuje nájsť cestu zapojenia sa do 

svojráznych spoločenských štruktúr modelovaných premieňajúcou sa povahou 

inštitúcií, ktoré  nadobúdajú neosobnú povahu a tiež sú zdrojom určitého sociálneho 

tlaku. 50  V tomto ide aj o otázku flexibility, alebo možnosti postupu do iného 

prostredia, či migrácie pre videnie lepšej možnosti tam vonka. 

Túto problematiku dobre vystihuje tento úryvok z rozhovoru, kedy v zamestnaní 

nenastala zhoda individuálnych kritérií kladených na pracovné prostredie a jej náplň, 

a tým s čím tam bol KP s jeho subjektívneho pohľadu konfrontovaný. Tento nesúlad 

bol dôvodom posunu do iného pracovného prostredia a neskôr aj z ďalších dôvodov 

do zahraničia. 

 

„Hneď tak nadviažem na to, že si robil pre tu korporáciu a si ukončil prácu pre nich. 

Z akých dôvodov, keď chceš uviesť? 

Čisto z osobných dôvodov, necítil som sa tam dobre, myslím že som iná krvná skupina  

ľudí ako tam pracujú a nemal som dobrý pocit z toho, tej práce, z tých ľudí, z tej 

atmosféry stálej aj to že v kuse za počítačom sedieť málo tam bolo práce vôbec tam 

nebola challenging formy, že nebolo to vôbec vyzývavé pre mňa a a tak ďalej. Zväčša 

personálne také duševné hodnoty.“(špecialista v IT, vek 24) 

Problém prispôsobenia sa stanoveným pracovným podmienkam bol ešte explicitnejšie 

vyjadrený ku koncu rozhovoru, kde problematika individualizácie nadväzuje na ďalší 

jav a to otázky autority. 

„Či už v umení, alebo podnikaní, alebo IT, alebo zemiaky, alebo kaleráby chcel by som, 

aby som si bol ja šéfom nechcem mať šéfa, ktorý by kázal toto mám robiť, tamto mám 

robiť.“ 

 

Pri otázke individualizácie sa stretávame s dvoma až protichodnými stanoviskami, 

snažiac sa o popis daného fenoménu. Dve extrémne stanoviská sú formulované na 

jednej strane skepticizmom, ktorý stavia voči individualizácii inštitucionálne tlaky, 

                                                   
50 GIDDENS. 2010. „Důsledky modernity.“ Praha: SLON, 2010, Pp.15 
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ktoré plnia funkciu predošlých tradičných spoločenských tlakov. Na druhej strane 

narastajú obavy z úplného rozvoľnenia spoločnosti a jej následného rozpadu. 

Individualizácia nastáva aj rozšírením možností výberu jednotlivca, podľa ktorého sa 

následne definuje, určí svoju identitu a svoj životný smer. Spoločenská forma v ktorej 

sa stráca pevnosť, kde veľa vecí ktoré boli presne určené v rámci očakávaní ako sa 

bude vyvíjať jeho život a postup sú viac úlohou rozhodnutie jedinca v čo obsahuje 

jediné spoločenské očakávanie že k spoločenskému dianiu nadobudne určitý postoj, 

ktorý je zmysluplný „úspešný“. Obsah toho, ako vyzerá úspešný jedinec môže 

podliehať tiež rôznym spoločenským trendom, alebo mýtom, pričom kritériá môžu byť 

tvorené nadobudnutým statusom či schopnosťou byť produktívny a prispievať svojim 

dielom do chodu spoločnosti. Tlakom inštitúcií sa dá cieľavedome podliehať, alebo aj 

voči nim protestovať, pričom bez podpory kolektivity hrozí spoločenské vylúčenie. 

 

Jedinec západných spoločností si však môže vybrať, ktorým smerom sa bude uberať. 

Kedy môže pociťovať túžbu obzrieť sa za ešte starými hodnotami, ktoré mu boli 

vštepované výchovou predošlých generácií, či ísť sebestačne novej spoločnosti 

obsahujúcej plno neznámych. Orientácia jeho osobnosti môže potom obsahovať zhluk 

mnohých faktorov. Vtedy u jedinca vyrastajúceho v spoločnosti, ktorá sa 

modernizovala neskôr, nastáva pretrvávanie  tradičných rezíduí. Tie sú kombinované 

s prílevmi nových kultúrnych prvkov, integrované do aktuálneho diania individuálnych 

aktérov. 

 

3.1 Otázka smeru migrácie 

 

Príčiny migrácie sú tvorené multikauzálou stavbou vnútorných a vonkajších podnetov. 

Motivácia jedinca na odchod je posilňovaná tým, že niekde sú dané podmienky videné 

ako výhodnejšie. Ako už bolo preukázané, snaha o takýto postup je cielená už na 

úrovni vzdelávania. Presun do lepšej životnej úrovne avšak potrebuje zohľadňovať 

šance na úspech takéhoto posunu. Keďže migrácia môže znamenať posun do úplne 
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neznámeho prostredia od ktorého tak povediac človek nevie čo má očakávať, je 

možné že si na úvod zvolí osvedčenejšie a bližšie lokality a to hlavne čo sa týka 

posunov dlhodobých. 

V tomto sa javí ako významný, fenomén enklávy - zahrňujúci v existenciu rozsiahlej 

komunity Slovákov v ČR. Dôležitú úlohu v tomto zohráva spoločná politická minulosť 

a kultúrna príbuznosť oboch krajín, ako aj pretrvávajúcich cezhraničných  sociálnych 

vzťahov.  Prirodzenú príťažlivosť Českej republiky pre Slovákov vytvára aj štrukturálna 

jazyková blízkosť oboch jazykov. Schopnosť sa dorozumieť, pričom každý z národov 

hovorí vlastným jazykom, bola špecifickým a cielene podporovaným znakom 

celonárodnej komunikácie na území spoločného štátu. 51 

Rozvinuté sociálne siete a obdobné kultúrne charakteristiky tvoria v súčasnosti 

dôležitý impulz pre pohyb ďalšej generácie, ktorá sa pri stavbe svojej životnej 

perspektívy vydáva hľadať nové možnosti v západných krajinách. Už západnejšie, ale 

stále blízko sa v tomto javia Brno a Praha. Tie sú často navštevované aj dočasne odkiaľ 

migranti smerujú ďalej do zahraničia, alebo sa vrátia domov. 

U skúmaných migrantov sa podarilo rozlíšiť dve základné tendencie, ktoré sa podieľajú 

na tvorbe kritérií pre migráciu. V prvej sa preukázala selekcia potencionálnych krajín 

na základe vzdialenosti od domova a  následných možností udržiavania pravidelného 

kontaktu s domácim prostredím. Migranti v tomto kladú väčší dôraz na pravidelné 

udržiavanie sociálnych kontaktov, kedy je v tejto kategórii primárna rodina ale aj blízky 

priatelia. Táto tendencia, ktorej podlieha približne polovica KP bola označená, ako 

„hľadanie lepšieho domáceho“. KP v tejto skupine ide hlavne zlúčenie týchto 

osobných priorít s lepším životným štandardom, kedy je na základe týchto požiadaviek 

selektovaný migračný okruh Česko – Slovensko, alebo okruh tvorený štátmi EÚ. 

Migračný okruh znamená miesta, ktoré by boli volené pre dlhodobejšiu migráciu a 

zároveň okrem požadovanej blízkosti od domova v tomto u niektorých zohráva úlohu 

                                                   
51 Kopecký, Kamil. 2004."Slovenština v ČR jako jazyk minority." VARIA XI : 78.  
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aj blízkosť kultúrna. To čo je podrobené ďalšej selekcii je aj celkový charakter krajiny a 

jej sociálne prostredie. 

„do ďalšieho zahraničia určite nechcem ísť neviem čo potom keď tak by som chcela ísť 

na Erazmus pol roka do Holandska kde s tým neurovedným majú na to najväčšie 

predpoklady aby ma ten Erazmus vedel obohatiť v tomto smere ale okrem toho zatiaľ 

to vidím na roky predo- mnou na Česko ale potom čo bude to neviem predpokladať 

budem sa prispôsobovať rôznym okolnostiam rodina a môj partnerský život sú dosť 

také veci tak to budem prispôsobovať tomu čo asi majú väčšiu váhu tieto faktory než 

samotné či budem robiť na nejakom super mieste 

ako nejaká kariéra ? hej áno je to tak  

a to zahraničie nie kvôli čomu? tam budem mat ďaleko od rodičov s ktorými chcem 

mat stále spojenie chcem im pomáhať starať sa o brata potom tí kamaráti čo mám či 

tu či v Košiciach a mi príde zaujímavejšie investovať do momentálnych väzieb či v KE či 

tu ako začínať niekde  spoločenských a do tých štruktúr ako začínať od znova a tam 

vyvíjať ďalšie kamarátstva a vzťahy a všetko od znova kde by už nemali nejakú nieže 

hĺbku to môžu mať kedykoľvek ale radšej investovať tu keď sa tu už niečo 

začalo.“(študentka psychológie, vek 26) 

 

„A čo ťa na tej Amerike tak odpudzuje? Neviem to vysvetliť ale nechcel by som tam 

nejako dlhodobo žiť možno keď tak nejaké stáže ale je to aj ďaleko od rodiny. Tu v 

Európe sa dá navštíviť aj rodina aj držať tie sociálne väzby lepšie a ďalšia vec moja 

mladšia sestra už keď ja budem vyštudovaný je možné že bude vo Francúzku študovať 

zase aj s ňou aby som nejaký kontakt udržoval“ (študent farmácie, vek 26) 

 

„ako si to pociťoval keď si bol niekde v inej krajine čo sa týka toho prostredia a 

možnosti sa začleniť? Tak najdlhšie som bol v Írsku a tam som sa zintegroval čo ja 

viem tam som sa bavil väčšinou z Írmi ale aj tak to trvalo tak 3 roky ale ja tak som 

nebol tak dajako zintegrovaný ako tu v Košiciach toto je tu jedno veľké plus Košíc. Ale 
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Íri sú divný treba si nájsť niečo ekvivalentné k povahe ako tvojej myslíš? No skôr ako ku 

nášmu národu .a to sa odvíja aj od prostredia aj od aktivít ktoré sa tam dejú a tam v 

okolí Álp je to strašne super ako blízko aj Slovensku ale takému ideálnemu lebo zas na 

Slovensku nie je až tak. A ktoré krajiny by teda prichádzali do úvahy? Na základe 

skúseností viem že by som sa nevedel stotožniť z Neeurópskymi kultúrami najviac sa mi 

páčilo v Taliansku. ( špecialista v IT, vek 26) 

 

Druhá výrazná tendencia od ktorej za následne odvíja aj výber vhodnej krajiny pre 

migráciu bola skôr o dávaní dôrazu na využitie väčšieho množstva šancí. Ide o snahu 

pohybu v svetovom spoločenstve, kde prevyšuje ochota podstúpiť riziko a snaha zažiť 

niečo diametrálne odlišné, či obohatiť svoj rozhľad a viac rozšíriť pole možností, čo by 

prevýšilo potreby udržiavania pravidelných sociálnych kontaktov.  KP by v tomto boli 

ochotní pri vzniku nejakej atraktívnej možnosti presunúť na do ktorejkoľvek krajiny, 

alebo dokonca si tu možnosť vytvoriť vlastným záujmom. Táto tendencia sa objavila u 

druhej  polovice KP a bola kategoricky označená ako „všade doma“ a ich migračný 

okruh by sa dal nazvať svetový. 

 

 „že čo je pre mňa podstatné? že tak geograficky aby som bol niekde no ja neviem... 

zmena je istá ako nefixujem sa na miesto, nefixujem sa na ľudí, nefixujem sa na nič 

jediné  čo je  v mojom ponímaní je zmena stále sa niečo mení a pre mňa je dôležité, 

aby som vedel spracovávať tieto zmeny nejakým spôsobom, ktorý je pre mňa blízky, 

aby som mal z toho dobrý pocit lebo všetko sa mení neustále ak by mi niekto povedal 

že budem v New Yorku o mesiac tak poviem OK  ak by mi niekto povedal že budem v 

Bratislave tak budem v Ba.. Je mi to vlastne jedno ľudia sú približne všade takí istý, ale 

je mi to jedno kde som nie je vôbec že ten dobrý pocit musím mať v Košiciach ten 

dobrý pocit môžem mať v Prahe aj všade inde to je čisto v tej hlave dobrý pocit nie k 

tej asociácii k tomu miestu“ (špecialista v IT, vek 24) 
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 „Musím dokončiť diplomovku aby som si dokončila tu školu blbú, nech už sa nemusím 

vracať do Prahy a moje plány sú presvedčiť svojho frajera aby sme išli niekde ďaleko 

preč napr. do Číny, ale vyzerá to najskôr asi tak, že budeme v Holandsku 

rok.“(študentka občianskeho sektoru, vek 26) 

 „a kde by si chcel možno teoreticky žiť v ktorej krajine? Neviem, vysnívaný je asi New 

York. Tam je rozvinutá scéna, tam je dobré miesto kde byť, keď by niekto v tomto 

období zapísaný do dejín umenia tak bude žiť v New Yorku, alebo mať minimálne 

dobrý kontakt s tou scénou, alebo byt súčasťou tej scény, lebo tam sa to deje. Európa 

už sa točí v bludnom kruhu čo sa týka nejakej kultúry a kde niekto robí niečo čo je 

zaujímavé teraz a je Európan je z Európy je to určitá parafráza na to čo sa deje v 

Amerike ale to sa môže zmeniť .Vravím, tam kde sa niečo deje možno ešte Ázia to je 

tiež ešte taká haluz ale tak reálne to nevidím na nejaké okolité veľkomesto“ (študent 

fotografie, vek 23) 

 

Otázka miesta migrácie môže byť niekedy riešená spontánnymi či viacej impulzívnymi 

posunmi. Však aj v tom je zachytávaný subjektívny zmysel vo videní atraktivity daného 

miesta. Za menej predvídateľný vplyv, ktorý však môže výrazne zakriviť jednotlivé 

migračné trajektórie  by sa dali považovať partnerské vzťahy. Táto problematika bola 

vo výskume zachytená iba okrajovo, ale tiež sa nedá opomenúť v analýze aspektov 

ovplyvňujúcich smer migrácie. 

„tu neviem je to také záludné, mám frajerku a ona proste chce ísť silou mocou dakde že 

nie Košice tu  nie nie ale to som plánoval že ísť do Nemecka aj pred tým vlastne som to 

mal veľmi naplánované bo som mal frajerku, ktorá mala odísť do Nemecka a ja som 

mal ísť za ňou ale nevydržalo to nie že by si tam zriešila nejakého iného chalana ale ju 

to nebavilo proste na diaľku 4 mesiace či koľko s neurčitým výsledkom ona išla do 

Hamburgu potom ja som tam prišiel ako že je tam fajn ale neviem sa mi to tam nepáči 

nie sú tam hory“ (špecialista v IT, vek 26) 
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 Tiež sa v  tomto  ukazuje aj problematika transnacionálnych partnerských vzťahov, 

kedy sa daný vzťah musí vysporiadať s geografickou vzdialenosťou, ktorá môže do 

veľkej miery ovplyvňovať jeho stabilitu. Ďalší príspevok poukazuje zas na opačný 

prípad, kedy je migrácia podnietená ukončením partnerského vzťahu. 

 „dobre tak vráťme sa ku tomu Brnu tak môžeš mi povedať čo ta tam prilákalo a čo 

zas podnietilo odísť ? Odišiel som lebo som mal taký dosť ťažký vzťah s mojou bývalou 

priateľkou a nejako som nezvládal byť v tom istom meste kde žije ona a mal som pocit 

že sa potrebujem posunúť ďalej tá práca v Košiciach ma nebavila“ (špecialista v IT, vek 

24) 

Pôsobenie tohto aspektu partnerských vzťahov sa ukazuje ako významné aj vo vyššie 

spomenutých príspevkoch na príklade intencie odísť do Číny alebo naopak ostať v 

česko-slovenskom migračnom okruhu. 

V tomto sa ukazujú ako dôležité, jednak potreba prehlbovania známych sociálnych polí 

a zároveň ich postupné rozširovanie, čo vidno na príklade Košice- Praha, kedy 

vzdialenosť ešte nie je prekážkou a intenzívnejšie premostenie nastáva aj v nohých 

ďalších aspektoch. Ďalšia tendencia je spoznávanie nových polí, pričom aj migranti, 

ktorí majú skôr sklon z dlhodobého hľadiska ku kultivácii známeho zdieľaného 

kultúrneho kódu tiež aspoň na krátku dobu majú potrebu pokročiť ďalej a časovo 

obmedzene navštíviť vzdialenejšiu krajinu, kedy sú schopní z tejto chvíľkovej zmeny 

čerpať nové podnety a tým aj utužovať svoj individualizačný proces. 

Čo sa týka zdieľaných komunikačných kódov, v tomto smere hovoríme o komunikácii 

a variácii v získavaní vhľadu do kultúrnej rozmanitosti. Jednak ide o zdieľanie toho 

vlastného, čo umožňuje ľuďom pochopiť a spoluvytvárať celistvý socio- kultúrny 

kontext, ktorý sa buduje  v lokálnom, ale tiež sa postupne k lokálnemu pridružuje aj 

proces vytvárania nadlokálnych kultúr a nadlokálnych identít. Zároveň, ako sa ukázali 

predchádzajúce rozhovory, proces smerujúci k vyviazaniu sa z pôvodných pút sa týka 

len niektorých jedincov. Zároveň stále pretrváva snaha podpory toho stabilného 

a trvácnejšieho. Prepojenie jedincov zabezpečované schopnosťou intenzívnejšej 
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interakcie zdieľaním jednotných kódov tvorí prvok bezpečnosti a podpory v inak 

dynamickej existencii zúčastnených komunikačných partnerov. Človek je schopný 

prostredníctvom znakov, slov a iných jazykových prostriedkov, spájať sa s inými ľuďmi 

v čase i priestore, aby mohol odovzdať nielen svoje pocity, vnemy a predstavy, ale aj 

tradície, zvyky a konvencie svojho bytia.52 Opustenie svojho domáceho dáva procesu 

socializácie nový rozmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
52 Stejskalová, Mariana. 1999.  "Otázky kódovania v detskej reči." VARIA VIII : 9 
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Mapa znázorňujúca pohyby jednotlivých komunikačných partnerov 

 

(prerušovaná čiara znamená ešte neuskutočnený zámer pohybu) 

 

špecialista v IT (vek, 24)                          

študentka občianskeho sektoru  

študentka psychológie 

špecialista v IT(vek, 26) 

študent farmácie  

študent nové média 

študent fotografie 
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3.2 Identita a multikultúrny svet 

 

Na druhej strane sa spoločnosťou šíri multikulturácia, na ktorú jedinec naráža 

intenzívnejšie pri návšteve iných krajín.  Interakcia s takým prostredím prispieva 

k formovaniu osobnej či národnej identity. Meniace sa poňatie stotožnenia so štátnym 

zriadením v zmysle obyvateľa priradeného podľa miesta narodenia k určitému 

ohraničenému územiu  môže v novosformovanej podobe naberať charakter 

transnacionalizmu, kosmopolitnej, svetovej alebo neurčitej identity aj keď ich 

formálne občianstvo sa nemení skôr stráca význam .  

 

V tom sa do obsahu diskusií dostáva otázka nastolenia formálneho kozmopolitného 

občianstva, ktoré by sa vyznačovalo univerzálnosťou. Dôvodom vzniku takého podnetu 

sú globálne problémy, spočívajúce v intenzívnych a pre podchytenie príliš chaotických 

pohybov obyvateľstva. Námietky stavané voči tomuto podnetu hovoria 

o nebezpečenstve šírenia kultúrneho imperializmu, pretože v rámci  snahy stanovenia 

jednotných práv a povinností týkajúcich sa  občanov žijúcich po celom svete.  

Tiež v tom kritici nevidia vhodné riešenie aj z dôvodu potreby posilňovania národných 

štátov pri vzraste nadnárodných ekonomických subjektov. 53 

Iné stanoviská k tejto problematike sú však nadobúdané konkrétnymi aktérmi 

odvíjajúce sa od aktuálnych potrieb či postojov ktoré, zaujímajú k problematike 

identifikácie funkčných hraníc.  

Táto problematika sa v určitých ohľadoch prelína s problematikou tvorby identity, 

ktorá je podľa Giddensa závislá na sebareflexívnej činnosti, kedy človek zaujíma postoj 

k prežitému a tiež je vytváraná očakávaniami v perspektíve toho budúceho. Ide 

                                                   
53 Porov. Linklater, A. (2002). Cosmopolitan citizenship. In E. Isin, & B. Turner (Eds.), Handbook of citizenship 

studies. (pp. 317-333). London: SAGE Publications Ltd. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781848608276.n20 
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o identifikáciu a následnú sebareprezentáciu svetu, ktorej sociálna lokácia a osobné 

významy sú v modernej spoločnosti výsledkom osobnej voľby. 54 

Castles a Davison používajú pojem „priepustných hraníc“, ktoré sú metaforou pre 

existenciu rôznorodých identít, podkopávajúce ideu kultúrnej príslušnosti 

sprevádzanej politickou príslušnosťou. Tento koncept reaguje na vzrastajúci počet 

občanov s posunutou hranicou identity v dôsledku hmotného aj ideového prepájania 

sveta.  

Aktuálne priestorová lokalizácia jedinca je výsledkom osobných ašpirácií a očakávaní, 

kedy najmä u mladej generácie migrantov môžu znamenať aj snahu stotožnenia sa 

s niečím novým, zaujímavejším, nakoľko žijú vo svete, ktorý im umožňuje si vybrať. 

Globálna mediálna kultúra a nárast rozsahu migrácie vystavujú aktérov do širšej 

významovosti v konštrukcii identity.55  Zároveň tu vzniká potreba, aby nová podoba 

príslušnosti bola posilňovaná demokratickým štátom s otvorenou a flexibilnou štátnou 

príslušnosťou  a prechodom od občianstva ku globálnej komunite.56 

Teoretické ukotvenie problematiky kosmopolitizmu môžeme nájsť  už aj u Hegela 

alebo Kanta. S poňatím danej problematiky, odvíjajúc sa aj od filozofického dedičstva 

a porovnaním vyššie spomenutých autorov sa pokúsil vysporiadať Fine, a to pri hľadaní 

odpovede možnosti zlúčenia  problematiky kosmopolitanizmu a stále aspoň v určitých 

oblastiach pôsobiacej reality národných štátov. Teoretické východisko v tomto 

navrhuje ponímať pojem kosmopolitanizmu v jeho praktickom transformatívnom 

pôsobení. Zjednodušene to znamená,  že  aktívny  občan  pôvodne  nacionálneho  

štátu  je  vcelku bezproblémovo  transformovateľný  na  svetoobčana. 57 

                                                   
54 Porov. Giddens .1991.„Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age 

55 Peter L. Callero. 2003. „The Sociology of the Self“ Annual Reviews: Annual Review of Sociology, Vol. 29, pp. 
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56 Porov. Alastair DavidsonReview by: Ralph D. 2001. „Grillo.Citizenship and Migration: Globalization and the 

Politics of Belonging by Stephen Castles; The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 7, No. 1., s. 186-

187 

57 Porov.  Robert Fine: Kosmopolitismus (Základní ideje globálního uspořádání)Praha: Filosofia 2011, . 
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V spojení so sociálnym konštruktivizmom národnej identity, by sa dalo povedať že 

jedinci, ktorí sú oficiálne príslušníci iného štátu, sú na jednej strane schopní ľahko sa 

zosobniť s identitou rôzne definovaných hraníc a na druhej strane však existuje ich 

emocionálna nadväznosť na lokálne a formálna nadväznosť na ohraničené. 

V tomto ide o simultánnu existenciu viacerých identít. To, že ide o občanov Slovenska 

sa nedá v niektorých ohľadoch poprieť a zároveň vnímanie prílušnosti k určitému štátu 

môže byť rôzne individuálne rámcované. 

„to podstatné ja si myslím že podstatné sú dane to je podstatné kde platíš dane z 

takého globálneho hľadiska dokiaľ sa nejakým spôsobom držíš v nejakých sociálnych 

sférach že nejaké sociálne mantinely tam sú že nie si nejaký sociopat tak si myslím že aj 

na Slovensku si môžeš do veľkej miery robiť čo chceš pokiaľ nevraždíš ľudí a nie si 

vyslovene anti- sociálny takže to je jedno či nejakým spôsobom máš tú identitu ako v 

rámci Slovenska. Ale zas ďalšou otázkou je že kde ten štát ako smeruje si myslím že 

nejakého spoločenského politického hľadiska je dôležité keď niekto zjednotí ľudí 

zjednotí ich do nejakého celku a oveľa ľahšie sa potom menia veci je tam nejaká 

jednota nejaká spoločná vízia pre ktorú sa dá ísť a dá sa ľahšie meniť veci.“ (študent 

farmácie, vek 26) 

Ďalšia paralelná identita môže fungovať na snahe stotožnenia sa s niečím novým, 

nepoznaným, zaujímavým, atraktívnym pre jedinca aj spoločnosť. Dobrým príkladom 

takejto tendencie je nasledujúci úryvok:  

„a keď tak by som išiel niekde, kde by som vedel že tá scéna je rozvinutá a veľká, kde 

by som okrem práce mohol sa baviť s ľuďmi aj o tom, nakoľko pristupujú k určitým 

veciam a niekto v tom má väčší prehľad, ako majú ľudia v Košiciach“ (študent 

fotografie, vek 23) 

V tomto vystupuje do popredia identita, ako potreba identifikácie sa s niečím čo 

prebieha za hranicami rodného štátu, v mieste, kde je v tomto prípade scéna viac 

rozbehnutá. Sebeidentita je aj formou sebapoznania, ktoré vystupuje  na povrch pri 

rôznych formách konfrontácie a diskurzu. Konfrontácia zažitá za hranicami poskytuje 
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jedincovi nový „materiál“ pre konštrukciu vlastnej identity, kedy sú pri tomto procese 

často používané určité stereotypizácie a  typifikačné schémy, ktoré je jedinec schopný 

pripísať objektom, ostatným ľudom, ale aj sebe samému. 

Konštruovanie identity a pohyb za hranice sú vzájomne previazané procesy, kedy ich 

vzájomná interakcia môže prebiehať podľa rôznych modelov. Napríklad snaha 

stotožniť sa s inou identitou, akú ponuka domáce prostredie, môže byť dôležitým 

impulzom pre pobyt vonka, alebo aj spätne môže byť premena sebaidentifikácie 

dôsledok pobytu za hranicami.58 

V nadväznosti na skúsenosti z iných krajín bol vyjadrovaný aj postoj k pociťovanej 

slovenskej národnej identite. V tomto boli zaznamenané rôzne modulácie jej 

ukotvenia. Pre rôznorodosť získaných odpovedí a braním ohľadu na dôležitosť  

subjektívnych stanovísk komunikačných partnerov,  determinujúcich nimi prežívanú 

realitu, sa text prikláňa ku konštruktivistickému stanovisku poňatia seba a príslušnosti 

k určitému národu.59 V rozhovoroch bola otázka identifikácie rozvinutá aj do 

hodnotenia stretu z rôznorodými kultúrami, pri ktorých sú vyjadrované aj ich vlastné 

hodnotové stanoviská. 

Posun hraníc vnímanej identity sa moduloval na základe pociťovaných vzťahových 

väzieb, kedy to s čím KP prejavil sunáležitosť, bolo ohraničené na jednej strane 

lokálnejšie, nazvané „Košickou identitou“ a potom následne v nadväznosti na spoločnú 

česko- slovenskú minulosť. Tento jav bol kategorický označený ako modulácia hraníc 

identity. Podoby identít sa modulujú prostredníctvom skúseností a následne 

individuálnej identifikácie, kedy posun hraníc môže prerásť až v určitú otvorenosť. 

V druhom z rozhovorov sa zas podarilo zaznamenať prípad, kedy štátna identita pri 

neustálom cezhraničom pohybe prestáva mať pre jedinca význam a do popredia sa 

dostáva samotná skúsenosť v ktorej jedinec ostáva felxibliným. V tom ide 

                                                   
58 Porov. Szaló, Csaba. 2003. Sociologie formování sociálních identit. Mezinárodní politologický ústav 

Masarykovy univerzity. 

59 Porov. BARŠA, Doc Pavel. (2009) "Konstruktivismus a politika identity." ČESKÝ ÚDĚL SOUČÁSTÍ PŘÍBĚHU 

STŘEDNÍ EVROPY (2009). 
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o subjektívne uvedomenie si voľby identifiácie, ktorá následne bude determinovať 

správanie sa subjektu. 

 

„Ja to mam divné, ja sa necítim ako Slovák, ale cítim sa ako východniar, že nemám 

niečo čo je ako slovenská hrdosť a zároveň mám východniarsku hrdosť, a mám rad 

Čechov, takže mám to tak prepnuté východniar hej Česko- Slovensko hej ale čisto 

Slovensko nie“ (študent nových médií, vek 25) 

 

2. „lebo nejaké skutočnosti som si ja zadefinoval, že čo je vlastne realita a čo ilúzia a 

keď si tieto veci jasne zadefinuješ v hlave, tak potom pochopíš, že vlastne si všade 

doma, napr. ty tu sedíš v kaviarni a všetci čo tu chodia pravidelne ťa môžu zadefinovať 

za cudzinca, lebo ta nikdy v živote nevideli, ale napriek tomu si tu doma, ale jeden si vie 

vytvoriť pocit, že tu nie je doma a chová sa inak, ale to okolie okolo tej osoby to tak 

nevníma“ 

 

Ako to bolo opisované komunikačnými partnermi, existujú určité očakávania      v 

rámci vžitých kultúrnych partnerov a vnímanej rozdielnosti. Zároveň bola v priebehu 

vývoja migrácie zaznamenaná jej transformatívna povaha, kedy sa     po skúsenostiach 

z externými krajinami identita premieňa napríklad v závislosti od stupňa adaptácie či 

marginalizácie. 

V rozhovoroch boli zaznamenané rôzne varianty identifikácie sa. Ďalším prípad bol 

pomenovaný ako otvorená identita, kedy komunikačný partner na základe svojej 

jazykovej zdatnosti a skúsenosti z rôznymi druhmi národností jednak nadobudol stav 

určitej flexibility v ponímaní svojej identity, zároveň tiež ako predchádzajúci KP 

podotýka, že národná identita, alebo zdravé národné sebavedomie je to, čo Slovákom 

chýba. 

.„si myslím, že my Slováci nie sme ani zaostalejší ani hlúpší, jedine čo nám chýba je 

identita, ktorá je prirodzená, ktorá je jasná a ktorá je naša, ja sa necítim ako Slovák, 

nemáme tu identitu je to prebraté zo všadiaľ, je to zlepené z toho, čo vlastne nie je 
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naše a tým, že sme to od niekoho prebrali. Vytvára to pocit, že tá spoločnosť je lepšia 

ako my. Myslím si že to nám chýba, nehovorím že je to zlé alebo dobré, ja len hovorím, 

že nejakým spôsobom nám chýba ten drive, ktorý je náš tak toto že sme my. 

tak keď hovoríš, že nemáš tú slovenskú identitu, tak akú máš identitu ? tak som 

človek, čo hovorí troma cudzími jazykmi a ja neviem, či mám takú nejakú identitu 

neviem asi nemám“ (špecialista v IT, vek 23) 

 

Dôležitým aspektom, ktorý komunikačným partnerom slúži v orientovaní sa v nových 

národne externých podmienkach, je potreba identifikácie určitých vzorcov správania 

sa a žitia danej krajiny. To znamená, že aj atraktivita žitia je definovaná týmito 

vzorcami v určitých socio- ekonomických podmienkach. V tom následne nastáva 

komparácia s domácimi podmienkami a vnímanie výhod a nevýhod žitia v takejto 

krajine, rovnako ako predikcia, ako by si človek do takejto spoločnosti vedel zaradiť.  

Pri kontakte s multikultúrnym svetom sa našli výhrady aj voči východným aj západným 

podmienkam. V tomto je ale samozrejme relevantné, že išlo o podmienky 

„zaostalého“ Ruska, multikultúrneho Francúzka, západnej Kanady, a rozvojovej 

Indonézie a Írska. 

Rusko ako východná krajina bola pred príchodom hodnotená viac menej negatívne na 

základe informácií o fungovaní miestnej politiky. Avšak po príchode sa začali formovať 

aj pozitívne asociácie a na základe docenenia miestnych zvyklostí a kontaktu 

z reálnymi občanmi. Dané podmienky boli avšak videné ako atraktívne len na krátku 

dobu a po príchode domov KP viac docenila výhody, ktoré naskytuje západná 

spoločnosť. 

Aj keď som na Rusku mala rada to, že to tak nefunguje, potom sa to celé zmenilo. Ja 

mám rada keď veci nefungujú, ale si uvedomujem aké je to ťažké ísť hodinu každý deň 

autobusom kvôli  tomu, že tam nie je dostatočná doprava. Žila som  v meste ktoré ma 

jeden a pol milióna obyvateľov a každý deň som sedela hodinu a pol v buse, ktorý bol 

pre 10 ľudí. ale bolo nás tam natlačených 30. Bola tam zima a som nevedela jazyk a 

taká v každom meste špina čo sa mi aj páčilo ale som si nevedela predstaviť tam žiť. 
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Takže keď som prišla naspäť všetko sa mi zdalo také super . (študentka občianskeho 

sektoru vek 26) 

ešte čo si spomínal arabov tak ti nejakým spôsobom vadili alebo? tak hej lebo keď 

človek ide do Francúzka tak si predstavuje že tam budú ľudia čo majú pod pazuchou 

bagetu pásikované tričko knírek ale to tak nebolo boli tam araby a čo ja viem ja 

nemusím vidieť arabov nie je to nejaký rasizmus videl som Francúzko ako vyzerá teraz 

no a videl som tam veľa arabov tak to ma tak trošku sklamalo aj to bolo zaujímavé ale 

s tými arabmi nič, to len tak boli tam zbytočný ale neviem ako to mám popísať aj oni 

tam vytvorili zločin takže tak a furt sú chudobnejší takže tak. No a araby a Francúzko 

už nie je kultúrnou mekkou ako kedysi domáci tam dosť protestujú a tiež aj 

prisťahovalci  proste tam to nedáva zmysel je to dosť kritické. Marseille je tiež hlavné 

mesto kultúry spolu z Košicami ale tam majú problémy z drogovými vojnami zločin je 

tam organizovanejší ako polícia takže úplne iný princíp ako v Košiciach. Keď tak mám 

možnosť porovnať kultúra tam je v prdeli akože podľa mňa hej sú tam nejaké 

alternatívne scény ale tie sa motajú väčšinou okolo takého skvotersko- pankáčskeho 

reaggae čo ja za nejakú vysokú kultúru nepovažujem.“ (študent fotografie, vek 26) 

Demonštrované na úryvku vlny prisťahovalcov majú vplyv na vnímanie spoločenských 

pomerov, čo im pripisuje dekadentný obraz. Zaujímavé  na úryvku je aj vyhranenie sa 

na základe zážitku premenou pohľadu na miestu kultúru, na základe čoho bolo 

Francúzko vyškrtnuté zo zoznamu potencionálnych migračných destinácií.  Už inak 

bolo KP vnímané Monako či Maďarsko, kde KP videl potenciál spoločnosti, ktoré ešte 

nepatria medzi turisticky, či migračne atraktívne a tak si zachovali svoju autenticitu. 

 Tiež sa v tomto ukazuje dôležitosť skúsenosti ako prostriedku pre búranie 

stereotypov, či prehnaných očakávaní. Možnosti a výhody očakávané na západe sú 

následne konfrontované so zažívanou realitou v danom prostredí. Ambivalentný 

postoj bol zas prejavený jeho kolegom z umeleckej oblasti, ktorý návštevu Anglicka 

hodnotí veľmi pozitívne.  Konečné postoje sú formované individuálnou skúsenosťou, 

ktorá je cielene či spontánne zažitých v navštívených miestach, čo následne 
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determinuje názor o krajine ako celku.  V tomto bola tiež zachytená tendencia ku 

generalizácii, kedy hodnotenie skúsenosti zažitej v lokálnom vytvára názor na celú 

krajinu.  

Do kategórie hodnotenia kultúrnych kontrastov  

„Keď som mala 12 tak som sa strašne tešila do Kanady, bola som ohúrená tými 

možnosťami ktoré tam sú, tým kapitalizmom a ujo z tetou sú z nižšej triedy a majú dom 

a všetko si môžu kúpiť a jednu vec si pamätám, čo ma neoklamalo aj keď som bola 

dieťa, to bol McDonald a z toho som bola sklamaná, či toto je to, čo som mala vidieť, 

toto ma nenadchlo. ale ten život tam bol fajn 

V Indonézii to bolo o niečom inom, opačný pohľad na celý ten proces čo sa deje s celým 

tým kapitalizmom, celý ten posun od západu po východ, takže sa to posúva ten 

kapitalizmus, celý ten marketing a to baženie po pekne zabalených vecičkách tam sa to 

odrážalo v tom, že ľudia chceli mat bielu pleť sa tam predávali cukríky nezmyselne 

zabalené v nejakých obaloch a otvárali sa tam hypermarkety a McDonaldy, teraz je 

tam všetko nové, sú tým nadšený a si myslia, že to je to.  Tu zisťujeme pomaly, tí ľudia, 

čo sú trochu v pred že to nie je úplne dobré, tam je ešte ten boom toho je to tam také 

primitívne.“ (študentka psychológie, vek 25) 

 

Zmienkami o skúsenosti so sieťou rýchleho občerstvenia, kedy jeho rozšírenie do 

rozvojovej  krajiny je jednou z predzvestí šírenia modernizácie západného typu, ktorej 

z ďalších prejavov je podľa autora Georga Ritzera aj šírenie McDonalizácie  ako 

celkového spôsobu racionalizovanej organizácie sociálnych inštitúcií.  Je ešte otázne, 

ako bude vyzerať ďalší vývoj v zmienenej Indonézii. Študentkou psychológie prejavený 

názov o primitívnosti prijímania modernizačných a kapitalistických kultúrnych prvkov 

sa vyznačuje paradoxom pre ich tradičné spájanie s určitým druhom racionalizácie 

spoločnosti. 60 

                                                   
60 Porov. George Ritzer. 2003. „Mcdonaldizace společnosti“, Praha: Academia.  
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Takýto postoj naznačuje bližšie nešpecifikovanú „alternatívnu“ hodnotovú orientáciu 

komentujúc tak vnímanie prežitkov a nezmyselnosti zažitých úkazov dôsledku 

neblahých spoločenských zmien. 

 

 

 

3.3 Migrácia v kontexte globalizovaného sveta 

 

Globalizačné procesy  sa nedajú vylúčiť pri skúmaní fenoménov, ktoré sa odohrávajú 

na podklade týchto premien. Problematika migrácie ako celkového pohybu 

obyvateľstva sa často dáva do priamej súvislosti z globalizačnými trendmi, kedy ide 

o reakciu jedincov a snahu o nájdenie svojho miesta v takto „otvorenom“ lákavom 

svete hnanom produkciou. V globalizujúcom sa „zmrštenom svete“ sa mobilita 

všeobecne liberalizuje. Dynamizujúci sa svet podnecuje premenlivosť podmienok, od 

čoho sa odvíjajú aj rôzne migračné trajektórie, ktorých smer je determinovaný 

vlastnými preferenciami. 61 Kompresiou času a priestoru vzdialenosť stráca na 

význame rovnako, ako to lokálne, preto svet v ktorom žijeme nazývame globálnou 

dedinou.62 

                                                   
61 Drbohlav, D.,Uherek.Z. 2007. "Reflexe migračních teorií." Geografie–Sborník České geografické 

společnosti 112.2,125-141.  

62 MURRAY, Warwick E. 2006. Geographies of globalization. London: Routledge 
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Globalizačná debata vygenerovala veľké množstvo dôležitého teoretického 

a empirického materiálu. Samotný termín je však vzhľadom k jeho častému používaniu 

veľmi mnohoznačný a môže odkazovať ku čomukoľvek. 

V tomto jeho koncept reaguje na produkovanie sily prúdiacej zo „Západu“ 

predstavovaná najmä hegemónom USA a ktorá sa vo svojej zlatej ére predrala do 

zvyšku sveta a ovplyvnila tak životy mnohých jedincov žijúcich aj vo vzdialenejších 

kútoch Zeme. 

Pre teoretické ukotvenie výsledkov výskumu je význam pojmu globalizácie používaný  

v zmysle vytvorenia celkovej dynamizujúcej klímy tvorenej napríklad pôsobením médií, 

premenou životných štýlov, vzniknutím možnosti rýchleho spojenia medzi rôznymi 

miestami sveta vďaka postupujúcej informatizácii, technizácii spoločnosti, rozvoju 

dopravy, či presadeniu angličtiny ako svetového jazyka, umožňujúceho intenzívnu 

komunikáciu. Tiež sa globalizácia sveta dáva do súvislosti s premenami identít a to 

narúšaním a kolonizovaním tradičných kultúr, na čo je dobrým príkladom reportovanie 

kolektívnych hodnôt a zvykov, ktoré dostihli Japonsko a Čínu ako dôsledok západného 

vplyvu. 63 

Vlny migrácie sa kumulujú prevažne vo veľkých mestách, kde následkom toho narastá 

kultúrna diverzita. V globálnych mestách tvoria migranti 10-40 percent danej 

populácie. pričom sú nositeľmi rôznych jazykov, náboženstiev a vychádzajú z rôznych 

„backgoundov“.64 Globálne mestá sú strediskami kumulácie ekonomických, 

finančných, sociálnych a technologických sietí, ktoré vytvárajú ekonomiky vyššieho 

rádu.65 Tiež sú strediskami významných médií s dosahom do celého sveta a tým 

spolutvorcami mainsteamovej kolektívnej reality, informačne prepájajúcej svet 

                                                   
63 Peter L. Callero. 2003. „The Sociology of the Self“ Annual Reviews: Annual Review of Sociology, Vol. 29, pp. 
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64 International migration institute. 2006.“Towards a New Agenda for International Migration Research“ 

University of Oxford: James Martin 21. century school.  

65 Scott, Sam. 2007."Způsobilost teorie “globálního města” vysvětlit současné vzorce a procesy pracovní migrace 

v rámci Evropy." multikultúrne centrum Praha: migraceonline.cz  
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špecifickým druhom reprezentácie tvorenej zmesou komerčne, či viac informatívne 

zameraných kanálov prezentujúcich rôzne kultúrne vzorce. Média a internet majú 

potenciál globalizovať svet na informačnej úrovni, avšak pre rôznorodosť 

informačných zdrojov a veľká škála informácií rozhodne nemá iba homogenizačný 

efekt. Tiež prijímateľ týchto informácií nie je v tomto procese pasívny prvok a dané 

informácie selektuje a integruje do svojho sveta. 66  Všeobecne však globalizáciou 

dochádza ku kultúrnemu premiešavaniu, ale tiež aj  vyhraneniu a pokusom o udržanie 

toho pôvodného. 

Veľké centrá sa považujú za miesta vzniku globalizačného procesu, jednak sú centrami 

rozvoja, zároveň sa v nich pre vysokú mieru civilizačného pohybu kumulujú prvky 

z celého sveta.  Pohlaď, aký sa môže naskytnúť jedincovi takéhoto centra dobre 

ilustruje úryvok z rozhovoru s účastníkom výskumu: 

„Si myslím že new York je dosť Európa v Amerike, že je to také dosť európske mesto na 

spojené štáty a som počul, že ešte  Sant Fraciso alebo California ako taká, ako štát, no 

a New York je dosť európsky, je tam každá jedna národnosť    z tejto zemegule a ľudia 

sa tam nejako naučili fungovať na malom priestore a proste funguje to tam a je to tam 

diverzné. V New Yorku je všetko, čo si len vymyslíš keď chceš si dať Spišské párky a 

horčicu Slovenskú, tak si ju kúpiš, je to všetko nasačkované na tom posratom 

Manhatene. (špecialista v IT, vek 24) 

Teória svetových centier je súčasťou teórie svetového systému, ktorá sa používa aj pri 

vysvetľovaní procesov cezhraničného pohybu obyvateľstva. Tá spočíva  na  analýze  

vzájomného  stretania  vyspelých ekonomických  štátov  s menej  hospodársky  

vyvinutými  krajinami.  Základom  tejto  teórie  je téza, že medzinárodná  migrácia je 

výsledkom expandujúceho globálneho trhu.67 K tejto teórii sa prikláňajú viacerí 

teoretici migrácie, autori ako Massey či Sassen. Téza veľkých centier je ekvivalentná 

pojmu „centrá svetového diania“ použitého pre potrebu popisu konštrukcií 

                                                   
66 THOMPSON, John B.2004. „Média a modernita: sociální teorie médií“Praha: Karolinum 

67 Sassen, S. 1991. „The Global City“. New York: Princeton Univerzity Press 
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migračných dráh v KP. Massyeho hľadisko reaguje na vplyvy pôsobiace na makro- 

úrovni, kedy sa pokúša stanoviť princípy migračných tokov. Medzinárodná migrácia je 

podľa neho  prirodzeným dôsledkom vzniku kapitalistického trhu v rozvojových 

štátoch poznačených hospodárskou globalizáciou. 68 Štáty jadra, ktoré sú v súčasnosti 

tvorené USA, Veľkou Britániou, Francúzskom, Austráliou a Japonskom disponujú 

najlepšími technológiami, najkvalitnejšími produktmi, najefektívnejšou deľbou práce 

a najlepšie platenou prácou. Sú to miesta s koncentráciou kapitálu s aktívnou 

podporou ranných monopolných organizácií. 69 Wallerstein v tomto zmieňuje dôležitý 

rys týchto centier, ktoré majú ideologické a kultúrne väzby so štátmi periférie,  ktoré 

sú nimi v tomto podrobené. 70 Cezhraničný pohyb vytvára priestor pre globálny prenos 

myšlienok. Vracajúci sa migranti, ktorí študovali v zahraničí, prichádzajú 

z vedomosťami o nových technológiách, alternatívnych politických či spoločenských 

systémoch a s kontaktmi na zahraničných aktérov pracujúcich v produktívnych 

oblastiach. 71 V tomto však nemusí ísť o trvalý návrat domov, postačujúca môže byť už 

len pretrvávajúca náväznosť na domácu komunitu a predávanie informácií. 

 

4.Stavba životnej perspektívy 

 

Transformácia trhu práce spôsobená modernizačnými tendenciami vyprodukovala aj 

trend tvorený ideálom pracovníka, nachádzajúceho sa v pozícii, v ktorej naplno 

uplatňuje svoje schopnosti a aktívnym spôsobom sa zapája do vytvárania nových 

lepších spoločenských podmienok. 

                                                   
68 Massey: Theories of International Migration, s. 447. 

69 Holubec S.2006. „Teorie světového systému Immanuela Wallersteina“ UK, Filozofická 

fakulta: dizertačná práca. 

70 Walerstein .2004. Wallerstein, Immanuel Maurice. World-systems analysis: An introduction. 

Duke University Press. 
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Je to trend západu, je poháňaný svetovými centrami produkujúcimi inovácie vo 

všetkých oblastiach spoločenského života vytvárajúc tak viac konkurenčné prostredie a 

tiež aj celkové vzrastajúce nároky na rozmanitosť tovarov produktov a služieb, ktoré sú 

spolu s tokom kapitálu hybnou silou aj pre posuny migračné. 

V takomto prostredí sa jednotlivým trendom prispôsobuje aj zvyšok sveta, ktorý tiež 

nechce zaostávať v konkurencii a otázka produkcie a vytvárania akceptovateľných 

životných podmienok sa postupne presúva do sféry lokálnej, až na úroveň 

individuálneho pôsobenia jedinca s  uvedomením si  možnosti získanie nástrojov a 

prostriedkov pre skvalitňovanie životných podmienok. Konkurencia už nie je súťaž 

o rozdelenie ekonomického prebytku, ale o možnosť ovplyvňovania podoby arén 

objavujúcich sa príležitostí.72 

Tento proces hľadania adekvátneho miesta v spoločenskej štruktúre  začína už pri 

výbere profesijného zamerania, ktoré by malo pri tomto progresívnom chápaní spĺňať 

kritéria osobného záujmu v spojení s určitými uplatniteľnými variantmi životnej 

perspektívy. 

Takéto snahy sa preukázali v  tendencii orientácie na v súčasnosti žiadané odbory ako 

neurobiológia, informačné technológie, počítačová grafika.  Hľadanie uplatniteľnej 

životnej perspektívy v tomto kontexte nadväzuje aj  na potrebu presunu smerom k 

„západnejšiemu“ profilovaniu jednotlivých zamestnaní. Ľudská flexibilita a adaptabilita 

sú predpokladané schopnosti, ktoré však ľudským zdrojom nepostačujú. Ďalším 

predpokladom diskontinuitných zmien bude širšie rozvinutie invencie a kreativity, 

vrátane rozvíjania svojho celkového potenciálu. 73 

V štádiu stavby svojej osobnej životnej perspektívy so zameraním na dosiahnutie 

želaného profesijného statusu, tvorí základ pre taký vývoj dobrá pripravenosť 

                                                   
72 Gibson, Rowan. 2000. Nový obraz buducnosti ( Předný osobnosti světového managmentu a  sociálního myšlení 

o budoucnosti podnikání, konkurence, řízení a trhu) 2. vydání, Praha: Managenet press  

73 Krninská Růžena, „Globalizační procesy a multikulturny managment“ dostupné z 

http://www.agris.cz/Content/files/main_files/74/152694/078Krninska.pdf 
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absolventov na celoživotnú zamestnanosť. 74 V tom v prípade skúmanej skupiny na 

dané ciele nadväzuje migračný proces, ktorý umožňuje rozširovanie vonkajších aj 

vnútorných kapacít. Zvlášť čo sa týka novo vytváranej flexibility trhu práce je využívaná 

najmä ľuďmi s vysokou mierou zamestnateľnosti, ktorí majú čo najlepšie vzdelanie, 

sústavne pracujú na ďalšej kultivácii svojich schopností a sú priestorovo mobilný. 75 

Ďalšou formou flexibilizácie prechodu na trh práce je kombinácia vzdelania a platenou 

prácou, čo sa stáva bežnou praxou pre potrebu pokrytia nákladov   na štúdium.76 Pri 

štúdiu v zahraničí náklady vzrastajú, čo bolo takto prácou kompenzované  aj u KP. 

Zaujímavý vzťah bol KP prejavovaný k manuálnej práci, kedy pri profesijnom zameraní, 

ktoré v sebe odnáša niekoľkohodinovú prácu za počítačom, bola manuálna práca 

niekde v prírode na záhrade či vinohradoch vnímaná ako veľmi pozitívna zmena, ktorú 

si priam vychutnávali.  Rovnako ako napríklad práca za barom, kedy si takto privyrábal 

KP študujúci v Írsku. Tiež bola v tomto dôležitá aj časová limitácia tejto práce, čo bolo v 

týchto prípadoch maximálne pol roka. Subjektívna spokojnosť bola pociťovaná aj pri 

práci v kancelárii, avšak zároveň bola vnímaná pre kariérny postup neperspektívna, čo 

znižovalo pocit jej zmysluplnosti. 

 „je to pasívna linka a spočiatku mi to nevadilo, ale keď to vezmem z hľadiska mojej 

životnej perspektívy, tak tuto prácu vnímam ako dočasnú a neperspektívnu, toto 

miesto bolo náhle a rýchlo získané preto, lebo som potrebovala vyplatiť školu“ 

(študentka psychológie vek 25) 

 „tam tiež prišiel a tiež som v kuse robil a prešiel som si 10 rôznymi  robotami  od 

čašníka, kuchára, pizza kuchára...chcel robiť v bare, lebo neviem, mňa baví proste 

nalievať drinky a som dal CV do jedného baru a majiteľ tohto baru bol aj majiteľ jednej 

                                                   
74 Kalousková, Pavla, et al. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce -2004. 

Národní ústav odborného vzdělávání, 2004. 

75 Svobodová, 2007. "Flexibilita: její výhody i problémy." Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: 

Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13.–14. 

76 Porov. Kovacheva, Siyka.2001. "Flexibilisation of youth transitions in Central and Eastern Europe." YOUNG-

UPPSALA- 9 / 41-60. 
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softvérovej spoločnosti  a videl moje CV, tak mi zavolal, či nechcem robiť programátora 

v jednej jeho firme, tak som robil v podstate ešte aj programátora a robota bola dzivá 

v tom, že som mohol robiť z hocikade a hocikoľko ja som len reportoval na konci 

týždňa, že koľko som robil  podľa toho mi platili... (špecialista v IT vek 26) 

 „Aktuálne mám taký stav, že vôbec sa mi nechce kresliť teraz ako máme takú záhradu 

a dávame ju do kopy a také ako manuálne veci ma bavia najviac, čiže teraz nemám ani 

nejaký dream job, alebo predstavy, že čo budem robiť v budúcnosti, ale sa mi ako 

nechce kresliť, ale tipujem, že ma to prejde tak o mesiac, lebo zatiaľ furt ma to prešlo 

keď som to mal „(študent nových médií vek 25) 

 

 „môžeme sa ešte vrátiť ku som sa nepýtala ešte na tu prácu keď si bol v Nemecku čo 

ta motivovalo tam odísť? Tak v prvom rade, bolo tam viacero dôvodov prečo som sa 

rozhodol odísť.  Vrátil som sa z Prahy do Košíc a chcel som odísť z Košíc na nejakú dobu, 

potreboval som nejaké peniaze, zaujímalo ma to a ja som takú prácu nikdy nerobil. 

Bola taká situácia že som sedel v Office, niečo ťukal do compu a videl som cez okno 

jedného týpka, čo kosil trávu som si hovoril, že ty vola hneď by som sa z ním vymenil, 

takže to bol môj sen robiť niečo také, tak som si uskutočnil svoj sen.“ (špecialista v IT 

vek 24). 

Manuálna práca u ľudí smerujúcich k vyššej špecializácii je niekedy nutnosťou, 

nutnosťou pri zhoršení finančnej situácie, inokedy je využívaná pri potrebe zmeny či 

potrebe aspoň chvílkového „zakonerenia sa“. Neustále práca za počítačom, zvýšená 

psychická námaha, časté striedanie prostredia sú zdrojom tlaku a môžu viesť 

k psychickej nepohode alebo až „syndrómu vyhorenia“ čo vyžaduje určitú 

kompenzáciu v podobe oddychu. V snahe udržať aktívny životný rytmus či „zárobkovú 

aktivitu“ možu byť obdobia pauzy, odstupu od svojej kvalifikácie riešené aj inými typmi 

prác ktoré kladú na určitú činnosť menšie nároky.    
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4.1 Osobný postup a naberanie nových skúseností 

 

Ďalším elementom, ktorý sa podieľa na stavbe životnej perspektívy je samotná 

skúsenosť. Ohliadnuc od podmienok doma, ktoré buď nie sú postačujúce, alebo si 

jednoducho vyžadujú zmenu, migrácia poskytuje KP otvorenie nového pola možností. 

To sa spája z novými skúsenosťami, ktoré sú platné pre celkový rozvoj osobnosti, ktorý 

jedincovi poskytuje nový „sociálny kontext“. To že sú vyviazaný z pôvodného 

sociálneho prostredia a ešte nenaviazaný na to nové, migrantom poskytuje možnosť 

získania sociálneho nadhľadu.77 

Imigranti nadobúdajú v novom sociálnom prostredí špecifický sociálny status. Usadlé 

obyvateľstvo predpokladá, že ten kto cestuje, pozná ľudí a svet je obdarení mnohými 

schopnosťami, ktoré oni nemajú. Najvýznamnejšia osobnosť chicagskej školy, Park, na 

túto tému rozpracoval svoju teóriu marginality, ktorá nadväzuje na myšlienky 

Thomasa a predstavuje človeka medzi dvoma kultúrami oslobodeného od zväzujúcich 

konvencií.78 

Z rozhovorov celkovo vyplýva, že cestovanie, či pracovanie vonka môže pozitívne 

prispieť k ďalšiemu životnému smerovaniu, kde človek dostáva nové impulzy, tiež má 

možnosť vidieť iné životné podmienky, získať odstup od tých domácich a prežívať život 

trocha inak. Pohyb v novom priestore,  v ktorom človek prežíva odpútanie od 

zabehnutých vzorcov správania sa môže rozvinúť až v určitú katarziu. Vstupom do 

nového pola vzniká možnosť výberu novej role definovanej podľa požiadaviek 

prostredia a vlastným nastavením. Otázne je      v tomto, či a ako potom nastáva 

predefinovanie role a zmena „osobného nastavenia voči svetu“ po návrate do 

pôvodného prostredia. Niekedy návšteva cudzej krajiny môže prispieť k zlepšeniu 

                                                   
77 Porov. Drbohlav, Dušan, and Zdeněk Uherek. "Reflexe migračních teorií." Geografie–Sborník 

České geografické společnosti 112.2 (2007): 125-141. 

78 Porov. Uherek, Zdeněk. "Migrace, postmigrační procesy a jejich teoretické tematizace." 

Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních 

skupin v České republice. 
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postavenia jedinca v domácej komunite, premene seba poňatia sebavedomia. 

Príkladom pocítenia rozdielu medzi malým mestom a jeho klímy v porovnaní 

so svetovým centrom. 

„A potom keď si sa vrátil domov z New Yorku aké si mal pocity? Tak som skončil tu v 

Zlatom dukáte, potom prišiel kamarát a začal mi vysvetľovať, že neviem čo a ja som 

mu chcel znížiť ego, že práve som došiel z New Yorku a on  mi začne vysvetľovať 

nejaké hlúposti. Ja som chcel dať tomu nejakú dôležitosť, že som došiel z New Yorku a 

mal som pocit že je tu strašná nuda.“(špecialista v IT, vek 24) 

Všeobecne je skúsenosť v tomto kontexte považovaná za komoditu, ktorá sa dá 

následne zúročiť otvorením osobných kapacít, ktoré vedú k prehodnocovaniu a 

neustálemu formovaniu osobného smerovania. V kontexte migrácie ide o celkové 

otváranie vhľadu do fungovania spoločnosti v rôznych pomeroch. Tiež ide o napĺňanie 

potreby zmeny a únik zo zažívaného stereotypu, dynamickejší sled skúseností. Do 

skúsenosti je človek ochotný investovať ba i riskovať, avšak to, čo z toho vyplynie, 

môže byť významné pre celkový osobný vývoj. Rozširovanie svojho zorného poľa 

znamená v tomto celkovú snahu  pripraviť sa na život v súčasnej spoločnosti, ktorá 

kladie na jedinca čoraz väčšie nároky. Skúsenosti avšak v sebe nenesú len pozitívne 

odtlačky. Prudké zmeny, zvýšené nároky, osobné, či partnerské problémy môžu 

človeka priniesť k pocitu vyhorenia či stagnácie. 

Jedna z alternatív, ako sa vyrovnať z daným nechceným stavom je zvýšenie dynamiky 

migračného pohybu, ktorého snahou je optimalizáciu životných podmienok hľadaním 

nových variant. 

„ bolo to také ťažké pre mňa, lebo som odišla z domu od rodičov a nemala som tu 

nikoho takého, čo by bol nejaká istota pre mňa, alebo nejaká opora a to na dlhé 

obdobie som sa tu ocitla bez nejakých vnútorných istôt. Neuvedomovala som si to v tej 

dobe, ale tie veci čo som mala vtedy boli dosť ťažko zvládnuteľné a neuvedomovala 

som si v tej chvíli, že to nie je moja vina,  že tie okolnosti, čo sú okolo mňa, sú dosť 

ťažké na to, aby som ich nejako ideálne zvládala, ale zároveň som spoznávala ľudí a 
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som si užívala života. Aj také to bolo že nebolo to len také jednostranné mam z toho 

obdobia zážitky. Potom som leto prežila cestovaním. Návšteva Indonézie tvorila 

podstatnú časť môjho vývoja k tomu, aby všetko išlo správnym smerom ... K tomu 

môžeš ešte niečo povedať ...tak som si uvedomila, ako človek premýšľa a ako sa mu 

veci dejú v podmienkach, kedy človek nevie čo sa stane behom par minút a musí sa 

spoľahnúť sám na seba tie podmienky ho nútia mať otvorenú myseľ a tým získava aj 

taký kľúč ako ideálne fungovať aj v každodennej realite …(študentka psychológie, vek 

25) 

 „Odišiel som, lebo som mal taký dosť ťažký vzťah s mojou bývalou priateľkou a nejako 

som nezvládal byt v tom istom meste, kde žije ona a mal som pocit, že sa potrebujem 

posunúť ďalej. Tá práca v Košiciach ma nebavila a chcel som vyskúšať IBM ako firmu a 

nové mesto ako Brno, bol som zvedavý a chcel som aj zmeniť miesto žitia. No a v Brne 

som zistil, že ta práca čo robím ..z tej práce som mal pocit že idem viac do regresu ako 

do progresu, naplň tej práce bola príliš jednoduchá pre mňa a strašne som sa nudil a 

tiež som v Brne nemal žiadnych kamarátov a priateľov, takže som sa cítil aj celkom 

osamelý a v Prahe mám viac kamarátov a známych, tak som sa rozhodol ísť do Prahy“ 

(špecialista v IT, vek 24) 

„Hej no povedal som si že bude ideálne keď si pôjdem zarobiť love niekde do zahraničia 

a tak som sa ocitol v Prahe, v severnom Írsku, Anglicku a podobne. Síce sa mi žiadne 

love nikdy nepodarilo zarobiť, ale bol som schopný nejako sám existovať a zároveň, keď 

som sa naposledy vrátil, tak som si povedal, že si nejakým spôsobom zarobím love a 

budem riešiť to, čo som vždy chcel.“ (výrobca soundsystémov, vek 27)  

Pohyb do zahraničia kladie na jedinca zvýšené nároky. Stretáva sa z situáciami ktoré 

nepozná kde je nútený zareagovať. Prechodom náročnejšími situáciami však jedinec 

môže rozvíjať svoju flexibilitu, posúvať svoje hranice či sociálne schopnosti. Po 

mnohých migračných skúsenostiach sa  návyk určitej flexibility môže stať zdrojom 

širších osobných kapacít. 
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4.2 Smerovanie k centrám diania 

 

Ďalší element ktorým sa KP snažia podporiť stavbu svojej životnej perspektívy je 

tvorený ich  migračným postupom k „centrám diania“, ktoré by mali v sebe zahrňovať 

zlúčenie podmienok vhodných pre rozvoj. 

Tam, kde je videná možnosť profesijného či osobného rozvoja, vzniká aj 

pravdepodobnosť krátkodobej, či dlhodobej migrácie. Títo migranti sú neustále 

konfrontovaní s meniacimi sa podmienkami v rámci ktorých vyberajú tie, ktoré z ich 

subjektívneho hľadiska osobných priorít vyzerajú najoptimálnejšie. Priority sa však v 

časovom priebehu menia, človek získava nové skúsenosti v interakcii  svojich iniciatív 

a reálnych podmienok na základe čoho potom porovnáva, hodnotí a vyberá miesta, 

ktoré sa najviac približujú aktuálnym kritériám. Migračný pohyb je formovaný aj z 

hľadiska jeho časovosti, pričom na krátkodobé pobyty sa preukazuje zvýšená ochota 

odísť aj do vzdialenejších lokalít. 

Pre prevažne pobyty je ciel migrácie často smerovaný k miestam inovácií, ktoré sú 

atraktívne z hľadiska daného odboru a špecializácie, to znamená miesta, kde sa  

schádzajú experti, výber kvalifikovaných pracovníkov z celého sveta pre dobré 

pracovné podmienky, ktoré sú determinované aj dotáciou zo strany štátu či rady 

sponzorov, historickým vývojom atd.  Takéto posuny majú u skúmaných migrantov 

prevažne podobu študentských výmenných programov, rezidenčných pobytov, 

pracovných stáži, u časti bola prejavená aj možnosť takto situovaného dlhodobého 

pobytu, čo by sa však odvíjalo aj od reálnych možností sa „ujať“ v takomto prostredí. 

Za takéto centrá boli komunikačnými partnermi vyhodnotené mestá New York, Tokio, 

ako centrá umeleckého diania a potom Európske krajiny ako Holandsko, dosahujúcu 

vyššiu kvalitatívnu úroveň v oblasti výskumu neurobiológie. USA bolo zaujímavé pre 

komunikačnú partnerku z prvého kola, kde by chcela ísť nabrať skúsenosti pre 

rozbehnutie svojej filmovej spoločnosti. 
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Špeciálnou kategóriou sú v tomto informačné technológie, ktoré už dosahujú úroveň 

bezbariérovosti, avšak pri otázke produkcie inovácií v tomto priemysle by KP 

preferovali radšej bezprostrednú komunikáciu a prácu v tíme. Pre tento aspekt a aj 

lepšie platové ohodnotenie smeruje aj pohyb týchto dvoch KP pracujúcich v IT 

priemysle v miestach „insource“, čiže zdrojových miestach hlavného vývoja. Za 

najbližšiu krajinu ktorá v tomto koncepte spĺňa kritéria centra diania bolo označené 

Nemecko. Avšak už uspokojivejšie platové ohodnotenie bolo nájdené už aj v 

Slovenskom hlavnom meste, kde aktuálne pracuje jeden z KP. 

 

 

 

4.3 Problematika otvoreného zamestnania 

Kreatívna  ekonomika  predstavuje  globalizačný  trend  vznikajúci  koncom  20.  

storočia  a začiatkom  21.  storočia.  Vyznačuje  sa  zmenou  prechodu  od  

priemyselnej  ekonomiky  k ekonomike  znalostí,  ktorá  je  založená  na  komplexnom 

využití  vedeckých  poznatkov, vzdelania a informačných technológii. Tento  trend  

vplýva  i na  zmenu  roly  ľudského  kapitálu,  a  to  v  tom  zmysle,  že  jeho produkcia  

sa  stále  viac  presúva  do  oblasti  inovácii a  nápadov,  do  tvorivých,  originálnych,  

netradičných  spôsoboch  myslenia,  ktoré  produkuje  nové  idey. Nové  idey,  i keď v 

prvopočiatku  sú  nemateriálneho  charakteru,  vytvárajú  vyššiu hodnotu  v znalostnej 

ekonomike, ktorej súčasťou je i kreatívna ekonomika.79  

Takýto smer ľudskej aktivity sa stáva žiadaným javom v časoch medzinárodnej krízy 

a hospodárskej recesie, nakoľko je pre vyrovnanie takého stavu potrebné zvyšovať 

produkciu obyvateľstva. Kombinácia daných podmienok inovatívneho spoločenského 

posunu trhu pýtajúceho si stále nové, či pre potreby užívateľov uspôsobené produkty 

a zároveň vzrastajúca neistota v konvenčných zamestnaniach, vytvorilo podnety pre 

rozšírenie typu zamestnania nesúci názov „freelancing“ posúvajúc tak dimenziu 
                                                   
79 Porov. . Antalová, Mária, and Eva Rievajová. 2011. "Ľudský kapitál v kreatívnej ekonomike." Praha: RELIK.  
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podnikania a do nových foriem založených na  individualizácii, sebarealizácii a 

"kalifornskej ideológii"80 

Toto zamestnanie umožňuje jedincom vziať zodpovednosť a vedome uspôsobovať 

pracovnú náplň, čo znie na jednej strane ako veľmi atraktívna pozícia, zároveň to od 

neho vyžaduje ešte väčšiu mieru flexibility a tiež sa tento typ zamestnaní radí medzi 

ešte rizikovejšie. Flexibilná konceptualizácia zamestnania a koncipácia vlastných 

zamestnaneckých stratégií, rozličné formy jazykového a odborového zamestnania a ich 

prelínanie s krátkodobým zamestnaním je zároveň v súčasnosti považovaný za 

normálny jav individuálnej životnej cesty.81 

 

Zistené tendencie sú však determinované aj celkovou charakteristikou skúmanej 

skupiny. Ide o dynamickú skupinu mladých s kreatívnym prístupom k práci, čo 

znamená, že o svojom budúcom povolaní sa vyjadrovali ako o pozícii, na ktorej by 

v ideálom prípade mohli využívať aj svoj tvorivý potenciál, pracovať na svojom poli, 

alebo ju vytvoriť, mať prácu, ktorá poskytuje aj určitú slobodu či kompetencie. Ide o 

prácu  na veciach s ktorými sa stotožňujú aj ideologicky tj., že pozitívnym spôsobom 

podporuje spoločnosť atd. Tvorivosť je definovaná ako proces produkcie ktorý 

nejakým spôsobom obohacuje spoločnosť vnášaním nových myšlienok a prístupov 

vytváraním nových kombinácii či symbolických reprezentácii.  Podmienkou je priniesť 

do danej oblasti zmenu a rozširovať tým pole symbolickej reprezentácie či už ide 

o matematiku alebo gastronómiu akákoľvek oblasť v snahe vylepšovať, okrášľovať či 

premieňať vyžaduje aktivitu tvorivého vedomia..82 

Takéto vyjadrenia boli zachytené vo viacerých rozhovoroch: 

                                                   
80 Gandini, Alessandro. 2013. "Freelance Creatives: Good Jobs, or Bad Jobs?." University of Milan - Graduate 

School in Social and Political Sciences 

 

82 Veselý, Arnošt. "Sociální aspekty tvořivosti." Praha: Sociologický ústav AV ČR,[2002][c it. 2008-05-15]. 

Dostupný z WWW:< http://www. socioweb. cz/index. php: 1214-172. 
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 „Je tam menej kreativity, je tam presný job čo máš urobiť, väčšina tých ľudí chce aspoň 

trocha ostať v tom kreatívnom fachu a robí aspoň nejaké hry na mobily kde sa aspoň 

trocha vykreslí a ako tá reklamka to nie je až tak zlé, ale je to ako taká spodná 

možnosť.“ (študent nové médiá, vek 25)“ 

„Určite ako IT, ako informačné technológie sú ako zaujímavé, ale nie tým korporátnym 

svetom kde musíš nasledovať tie procesy a absolútne nemôžeš byť kreatívny. Dá sa 

povedať, že sa hľadám a potrebujem vytvárať, zistil som že neviem nasledovať 

myšlienky iných a tak sa necítim dobre a ma to ubíja. A cítim sa vtedy dobre, keď ja 

som ten človek, ktorý tie systémy, alebo tie podmienky, alebo tie príležitosti vytvára 

pre ďalších ľudí. To je pre mňa dôležite a takto chcem žiť. Či už v umení, alebo 

podnikaní, alebo IT, alebo zemiaky, alebo kaleráby chcel by som, aby som si bol ja 

šéfom, nechcem mat šéfa, ktorý by kázal toto mam robiť tamto mam 

robiť.“(špecialista IT, vek 24)“ 

 „Nemám určite žiadne obavy z toho, že by som sa neuživil, priorita je, žeby som robil 

niečo, čo ma baví, buď organizácia, alebo samotná tvorba, je to tak beh na dlhu trať, 

že to chce čas, kým si tým človek vie zarobiť, ale myslím si, že nie je absolútne žiaden 

problém nájsť si prácu a to z toho dôvodu, že keď nie je práca, ktorá ti vyhovuje tak si 

ju proste spravíš. Čiže svoju budúcnosť vidím tak, že si vyrobím pracovné miesto. 

( kultúrny organizátor, vek 27)“ 

Tieto tendencie sú zároveň v súlade z trendom snáh európskej únie. Ciele rady Európy 

stanovené na obdobie 2010- 2018  vedú k vytváraniu väčšieho množstva kvalitnejších 

príležitostí pre mládež, ktoré by mali byt podporované vedecky zakotvenými 

metódami a prostriedkami slúžiacimi k rozvoju a podpore podnikateľských 

a ekonomických aktivít. 83 

                                                   
83 Rūta Adamonienė, Adelė Astromskienė. 2013. Connection of Youth Entrepreneurial Activity 

and Value Principles VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND 

ADMINISTRATION, T. 12, Nr. 3 / 2013, Vol. 12, No 3, p. 471–482 
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V dokumentácii, ktorá riadi podnikateľskú stratégiu EÚ, sa podnikanie pomenúva ako 

rozvoj človeka, ktorý umožňuje úspešnú adaptáciu na zmeny trhu a ekonomického 

života. V oficiálnych dokumentoch Európskej komisie sa podnikanie popisuje ako 

určitý celok vedomostí a schopností človeka: „Podnikanie je schopnosť premeniť 

myšlienky na činy. Zahŕňa kreativitu, inováciu, pripravenosť riskovať a schopnosť 

plánovať a manažovať/kontrolovať činnosti, ktoré umožňujú dosiahnutie určitého 

cieľa.“ (11) 

Komunikačný partneri sa však zároveň nachádzajú  v štádiu života, kedy prevedenie 

svojich inovatívnych a kreatívnych myšlienok ešte len plánujú, nakoľko je väčšina 

z nich ešte v vzdelávacej fáze. Tieto ich vyjadrenia poukazujú na to, že trh práce 

a požiadavky na zamestnanie a zamestnávateľa prechádzajú premenou, kedy 

zamestnanie s fixnou pracovnou dobou a kompetenciami, výkonom práce atď., sa 

aspoň v životnej fáze bez záväzkov javí ako nezaujímavé. Zároveň bolo možné 

u všetkých zaznamenať určitú neistotu a nepredvídateľnosť ich budúceho vývoja aj 

napriek tomu, že vo svojom kariérnom nasmerovaní majú viac menej jasno, dynamiku 

spôsobenú rýchlo sa meniacimi podmienkami a tiež zmenami vo vývoji možností 

považujú za vec prirodzenú a žiadanú. 

V súlade z dynamicky meniacimi podmienkami sveta sa títo jedinci pokúšajú vystavať 

svoju životnú perspektívu na  stále rozširujúcej sa palete možností spôsobenej 

globalizovaním sveta. Cieľom je nájdenie svojho miesta v spoločnosti, kde by mohli 

využiť svoj potenciál a zúročiť svoje schopnosti. Ideálna varianta pracovnej pozície 

vyjadrená vo vyššie citovaných úryvkoch, bola kategoricky označená ako „otvorené 

zamestnanie.“ Z jednotlivých definícií takého zamestnania vyplynulo, že by malo ísť o  

pracovný priestor, na ktorom by aktívne participovali využívaním svojich kreatívnych 

nápadov formou flexibilnej pracovnej doby s cieľom sa vyhnúť stereotypnej, či 

nezáživnej činnosti. Otvorené zamestnanie by znamenalo prácu na svojom, podľa 

vlastných predstáv bez zbytočných obmedzení určovaných vyššou autoritou. 

Konkrétne by taká  práca mala podobu súkromného podnikania a vytvárania vlastných 

projektov, či návrhov, ktoré by človeku poskytovali takúto slobodu vo vykonávaní 
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zamestnania. Presne určené hranice sú v tomto považované za prekážku v realizácii 

svojho osobného potenciálu. 

 

V tomto však boli videné aj určité nástrahy, ktoré takýto typ zárobkovej činnosti 

prináša vyjadrené v nasledujúcich bodoch: 

 menšia istota (platová, toho či sa daná investícia vráti, že bude mať „projekt“ 

úspech) -bez hraníc a bez dozoru ( otázka sebadisciplíny a výdrže) 

 celková konkretizácia nápadu a jeho prevedenie do reality môže byť problematické 

- (málo konkretizované plány, ktoré sú ešte v stave ujasňovania, reagujúc aj na 

meniace sa podmienky) – v tomto je zohľadňovaný aj pretrvávajúci študentský 

status u väčšiny KP 

 potreba kombinácie tohto typu zamestnania zo stabilnejšou, ale časovo menej 

náročnou pozíciou, alebo striedanie období práce v  „otvorenom zametaní“ a 

stabilnej inštitucionálne viac vyhranenej práci 

 celková otázka časovej trvanlivosti ( často jednorázové projekty) 

 

Dynamizáciou spoločnosti nastáva aj dynamizácia a premena životných štýlov. Podľa 

trendovej analýzy, sledujúcej mládež a životný štýl, sa v postojoch k životu najviac 

odpovedí zhodlo na tom, že treba mať vytýčené ciele, kedy druhou často 

vyznačovanou oblasťou bola realizácia svojich záujmov. V rozhovoroch sa vyskytla 

tendencia snahy prepojiť osobné záujmy a ciele, čo sa prejavilo aj v problematike 

otvorených zamestnaní. V porovnaní z minulými generáciami, premenou pracovného 

trhu väčšou flexibilizáciou a meniacimi sa nárokmi závislým od konkurencie. Vzhľadom 

na pružnosť trhu práce a časté zmeny zamestnania, musia zamestnanci investovať viac 

do všeobecných schopností a menej do znalostí špecifických pre konkrétny podnik, či 

odvetvie. Strata predchádzajúcich istôt zabezpečovaných sociálnym štátom a 

povinností zamestnávateľov zažívaných v predchádzajúcom režime vyžaduje od 

zamestnancov prispôsobovať sa novým podobám pracovného trhu. 



81 

 

 

„nie mat stereotypnú prácu tz., že nie vstať ráno o ôsmej ísť na pol 9 do práce a šichta 

padla o 16:30, ale že vtedy sa pracuje, kde sa dá pracovať a pracuje sa na veciach, 

ktoré sú zaujímavé projekty umelecko- IT projekty taká voľnejšia noha“( špecialista 

v IT, vek 24) 

 

„keď som manuálne brigádoval, tak ako chvíľu ma to bavilo a potom už  nie 

A čo tam bol problém? Vždycky ma to baví iba chvíľku, že najprv wau a potom ma to 

prejde v momente, keď ma to začne nudiť“( študent nových médií, vek 25) 

 

„Že niečo spojené aj s tým cestovaním  no aj to dokým sa neusadím možno. 

A čo ta tak láka na práci v zahraničí? Že to nie je stereotyp, že rada cestujem. Som na 

jednom mieste, ale potom ma to po čase začne nudiť,  takže to si myslím že je taký 

kompromis“ ( študentka práva, vek 22)  

 

Posledný úryvok poukazuje že aj jedinci ktorý nemajú v pláne opustiť domácu krajinu 

majú zároveň tendenciu k určitej transnacionálnej existencii napojenia na ten svet von 

za hranicami. Transnacionálne sa v tomto poníma ako kooperujúce cez hranice 

prostredníctvom pracovného poľa. To naznačuje že aj tí čo nemigrujú neostávajú 

úplne doma nakoľko svet sa prepája a prirodzene sú do toho procesu zapájaný všetci 

jedinci planéty už len uvažovaním nad tým „širším svetom“.  
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5. Zhrnutie výsledkov. 

 

V súčasnej dobe intenzívnejšej spoločenskej transformatívnosti rozkladom tradičných 

štruktúr sa otázka formovania jedinca a jeho životnej dráhy stáva otázkou 

individuálnej voľby jedincov. Toto formovanie má však určitú vstupnú pozíciu tvorenú 

podmienkami domácej lokality obsahujúcej pozitívne, či negatívne vzory, voči ktorým 

sa jedinec vyhraňuje. Zároveň však podmienky modernizovanej spoločnosti 

zaplavovanej globálne pôsobiacimi a lokálne fragmentovanými trendmi vytvárajú 

spektrá nových impulzov, ktoré môžu byť podnetné pre mladých ľudí snažiac sa v dobe 

hroziacich ekonomických kríz a nezamestnanosti stavať dostatočne atraktívnu 

a zároveň v aspoň niečom istú životnú perspektívu.  
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Jednou z takých možností ako posunúť svoj život, či profesijný rast na lepšiu 

perspektívnejšiu úroveň, je pohyb do zahraničia. Migrácia však zo sebou prináša aj 

určité riziká, ktorá spočíva v rôznorodosti podmienok a požiadaviek a potrieb jedincov.  

Okrem nárokov kladených na kvalitu školy, či atraktivitu pracovnej pozície, bola medzi 

najčastejšie spomínanými potrebami požiadavka kladená na sociálne kontakty. 

Existencia aspoň známosti v zahraničí tvorí často významný podnet k migrácii aj do 

vzdialenejších lokalít, čím vlastne narastá pravdepodobnosť ďalšej migrácie. O to viac 

motivujúca je potom existencie sociálnej siete známych, ktorá sa napríklad utvorila 

v Prahe migrantmi z Košíc, čím dokonca v skúmanej skupine predstihla atraktivitou 

slovenské hlavné mesto. Ďalšími faktormi vytvárajúcimi z Prahy miesto vhodné pre 

ďalšiu migráciu je migrantmi vnímaná lepšia kvalita školy, determinovaná väčšou 

dotáciou zo štátneho rozpočtu ČR na školstvo, tradíciou miestnych univerzít, ale aj 

celkovým metropolitnejším prostredím  a dostatočnou ponukou nových pracovných 

miest.  

Okrem intenzívneho Slovensko- českého transnacionalizmu tvoreného pravidelnými 

návštevami domova, napríklad študentmi v Prahe, alebo spätne návštevami známych 

jedincami žijúcich v Košiciach, prebieha rozvíjanie trajektórii veľmi individuálne, čo je 

do značnej miery formované ambíciami v svojom odbore či profesijnými ambíciami. 

Okrem tohto expanzívneho princípu smerujúceho jedinca do krajín za hranicami 

svojho domova však v danom pohybe pracujú aj určité limitácie. Tie sú vytvárané 

selekciou krajín, výberom prostredia, ktoré by najviac zodpovedalo predstavám, 

a reálnymi možnosťami.  

Tieto dve tendencie zároveň úzko súvisia z formovaním identity, kedy prostredníctvom 

skúsenosti zažitých v zahraničí prebieha aj určité mapovanie priestoru, vyznačovanie 

miest, kde jedinec našiel to svoje, alebo niečo vylúčil čo tvorí aspekt modulácie hraníc 

„tí Íri oni sú tam zavretí stále pod strechou, oni iné majú zmýšľanie, pre nich proste 

ľudia v mojom veku chodia len každý večer do pabu a tam chlastajú pivo, občas sa 

nafetujú a proste robia zlobu a tak to väčšinou tí mladší im tam strašne jebe po 18 tke, 

lebo pred tým tam nepredávajú alkohol, takže musia byť taký vyzretý národ Nemci 
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neviem. Nemci sú tiež akože taký divní, treba si nájsť niečo ekvivalentné k povahe. Ako 

tvojej myslíš? no skôr ako ku nášmu národu  a to sa odvíja aj od prostredia, aj od 

aktivít, ktoré sa tam dejú...mne sa páči to severné Taliansko, južné Švajčiarsko, 

poprípade možno až Bavorsko... Lebo som si všimol že v Taliansku chlapci v 15-tich 

majú proste všetci motorky,  alebo si idú svoje, tam to je také pulzujúce klbko, vidíš 

tam proste skupinu 15 ročných, tak tam je to iné, ako tu proste ľudia pijú, tam nepijú, 

tam si flipujú svoje sny“ (špecialista v IT, vek 24) 

V tom sa ale prejavuje aj efekt aktuálnosti, nakoľko vo výbere môžu prevážiť reálne 

podmienky, napríklad dotyčný komunikačný partner sa plánuje presunúť za prácou do 

Nemecka pre potrebu zárobku.  Predstavy o budúcnosti podliehajú zmene, v čom 

zohráva úlohu aj očakávanie premenlivosti vonkajších aj vnútorných podmienok. 

Vnútorné podmienky tvorené jedincom sa však pokúšajú generovať aspoň približné 

smery, či záchytné body. V tom sa javí ako významný aspekt univerzálnosti, ktorý sa 

prejavuje už napríklad pri výbere študijného odboru, ale zároveň sa posilňuje 

migračným pohybom.  

„  Kritérium je, že by človek počas svojho celého vývoja mal dostatok možností“  

Ďalší aspekt ktorý bol vyznačený ako dôležité kritérium, bolo chcenie „vyhnutia sa 

stereotypu“, v praxi sa to prejavuje striedaním zamestnaní, prostredí, neustálym 

hľadaním nových podnetov, plánmi vytvorenia svojho poľa, ako otvoreného 

zamestnania, či inými záujmovými aktivitami čo jedincov vlastne môže viesť k inému 

typu steretypizácie a to práve tou neustálou zmenou.  

Vyhnutie sa stereotypu a potreba vstrebávania nových impulzov, prostredníctvom 

ktorých títo jedinci dospievajú k naplňovaniu životných cieľov, je zabezpečované aj 

migračným pohybom, ktorý v sebe spája aspekt zmeny s hľadaním vhodných miest pre 

sebauplatnenie. 

Po období intenzívnejších pohybov a zmien sa preto prejaví tendencia, aj keď k časovo 

obmedzenému zakoreneniu, prevažne v domácom prostredí , bezpečnom migračnom 

ostrove, alebo aj v zamestnaní vyznačujúcom sa rutinou, ktorej sa inak zväčša snažia 

vyhnúť.  Celá životná dráha je potom založená na balanse medzi ambíciami, potrebou 
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expanzie a potrebami určitej stability, istôt. To sa prejavuje jednak v etapách 

jednotlivých pohybov, ale aj kombináciou istých zamestnaní napr. učiteľ, psychológ 

v štátnej správe so zamestnaniami, či iba jednorazovými zárobkami, ktoré sú však 

vnímané ako pracovné polia poskytujúce väčšiu mieru slobody v sebarealizácii, 

pracovnej náplni, ktorú si vlastne človek vytvorí sám.  Podstatnejší ako aspekt 

dosiahnutia čo najvyššieho zárobku sa ukázala otázka celkovej spokojnosti 

a zmysluplnosti náplňe práce, aj keď sa počíta z určitým štandardom, ktorý by mal 

zabezpečovať dostatok možností a prostriedkov pre realizáciu ďalších aktivít.    

V otázke hodnôt transformovanej spoločnosti sa ukázala  všetkých tendencia 

využívania možností a pokroku, či otvorenosti hraníc a to nie len medzi štátmi, kedy je 

značným cieľom robiť to, čo človek chce a čo mu rozmanité podmienky umožňujú. 

Formovanie životnej perspektívy naberá podobu individuálneho poľa zostaveného 

z podmienok, ktoré umožňujú určitú moduláciu flexibilizáciu voči premene vonkajších, 

či vnútorných podmienok. Jedným z charakteristických jedincom zadávaných kritérií je 

progres, ktorý má význam pre neho samotého v rámci potreby sebarealizácie. Zároveň 

hodnotová orientácia viacerých komunikačných partnerov naznačuje, že toto 

progresívne ladené napĺňanie obsahu svojho poľa by malo byť zmysluplné aj v rámci 

prospechu pre spoločnosť.  

Modulácia počíta tiež počíta so zmenou či hrozbou krízy. V tom, že jedinec je sám 

aktérom, tvorcom tohto poľa, reaguje jednak na individualizačný charakter 

spoločnosti, zároveň však v časoch ekonomických kríz a nezamestnanosti to vytvára 

určitý druh istoty, pretože sami zodpovedajú za jeho smerovanie.  

V osobnom životnom poli sa jedinec pokúša spojiť čo najviac požadovaných prvkov, čo 

je aj dôvodom následnej migrácie. Pôsobnosť pola však môže byť transnacionálna, to 

znamená, že jedinec skrz moduláciu hraníc, ale aj na základe aktuálnych potrieb 

selektuje oblasti zlučujúce vhodné podmienky pre migráciu.  

V  poli zároveň nastáva interakcia reálnych požiadaviek určovaných trendmi 

spoločnosti, hmotnými potrebami a jeho snami, ambíciami, preto sa v ňom nachádza 

kombinácia mnohých prvkov, čím sa stáva účastníkom mnohých rolí.  
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Proces vytvárania takého poľa je určovaním si priorít záujmov, kedy ich tvorba sa 

z počiatku odvíja od imaginácie, následne sú dané oblasti mapované (napríklad 

smerovaním k centrám diania) prechodom rôznorodými sociálnymi poľami ukotvením 

imaginácie do reálnych podmienok a skúseností, kedy je konečným cieľom ich syntéza.  

Prepojenie jednotlivých častí však nemusí mať podobu simultánnej existencie a to 

hlavne v štádiu procesu smerovanie prostredníctvom rôznorodých krokov však 

smeruje k dosiahnutiu simultánnej existencie zvolených podmienok.  

Proces vytvárania poľa obsahuje sekvencovanie, fragmentovanie etáp života, kde 

jedinec získava skúsenosti a zároveň rozšije pole možností. 

Ohraničenie jednotlivých polí je zároveň abstraktné, čo sa asi najviac prejavuje 

v svetovom migračnom okruhu a cielenej flexibilizácii. Zámer takého osobného diania 

však smeruje k uceleniu takého diania  napríklad v pracovnej náplni.  

 

(špecialista v IT) ja si myslím, že tie skúsenosti čo mám v sebe a ľudí, ktorých poznám a 

rôzne alternatívy, ktoré existujú, je možné, že skončím niekde ako user interface pre 

ľudí. A to  si nemyslím iba ja, to si myslia aj iný ľudia napr. Steve Jobs si to myslel a on 

povedal, že čím viac má ten človek skúseností ako ľudských skúseností, tým obsiahlejšie 

a tým lepšie vie vytvoriť nejaký user interface,  takže keď si zoberiem, že ako žijem a čo 

som všetko prežil, že skončím pri takej nejakej práci, že skočím dizajnovať nejaký 

virtuálny svet pre ľudí a ten ineterface budem vytvárať preto, aby s tým ľudia vedeli 

zrozumiteľne interagovať, komunikovať  
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Záver: 

Riziková spoločnosť v časoch transformácií a zmien vyžaduje od jedinca budovanie 

väčšej miery flexibility. Tvorba individuálnej identity je do veľkej miery závislá na 

tvorbe a stavbe životnej dráhy, v ktorej sa jedinec snaží o kumuláciu ľudského kapitálu. 

Vo vývoji jedinca ide o skĺbenie svojich požiadaviek, ktoré sú determinované 

rozvoľnenou spoločnosťou umožňujúcej rôzne alternatívne modulácie životných 

štýlov. Počet možností prežívania a vytvárania životnej cesty sa násobne zvýšil pri 

opadnutí hraníc medzi štátmi, previazaním sveta a flexibilizáciou času a priestoru 

posunom do dynamickej éry. Z rozhovorov vyplýva, že títo jedinci v prostredí 

hybridných kultúr na jednej strane selektujú a privlastňujú si jednotlivé prvky a postoje 

individuálnym výberom, na druhej strane sa však v ich  nastavení našli prvky, ktoré 

mali medzi jednotlivými komunikačnými partnermi veľké podobnosti, čo sa javí ako 

produkt celospoločenských trendov vstrebaním prvkov Západnej spoločnosti. 

    Táto práca ponúkla komplexnú analýzu aktérov umožnenú prevedením 

kvalitatívneho skúmania. Poukázala na to, že ich individuálne formované životné dráhy 

zareagovali na trendy šíriace sa z rozvinutejších krajín západu. Reakcia na modernú 

spoločnosť je uvedomovanie si možnosti slobodný vo formovaní svojho života, kedy 

mladý človek chce užívať výhody a benefity, ktoré pramenia z transformovaného 

prostredia. V tomto je citeľný rozdiel medzi domácimi podmienkami a tými v zahraničí, 

preto sa vydávajú migrovať navyšovať svoj ľudský kapitál. V rámci daných možností 

prebieha však určitá selektivita, ktorá sa odvíja  od skúseností získaných mapovaním 

rôznych prostredí, ako aj od imaginácie osobných priorít a reálnych možností, či 

aktuálnych potrieb. Tým každý z komunikačných partnerov vyznačil pre neho 

špecifické osobité oblasti, v ktorých je tendenčnou snahou dospieť k určitej syntéze 

skĺbení svojich požiadaviek do určitého osobného poľa, ktoré prekračuje hranice 

domáceho štátu. Toto pole však nemá presne určené hranice, nakoľko všetci   zo 

zúčastnených počítajú so zmenou, kedy je dokonca do určitej miery žiadaným 

elementom. Zároveň sa pri stavbe osobného pola aspoň implicitne prejavuje 
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očakávanie progresu, vyznačovanie osobných polí je preto dôležitá stratégia pri 

modelovaní životnej dráhy, pretože vyznačuje oblasti, kde je progres 

najpravdepodobnejší. V tom sa ukázala ako príznačná aj tendencia  smerovania 

k centrám svetového diania, či vytvárania vlastných zamestnaní, práca na svojich 

projektoch.  

V osobnom poli sú okrem selektivity vyznačované aj oblasti ktoré jedincovi a jeho 

štruktúre pomáhajú udržovať určitú stabilitu (dôležitosť pevných sociálnych vzťahov, 

rodiny, aspoň jeden známi vo vzdialenejšej destinácii), tiež túto funkciu plnia tradičné 

zamestnania, teda zadávané iným subjektom ako sú oni sami, čo zaisťuje finančné 

istoty  

 tiež sú využívané pri potrebe zakorenenia, čiže časovej a priestorovej stability po 

intenzívnych pohyboch. Ich konkrétna podoba je však individuálna. Po vyštudovaní, či 

nadobudnutí osobnej špecializácie nastáva aj v tomto možnosť väčšieho výberu a teda 

nájdenia miesta, ktoré viac zodpovedá predstavám. Takéto javy zaznamenané 

prostredníctvom hĺbkových rozhovorov s jedincami nachádzajúcich špecifických 

podmienkach domova východnej metropoly Slovenska podávajú výpoveď o premene 

pohľadu na zamestnanie a tvorbu vlastného života, ktorý môže byť v súčasnosti do 

veľkej miery modulovaný imagináciou a následnou realizáciou individuálnych predstáv 

prekračujúc tak mnohé tradične zadávané hranice. Sloboda spočíva v možnosti 

kombinovania a uspôsobovania rôznych elementov, možností nachádzajúcich  

v modrenom svete.  
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