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Abstrakt 

Príspevok je zameraný na otázku vzťahu medzi hodnotovou orientáciou 

a sociálnym ocenením. Reflektovanie vzájomnej väzby medzi výberom konkrétnych 

hodnôt a podobou sociálneho ocenenia (a opačne) má význam pre porozumenie 

rôznorodých životných scenárov ľudí ako aj identifikovanie a analýzu problémov či 

sociálnych patológií prítomných v spoločnosti. Cieľom príspevku je na príklade 

otázky výberu povolania, obzvlášť u mladej generácie, poukázať na vzťah korelácie 

medzi hodnotovou orientáciou a sociálnym ocenením. Východiskovou pozíciou je tu 

kritická teória uznania Axela Honnetha, ktorej základy sú v príspevku stručne 

predstavené. 

Kľúčové slová: Hodnoty. Kritická teória. Sociálne ocenenie. Solidarita. Uznanie. 

 

Abstract 

The paper focuses on the matter of relationship between value orientation and 

social esteem. Reflection of the imrelationship between the choice of specific values 

and the form of social esteem (and vice versa) is important for understanding the 

diverse life scenarios of people as well as identifying and analyzing problems or 

pathologies present in society. The aim of the paper is to point out, by the example of 

the matter of choice of profession, especially in the younger generation, the 

correlation between value orientation and social esteem. The methodological 

approach is based on Axel Honneth´s critical theory of the recognition, whose 

foundations are briefly introduced in the paper. 

Keywords: Critical theory. Recognition. Social esteem. Solidarity. Values. 

 

 

Úvod 

Výber konkrétnych hodnôt jednotlivými ľuďmi podlieha v spoločnosti 

rôznym vplyvom. Jedným z determinujúcich faktorov je aj súbor sociálnych 

praktík, ktoré nazývame sociálnym ocenením. V nasledujúcom texte bližšie 

špecifikujem čo sa rozumie pod sociálnym ocenením v rámci kritickej teórie 

uznania Axela Honnetha, ktorej základy stručne predstavím a následne sa 

budem venovať vzťahu medzi sociálnym ocenením a hodnotovou 

orientáciou. Na príklade výberu povolania u mladých ľudí budem 

demonštrovať charakter daného vzťahu, pričom poukážem sa niekoľko 

problémov spätých s tendenciami súčasnej výrazne konzumnej a na zisk 

                                                           
13 Inštitút etiky a bioetiky FF PU; stefan.oresko@smail.unipo.sk 
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zameranej spoločnosti, ktorá produkuje sociálne patológie odrážajúce sa 

v preferencii hodnôt ako aj vo formách zneuznania. Dôsledkom je vznik 

paradoxov, kedy spoločnosť oslavujúca slobodu a autenticitu manévruje ľudí 

do konštruovania takých životných foriem, ktoré im komplikujú či 

znemožňujú ich slobodnú sebarealizáciu. Zároveň načrtnem možnosti 

riešenia, ktoré sa koncentrujú okolo pojmu solidarity, reprezentujúcej jednu 

zo vzorcov sociálneho ocenenia. 

  

2. Sociálne ocenenie v kontexte kritickej teórie uznania Axela Honnetha 

Kritická teória spoločnosti je jednou z podôb sociálnej filozofie. Známa je 

aj pod termínom frankfurtská škola. Nemecký filozof Axel Honneth (*1949) 

je jedným z jej najvýznamnejších súčasných predstaviteľov. V nadväznosti 

na svojich predchodcov
14

 a ovplyvnený ďalšími autormi15 sformuloval svoj 

vlastný projekt kritickej teórie, ktorý neskôr rozpracoval aj vďaka polemike 

s kritickou teoretičkou Nancy Fraserovou. Teoretické základy svojej 

koncepcie prvýkrát v ucelenejšej podobe predstavil v diele Boj o uznanie: 

o morálnej gramatike sociálnych konfliktov16. Možno povedať, že kritická 

teória uznania predstavuje aktualizovanú podobu Hegelovej koncepcie 

vzájomného uznania jedincov v pospolitosti (Hrubec a kol. 2012, s. 7-12). Jej 

východiskovými konceptmi sú otázky dobrého života a emancipácie človeka 

(Lánsky 2012, s. 112). 

Pre Honnethovu kritickú teóriu je charakteristické, že je rámcovaná 

vzťahom kritiky a normativity. Autor je presvedčený, že kritiku spoločnosti a 

jej patológií je potrebné oprieť o normatívne zdôvodnenie. Kritika totiž podľa 

neho obvykle predpokladá nejaké žiaduce normy a zároveň sa v jej 

pojmovom obsahu (vyjadrenom i subjektmi zneuznania) skrývajú pozitívne 

sociálne podmienky ľudského uskutočnenia, t. j. sebarealizácie. V kritickej 

nadväznosti na Hegela
17

 predkladá formálnu koncepciu mravnosti, resp. 

dobrého života v snahe o normatívne ukotvenie svojej teórie (Hrubec a kol. 

2012, s. 12; Hrubec 2008, s. 724-725; Velek 1996, s. 10). Je formálna v tom 

zmysle, že „[...] normatívne majú byť vyznačené iba sociálne predpoklady 

ľudského sebauskutočnenia, ale nie jeho samotné ciele“ (Honneth 1996, s. 

75-76). Nejde tu teda o substanciálnu podobu mravnosti či dobrého života. 

                                                           
14 Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcus, Jürgen Habermas 
15 George H. Mead, Karl Marx, Georg W. F. Hegel, Michel Foucault, Charles Taylor 

a ďalší. 
16 Kampf um Anerkennung: zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte (prvé 

originálne vydanie bolo publikované v roku 1994). 
17 Podstatným impulzom pre kritiku či aktualizáciu Hegelovej koncepcie tu bola 

nepochybne pre Honnetha lektúra G. H. Meada. Do kritickej teórie tak touto cestou 

zásadne vstupuje aj vplyv filozofie pragmatizmu, najmä čo sa týka antropologických 

východísk. 
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Autor sa vyhýba substanciálnemu určeniu „dobra“ tým, že skúma iba 

všeobecné a nutné predpoklady dobrého či naplneného života jednotlivcov. 

Vzhľadom na to sa jeho koncepcia mravnosti, pospolitosti i charakter jeho 

teórie uznania označuje termínmi posttradičná či postmetafyzická (Hrubec a 

kol. 2012, s. 12-13; Velek 1996, s. 10-12). 

Honneth sa hlási k predstave intersubjektívneho utvárania jednotlivca 

(Hrubec a kol. 2012, s. 13), čím ho lokalizuje do vzťahov a kontextualizuje 

do určitej mravnej pospolitosti (Hrubec 2008, s. 725). Ak je utváranie 

jednotlivca závislé od vzťahov s druhými, tak potom je potrebné v rámci 

týchto vzťahov v danej pospolitosti hľadať podmienky (normatívne aspekty) 

mravnosti. Ide o potrebu nájsť sociálne predpoklady individuálneho 

sebauskutočnenia
18

. Tieto sociálne predpoklady Honneth vzťahuje na vzorce 

uznania, t. j. špecifické formy interakcie s ďalšími subjektmi, ktoré podrobuje 

(všímajúc si aj vzorce zneuznania) skúmaniu v rámci pospolitostí západnej 

spoločnosti obdobia posledných storočí (Hrubec a kol. 2012, s. 12). Zároveň 

sa zaujíma aj o historický vznik, vývoj a možnosti normatívneho progresu 

jednotlivých vzorcov uznania (Velek 1996, s. 13-14). Honnethov koncept 

normatívnej etiky má preto vzhľadom na vyššie uvedené 

kváziuniverzalistický a kontextualizovaný charakter (Hrubec 2011, s. 280-

281). 

Ohľadom jednotlivých foriem uznania píše Honneth nasledovné: „Týmito 

tromi vzťahmi uznania - láskou, právom a solidaritou - sú vymedzené 

formálne podmienky interakcie, v rámci ktorej si ľudské bytosti môžu byť 

isté svojou dôstojnosťou alebo integritou. Tieto podmienky sú formálne v 

tom zmysle, že s pomocou typov uznania majú vymedzovať len štrukturálne 

vlastnosti spôsobov komunikácie, nemajú sa však popri tom pokúšať určovať 

formy ich inštitucionálnej realizácie“ (Honneth 2012, s. 227). 

„Láska“ (primárne vzťahy) ako prvá forma intersubjektívneho vzťahu 

uznania je vyjadrená skrze emocionálnu náklonnosť. Tá spočíva v 

„potvrdzovaní“ potrieb a afektov, teda v ich uspokojovaní či opätovaní. 

Emocionálne uznanie samozrejme predpokladá reálnu existenciu druhých a 

vzájomnú emočnú interakciu. Skrze tento vzťah uznania získava jednotlivec 

pozitívny postoj k svojej vlastnej telesnosti; postoj sebadôvery. Chápe sa ním 

elementárna emocionálna sebaistota pri vyjadrovaní svojich pocitov a 

potrieb. Je nutným psychickým predpokladom pre vývoj všetkých ďalších 

pozitívnych postojov vzťahovania sa k sebe samému (Honneth 2012, s. 223-

224). Získaniu individuality predchádza intersubjektívne utváranie jedinca v 

rámci vzťahu k rodičom a ďalším signifikantným druhým v období detstva 

                                                           
18 Individuálne sebauskutočnenie pre Honnetha znamená možnosť uskutočňovať také 

životné ciele, ktoré sme si sami zvolili a k tomu je možné dospieť len skrze špecifické 

formy intersubjektívnej interakcie (Velek 1996, s. 12-13). 
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ako aj postupné osamostatňovanie sa od rodičovských postáv (Hrubec a kol. 

2012, s. 16). Práve moment uznania v rámci primárnych vzťahov je podstatne 

určujúci pre všetky ďalšie silné citové väzby, akými sú vzťahy lásky a 

priateľstva. Okrem sebadôvery sa v rámci tohto vzťahu uznania nadobúda aj 

dôvera vo svet (Velek 1996, s. 16). 

„Právo“ (právne vzťahy) ako ďalšia forma intersubjetívneho vzťahu 

predstavuje vzájomné uznania partnerov interakcie ako rovnoprávnych 

nositeľov práv. Má primárne kognitívny charakter a v rámci neho získava 

jednotlivec pozitívny postoj elementárnej sebaúcty. Tá mu zabezpečuje 

sebachápanie ako nositeľa morálnej zodpovednosti, na ktorej participuje s 

ostatnými členmi daného spoločenstva. Zahŕňa tzv. „principiálny 

univerzalizmus“, ktorého rozvoj sa odráža v historických zápasoch v dvoch 

smeroch, t. j. vecnom (rozširovanie materiálneho obsahu + zohľadňovanie 

individuálnych rozdielov) a sociálnom či univerzalizačnom (rozširovanie 

okruhu nositeľov práv) (Honneth 2012, s. 224-225). Vo všeobecnosti platí, že 

skúsenosť uznania či zneuznania je tu určená úrovňou rozvoja materializácie 

i univerzalizácie práv (Velek 1996, s. 20). Podľa Honnetha smeruje vývoj 

právneho uznania v moderných spoločnostiach v súlade s predstavou 

plnohodnotného členstva ľudí v politickom spoločenstve a s ideami slobody a 

rovnosti k postupnému rozširovaniu obsahu všeobecných vlastnosti 

chápaných ako predpokladov participácie na politickom živote. Dochádza k 

tomu rozširovaním okruhu ľudí, ktorí sú považovaní za morálne 

autonómnych, t. j. ich právnym uznaním, dosahovaným angažovanosťou 

dosiaľ vylúčených či znevýhodnených skupín (Velek 1996, s. 19). 

„Solidarita“ (spoločenské vzťahy) ako tretia forma intersubjektívneho 

vzťahu uznania je vyjadrená skrze solidárny súhlas s alternatívnymi 

spôsobmi života. Prostredníctvom sociálneho ocenenia sa jednotlivci môžu 

pozitívne vzťahovať k svojim schopnostiam a vlastnostiam. Týmto vzťahom 

uznania sa teda dosahuje sebaocenenie, ako forma pozitívneho vzťahovania 

sa subjektu k sebe samému. Táto forma uznania sprostredkuje subjektu 

súhlas v jeho požiadavke na jedinečnosť a nezastupiteľnosť a zároveň v nej 

nachádza povzbudenie voči svojim individuálnym zvláštnostiam ako ten, 

ktorého individualita bola vytvorená jeho životom (Honneth 2012, s. 225-

226). Honneth ďalej dodáva: „Nakoľko táto forma uznania musí 

predpokladať vitálnu skúsenosť spoločne zdieľaných bremien a 

zodpovedností, musí obsahovať okrem kognitívneho momentu etického 

poznania vždy aj afektívny moment solidárnej spoluúčasti“ (2012, s. 226). 

Nejedná sa tu len o rešpekt a toleranciu (to zodpovedá kognitívnemu uznaniu 

morálnej autonómie), ale aj o špecifickú afektívnu účasť vo vzťahu k tomu čo 

je na druhom osobité a o jej praktickú podporu, vysvetľuje Velek a ďalej 

uvádza: „Schopnosti či výkony druhého chápeme ako niečo, čo umožňuje 

uskutočňovanie našich cieľov a obohacuje naše schopnosti, preto sa aktívne 
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staráme, aby sa mohli rozvíjať vlastnosti osôb, ktoré sú nám cudzie (1996, s. 

21). 

 Vo vzťahu vzájomnej solidarity sa subjekty uznávajú ako jedinečné a 

nezastupiteľné osoby, pričom jej povaha je aj univerzálna, t. j. neobmedzuje 

sa len na primárne vzťahy, ale smeruje aj k cudzím. Zároveň tieto vzťahy 

predpokladajú spoločný horizont hodnôt, v kontexte ktorého je možné ukázať 

význam jednotlivých schopností či výkonov pre život spoločnosti. Z toho 

vyplýva, že je potrebné pýtať sa na povahu hodnotového systému (étosu) 

spoločnosti, v rámci ktorej možno jednotlivé schopnosti a výkony ľudí 

hodnotiť (Velek 1996, s. 21-22). Honneth k tomu uvádza, že „[...] etické 

normy, v svetle ktorých môžu byť indivíduá navzájom uznávané vo svojej 

individuálnej zvláštnosti, sú otvorené procesu odtradicionalizovania, v 

dôsledku ktorého strácajú prostredníctvom rastúceho zovšeobecnenia svoj 

hierarchizujúci a preskriptívny charakter. Vzťah uznania v zmysle solidarity 

alebo mravnosti preto obsahuje princíp rovnostárskej diferencie, ktorý sa 

môže rozvinúť pod tlakom individualizovaných subjektov“ (2012, s. 226-

227). Je teda žiaduci taký systém etických hodnôt, ktorý dokáže do seba 

poňať rozličné životné ciele v rámci podpory morálnej autonómie 

jednotlivcov pri kreovaní ich životov a využiť solidarizujúcu silu v kontexte 

kolektívneho utvárania identity (Velek 1996, s. 23). 

Sebadôvera, sebaúcta a sebaocenenie predstavujú tri podoby pozitívneho 

vzťahovania sa subjektu k sebe samému, ktoré nadobúda skrze špecifické 

vzájomné formy interakcie s inými. Sú nimi tri základné módy uznania. Ide o 

všeobecné a nutné podmienky dobrého života. Umožňujú jednotlivcovi 

slobodnú individuálnu sebarealizáciu. Uznanie tu vystupuje ako 

fundamentálny prvok ľudskej identity a integrity človeka. Honneth píše: 

„Uvedením troch vzťahov uznania sú teda určené morálne infraštruktúry, 

ktoré musí obsahovať sociálny životný svet, pokiaľ má byť schopný chrániť 

svojich členov. V súlade s tým tu „integrita“ môže znamenať len to, že sa 

subjekt v celom spektre praktických vzťahov k sebe samému môže uistiť o 

podpore spoločnosti; ak participuje na sociálnom životnom svete, ktorý v 

nejakej konkrétnej forme obsahuje všetky tri stupne uznania, môže sa subjekt 

vzťahovať k sebe samému v pozitívnych módoch sebadôvery, sebaúcty a 

sebaocenenia“ (Honneth 2012, s. 227). Mravnosť jednotlivca i mravná 

pospolitosť sa rodí a rozvíja na pozadí týchto vzťahov, ktoré Honneth 

výstižne nazýva morálnymi infraštruktúrami. Tie svojim spôsobom, obrazne 

povedané, predstavujú korene mravnosti a ľudskosti. O Honnethovi možno 

povedať, že vo svojom projekte kritickej teórie odkrýva staršie morálne 

intuície euroamerických ľudských spoločenstiev posledných storočí 

(autonómia, autenticita) a artikuluje všeobecné princípy, v kontexte ktorých 

sa môžu realizovať. Autonómiu a autenticitu môžeme označiť aj ako 

konštitutívne dobrá modernej identity (Hrubec 2011, s. 284). 
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Vráťme sa ešte k otázke sociálneho ocenenia. Je potrebné spomenúť, že 

toto ocenenie môže mať rôzne podoby, odrážajúce sa v 

konkrétnych sociálnych praktikách a môže byť distribuované na základe 

rozličných princípov či pravidiel. Honneth súhrne pomenúva tretiu 

sféru/formu či vzťah uznania ako solidaritu a jeho vývojový potenciál, ako 

sme videli, spája s pojmami individualizácie a egalizácie. Predpokladá, že 

tento stupeň uznania sa môže rozvinúť v duchu egalitarizmu, keďže v sebe 

zahŕňa princíp rovnostárskej diferencie. Ak však budeme takto chápanú 

solidaritu vnímať aj ako princíp distribúcie sociálneho ocenenia, tak je nutné 

si uvedomiť, že nie je jediným možným princípom distribúcie a v súčasnosti 

ani dominantným spôsobom, ktorým sa prerozdeľovanie sociálneho ocenenia 

uskutočňuje. 

Už pri vzniku meštiansko-kapitalistickej spoločnosti dochádza podľa 

Honnetha k formovaniu dominantnej kultúrnej idei, t. j. individuálneho 

výkonu, ktorá sa stáva hlavným kritériom sociálneho ocenenia (Honneth 

2004, s. 182-183). Ďalej uvádza: „Práve tento typ sociálneho vzťahu, ktorý 

vedľa lásky a nového právneho princípu predstavuje tretiu sféru uznania 

v rozvíjajúcej sa kapitalistickej spoločnosti, je prirodzene od počiatku 

organizovaný hierarchicky, teda spôsobom, ktorý ma jednoznačne 

ideologickú povahu; keďže čo a v akej miere je považované za „výkon“, za 

príspevok k spolupráci, je definované na pozadí hodnotového kritéria, 

ktorého vzťažným bodom je hospodárska činnosť ekonomicky nezávislého 

meštianstva reprezentovaného mužmi: to, čo je od dnes označované ako 

práca s určitým merateľným úžitkom pre spoločnosť, je teda výsledkom 

stanovenia určitej hodnoty, ktorá je špecifická pre danú skupinu, a tomuto 

stanoveniu hodnoty následne padajú za obeť celé sektory iných činností, 

ktoré taktiež vyžadujú reprodukciu (ako napríklad práce v domácnosti)“ 

(2004, s. 183). Z uvedeného citátu je pre nás, okrem iného, veľmi podstatná 

informácia, že predmet uznania sa definuje na pozadí určitého hodnotového 

kritéria (môže ísť aj o súbor hodnôt). 

Hodnotová orientácia určitej spoločnosti, prípadne to čo Ondřej Lánsky 

charakterizuje ako „kultúrne sebaporozumenie spoločnosti“, t. j. hodnoty 

a zároveň všetky spoločensky zdieľané ciele (2012, s. 112) podstatne 

determinuje predmet sociálneho ocenenia (určité vlastnosti, schopnosti, 

výkony ľudí) a viac-menej aj jeho podobu a povahu (princíp) distribúcie 

tohto ocenenia. Zároveň platí, že predmet, podoba a povaha sociálneho 

ocenenia budú do istej miery posilňovať (reprodukovať) kultúrne 

sebaporozumenie spoločnosti najmä s jej dominantným hodnotovým 

zameraním a zároveň relatívne konštruovať a/alebo do istej miery 

determinovať individuálne i kolektívne hodnotové preferencie a životné ciele 

jednotlivcov a skupín, čo sa následne odzrkadlí v spôsobe ich života, výberu 

povolania a pod. Túto súvzťažnosť načrtáva aj Lánsky, pričom upozorňuje, 

že by bolo chybou vnímať pozadie obsahov sociálneho ocenenia 
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nekonfliktne, keďže v skutočnosti je v spoločnosti prítomných mnoho 

rôznych vzájomne súperiacich kultúrnych sebaporozumení jednotlivých 

sociálnych skupín
19

 (2012, s. 111-112). Možno s Lánskym konštatovať, že 

„[ú]spech na trhu je v súčasnosti presadzujúcim sa princípom rozdeľovania 

sociálneho ocenenia. Nestal sa však všeobecne zdieľanou legitimizujúcou 

predstavou o spravodlivom rozdeľovaní sociálneho ocenenia predovšetkým 

preto, že nie je schopný legitímne zdôvodniť nerovnosti v kapitalistických 

spoločnostiach, pričom sa však významne podieľa na ich tvorbe 

a potvrdzovaní“ (2012, s. 124-125). 

Napokon je dôležité uviesť, že sociálne ocenenie sa podieľa na dôležitých 

sociálnych procesoch, ktoré súvisia s distribúciou tak materiálnych ako aj 

nemateriálnych statkov. Povaha distribúcie týchto statkov sa riadi daným 

princípom, resp. princípmi distribúcie sociálneho ocenenia (Lánsky 2012, s. 

115). V prípade absencie adekvátneho uznania vyjadreného skrze sociálne 

ocenenie jednotlivec stráda, pretože sa mu sťažuje či znemožňuje vytvoriť si 

pozitívny vzťah k sebe samému v podobe sebaocenenia a tým ostáva 

nenaplnená normatívna požiadavka vo vzťahu k možnosti slobodnej 

sebarealizácie, resp. tvorby dobrého života. Jednotlivec nestráda len morálne, 

ale vzhľadom na vyššie spomenuté, t. j. sťažený prístup k statkom, môže 

zneuznanie v oblasti sociálneho ocenenia poškodzovať jeho integritu, resp. 

ohrozovať jeho existenciu. Podľa Honnetha zneuznanie v oblasti sociálneho 

ocenenia má podoby poníženia a potupenia (2014, s. 211).  

 

3. Výber povolania a sociálne ocenenie 

V kontextoch dosiaľ uvedeného poďme uvažovať o otázke výberu 

povolania u mladej generácie. Ak platí, že hodnotová orientácia jednotlivca 

je do istej miery determinovaná skúsenosťou sociálneho ocenenia ako aj, že 

sociálne ocenenie je podstatne určované preferovanými hodnotami 

v spoločnosti, tak je žiaduce uvažovať o nastolenej otázke v kontexte 

uvedeného vzťahu korelácie. Výber povolania zaiste ovplyvňujú viaceré 

atribúty, no som presvedčený, že skúsenosť sociálneho ocenenia, resp. 

povedomie o tom, čo je v danej spoločnosti predmetom ocenenia, má pre 

                                                           
19 Aj myšlienka či realita vzájomne súperiacich kultúrnych sebaporozumení vypovedá 

o vplyve určitej dominantnej hodnotovej paradigmy prítomnej v sociálnom svete, t. j. 

idey trhu / výkonu, pre ktorú je typická súťaž. Sociálne konflikty sú bežnou súčasťou 

sociálneho sveta, resp. kultúry, no spôsoby ich vyjednávania či taktiky sociálnych 

hnutí v bojoch o uznanie tak či tak podliehajú konkrétnym politickým, ekonomickým, 

ergo sociálnym rámcom. Tam, kde aj politické systémy sú v područí ideológie trhu 

a výkonu, potom dochádza k fenoménom, kedy povaha sociálnych konfliktov a bojov 

o uznanie je rámcovaná skôr ekonomikou (hodnotami trhu), nech demokratickými 

princípmi a hodnotami. 
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mnohých, obzvlášť mladých ľudí, zásadný význam pri výbere ich povolania, 

resp. profesie. 

Je síce pomerne špekulatívne uvažovať nad tým, či vo všeobecnosti sa 

mladí rozhodujú pre svoje povolanie zohľadňujúc svoje osobné hodnotové 

preferencie alebo sa nechávajú unášať mainstreamovým hodnotovým 

prúdom, prípadne či a nakoľko volia rôzne kompromisy v záujme získavania 

sociálneho ocenenia, no sotva možno poprieť, že tento výber je ovplyvnený 

dominantným vzorcom sociálneho ocenenia, t. j. trhom a výkonom. Vo 

všeobecnosti možno povedať, že v súčasnej spoločnosti sú mladí ľudia 

socializovaní v súlade s presvedčením, že ich užitočnosť („cena“) pre 

spoločnosť je závislá od ich výkonov, pričom oceňované výkony sú 

predovšetkým tie, ktoré sú v súlade s dominantným hodnotovým zameraním 

spoločnosti. Na zisk a konzum zameraná spoločnosť bude pochopiteľne 

distribuovať sociálne ocenenie najmä do tých oblastí, ktoré jej zabezpečujú 

zisk a uspokojujú konzumné požiadavky obyvateľstva. V konzumnej 

spoločnosti sú tak mladí ľudia nabádaní, aby si volili také profesie, ktoré 

spoločnosť oceňuje, a teda tie, ktoré jej prinášajú zisk, pričom aj výber 

profesií, resp. pracovných ponúk je limitovaný vzorcom rozdeľovania 

sociálneho ocenenia. V záujme získania hmotných i nehmotných statkov sú 

tak ľudia štylizovaní do výberu štátnou ekonomikou preferovaných profesií 

a v rôznej miere nútení, aby svoje vlastnosti, schopnosti a ciele 

prispôsobovali dominantnému kultúrnemu sebachápaniu spoločnosti. 

Na získavanie statkov skrze dominantné vzorce sociálneho ocenenia sú 

odkázaní najmä menej majetní ľudia. Keďže jednou z podôb sociálneho 

ocenenia je aj finančné ohodnotenie, je logické, že chudobní sa budú musieť 

omnoho viac obmedzovať vo výbere profesií, prípadne vynakladať omnoho 

väčšie úsilie v snahe dosiahnuť adekvátne sociálne ocenenie, ktoré by im 

sprostredkovalo funkčný vzťah sebaocenenia. Tejto problematike, i keď nie 

explicitne z perspektívy kritickej teórie, sa veľmi podnetne venovala aj 

Joanna Mysona Byrska (2015). Vo svojom texte ohľadom práce bohatých 

a chudobných v priestore konzumnej spoločnosti popisuje rozdiely medzi 

hľadaním a výberom profesie chudobného a bohatého človeka. Ako sama 

uvádza: „Ukazuje sa, že práca bohatého a chudobného konzumenta sa líši 

predovšetkým v momentoch hľadania a rozhodovania“ (Mysona Byrska 

2015, s. 198). Vo vzťahu k otázke dobrého života je na tom podľa autorky 

bohatý v kontexte výberu profesie v zásade oveľa lepšie, pretože svoju 

profesiu môže vyberať v súlade so svojimi hodnotovými preferenciami 

a záujmami a nie je odkázaný vziať akúkoľvek prácu, aby sa finančne 

zabezpečil. Hľadaniu vhodnej práce môže venovať i dlhší čas. Taktiež môže 

oveľa slobodnejšie meniť profesiu a postupovať od dobrého k stále lepšiemu. 

Chudobný nemôže venovať dlhý čas výberu povolania, pretože je nútený sa 

čím skôr finančne zabezpečiť. Jeho výber je tak limitovaný a často vôbec 

nekoreluje s jeho osobnými preferenciami. Celý proces hľadania, 
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rozhodovania, udržiavania a zmeny práce je pre chudobného omnoho 

stresujúcejší a náročnejší (Mysona Byrska 2015, s. 197-199). 

Ekonomické aspekty nie sú jediné, ktoré ovplyvňujú výber povolania 

a dostupnosť k sociálnemu oceneniu a zdrojom. Medzi ďalšie možno zaradiť 

napr. rodové aspekty, zdravotný status, etnickú príslušnosť a pod. Distribúcia 

sociálneho ocenenia nie je v našej spoločnosti rovnostárska a ani zďaleka 

nemožno hovoriť o rovnakých možnostiach pre všetkých v súvislosti 

s možnosťami uplatnenia na trhu práce. Ak vezmeme do úvahy, že výber 

povolania ovplyvňuje dominantný trhovo-výkonnostný model 

prerozdeľovania sociálneho ocenenia, musíme pripustiť, že časť ľudí bude 

pod tlakom tohto modelu voliť také profesie, ktoré budú skôr pragmatickou 

voľbou, než autentickým vyjadrením ich potrieb, túžob či identít. Najviac 

zraniteľnou skupinou budú práve tí, ktorí sa ocitajú v situácii prekarity ako aj 

ďalšie spomínané zraniteľné skupiny v spoločnosti. Títo ľudia síce získajú 

určitú podobu sociálneho ocenenia, tá však nebude korešpondovať s ich 

individuálnymi potrebami a nenapomôže im k získaniu adekvátneho 

vzťahovania sa k sebe samým v podobe sebaocenenia. V dôsledku toho sa 

môžu stať buď na jednej strane konformnými voči dominantnému 

hodnotového modelu spoločnosti a/alebo prežívať pocity poníženia 

a degradácie, ergo zneuznania. Vo vzťahu k možnosti realizovať svoje 

predstavy o dobrom živote budú strádať. 

Hodnoty slobody a autenticity, chápané aj ako konštitučné dobrá 

modernej identity, sú dodnes v našej spoločnosti považované za dôležité. Bez 

sociálneho ocenenia, ako spôsobu uznania a vrátane ďalších módov uznania, 

nie je možné uvedené hodnoty adekvátne žiť. Konzumná kapitalistická 

spoločnosť svojim zameraním na trh, výkon a konzum len zdanlivo 

podporuje rôznorodé životné scenáre ľudí, resp. tvorbu ich identity. Zdanlivo 

preto, že s ohľadom na vedúci princíp distribúcie sociálneho ocenenia 

dochádza k rôznych podobám nespravodlivosti, siahajúcich aj do kontextov 

mechanizmu a možností výberu povolania. Pod ich vplyvom dochádza k nie-

slobodným a nie-autentickým voľbám povolaní, ktoré odporujú idei 

slobodného ničím neobmedzeného sebauskutočnenia, keďže vopred nanucujú 

jednotlivcom dominantné hodnoty a ciele daného kultúrneho 

sebaporozumenia spoločnosti, pričom ich neafirmovanie im problematizuje 

prístup k statkom a zaistenému životu. Takto žité životy však často vykazujú 

známky nespokojnosti, neautenticity či neslobody. Je žiadúce, aby súčasný 

prevládajúci princíp distribúcie sociálneho ocenenia bol adekvátne 

korigovaný iným princípom. 

Medzi sociálne patológie, ktoré vznikajú i v dôsledku súčasného 

prevládajúceho modelu prerozdeľovania sociálneho ocenenia, možno zaiste 

uviesť napr. výrazné majetkové nerovnosti obyvateľstva, falošné formy 

autenticity, deštruktívne životné scenáre ľudí, fenomén ekonomizácie 
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demokracie
20

 či komercionalizácie niektorých kultúrnych sfér, akými je aj 

oblasť vzdelávania. V niektorých sférach kultúry dochádza k tomu, že 

v snahe o zachovanie určitých profesií, resp. o zvýšenie ich prestíže na trhu 

a zabezpečenia si prístupu k sociálnemu oceneniu a statkom, degradujú. 

Jednou z nich je aj oblasť vysokoškolského vzdelávania, ktorá čím ďalej, tým 

viac podlieha komercionalizácii. Vysokoškolský titul je komoditou, ktorá sa 

dá aj kúpiť. Študenti pre vysokoškolský systém predstavujú často 

ekonomické jednotky. Samotné akademické a vedecké tituly postupne 

strácajú svoju hodnotu a status, skrze ktorý by sa mohli ich nositelia 

pozitívne vzťahovať k sebe samým a pomocou nich získavať špecifický 

prístup k sociálnemu oceneniu. V tomto kontexte hrozí úbytok či zánik 

kvalitných foriem reprodukcie poznatkov, čo samo o sebe nie je žiaduce. Ide 

o problematiku, ktorá si však vyžaduje svoje samostatné a dôkladnejšie 

rozpracovanie. 

 Ohľadom alternatívy či korekcie súčasne dominantného princípu 

distribúcie sociálneho ocenenia je nutné zdôrazniť, že i v našej spoločnosti 

možno identifikovať viacero rôznych vzorcov, podľa ktorých sa riadi 

prerozdeľovanie sociálneho ocenenia. Tým, že som sa venoval princípu, 

ktorý považujem i v súlade s inými autormi za v súčasnosti dominantný, 

neznamená, že ignorujem alebo popieram realitu ostatných. Nemožno zaiste 

tvrdiť, že celá spoločnosť sa orientuje len a jedine na konzum, úspech na trhu 

či výkon. Napokon, ani jedno z uvedených pojmov (trh, výkon, konzum) 

nemožno úplne zavrhnúť ako negatívne, pretože ich jednotlivé obsahy ako aj 

ich funkčné miesto v spoločnosti môže byť užitočné a prospešné. Už z prvej 

kapitoly by malo byť zrejmé, že navrhovaným korigujúcim princípom je 

solidarita, ktorou Honneth pomenúva tretiu z foriem uznania. O solidarite ako 

princípe rozdeľovania sociálneho ocenenia uvádza Lánsky nasledovné: 

„Solidárne vzťahovanie sa k druhému teda spočíva v čiastočnom odhliadnutí 

od podoby výkonov a zároveň v určitom zhodnotení sociálnych či 

psychických podmienok podania výkonu pri jeho hodnotení. Možno ju 

nahliadať ako „vykročenie“ k druhému, ako snahu plne pochopiť jeho 

„situáciu“ a v tomto svetle aj jeho tzv. prínos“ (2012, s. 129). Pripomeňme, 

že podľa Honnetha tretia sféra uznania v sebe obsahuje princíp rovnostárskej 

diferencie a len v smere tohto rozvinutia možno očakávať spravodlivejší 

sociálny poriadok v otázke distribúcie sociálneho ocenenia. Reflexia tejto 

potreby rozvinutia a implementácie solidarity do sociálnych vzťahov by mala 

byť predmetom záujmu najmä tých, ktorí sa zaoberajú sférou humanitných 

a sociálnych vied a ich praktickými implikáciami. 

                                                           
20 Problematike ekonomizácie demokracie sa venovala i Joanna Mysona Byrska 

(2016), ktorá vo svojom texte odlišuje pozitívny a negatívny vplyv ekonómie na 

demokratický poriadok. Svoje úvahy rozvíja i v nadväznosti na Marthu C. 

Nussbaumovú. 
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