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Štandardizácia výskumného nástroja pre monitoring nenávistných a krajne 

pravicovo orientovaných postojov v súčasnej slovenskej spoločnosti 

PATYI Peter 

 

Abstrakt 

Cieľom predkladaného príspevku je predstaviť teoretické východiská pravicového 

extrémizmu a nástroj na monitorovanie pravicového extrémizmu, xenofóbie a neznášanlivosti 

v postojoch Slovenskej populácie. Daný nástroj je možné implementovať do longitudinálnych 

prieskumov a využiť pre odhad vývoja trendov v oblasti krajne pravicovo orientovaných 

postojov v spoločnosti.  
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Abstract 

The aim of the present paper is to introduce the theoretical basis of right-wing extremism 

and monitoring instrument of right-wing extremism, xenophobia and misanthropy in the 

attitudes of Slovak population. The tool can be implemented in a longitudinal surveys used to 

estimate trends in the development of extreme right-wing attitudes in society. 
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Úvod 
 

Slovensko na počiatku svojej novodobej histórie po rozpade socialistického zriadenia 

v roku 1989 bolo charakterizované silnou túžbou po samostatnosti, ktorá sa v roku 1993 

naplnila rozdelením Československej republiky. Vznikajúci demokratický pluralitný systém 

so sebou priniesol okrem pozitívnych spoločenských zmien i rad nových problémov, 

s ktorými sa musel začať vyrovnávať štát i  verejnosť. Samotné rozdelenie Československa 

zdvihlo v oboch krajinách ale najmä na Slovensku vlnu silného nacionalizmu, čoho 

následkom bol nárast extrémnych a radikálnych síl a vznik skupín presadzujúcich 

extrémistické myšlienky. Problematika demokratizácie v podobe prechodu od autoritatívneho 

režimu bola v slovenských podmienkach previazaná procesom dokončenia národnej 

emancipácie Slovákov. Na týchto základoch sa na Slovensku začala vytvárať politicko – 

sociálna myšlienková platforma, ktorá na jednej strane v politickom priestore doposiaľ 

nezaznamenala výraznejší úspech, avšak v priestore verejnom je možné sledovať jej čoraz 

silnejšie prieniky, či už do verejnej mienky, alebo reálneho života spoločnosti. Hovoríme 

o krajne pravicovo orientovaných subjektoch, ktoré sa dostali postupne do pozornosti 

mediálnej, politickej i akademickej. Sociálny výskum orientovaný na krajnú pravicu pomáha 

pochopiť celý súbor javov a udalostí v historických a spoločenských kontextoch. Zároveň 

napomáha k vytváraniu objektívnej odbornej a verejnej diskusie o tomto zložitom 

spoločenskom fenoméne. 

Výskum neznášanlivosti a extrémizmu na Slovensku v porovnaní s krajinami  západnej 

Európy nemá vybudovanú tradíciu. I napriek tomu, že prejavy pravicového extrémizmu 

a nenávistné nálady spoločnosti namierené predovšetkým proti Rómskej minorite v 90. 

rokoch eskalovali, záujem odbornej verejnosti o daný problém neodzrkadľoval jeho 

závažnosť. Prvou snahou uchopiť fenomén extrémizmu v odbornej diskusii na Slovensku bol 

seminár usporiadaný v roku 1998 v Bratislave, s názvom „Pravicový extrémizmus na 
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Slovensku a v Nemecku.“ Potenciál podujatia, ktorého ambíciou bolo upriamiť pozornosť 

vedeckej obce na novovzniknuté problémy v spoločnosti však nebol viac než desaťročie 

využitý. Navzdory snahám mimovládnych organizácii poukázať na vývoj a transformáciu 

pravicového extrémizmu v regióne, prvé relevantné výskumy zamerané na sociálne aspekty 

neznášanlivosti v spoločnosti sa v Slovenských podmienkach objavili až po roku 2010. 

V súčasnosti však neexistuje oficiálny výstup, ktorý by komplexne monitoroval sociálne či 

ekonomické aspekty podpory krajne pravicovo orientovaných subjektov v krajine. To je 

dôvod, prečo sa v tomto článku zaoberáme danou problematikou. 

Teoretické východiská pravicového extrémizmu 
Ako uvádza Mareš (2003 s. 78) „vytvorenie teórie, obsahujúcej axiómy o príčinách 

a pôsobení ultrapravice, je utópiou, zvlášť v kontexte neujasnenosti predmetu výskumu 

a sporných metód skúmania.“ Avšak mnoho autorov sa pokúša vymedziť základné koncepty, 

ktoré je možné využiť pri empirickom vysvetlení pravicového extrémizmu. 

Štúdie  Freilicha (2003) a Pridemorea (2005) sa zhodujú na šiestich teóriách v snahe 

vysvetliť prečo sa extrémistické hnutia objavujú v jednotlivých spoločnostiach. Tieto teórie 

sú: 

1. teória relatívnej deprivácie,  

2. teória sociálnej dezorganizácie, 

3. kultúrna teória a teória identity, 

4. teória konkurencie, 

5. teória mobilizácie zdrojov, 

6. teórie politickej oportunity. 

Teórie deprivácie a sociálnej dezorganizácie predpokladajú, že sociálne štruktúry, 

inštitúcie a kontrolné mechanizmy majú vplyv na správanie jednotlivca a v niektorých 

prípadoch ho práve tieto aspekty môžu ovplyvniť pre prijatie extrémistických názorov. 

Teoretici relatívnej deprivácie ako například Runciman či Townsend veria, že napríklad 

ekonomická nerovnosť a sociálne problémy môžu determinovať napätie medzi rôznymi 

skupinami v spoločnosti. (Buechler, 2000) Podľa Geertza (1973) prvotné napätie týchto 

skupín sa často môže zosilniť a vytvoriť medzi nimi rivalitu a táto rivalita môže viesť 

nakoniec k súpereniu skupín o ekonomické či sociálne zdroje a kolektívnu identitu. 

Teórie sociálnej dezorganizácie (Shaw, McKay, Sutherland) tvrdia, že krach 

spoločenských inštitúcií alebo organizácií (napr. školy, podniky, súdnictvo) „vyrieši 

chronické problémy“ v spoločnosti a politická kríza, ktorá z tohto krachu vyplýva, 

pravdepodobne vyvolá extrémistické a antidemokratické reakcie. Ak obec či štát nedokáže 

udržať poriadok a presadzovať právnu a regulačnú kontrolu, niektorí jednotlivci testujú 

hranice sociálnej kontroly pre vyjadrenie svojich potrieb často prostredníctvom kriminálneho 

správania. Ak k takému stavu dôjde, jednotlivec „prirodzene“ vyhľadá náhradu za systém, 

ktorá môže mať podobu gangov, kultov či radikálnych hnutí. (Gusfield 1993) Ako uvádza 

Conteh – Morgan (2003, s. 60) „hoci pôvodne teória dezorganizácie vysvetľuje zločin ako 

taký, je ju možno rozšíriť na extrémistické hnutia, aj keď v inej formulácii. Ak sociálne zmeny 

narušia tradičné sociálne zoskupenie, sociálne inštitúcie a sociálnu kontrolu a ak je populácia 

ponechaná k svojvoľnému dosahovaniu ekonomických, politických alebo iných cieľov, 

jednotlivci sú ponechaní v stave bezmocnosti a úzkosti, odcudzení od demokratických 

inštitúcií. Pre zníženie ich „vnútorného pnutia“ sa títo jedinci začínajú pripájať 

k extrémistickým hnutiam, ktoré ponúkajú vierohodné a nereálne riešenie, ktoré popiera 

legitimitu demokratického politického systému prostredníctvom konfliktu.“ Pri vysvetľovaní 

zločinu smerujú jednotlivé body teórie sociálnej dezorganizácie k chudobe, sídelnej mobilite 

a jej vplyvu na ovládacie prvky sociálnej kontroly, etnickú rôznorodosť a slabé sociálne siete 
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ako faktorom prispievajúcim k delikventnému správaniu. Podobné faktory je možné využiť 

i pre vysvetlenie vzniku extrémistických skupín. 

Teória kultúry a identity (Tajfel, Turner, Cross) predpokladá, že významné zmeny 

v spoločnosti môžu viesť k „pocitu odcudzenia z hnevu voči spoločnosti“ čoho výsledkom je 

adaptácia v subkultúrach, ktoré podporujú extrémistické hnutia. (Freilich, Pridemore 2005) 

Zlyhanie zvyklostí a tradícií vysvetlené zmenami a nerovnosťou v sociálnych štruktúrach 

vedie k rozvoju politického a náboženského fundamentalizmu, ktorý podporuje negatívne 

postoje a diskriminačnú politiku voči menšinám, ktoré predstavujú hrozbu pre „kolektívnu 

identitu a tiež kultúrnu, národnú a etnickú homogenitu spoločnosti.“ (Weber, Rodeheaver 

2003)  

Teória konkurencie (alebo tiež súťaženia) (Hunt, Eliot) zameriava svoju pozornosť na 

sociálny konflikt. Dahrendorf hovorí o sociálnych konfliktoch ako o konfliktoch, ktoré 

predstavujú štrukturálne vytvorené protikladné vzťahy medzi prvkami spoločnosti, ktoré je 

možné systematicky odvodiť zo sociálnych štruktúr spoločnosti. Tieto konflikty sa môžu 

odohrávať na rôznych úrovniach a môžu mať rôzny význam pre proces spoločenskej zmeny. 

(Šubrt, Balon 2010) Coser (1967, s. 232) v rámci teórie súťaženia definuje sociálny konflikt 

ako „boj o hodnoty a obmedzené zdroje v ktorom si zúčastnené strany uvedomujú 

nezlučiteľnosť spolupráce a v ktorom každá strana zaujíma pozíciu nezlučiteľnú s pozíciou 

druhej strany.“ Môžeme tak vychádzať i z Dahrendorfoveho konceptu teórie konfliktu, ktorý 

je zameraný na skupinové konflikty s momentom nadradenosti a podriadenosti. Podľa teórie 

súťaženia tak politické, hospodárske alebo sociálne úspechy menšinových skupín ohrozujú 

existenciu iných skupín a preto sú hospodárske, sociálne a politické faktory 

a identifikovateľné antagonizmy definované ako nevyhnutné podmienky pre vznik 

extrémistických skupín. (Freilich, Pridemore 2005)  

Podľa Lipseta (1970) pravicový extrémizmus je politikou odporu, ktorá sa objavuje 

v reakcii na ekonomické a sociálne zmeny, ktoré vedú k odsunu niektorých skupín 

obyvateľstva z bývalých pozícií dominantného postavenia. Ako autor ďalej uvádza napríklad 

rozvoj občianskych či feministických hnutí v USA produkoval odpor voči niektorým 

opatreniam vlády, ktoré zvýhodňovali ľudí s inou farbou pleti alebo ženy. (Lipset 1970) 

Teórie mobilizácie zdrojov a politickej oportunity sú založené na predpoklade, že existuje 

„plynulý prísun ľudí“, ktorí sú presvedčení o tom, že potenciálny prínos z účasti v sociálnom 

hnutí preváži očakávané náklady. (Buechler 2000) Teória mobilizácie zdrojov predpokladá, 

že hnutie je závislé od schopnosti mobilizovať tieto skupiny a jednotlivcov. Sociálne siete 

alebo organizácie sú zásadné pre vytváranie určitej miery solidarity v rámci 

marginalizovaných skupín a ich mobilizácie do akcie. (Weber, Rodeheaver 2004) 

Predstavitelia mobilizačnej teórie (McCarthy, Zald) berú na vedomie i fakt, že organizácia 

sociálneho hnutia a mobilizácia jeho priaznivcov nemusí vychádzať priamo z konkrétnej 

spoločenskej „krivdy“ ale tiež nepriamo prostredníctvom politických aktérov, ktorí 

manipulujú so zdrojom napätia. (McCarthy,  Zald 1977) 

Teória politickej oportunity (Eisinger, Tarrow, Meyer, McAdam) sa zameriava na vzťah 

medzi sociálnymi hnutiami a „zhovievavosťou“ politického prostredia, v ktorom tieto hnutia 

existujú. Predpokladá, že úspech sociálnych hnutí závisí na možnostiach vytvorených 

zmenami v politickej štruktúre, ktoré znižujú rozpory medzi autoritami (oficiálnymi orgánmi) 

a odporcami, ktorí disponujú vyjednávacou silou. Tieto možnosti zahŕňajú zmeny hlavných 

politických doktrín, volebné zmeny, vojny, súdne precedensy, legislatívne reformy a úsilie 

politikov o podporu alebo potláčanie politických hnutí. Preto je pravdepodobnejšie, že 

extrémistické skupiny budú prekvitať vtedy, keď podporia implicitne alebo explicitne 

legitímne politické hnutia. (Buechler 2000) 

Jednotlivé teórie podľa Freilicha a Pridemorea popísané vyššie majú z nášho pohľadu 

tendenciu zjednodušovať skutočnosť s cieľom vysvetliť vznik extrémistických hnutí. 
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Spomenuté teórie vo svojej snahe popísať jednotlivé aspekty vysvetľujúce vznik týchto hnutí 

sú buď príliš všeobecné alebo príliš špecifické na úkor komplexnosti predmetu ich štúdia. 

Základom nášho projektu sa preto stala teória kolektívneho správania podľa amerického 

profesora sociológie Neila Smeslera z Californskej univerzity Berkeley, ktorá sa z nášho 

pohľadu javí komplexnejšia a vhodnejšia pre teoretické vymedzenie krajnej pravice a jej 

apektov. 

V rámci teórie kolektívneho správania boli uskutočnené rôzne štúdie
17

 zaoberajúce sa 

napríklad terorizmom či kriminológiou v oblasti politického násilia a sociálnych hnutí, ktoré 

sa snažili testovať hypotézu, že súčasné sociálne, ekonomické a politické prostredie môže 

viesť k násilnej konfrontácii medzi extrémistickými skupinami a vládnymi orgánmi. 

Teória kolektívneho správania podľa Smelsera (1962) hovorí, že kolektívne správanie je 

určované predovšetkým štrukturálnou prospešnosťou, štrukturálnym napätím, rastom 

a šírením zovšeobecneného presvedčenia, vyvolávajúcimi faktormi, mobilizáciou účastníkov 

na akciu a funkčnosťou sociálnej kontroly. 

Štrukturálna prospešnosť naznačuje, že sociálne podmienky sú tolerantné alebo priaznivé 

pre určité typy kolektívneho správania, ku ktorému môže dôjsť. Smelser (1962) Všeobecne 

môže byť prospešnosť vyjadrená v spoločenských hodnotách a normách sociálnych 

organizácií alebo štruktúr (napr. rodiny, cirkvi, vládne agentúry, združenia, politické hnutia) 

Voči násiliu v spoločnosti môže byť spoločnosť buď tolerantná, represívna, alebo oboje. 

Pokiaľ alternatívne prostriedky pre vyjadrenie nespokojnosti sú súčasťou systému, racionálny 

aktéri nemusia využívať násilie pre uplatnenie svojich cieľov ale namiesto toho sa môžu 

rozhodnúť uskutočniť pokojnú demonštráciu, petíciu, či inú akciu vychádzajúcu z politického 

systému. Pokiaľ však politickí predstavitelia ignorujú a marginalizujú dotknutú skupinu, alebo 

zlyhá účinné riešenie sociálnych problémov, môžu byť násilné nepokoje vnímané ako 

legitímny prostriedok pre dosiahnutie rýchlej sociálnej zmeny. Smelser (1962) Teórie 

politickej oportunity či sociálnej dezorganizácie do istej miery odrážajú pojmy „prospešnosti“ 

alebo „zhovievavosti“. 

„Štrukturálne napätie predpokladá, že aktéri konajú kolektívne vtedy, keď niečo nie je 

v poriadku v ich prostredí. Musí tu byť prítomná istá forma napätia v spojení so štrukturálnou 

prospešnosťou aby bolo vyvolané kolektívne správanie.“ Smelser (1963 s. 48) 

Krajne pravicovo orientované extrémistické hnutia sú podľa Buechlera (2000) reakciou na 

aspekty ako sociálny, ekonomický a politický vývoj, ktoré spôsobujú v skupine pocit, že je 

systematicky vylučovaná alebo diskriminovaná z niečoho, na čo má podľa svojho názoru 

nárok. „Štrukturálne napätie necháva komunitu náchylnejšiu k „náboru“ a manipulácii 

extrémnymi politickými hnutiami, ktoré sľubujú potlačenie zdroja napätia.“ (Smelser 1962, s. 

16) 

Smelser (1962 s. 47) vo svojom pojednávaní o kolektívnom správaní uvádza, že 

„štrukturálne napätie je tiež okrem iného známe ako „konflikt“, „deprivácia“, 

„dezorganizácia“ či „dezintegrácia“. 

Napätie je vždy vyjadrené ako vzťah medzi udalosťami alebo situáciami a určitými 

kultúrnymi či individuálnymi normami. Napríklad nezamestnanosť nemusí byť nutne 

vnímaná ako napätie v prípade, že celá ekonomika je v recesii. Avšak môže sa stať napätím 

pokiaľ je zamestnanie jednotlivca alebo skupiny ohrozené nelegálnym zamestnávaním 

pracovníkov načierno. Ďalším príkladom potenciálneho zdroja napätia môže byť nerovnosť 

medzi bohatými a chudobnými v demokratických spoločnostiach, pretože samotná nerovnosť 

                                                 

17
 Napríklad práca  Kurzmana (2011) „The missing martyrs – Why there are so few Muslim terrorists“, 

alebo štúdia  Papeho a Feldmana (2010) „Cutting the fuse – The explosion of global suicide terrorism and how 

to stop it“ 
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môže byť v priamom rozpore s kultúrnou hodnotou rovnosti príležitostí. Spomínané teórie 

relatívnej deprivácie, sociálnej dezorganizácie a kultúrna teória identity, ktoré sú konfliktné, 

zdieľajú Smelserove tvrdenie, že sociálna štruktúra spoločnosti je priaznivá pre vznik 

extrémistických hnutí. 

Okrem štrukturálneho napätia ako determinantu pre kolektívne správanie, Smelser berie na 

vedomie tiež potrebu všeobecného presvedčenia, alebo ideológie, ktorá identifikuje zdroj 

napätia, niektoré atribúty a vlastnosti tohto zdroja, a upresňuje niektoré odpovede, ktoré sú 

pre vysvetlenie napätia vhodné. Stručne povedané, kolektívna akcia nie je možná pokiaľ 

nedáva potenciálnym účastníkom nejaký zmysel. (Smelser 1962)  

Napätie a generalizované presvedčenie samy o sebe neprodukujú extrémizmus, ale 

produkujú kontext, v ktorom extrémizmus vystupuje. Autori v rámci teórie kolektívneho 

správania však uznávajú dôležitosť týchto faktorov pre urýchlenie udalostí a nasmerovanie 

kolektívnej reakcie. (Conteh, Morgan 2004, s. 55) 

Urýchlenie vzniku kolektívneho správania môžu vyvolať zvláštne alebo výnimočné 

udalosti, o ktorých hovoríme ako o vyvolávajúcich faktoroch. Napríklad hnutie „Pro – Life“ 

v Spojených štátoch, ktoré sa snaží o presadenie zákazu interrupcie, sa objavilo po tom ako 

Najvyšší súd rozhodol, že štátne zákony zakazujúce interrupcie boli protiústavné. 

V uvedenom prípade jeden sled udalostí vyvolal odozvu od spočiatku neformálnej skupiny 

ľudí. V súvislosti s výnimočnými historickými situáciami, ako je napríklad zvýšenie rasovej 

či sexuálnej diskriminácie, teória kolektívneho správania verí, že hnutia reagujúce na danú 

situáciu boli stimulované k postupnej zmene na základe kultúrneho presvedčenia, hodnôt 

a očakávaní, ktoré ich viedli k činnosti zameranej na vykonanie zmien. (Oberchall 1995) 

Okrem urýchlenia udalostí si kolektívne správanie vyžaduje tiež mobilizačný 

mechanizmus pre aktiváciu členov extrémistických hnutí. Teória mobilizácie zdrojov skúma 

rôzne spoločenské mobilizačné mechanizmy, ktoré zabezpečia personálne segmenty 

populácie do akcie. Skúmajú vedúce jadro sociálnych hnutí a ich organizačnú štruktúru. 

Posledný determinant kolektívneho správania sleduje funkčnosť (alebo zlyhanie) 

sociálnej kontroly. Účelom sociálnej kontroly je predchádzať, zabrániť, prerušiť, odkloniť 

alebo spomaliť akumuláciu kolektívneho správania alebo vyššie uvedených faktorov. 

(Smelser 1962) Rámec stanovený determinantmi kolektívneho správania sa snaží vyhýbať 

nedostatkom tkvejúcich v redukcionistických teóriách relatívnej deprivácie, sociálnej 

dezorganizácie, kultúry a identity, konkurencie, mobilizácie zdrojov a politickej oportunity. 

Ako bolo už spomenuté, tieto jednotlivé teórie v snahe vysvetliť konkrétne príčiny vzniku 

extrémistických hnutí sa zameriavajú len na konkrétne podmienky vzniku v rámci svojej 

dimenzie avšak opomínajú podmienky, ktoré sú zase súčasťou ostatných teórií v tejto 

skupine. V kontraste s danými teóriami, teória kolektívneho správania uznáva, že sociálne, 

ekonomické a politické štruktúry a podmienky môžu uľahčiť vznik organizovaného hnutia 

spojeného napríklad s extrémizmom, ale tak isto platí, že niektoré kombinácie týchto 

determinantov nezaručujú, že tieto hnutia by sa mali obrátiť na politické násilie. 

Teória kolektívneho správania bola určitým zdrojom kritiky. Avšak neschopnosť 

redukčných teórií predpovedať vznik extrémistických hnutí posilňuje hodnotu identifikácie 

viacerých, vzájomne kauzálnych faktorov k vysvetleniu vzniku tak zložitého javu ako je 

pravicový extrémizmus. Teória kolektívneho správania poskytuje rámec, ako je to možné. 

 

Výskum krajném pravice a základné kroky štandardizácie  
Výskum krajnej pravice či extrémizmu nemá na Slovensku dlhú tradíciu, avšak v zahraničí 

sa mu venuje celý rad profesionálnych tímov a inštitúcií. Preto je veľmi dôležité čerpať 

inšpiráciu výskumných zámerov práve z krajín, kde je daná oblasť plne etablovaná 

a otestovaná v dlhodobom časovom horizonte. Hlavné výskumy sú zväčša namierené na 

aspekty neznášanlivosti ako je rasizmus či xenofóbia, ale ako hovoria  Cattacin et al. (2006, s. 
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9) „v skutočnosti tieto aspekty odrážajú len časť javu, ktorý je mnohostranný, ale patrí 

k nemu okrem xenofóbie a rasizmu tiež sexizmus, homofóbia, odpor k alternatívnemu 

životnému štýlu a mnohých iných faktorov.“ To je dôvod, prečo sa snažíme kombinovať rôzne 

aspekty neznášanlivosti a pravicového extrémizmu v našom výskume. 

Spoločnosť môže existovať prirodzene i s neznášanlivosťou či pravicovým extrémizmom 

v prípade, že tieto javy sú v spoločnosti okrajovými. Avšak v prípade, že tieto javy „rastú“, 

môžu predstavovať pre spoločnosť určité nebezpečenstvo. Je možné inšpirovať sa od John 

Rawlsa (1993), ktorý zastáva názor, že jadro spoločnosti môže byť ohrozené pokiaľ väčšia 

časť spoločnosti nejaví záujem o spoločné riešenie určitých situácií vo vnútri pluralitného 

systému.“ To je dôvod prečo je možné tvrdiť, že udržiavanie pravidelnej (okrajovej) miery 

tohto javu by mohlo byť nástrojom k zabráneniu rizík kolapsu sociálneho systému ako to bolo 

možné sledovať v minulosti.  

Výskum krajnej pravice a príčin jej rozvoja je zásadný pre ďalšie skúmanie daného 

fenoménu a pre pochopenie základných faktorov, ktoré ovplyvňujú problematiku daných 

subkultúr a hnutí v slovenskej spoločnosti. Dôvodom pre voľbu výskumu je predovšetkým 

nutná potreba hľadania spôsobov riešenia problémov spojených s podporou krajne 

pravicových subjektov majoritnou spoločnosťou. Ďalším dôvodom je potreba voľby prístupov 

v sociálnej práci v rámci sociálneho výskumu v oblasti pravicového extrémizmu 

a radikalizmu a následné využitie empirických poznatkov do teoretického vymedzenia 

problému. 

Výskum neznášanlivosti a pravicového extrémizmu má vo svete pevné základy. V roku 

2006 vydal zaujímavú štúdiu Thomas Siedler z „University of Essex“ s názvom „Family and 

Politics: Does Parental Unemployment Cause Right – Wing Extremism?“. Výskumný projekt 

bol realizovaný v Nemecku a skúma, do akej miery vplýva nezamestnanosť rodičov na 

mladých ľudí v priebehu detstva a ako hlboko tento fakt ovplyvňuje jednotlivcov ku krajne 

pravicovo orientovaným postojom a xenofóbii. Podľa Siedlera (2006, s.3) „odhady z troch 

rôznych dátových materiálov v rámci Nemecka ukazujú pozitívny vzťah medzi vyrastaním 

mládeže v rodinách s nezamestnanými rodičmi a pravicovým extrémizmom, najmä 

 xenofóbiou.“  

Táto štúdia využíva rozdiely v miere nezamestnanosti medzi východnou a západnou 

časťou Nemecka ako pred zjednotením, tak i po zjednotení, z dôvodu vyšetrenia kauzálnych 

vzťahov. Odhady inštrumentálnych premenných naznačujú silné a významné účinky 

rodičovskej nezamestnanosti na pravicový extrémizmus. Ako tvrdí Siedler (2006, s. 3) „je to 

v súlade s klasickými teóriami hospodárskeho záujmu a voličského správania, ktoré 

predpovedajú, že osoby, ktoré disponujú pocitmi ekonomickej neistoty sú viac náchylné 

k pravicovému extrémizmu a antiimigračných nálad.“  

Štúdia vychádza predovšetkým z teórie ekonomického záujmu, ktorá podľa Lipseta 

naznačuje dôvody, prečo rodičovská nezamestnanosť môže byť determinantom pravicových 

nálad. Jednotlivci, ktorý pochádzajú z prostredia, kde sa vyskytla nezamestnanosť môžu 

vnímať pracovné príležitosti veľmi citlivo a rozvíjať tak v sebe pocit ekonomickej neistoty. 

Môžu dôjsť k záveru, že obmedzené pracovné miesta sú obsadené cudzincami. Práve preto 

existuje riziko, že títo jednotlivci budú viac otvorený k propagande krajne pravicovo 

orientovaných skupín, ktorá spočíva hlavne v propagácii ochrany domáceho obyvateľstva 

a jeho záujmov pred imigrantmi. 

Siedler vo svojej práci pracuje tiež s inými argumentmi rôznych politických teórií, ktoré 

pomáhajú vysvetliť dôvod, prečo rodičovská nezamestnanosť determinuje extrémistické 

postoje mládeže. Jedna teória sa zaoberá hypotézou o racionálne protestnom hlasovaní. 

Znamená to, že časť jednotlivcov sa prikláňa ku krajne pravicovo orientovaným myšlienkam 

na základe protestu proti sociálno – ekonomickým podmienkam, nespokojnosti s politickým 

systémom alebo rozčarovaním z tradičných politických špičiek a teda, že jednotlivec a jeho 
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extrémistický postoj spočíva skôr v sociálnej a ekonomickej nespokojnosti – spustenej 

napríklad stratou zamestnania rodičov, ako v reprezentácii skutočnej pravicovo orientovanej 

ideológie. Ďalšia teória vychádza z hypotézy, že podpora krajne pravicovo orientovaných 

hnutí či organizácií je založená na skutočnom politickom presvedčení. Nejedná sa teda 

o podporu krajnej pravice z dôvodu čerpania výhod z jej programu ale je výrazom 

ideologického presvedčenia.  

Tento dokument je unikátny v tom, že sa jedná o prvú štúdiu, ktorá sa snaží skúmať 

kauzálne účinky pravicového extrémizmu. Poskytuje tiež prvé dôkazy o medzigeneračnom 

vzťahu medzi ekonomickými podmienkami rodičov a extrémistickými postojmi a správaním 

mladých ľudí. Štúdia dokladuje tento vzťah ako strach mladých ľudí z marginalizácie, 

ekonomickej neistoty a nespokojnosť s politickým systémom a politickými postojmi svojich 

rodičov, ktoré vychádzajú z ekonomických očakávaní. Výsledky štúdie Thomasa Siedlera 

zodpovedajú týmto záverom. Autor štúdiou dokazuje kauzálnu súvislosť medzi 

nezamestnanosťou rodičov v detstve jednotlivca a jeho vstupom ku krajne pravicovo 

orientovanej mládeži. 

Dôležitým projektom v problematike extrémizmu a neznášanlivosti je pre nás práca 

Švajčiarskeho kolektívu autorov z „Univerzité De Genѐve“ pod názvom „Monitoring 

misanthropy and rightwing extremist attitudes in Switzerland – An explorative study“ z roku 

2006. Cieľom tejto práce je prezentovať nástroj na monitorovanie pravicového extrémizmu, 

xenofóbie a neznášanlivosti v postojoch švajčiarskej populácie. Autori vyvinuli a otestovali 

národnú prieskumnú stratégiu, ktorá je kompatibilná s medzinárodnými prieskumami 

a dokáže sa prispôsobiť rôznym politickým kontextom. Štandardizácia daného nástroja 

v podmienkach Slovenskej republiky sa stala ústredným námetom pre náš výskumný projekt. 

V spolupráci s autormi originálneho nástroja sme začali proces tvorby inštrumentu. 

V nasledujúcej časti príspevku sa budeme zaoberať pracovnými krokmi realizovaného 

výskumného projektu. Metodologická časť práce je rozdelená do piatich častí, ktoré 

chronologicky sledujú jednotlivé pracovné kroky pri tvorbe výskumného nástroja. 

Tabuľka č. 1: Prehľad pracovných krokov 

Krok 1 

Vývoj dotazníka 

Krok 2 

Validácia 

Krok 3 

Realizácia 

Krok 4 

Metóda 

zisťovania a popis 

Krok 5 

Evaluácia 

 Základný 

model 

 Súbor 

premennýc

h 

 Použité 

prieskumy 

 Konzultáci

e 

s expertmi 

 Preklad 

pôvodnej 

verzie 

 Focus 

groups 

(4) 

 Face-to-

face 

interview 

(20) 

 Úprava 

otázok 

v kontext

e SR 

 Kontrola 

zo strany 

Švajčiars

kého 

tímu 

 Tréning 

anketáro

v 

 Kontrola 

kvality 

 Spätná 

väzba 

 Metóda 

zisťovania 

 Definícia 

vzorky 

 Metódy 

zberu dát 

 Kontrolné 

skupiny 

 Základné 

zistenia 

 Komparácia 

s výsledkam

i krajín EÚ 

 Odporúčani

a pre prax 
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Orientácia premenných a indikátory 

Vo výskumnom projekte pracujeme s kontextuálnymi premennými, premennými, ktoré 

definujú hodnoty a premennými zameranými na dôsledky stanovísk (rovnako ako potenciál 

mobilizácie). Tabuľka č. 1 prezentuje sadu daných premenných. Každá všeobecná úroveň je 

diferencovaná logickým spôsobom: 

 Kontextová úroveň obsahuje dve pododdelenia. Prvé sa zaoberá makro – sociálnymi 

znakmi týkajúcich sa bydliska respondentov. Druhé znázorňuje „tvrdé“ fakty týkajúce 

sa životných skúseností respondentov. 

 Ďalšia úroveň znázorňujúca hodnoty je rozdelená na orientáciu k vlastným tradíciám 

ako hodnotám, ktoré definujú pravidlá upravujúce vzťahy medzi ľuďmi 

a skupinami.(Dimenzie hodnôt súvisiacich so socializáciou a sociálnou integráciou) 

 Tretia úroveň sa zameriava na možné dôsledky kontextových a hodnotovo 

orientovaných rozmerov. Je členená podľa názorov a ich potenciálom pre dosiahnutie 

mobilizácie. 
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Tabuľka č. 2: Všeobecná orientácia premenných 

Úroveň Hlavné dimenzie 
Sekundárne 

dimenzie 
Indikátory 

Kontextová 

(vysvetľujúca) 
Makro - sociálny kontext, v 

ktorom jedinec žije (miesto 
pobytu) 

Sociálne a ekonomické 

prostredie 
populácia menšín ekonomická 

situácia 

  
Politické prostredie 

politické štruktúry  

politické témy 

  

Mikro - sociálny kontext v 

rámci ktorého jednotlivec žil/žije 

Socializácia socio - kultúrny kapitál pracovné 
prostredie 

  Vystavenie rozdielnostiam Multikulturalizmus 

  
Sociálne zapojenie a 

integrácia 

príslušnosť v spoločenstve typ 

kolektívnej identifikácie viera oddanosť 
k společenstvu 

  

Situačný kontext 

dynamika rovesníckych skupín  

voľný čas  

rizikové situácie 

  Demografia vek pohlaví 

Hodnotový 

systém Osobný systém hodnôt 

súvisiaci so socializáciou: 

humanizmus a uspokojenie 

Prijatie a úcta k 
humanistickým hodnotám 

rovnosť rešpekt k rozdielnosti 
tolerancia altruizmus 

  Pocit uspokojenia manipulácia s vlastnou identitou 
budovanie personálnej identity 

  
Kolektívny systém hodnôt 

súvisiaci so spoločenským 

poriadkom: Ideológia nerovnosti, 
súcitu a rešpektu 

Vnímanie sociálneho 

poriadku 

individualita a utrpenie v dôsledku 

vlastnej situácie  

pluralita spôsobu života  

zákon a poriadok  

elitárske myšlienky 

  Vnímanie vývoja spoločnosti nedbanlivosť ohrozenie anómia, 

strata smeru 

  

Vnímanie sociálnej 

spravodlivosti 

pocit sociálnej spravodlivosti  

normy spravodlivosti: robiť ľudí 
zodpovědnými 

Dôsledky Postoje: skupiny sústredené Rasizmus stereotypy a argumenty 
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na nepriateľstvo Xenofóbia stereotypy a argumenty 

Antisemitizmus stereotypy a argumenty 

  Homofóbia stereotypy a argumenty 

  

Tendencie správania: Násilie 

Akceptácia minimalizácia vysvetlenie 

  
Pripravenosť konať 

prah tolerancie  

zakázané správanie 

  

Tendencie správania: 

Mobilizácia Aktivizmus 

politický  

občianske združenia neformálne 
skupiny 

Zdroj: Vlastný 

Výsledkom práce za pomoci kolegov z Université De Genѐve je vytvorenie 

štandardizovaného dotazníka zameraného na monitoring neznášanlivosti a pravicového 

extrémizmu v postojoch slovenskej spoločnosti. Dotazník obsahuje 95 otázok – 67 

uzavretých, 13 otvorených a 15 škálovacích. Štruktúra dotazníka vychádzajúca z jednotlivých 

úrovní premenných obsahuje 8 hlavných oblastí: 

a. Situácia v oblasti zamestnanosti 

b. Diskriminácia 

c. Hodnotový systém 

d. Dôsledky 

1. Stereotypy 

2. Xenofóbia 

3. Diskriminačné postoje 

e. Integrácia a asimilácia migrantov 

f. Postoje k migrácii 

g. Opatrenia a riešenia pre život s minoritami 

h. Socio – demografické údaje 

 

Záver 

 

Ambíciou tohto projektu je upozorniť na potrebu nového pohľadu v problematike krajne 

pravicovo orientovaných subkultúr a hnutí či krajnej pravice ako celku, podať objektívny 

a komplexný obraz o sociálnych skutočnostiach, ktoré sú súčasťou tohto fenoménu. Zároveň 

je jedným z prvých pokusov o vedecké spracovanie zamerané na danú oblasť v sociálnej práci 

na Slovensku. 

Je zrejmé, že ani v našej práci nemôžu byť zohľadnené všetky faktické i teoretické aspekty 

krajnej pravice, najmä v situácii, kedy tento politicko – sociálny fenomén prechádza istým 

vývojom, rovnako ako teoretické diskusie na túto tému. I napriek tomu sme sa pokúsili 

o objektívne spracovanie tejto problematiky z pohľadu sociálnej práce. Keďže v súčasnosti 

projekt stále prechádza procesom štandardizácie, kompletné výsledky monitoringu, analýzy 

a komparácia s výsledkami vybraných krajín EÚ budú zverejnené v prvej polovici roku 2014. 
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