
27 
 

ŽEMBEROVÁ, Viera, prof., PhDr., CSc. 

Prínos umeleckej literatúry do času zrelosti  

Príspevok sa sústredí na možnosti hodnotových, zážitkových a humanistických prínosov 
kategórie vekovosti v zrelom období jednotlivca a generácie. Kategória veku/vekovosti 
významne motívu, vytvára a reguluje dotyk medzi prežívaním a hodnotami, ktoré sa 
vytvárajú ako organizovaný proces v čase  medzi  vekom/časom subjektu a 
vekom/časom precizovania noetiky.  

 

The conbtribution of literature to the time of ageing 

The paper is focused on value, experiential, cognitive and humanistic benefits of the 
category of age in a mature period of individual’s and generation’s lives. The category of 
age significantly motivates, creates and regulates the contact between experiences and 
values, which are formed as an organized process in the course of time between the age 
as the subject’s time and the age as the time to make cognition and experience more 
precise. 

 

ŽIAKOVÁ, Eva, prof., PhDr., Csc. 

Sociálny kapitál seniorov - základný predpoklad ich subjektívnej pohody 

Autorka príspevku v súvislosti so sociálnym kapitálom pokladá za dôležité zoskupenie 
potenciálnych alebo súčasných zdrojov, ktoré sú spojené s vlastníctvom trvalej sociálnej 
siete, menej alebo viac inštitucionalizovaných vzťahov spoločného okruhu známych 
a blízkych v skupine (Boudieu in Kočišová, Wagnerová, Žiaková, 2012, s. 102). Príspevok 
vychádza z predpokladu, založenom na tom, že sociálny kapitál zahrňuje makro, mezo 
a mikro úroveň spoločnosti. Makro úroveň má charakteristiky sociálnej organizácie - 
sociologické hľadisko (Putnam in Bačová, 2008, s. 88) , mezo úroveň  tvoria inštitúcie, 
vzťahy a normy -sociálnopsychologická úroveň (Dudová, 2009, s. 70) a E. Edwards (in 
Bačová a kol., 2008, s. 88) definuje mikro úroveň ako samotné hodnoty a normy 
konkrétnych ľudí, ktoré sú výsledkom sociálnych väzieb a vzťahov, ktoré sú následne 
tvorené samotným sociálnym kapitálom – idiografický prístup v psychológii. Tento 
dialektický vzťah medzi osobnostným systémom osobnosti a celým sociálnym 
systémom každého jedinca tvorí základ subjektívnej pohody jedinca, obzvlášť 
v seniorskom veku. V seniorskom veku sa mení „fungovanie“ spomínanej dialektiky 
utvárania noriem a hodnôt v súvislosti so sociálnym kapitálom  v dôsledku zmien 
v sociálnom statuse seniora. O to väčší význam nadobúda subjektívna (ne)pohoda 
seniora (Bačová, Žiaková, 2013). 

Social capital of seniors – basic assumption for their subject well - being 

The author of paper considered the importance of grouping of potential or current 
sources, which are connected to the property sustained social network, more or less 
institutionalized relationships of common circle of friends and loved ones in the group 
(Boudieu, in Kočišová , Wagner , Žiaková , 2012, p. 102) . The paper is based on the 
assumption that is based on the fact that social capital includes macro, meso and micro 


