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Roman Džambazovič: Dospievanie na Slovensku. Prechod do dospelosti 

zo sociologickej perspektívy.  
 

 

Roman Džambazovič sa vo svojej habilitačnej práci venuje rôznym aspektom 

dospievania v podmienkach vývoja slovenskej spoločnosti najmä v období pred a po 

roku 1989. Ide o problematiku, ktorej sa v akademickom prostredí nevenovalo 

doposiaľ veľa pozornosti a preto je mimoriadne prínosná autorova snaha zaradiť 

osobne prežitú realitu do konceptuálnych rámcov teoreticko metodologických pokusov 

zachytenia tohoto obdobia v živote človeka a zároveň sa oprieť o dáta z výskumov, ktoré 

sa v priebehu času k tomuto fenoménu podarilo sumarizovať. Autor na základe 

doterajších zistení z iných neskoro moderných spoločností predpokladá, že biografie 

mladých ľudí sú v súčasnosti výrazne odlišné od životných dráh predchádzajúcich 

vekových kohort a generácií. Jedným z hlavných argumentov tematizácie publikácie je 

zdôraznenie dôležitosti dospievania pre ďalší život človeka, pretože v tomto období 

dochádza k plnému začleneniu sa do spločnosti, výberu profesijnej orientácie, 

kryštalizácii životných cieľov a hodnôt a vybudovaniu základov vlastnej identity.  

 

Cieľom publikácie je popísať a identifikovať hlavné charakteristiky prechodu do 

dospelosti zástupcov dvoch generácií, ktoré týmto procesom prechádzali v odlišných 

historických obdobiach a za iných politických, sociálnych a ekonomických podmienok 

na Slovensku (s. 169).  Možno konštatovať, že v podmienkach slovenskej sociológie ide 

o ojedinelý pokus zachytiť zložitosť, mnohodimenzionálnosť a pluralitu aspektov 

prechodu do dospelosti v súčasnej dobe na základe dostupných dát týkajúcich sa  

nielen slovenskej spoločnosti, ale poukázať aj na zaradenie týchto dát do 

medzinárodného komparatívneho rámca prostredníctvom dát z celého radu 

medzinárodných výskumov.        

Problematika rôznych prístupov k štúdiu formovania a modifikácii rôznych režimov 

životných dráh jednotlivcov a sociálnych skupín v neskoro modernej spoločnosti veľmi 

úzko súvisí s celkovou konceptualizáciou prechodov do dospelosti, ktoré významne 

ovplyvnili faktory zásadnej zmeny politického režimu koncom 80.rokov minulého 

storočia. Nestabilita a fragmentácia politického, ekonomického a sociálneho 

prostredia, ktorá charakterizuje vývoj na Slovensku od pádu komunizmu až po 

súčasnosť, je predmetom analýz mnohých domácich i zahraničných autorov. Patrí 

k nim aj autor habilitačnej práce, ktorý dlhodobo sleduje široký spoločenský a politický 

kontext slovenského príbehu v tejto oblasti. Analýzy a štúdie z jeho pera dokazujú, že 

ide o autora, ktorý sa veľmi dobre orientuje v  reáliách a výskumoch orientovaných na 

pochopenie a interpretáciu meniacich sa životných dráh mladej generácie a subklutúr 

mládeže, sociálnej stratifikácie a mobility, rovnako ako aj sociálnych nerovností 

spätých so sociálnou inklúziou a sociálnou exklúziou. Autor zároveň disponuje  

širokým teoreticko metodologickým nadhľadom pri   argumentácii a zaradení 

slovenského príkladu do komparatívneho rámca nielen jednotlivých susedných krajín, 

ale i celkového akademického diskurzu týkajúceho sa problémov rodinného a 

reprodukčního správania.  



Otázky, na ktoré autor hľadá odpoveď, sa týkajú aj obdobia vynárajúcej sa dospelosti, 
ktorá predchádza plnej dospelosti a zároveň nadväzuje na obdobie dospievania, 
pričom výrazne zasahuje do vekového obdobia, ktoré sa nie tak dávno spájalo už so 
statusom dospelého jedinca. Ide o čoraz zaujímavejšiu výskumnú tému, do ktorej 
sústavne pribúdajú nové fenomény, na ktoré je potrebné flexibilne reagovať hoci 
nemajú jasné konceptuálne kontúry a vymedzenia. Jedna otázka na okraj tejto 
problematiky: možno na základe výskumných zistení identifikovať v tomto, hoci nie 
celkom jasne vymedzenom období vynárajúcej sa dospelosti odlišnosti medzi 
spoločnosťami, ktoré patria k tzv. novým demokraciám formovaných zásadnou 
zmenou politického režimu po roku 1989 a spoločnosťami s dlhodobými tradíciami 
liberálnych demokracií v Európe? Alebo ide o klasický príklad konvergencie 
vývojových trendov moderných, resp. neskoro moderných spoločností?        
 
V posudku sa zameriam na sumarizáciu argumentov, pre ktoré prácu považujem za 
pozitívny prínos k rozpracovaniu nastolených tém a to nielen v podmienkach 
Slovenska.  
Celkovú úroveň rukopisu hodnotím pozitívne, pričom zdôrazňujem nasledujúce 
skutočnosti:  

• Hoci ide obsahom i štýlom o vedeckú prácu, je napísaná zrozumiteľným a 
prístupným jazykom, s jasnou formuláciou otázok a odpovedí. Odkazy na 
teoretické spracovanie problematiky sú spracované kvalitne, autor sa dobre 
orientuje v širokom spektre prístupov, v množstve zvučných i menej známych mien 
rôznych autorov domácej a medzinárodnej proveniencie a interpretácií skúmanej 
problematiky. Charakter práce možno považovať skôr za analytický než 
deskriptívny. Čitateľovi sú jasné príčiny uvádzania niektorých faktografických 
informácií a ich súvis s argumentáciou autora. 

• Autor v publikácii dôsledne sleduje postupné napĺňanie vytýčených cieľov 
a prezentuje svoju znalosť teoretickej literatúry v skúmanej oblasti, ktorej závery 
kriticky a tvorivo aplikuje. Potvrdil, že dokáže pracovať rovnako s kvalitatívnymi 
ako aj s kvantitatívnymi dátami, hodnotí a porovnáva rozmanité teoretické prístupy 
k skúmanej problematike.   

• Pasáže textu týkajúce sa faktografických parametrov súčasného i minulého vývoja  
na Slovensku potvrdzujú dobré poznanie problematiky, “insiderský” pohľad na 
tematizáciu expertného, inštitucionálneho, verejného i politického diskurzu. Je 
zrejmé, že autor sa venuje danej problematike dlhodobo a systematicky. 

• Habilitačná práca profituje z jednoznačne stanovenej štruktúry, ktorá sa 
pravdepodobne precizovala paralelne so sumarizáciou empirických zistení. 
Pozitívom práce je logická stránka jej vnútornej štruktúry, ktorá umožňuje 
prepojenie teoretickej argumentácie s poukázaním na jej praktickú aplikáciu. 
Autor si prostredníctvom čiastkových záverov vytvoril priestor na celkové zhrnutie 
skúmaných problémov, z ktorých sú niektoré načrtnuté ako perspektívy ďalšieho 
výskumu v danej oblasti.  

• Pokiaľ ide o formálnu stránku textu, autor sa nevyhol niektorým štylistickým  
a gramatickým nepresnostiam, preklepom (napr. ranné detstvo, ranná dospelosť 
/s. 19/, Talgott Parsons /s.32/, incompletely lauched adults /s.69/), ktoré však 
neznižujú kvalitu posudzovanej publikácie.  

• Monografiu považujem za kvalitný študijný materiál a inšpiratívny príspevok do 
diskusie pre akademikov a študentov v oblasti sociálnych vied, ale rovnako aj 
obohacujúci text pre informovanú verejnosť, politikov, ekonómov, demografov, 



žurnalistickú obec a všetkých, ktorí sa pokúšajú porozumieť súčasnému vývoju 
spoločnosti nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách.     

 
Otázky do diskusie: 
1/ Bolo by možné na základe existujúcich dát z medzinárodných, resp. domácich 
výskumov identifikovať, či v procesoch primárnej politickej socializácie v rodinách ako 
súčasti celkového začleňovania sa do súčasnej spoločnosti dochádza na Slovensku ku 
generačnej transmisii základných politických hodnôt, noriem, orientácií? Teda či 
možno hovoriť o kontinuite preferovaných vzorcov politického správania a voličských 
preferencií v rodinných trajektóriách - tak ako to potvrdzovali výskumy volebného 
správania napr. vo Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku ešte v 70. rokoch minulého 
storočia?         
2/ Do akých typologických štruktúr dospievania by sa dal zaradiť tzv. nomádsky spôsob 
života, ktorý sa výraznejšie prejavil najmä v súvislosti s pandémiou Covid-19 
a v určitých skupinách mladých ľudí ostáva prítomný aj v súčasnosti?  
3/ Možno dnes vôbec hovoriť o sociálnej deviácii v procesoch dospievania? A ak áno, 
čo si možno pod tým predstaviť?    
 
 

 

Predložená habilitačná práca vo forme vedeckej monografie plne vyhovuje 

kritériám kladeným na habilitačné práce,  a preto navrhujem, aby po úspešnej 

obhajobe bola jej autorovi udelená 

vedecko-pedagogická hodnosť docent v študijnom odbore 

sociológia a sociálna antropológia 

 

 
 

 

V Bratislave, 5. júna 2022     prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. 

 


