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Předložená habilitační práce s názvem  Dospievanie na Slovensku. Prechod do dospelosti ze 

sociologickej perspektívy v podobě monografie je zajímavým odborným textem, který se 

zaměřuje na poměrně tradiční sociologické téma. Předložený rukopis vychází z vysoce 

relevantní literatury, autor poměrně důkladně diskutuje základní termíny a teoretické přístupy 

zkoumaného fenoménu. Text je vhodně strukturovaný, je zřejmé, že R. Džambazovič se 

studiu problematiky přechodu do dospělosti věnuje nejenom dlouhodobě, ale i systematicky, o 

čemž mj. svědčí i řada jeho publikovaných textů.  

Předložené poznatky jsou především sociologického charakteru, nicméně je evidentní, že se 

jedná o využití interdisciplinárního přístupu (viz s. 52), kdy jsou kombinovány i poznatky 

antropologie, demografie, psychologie (např. poznatky o tzv. „vynořující se dospělosti“ 

Jeffrey J. Arnetta), ekonomie (trh práce, ekonomická transformace po roce 1989), pedagogiky 

(změna vzdělávacího systému, prodlužování přípravy na povolání, nárůst studující mládeže 

v terciárním vzdělávání atd.) či politologie (změna politického režimu v roce 1989 a jeho 

důsledky, politická transformace atd.) a sociální práce (podpora nájemného bydlení, podpora 

mladých rodin atp.).  

Dospívání (a přechod do dospělosti) je také nutné reflektovat již výše uvedeným prizmatem 

antropologie, kdy tato fáze je převážně charakteristická pro euroatlantickou (západní) 

civilizaci. V některých kulturách (s vědomím globalizujícího světa) období dospívání 

neexistuje, protože přechod mezi fází dětství a dospělostí v podobě rituálu může být 

záležitostí několika okamžiků, případně dní. To je však reflektováno na s. 24 (ale i na s. 48, 

75), kdy je přechod do dospělosti vnímán jako sociální konstrukt. Je však zřejmé, že 



předložená práce se týká především Evropy, resp. Slovenska. Za poměrně stěžejní koncept je 

vnímána již zmíněná „vynořující se dospělost“ (emerging aduldhood), která je specifickou 

životní fází.  

Změny týkající se popisovaných aspektů dospívání  po roce 1989 lze reflektovat i v jiných 

oblastech, například z hlediska populární kultury a předkládaných vzorech soužití (seriál 

Friends, „fenomén singles“), případně v komunikačních možnostech sociálních sítí (vztahy) 

či možnostech větší mobility (cestování, práce v zahraničí a s tím související popisovaný 

bumerangový efekt).  

V první kapitole R. Džambazovič čtenáře seznamuje s koncepcí životní dráhy, která vychází 

ze sociologické a psychologické perspektivy. Poznatky, koncepce a teorie jednotlivých autorů 

(Anthony Giddens, Erving Goffman, Josef Alan, Zygmunt Bauman, Ivo Možný, Ladislav 

Macháček, Ulrich Beck, Michel Maffesoli atd.) jsou prezentovány precizně a srozumitelně. 

Dle mého soudu mohl být více diskutován přístup Erika Homburgera Eriksona, který se 

zaměřoval na psychologické rozpory (úkoly, konflikty) jednotlivých etap lidského života (i 

z hlediska dospívání, kdy tímto rozporem bylo nalezení intimity nebo izolace). 

Ocenit lze nejenom dobrou teoretickou ukotvenost habilitačního spisu, ale i rozšiřování 

diskusí ohledně změn v dospívání v konkrétním čase a prostoru (po roce 1989). Změny 

odehrávající se v 90. letech 20. století do jisté míry ovlivnily procesy nejenom na úrovni 

jednotlivců, sociálních skupin (např. etnik, národnostních a náboženských skupin), ale i na 

úrovni společnosti jako celku. Je zřejmé, že z pohledu (interkulturní) psychologie je podstatná 

i makroúroveň, kdy lze jednotlivé společnosti vnímat na kontinuu individualismus-

kolektivismus, což do jisté míry ovlivňuje i samotný proces dospívání (resp. autentickou 

identitu). Právě v 90. letech se odehrál příklon společnostní střední Evropy (post-

socialistických států) k individualismu a „západním“ hodnotám. Éra „předvídatelné 

budoucnosti“ (s. 42) předchozího období byla vyměněna za nejistotu, supermarket možností a 

různých životních (nelineárních) trajektorií bez pravidel. Nejistota však zároveň vede k 

„úzkosti a strachu“, které se dle mého názoru mohou projevit i v narůstajícím počtu 

psychiatrických onemocnění u dospívajících. Jaký je trend v této oblasti na Slovensku (srov. 

s. 71)? 

Druhá kapitola se zaměřuje na konceptualizaci přechodu do dospělosti, diskutována jsou 

jednotlivá kritéria dospělosti (s. 54-55), ale i změny mající vliv na prodlužující se fázi 

dospívání (např. nárůst podílu vysokoškolské mládeže). Jasné přechodové rituály však chybí 

(k tomu otázka č. 1). 



Třetí kapitola srovnává přechody do dospělosti u mladých dospělých v různých historických 

obdobích  vývoje Slovenska. Tato pasáž blíže představuje sociologické aspekty proměnlivého 

dospívání na Slovensku. Blíže jsou diskutovány sociologické a sociálněpsychologické 

determinanty mající vliv na změny v dospívání. Využívána jsou data z demografických a 

sociologických výzkumů, která se vztahují k 3 oblastem: manželství, rodičovství a 

samostatnému bydlení. Tyto oblasti jsou blíže představeny na základě dat z mezinárodních 

srovnávacích výzkumů (např. FES Youth Study 2021; European Values Study, EVS; 

International Social Survey Programme, ISSP apod.). Trendy (např. prodlužování vstupu do 

dospělosti) a změny jsou diskutovány na základě dostatečného množství studií, přičemž lze 

zmínit i skutečnost, že na některých se významně podílel i R. Džambazovič. Zajímavý je i 

postřeh týkající se vícegeneračního soužití, které je do jisté míry ovlivněno i kulturními 

zvyklostmi (s. 119). Předpokládám, že tento model (přístup strong family ties) soužití je 

preferován spíše v menších městech a na vesnicích.  

Závěrem lze konstatovat, že předložená monografie je inspirativní, čtivá, dobře strukturovaná 

a její autor naplnil cíl, který si stanovil, tj. identifikoval nejenom hlavní charakteristiky 

přechodu do dospělosti u dvou generací, ale diskutoval i rozdíly (trendy, změny atp.). Od 

určité univerzality životních drah dospívající generace před rokem 1989 se dospívání změnilo, 

což vede k menší předvídatelnosti, ale vyšší flexibilitě a variabilitě.  

 

 

Závěr 

Habilitační práce Mgr. Romana Džambazoviče, Ph.D. v podobě monografie s názvem 

Dospievanie na Slovensku. Prechod do dospelosti ze sociologickej perspektívy splňuje 

požadavky standardně kladené na habilitační práce v oboru sociologie a sociální antropologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pro podrobnější diskusi navrhuji tyto otázky či okruhy témat: 

1. Jakou roli před rokem 1989 sehrávala základní vojenská služba? Byl to pro muže ten 

klíčový zlom při vstupu do dospělosti? 

2. Jak s problematikou dospívání a vynořující se dospělosti (nejenom) na Slovensku 

souvisí mediální obraz dospívání, resp. dospělost (reklamy typu „nevaž se – odvaž 

se“)?  

3. Z jakého důvodu se zkracuje období dětství? Jaké faktory – krom biologických – se na 

tomto procesu podílejí? 

4. Jaká konkrétní pronatalitní opatření byla realizována v průběhu 70. let 20. století? 

Která z těchto opatření měla nejvyšší vliv na zvýšenou porodnost v následujících 

letech? (s. 88) 

 

 

 

 

V Brně dne 27. 5. 2022 

 

                                                                  doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M. 


