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Posudok oponenta habilitačnej práce 

 
 

Názov práce: Podoby práce: sociologický pohľad 

Odbor: sociológia a sociálna antropológia 

Autor práce: Mgr. Daniel Gerbery, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislave) 

Oponent:  doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. (Ekonomická fakulta, Technická Univerzita 

v Košiciach; Durham University, School of Education) 

 

 

Vo svojom výskume sa primárne zaoberám problematikou chudoby a ekonomických 

rozhodnutí ľudí ohrozených chudobou a mnohé z výstupov výskumnej činnosti Dr. Daniela 

Gerberyho sú mi známe, nakoľko na viaceré z nich som sa odvolával v štúdiách, ktoré som 

publikoval. Dr. Gerbery predkladá habilitačnú prácu ako monografiu (D. Gerbery: Podoby 

práce: sociologický pohľad. Bratislava: Stimul, 2022). Ako vyplýva z názvu monografie, 

v centre jej pozornosti je sociológia práce a autor svoju pozornosť upriamuje na: odcudzenú 

prácu; zmysluplnosť práce; chudobu pracujúcich a jej dynamickú perspektívu; a rodový 

rozmer práce.  

 

V súvislosti s pojmom práca vnímam – ako ekonóm – v prvom rade ekonomickú rovinu 

výskumu práce – cez optiku trhu práce. Princípy základných neoklasických mikro-

ekonomických modelov sú jednoduché. Dopyt po práci zo strany zamestnávateľa je založený 

na porovnaní príjmu z hraničného produktu práce a hraničných nákladov. Ponuka práce zo 

strany zamestnanca je založená na maximalizácii jeho úžitku a pri rozhodovaní berie do úvahy 

„trade-off“ medzi úžitkom vyplývajúcim z využitia času na prácu (z čoho plynie príjem, ktorý 

použije na nákup tovarov a služieb s cieľom uspokojiť potreby) a úžitkom z využitia voľného 

času. Tieto zjednodušené ekonomické modely sa spravidla nevenujú špeciálnym prípadom 

typu: čo ak mzdová sadzba je tak nízka, že zamestnancovi neumožní uspokojiť jeho základné 

potreby, resp. základné potreby jeho rodiny/domácnosti? Skúmanie práce (aj) preto nemôže 

byť obmedzené len na ekonomický pohľad, ale je potrebné nazerať naň interdisciplinárne. 

Z uvedeného dôvodu veľmi vítam publikáciu Dr. Gerberyho, ktorá obohacuje stav poznania 

v tejto oblasti o pohľad sociologický. 

 

V prvej kapitole sa autor venuje konceptu odcudzenej práce a možnosti jeho revitalizácie 

a aktualizácie. Okrem analýzy doterajších debát v spoločenských vedách a systematizácie 

hlavných argumentov autor analyzuje možnosti, ktoré poskytuje kritická teória spoločnosti. 

Venuje sa predovšetkým Marxovmu poňatiu odcudzenej práce a teóriám Axela Honnetha. 

V závere kapitoly formuluje výzvy pre ďalšie skúmanie. Výskum v tejto oblasti by nám mohol 

umožniť pochopiť, ako a prečo sa z práce stáva cudzí element v našich životných projektoch. 

Autor argumentuje, že trhy – ako ekonomická kategória – potrebujú legitimitu a ich cieľom by 

nemala byť len ekonomická efektívnosť, ale aj sociálna integrácia. 
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Na problematiku odcudzenej práce nadväzuje kapitola o zmysluplnosti práce, ktorú považujem 

za obzvlášť prínosnú. Ako autor uvádza, poňatie zmysluplnosti práce môže byť rôznorodé 

a zrejme bude náročné nájsť definíciu, na ktorej by panovala názorová zhoda. Autor zároveň 

upozorňuje na metodické úskalia skúmania tohto javu. Ide o tému, ktorá jednoznačne vyžaduje 

interdisciplinárny prístup a je potrebné nazerať na ňu minimálne z ekonomického, 

sociologického a psychologického hľadiska (ale nepochybne aj ďalších). Autor sa dotýka aj 

širších súvislostí práce, ktorá nemá zmysel („bullshit“ jobs) a s odvolaním sa na Graeber 

(2018) uvádza, že v prípade niektorých zamestnaní nemusí ísť len o ich zbytočnosť, ale 

dokonca môžu byť škodlivé. Nemusí ísť nutne len o pracovné pozície v biznis modeloch 

priamo založených na nekalých praktikách, no otázna môže byť, okrem mnohých iných, aj 

spoločenská užitočnosť firiem zaoberajúcich sa špekulatívnymi (finančnými) obchodmi, ktoré 

môžu mať negatívne dopady na reálnu ekonomiku a v konečnom dôsledku aj na spoločnosť.  

 

V súvislosti s „bullshit“ jobs by som si dovolil navrhnúť do diskusie nasledovnú otázku:  

(1) Viaceré výskumy a prognózy poukazujú na skutočnosť, že v horizonte niekoľkých 

rokov/desaťročí, relatívne veľká časť zamestnancov sa môže pre ekonomiku stať 

nepotrebná z dôvodu väčšej automatizácie výroby. Niektorí zamestnanci si s veľkou 

pravdepodobnosťou nájdu uplatnenie v nových odvetviach (z ktorých mnohé dnes ešte ani 

neexistujú), niektorí sa môžu stať pre trh práce úplne nepotrebnými. Zaujíma ma Váš 

názor, ako možno nazerať na problematiku „bullshit“ jobs v nadväznosti na tieto zmeny 

na trhu práce. 

 

V tretej kapitole sa autor venuje téme chudoby pracujúcich. V prípade, že odmena za prácu 

nedokáže zamestnancovi (pracujúcemu na plný úväzok) zabezpečiť istú (minimálne 

akceptovateľnú) úroveň životného štandardu, môžeme sa domnievať, že práca v takom prípade 

neplní jednu zo svojich základných ekonomických funkcií. Autor uvádza prehľad faktorov, 

ktoré môžu determinovať, kedy sa pracujúci ocitne pod hranicou chudoby a týmto faktorom sa 

následne venuje v empirickej časti kapitoly. Ako hlavný zdroj údajov používa výberové 

zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR (EU-SILC). S cieľom 

predísť arbitrárnym voľbám v definícii chudoby, pridržiava sa štandardných definícií 

používaných Eurostatom. Kapitola obsahuje množstvo zaujímavých výsledkov, ktoré 

nepochybne významným spôsobom prispievajú k stavu poznania o chudobe pracujúcich 

v podmienkach SR.  

 

V súvislosti s problematikou definovania chudoby (nielen) pracujúcich na Slovensku, 

z predošlých štúdií autora, ktoré sú mi známe, je zrejmé, že je si vedomý nástrah definícií 

používaných Eurostatom a do diskusie by som si dovolil navrhnúť nasledovnú otázku:  

(2) Na Slovensku nemáme oficiálnu definíciu chudoby (len, nazvime to, nepriame 

„definície“, napr. tie založené na životnom minime, ktoré sú ale natoľko podhodnotené, že 

ich nemožno považovať za hranicu chudoby v podmienkach vyspelej krajiny). V nedávnej 

minulosti v médiách často zaznievali rôzne názory na plošnosť verzus adresnosť pomoci 

chudobným a jedným z argumentov niektorých politikov bolo, že nie je možné uplatniť 

princíp adresnosti, nakoľko „štát nevie, kto je (na Slovensku) chudobný“. Súhlasíte s týmto 
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tvrdením? Resp., aké sú podľa Vás možnosti štátu na to, aby chudobných dokázal 

identifikovať a pomoc cieliť týmto ľuďom/rodinám/domácnostiam? 

 

Štvrtá kapitola habilitačnej práce sa venuje dynamickým aspektom chudoby pracujúcich. 

V slovenských podmienkach nie je jednoduché skúmať túto problematiku, nakoľko dáta sú 

veľmi obmedzené. Autor sa rozhodol pre prácu s longitudinálnymi údajmi EU-SILC, no 

zároveň naznačuje, že použiť by bolo možné aj administratívne zdroje údajov. S autorovými 

voľbami sa stotožňujem. Administratívne údaje by nám nepochybne poskytli presnejšiu 

informáciu o dynamike chudoby pracujúcich, no za cenu výrazne obmedzených hlbších analýz.  

 

Kapitolu autor uzatvára slovami: „O tom, aký typ skúsenosti a vzťahu k spoločnosti sa v tejto 

súvislosti vytvára a ako sa konfrontuje s dominujúcou predstavou, že ʻsnaha sa vyplácaʼ. [...]“ 

Nemalá časť populácie sa stotožňuje s individualistickým pohľadom a tvrdeniami typu „snaha 

sa vypláca“, no zrejme nie všetci členovia spoločnosti majú možnosti a schopnosti umiestniť 

sa na pomyselných horných priečkach pracovných pozícií ocenených vysokými (resp. 

v niektorých prípadoch, postačujúcimi) príjmami. Do diskusie by som si dovolil navrhnúť 

nasledovnú otázku: 

(3) Ktoré sociologické teórie majú najbližšie k skúmaniu týchto javov? Ponúkajú tieto 

teórie nejaké odpovede na to, ako by sa spoločnosť mohla vysporiadať s tým, že hoci 

„snaha sa vypláca“, ani maximálne snaženie jednotlivca nemusí vždy nevyhnutne viesť 

k želanému úspechu? 

 

Habilitačnú prácu autor uzatvára kapitolou o názoroch verejnosti na participáciu žien na trhu 

práce. So zmenou podmienok, v ktorých žijeme, sa vyvíjajú aj názory ľudí na rôzne aspekty 

našich životov. Názory ľudí na postavenie žien na trhu práce (ale aj v rámci domácnosti) môžu 

nepriamo súvisieť aj s názormi ohľadom akceptovania rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, 

čo môže v konečnom dôsledku prispievať k prehlbovaniu (resp. nezmenšovaniu) týchto 

rozdielov. Podobne ako predošlé dve kapitoly, aj táto ponúka veľké množstvo zaujímavých 

výsledkov, ktoré, v tomto prípade, pomáhajú pochopiť rodový rozmer trhu práce.  

 

V nadväznosti na výsledky uvedené v tejto kapitole, do diskusie by som si dovolil navrhnúť 

nasledovné otázky: 

(4) Vo výsledkoch (Tab. 17 a 18) nemáte zahrnutý rok 1991. Rok 1991 bol svojím spôsobom 

špecifický a mohol do istej miery reflektovať aj rôzne očakávania po roku 1989. Pohľad na 

Grafy 19 – 22 ale niečo napovedá. Odpovede sa zrejme nebudú hľadať ľahko, ale aké by 

mohli byť, podľa Vášho názoru, potenciálne vysvetlenia niektorých skokov medzi rokmi 

1991 a 1999?  

(5) Údaje z ISSP modulu „Rod a rodové roly“ sa zbierajú až v aktuálnom roku, 2022. Už 

nejaký čas sa mediálnym priestorom pretriasajú témy okolo tzv. „tradičnej rodiny“, s čím 

vo veľkej miere môžu súvisieť aj názory na postavenie žien v domácnosti, a teda nepriamo 

aj na trhu práce. Podľa Vášho názoru, na koľko je pravdepodobné, že v prípade niektorých 

otázok (podobných tým, ktorým sa venujete v práci) by mohlo dôjsť k výraznejším zmenám 

vo výsledkoch oproti výsledkom z roku 2012? 
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Predložená habilitačná práca sa zaoberá problematikou, ktorú možno považovať za vysoko 

aktuálnu, a to predovšetkým s ohľadom na prebiehajúce zmeny v ekonomikách krajín. Tieto 

zmeny výrazným spôsobom ovplyvňujú fungovanie trhov práce. Zmeny v ekonomikách sa 

následne prenášajú aj do iných oblastí – a autor vo svojej práci nahliada na tieto procesy zo 

sociologického hľadiska. Tým sa mu darí rozširovať naše chápanie práce ako ekonomickej 

kategórie. Ekonómia na prácu nazerá v prvom rade ako na výrobný faktor a skutočnosť, že 

nositeľom práce je človek, ako keby ustupovala do úzadia. Autorovi sa, podľa môjho názoru, 

podarilo na tento nedostatok ekonómie úspešne reagovať a významne tým prispieť k chápaniu 

práce v širších spoločensko-vedných súvislostiach.  

 

Táto problematika je obzvlášť dôležitá v podmienkach SR. Slovensko totiž patrí 

v medzinárodných (európskych) porovnaniach ku krajinám s relatívne nízkou úrovňou miezd, 

resp. príjmov vo všeobecnosti. Práca obsahuje veľké množstvo zaujímavých výsledkov, čo 

možno pokladať za významný empirický prínos tejto habilitačnej práce pre hlbšie pochopenie 

súvislostí na slovenskom trhu práce.  

 

Ku kvalite spracovania habilitačnej práce nemám žiadne závažné pripomienky. Dr. Gerbery 

predložil habilitačnú prácu ako monografiu, a tak pri jej písaní zrejme musel brať do úvahy aj 

skutočnosť, že rozsah publikácie musí byť rozumný a nie je účelné čitateľov a čitateľky 

zaťažovať množstvo doplnkových materiálov podporujúcich tvrdenia. Mňa osobne by 

napríklad zaujímalo, do akej miery by mohla voľba alternatívnych hraníc chudoby ovplyvniť 

výsledky prezentované v práci. Na základe vlastných skúseností by som sa domnieval, že hoci 

by nepochybne došlo k zmenám v odhadoch, stabilitu výsledkov a ich trendy by to výrazným 

spôsobom ovplyvniť nemalo. V tejto súvislosti by som si dovolil do diskusie navrhnúť 

poslednú otázku:  

(6) Pokúšali ste sa v analýzach v kapitolách 3 a 4 uskutočniť nejaké testy robustnosti alebo 

senzitivity výsledkov na použitú hranicu chudoby?  

 

 

Mám za to, že Mgr. Daniel Gerbery, PhD. preukázal schopnosť samostatnej vedeckej práce 

a k prezentovaniu vlastných výsledkov výskumu. Predloženú habilitačnú prácu odporúčam 

k obhajobe pred Vedeckou radou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

 

Melbourne (Austrália) 20. mája 2022 
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