
Oponentský posudok na habilitačnú prácu Daniela Gerberyho

„PODOBY PRÁCE: SOCIOLOGICKÝ POHĽAD“

Habilitačná práca Daniela Gerberyho prináša potrebnú sociologickú analýzu venovanú jednej z 

kľúčových tém disciplíny – formálnej platenej práci. Gerbery k téme pristupuje z perspektívy 

kritickej paradigmy a sústreďuje sa najmä na „dis“ funkcie práce – na prácu odcudzenú, prácu bez 

zmyslu a prácu, ktorá nepomáha vymaniť sa z chudoby. Na ploche piatich kapitol prezentuje dobre 

teoreticky zakotvené a empiricky poctivo doložené analýzy rôznych podôb práce na súčasnom 

Slovensku.

V prvej kapitole sa autor produktívne vracia k Marxom rozvíjanému konceptu odcudzenej práce, 

ako ho klasik definuje vo svojom diele Ekonomicko-filozofické rukopisy. Gerbery ďalej mapuje 

uvažovanie o odcudzenej práci u na Marxa nadväzujúcich autorov až po chápanie práce u Axela 

Honnetha v rámci jeho modelu uznania, v ktorom je práca (to ako človek prispieva svojou prácou 

spoločnosti) jednou zo sfér uznania.

Druhá kapitola rozvíja úvahy po vzťahu práce a človeka na báze konceptu odcudzenej práce. 

Gerbery sa vyjadruje kriticky k častému meraniu spokojnosti s prácou nakoľko podľa neho pokrýva

len obmedzenú časť toho, čo práca prináša pre človeka. Ako alternatívu ponúka koncept 

zmysluplnej práce a hľadá jeho možné definície. Riešenie nachádza v práci Laasera a Karlssona, 

ktorí identifikujú objektívne a subjektívne aspekty troch dimenzií práce – autonómie, uznania a 

dôstojnosti. Gerbery tiež kompetentne a rezervovane zhodnocuje prínos Graeberovho termínu 

„bullshit jobs“, ktorý Graeber definuje v podobe atraktívnej publicistickej skratky a nemá veľkú 

oporu v empirických analýzach. Je zaujímavé, že v teoretickom uvažovaní o odcudzenosti a 

zmysluplnosti práce prakticky absentuje parameter náročnosti práce z hľadiska vyžadovanej 

prípravy a potrebných zručností. Je pritom možné, že koncept zmysluplnosti práce je oveľa 

dôležitejší pri jednoduchších, na prípravu a zručnosti menej náročných prác a naopak, je menej 

dôležitý pri prácach vyžadujúcich vysokú mieru zručností či intelektuálneho vkladu. 

Po úvodných teoreticko-konceptuálnych kapitolách knihy sa autor postupne dostáva k empirickým 

analýzam venovaným vzťahu práce a chudoby. V tretej kapitole Gerbery obracia pozornosť od 

náplne práce k tomu, do akej miery (ne)plní práca svoju základnú ekonomickú funkciu a poskytuje 

podmienky pre ekonomickú nezávislosť a dôstojnosť. Zaoberá sa definovaním chudoby u 

pracujúcich osôb a možnosťami jej merania. Prikláňa sa k definícii pracujúcich chudobných 
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použitej v rámci výskumu EU SILC. Táto definícia považuje za domácnosť v príjmovej chudobe 

takú domácnosť, ktorej disponibilný ekvivalentný príjem je nižší ako 60 % mediánového 

disponibilného ekvivalentného príjmu. Za pracujúce osoby sa považujú všetci respondenti, ktorí v 

referenčnom roku odpracovali viac ako polovicu mesiacov a majú prácu v čase zberu dát (s. 51). 

Podľa Gerberyho ide o definíciu „na polceste“ medzi inkluzívnou definíciou, ktorá za participáciu 

na trhu práce považuje aj hľadanie si práce a exkluzívnou definíciou, ktorá požaduje plnú 

participáciu na trhu práce počas celého referenčného obdobia. Na dátach z EU SILC ďalej analyzuje

vzťah medzi nízkymi mzdami, typom domácnosti, pracovnou intenzitou domácnosti a výskytom 

pracujúcej chudoby vo všetkých krajinách EÚ. Pozerá sa aj na vzťah medzi mierou materiálnej a 

sociálnej deprivácie a príjmovou chudobou. V čase zberu analyzovaných dát (2020) už Slovensko 

nepatrilo medzi krajiny s nadpriemernou výškou nezamestnanosti v EÚ. Napriek tomu by azda v 

prípade komparatívnej analýzy fenoménu nízkych miezd na Slovensku mohlo byť relevantné 

spomenúť možný efekt dlhodobo chronicky vysokej miery nezamestnanosti na Slovensku, ktorý – 

vďaka štrukturálnemu nedostatku pracovných príležitostí – môže zvyšovať ochotu ľudí pracovať aj 

za nízke mzdy.

V druhej časti tretej kapitoly Gerbery opúšťa komparatívnu analýzu na úrovni EÚ a venuje sa 

multivariačným modelom vysvetľujúcim ocitnutie sa v situácii nedostatku u pracujúcich osôb. 

Zaujímavé je, že používa dvojité definovanie takéhoto nedostatku cez ocitnutie sa pod hranicou 

chudoby a ocitnutie sa v situácii materiálnej a sociálnej deprivácie. Analýza identifikuje efekt 

pracovnej intenzity, typu domácnosti a regiónu so zaujímavými rozdielmi medzi výsledkami v 

závislosti od použitej definície deprivácie (v prípade materiálnej deprivácie sa napríklad stráca efekt

regiónu). Prípadným zaujímavým rozšírením takejto analýzy by bolo ak by sa pozrela aj na faktory 

zvyšujúce či znižujúce zhodu medzi oboma definíciami deprivácie u pracujúcich osôb. Na záver 

kapitoly diskutuje Gerbery možnosti verejných politík pri potláčaní fenoménu pracujúcej chudoby.

Vo štvrtej kapitole dopĺňa Gerbery ku svojej analýze príjmovej chudoby dynamickú perspektívu. 

Robí tak za pomoci kumulácie dát z výskumov EU SILC 2015 až 2019, ktoré pokrývajú obdobie od

roku 2012 do roku 2019 (čitateľovi tu môže chýbať vysvetlenie, prečo dáta nezachádzajú až po rok 

2020 tak ako v analýze v predošlej kapitole). Prichádza k záveru, že kategória pracovnej chudoby je

relatívne fluidná nakoľko „reprodukcia príjmovej chudoby nie je častým fenoménom na Slovensku“

a „veľká časť populácie nachádzajúcej sa pod hranicou chudoby sa z nej dokáže vymaniť.“ (s. 89) 

Gerbery pozoruje, že „pozitívom je, že v rámci tejto mobility dominuje „žiadúca“ mobilita smerom 

von z chudoby.“ (s. 91).
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Gerbery uvádza, že v dynamike pracujúcej chudoby zohráva úlohu „dosiahnutá úroveň vzdelania i 

zloženie domácnosti.“ (s. 91) Z pracujúcej chudoby sa lepšie darí vymaniť osobám s vyšším 

vzdelaním. Naopak, z hľadiska reprodukcie príjmovej chudoby sú na tom relatívne najhoršie 

jednočlenné domácnosti a jednorodičovské domácnosti, ktoré síce majú nižšiu skúsenosť s 

pretrvávajúcou chudobou ale zároveň majú vyššiu mieru zraniteľnosti na trhu práce, keď relatívne 

častejšie o prácu prichádzajú a zostávajú v chudobe (s. 93). Analýza prostredníctvom logistickej 

regresie pre panelové dáta pridáva k záverom o dôležitosti typu domácnosti a typu požadovaných 

zručností úlohu práce na skrátený úväzok. Podľa Gerberyho pracujúci „na skrátený pracovný 

úväzok majú viac než päťnásobne vyššiu šancu na opakujúcu sa skúsenosť s chudobou než osoby 

pracujúce na plný pracovný úväzok.“ (s. 99). Navyše, reprodukcia pracujúcej chudoby je podľa 

výsledkov regresie tiež spojená s dlhšou pracovnou históriou. Pre vysokú mieru mzdovej mobility 

majú osoby, ktoré sú na trhu práce kratšie ako 6 rokov, výrazne nižšie šance zažiť pretrvávajúcu 

príjmovú chudobu. 

Štvrtá kapitola predstavuje v slovenských pomeroch unikátnu a produktívnu prácu s dátami z EU 

SILC a preukazuje analytickú zrelosť autora. Pomerne komplexná analýza údajov pokrývajúcich 

obdobie 2012 – 2019 vynecháva len komentár, že analyzuje obdobie, ktoré bolo v znamení poklesu 

nezamestnanosti z rastúcich miezd. Niektoré z jej záverov o nízkej miere pretrvávajúce pracujúcej 

chudoby tak môžu byť o niečo optimistickejšie než by tomu bolo pri analýze iného obdobia.

Posledná kapitola posúva pozornosť od (dis)funkcií práce smerom k analýze pohľadov verejnosti na

participáciu žien na trhu práce. Gerbery ponúka rozlíšenie troch typov názorov na paticipáciu žien 

na trhu práce: „tradicionalistických (prítomný je moment podriadenosti a odlišnosti), názorov 

založených na presvedčení o špecializácii (muži a ženy sú si rovní, ale sú socializovaní k iným 

úlohám) a názorov odmietajúcich tak podriadenosť ako i špecializáciu rol.“ (s. 105). Na základe 

analýzy dát z výskumov EVS a ISSP dospieva Gerbery k záveru, že „Slovensko sa zásadne 

posunulo vo vnímaní zamestnaných matiek. Vstup matiek malých detí na trh práce už nie je 

vnímaný väčšinou verejnosti ako niečo nepatričné, čo by mohlo poškodiť deti alebo rodinu.“ (s 

134). Zároveň bol tento posun „sprevádzaný zvýšeným zastúpením názoru, že ženy sa orientujú aj 

tak v konečnom dôsledku na vlastnú domácnosť a deti.“ (s. 134). K týmto zisteniam prichádza na 

základe produktívnej kombinácie kohortnej a multivariačnej analýzy. Keď autor identifikuje posun 

smerom od tradicionalistických názorov, tak v statickej analýze nachádza vekový gradient takýchto 
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postojov, zároveň však identifikuje takúto dynamiku aj v rámci jednotlivých vekových kohort v 

priebehu času.

Do diskusie o predkladanej práci ponúkam dve otázky: Je správne, ak v definícii pracujúcej 

chudoby definujeme ako dostačujúce ak v danom roku analyzovaná osoba odpracovala minimálne 7

mesiacov? Nie je pre rigoróznu analýzu potrebné pracovať len s ľuďmi, ktorí pracovali počas 

celého analyzovaného obdobia? V opačnom prípade totiž analyzujeme nielen disfunkciu práce 

(neschopnosť poskytnúť dostatočný príjem) ale aj nestabilitu pracovného postavenia alebo 

ruptúrami postihnutú pracovnú históriu, ktorej efekt nevieme odlíšiť od  efektu zamestnania za 

nízku mzdu. Druhá otázka smeruje k úlohe nezamestnanosti. Aký je jej vzťah ku výskytu nízkych 

miezd a pracujúcej chudoby? Je v tomto Slovensko so svojou históriou chronicky vysokej 

nezamestnanosti špecifickým prípadom?

Celkovo  hodnotím  vedeckú  úroveň  habilitačnej  práce  Daniela  Gerberyho  ako

jednoznačne napĺňajúcu požiadavky kladené na tento typ práce.

V Bratislave 30. mája 2022

Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

Sociologický ústav SAV, v. v. i.
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