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Kolektívne politické konanie je už od 19. storočia analyzované prostredníctvom 
analytického inštrumentária koncepcií občianskej spoločnosti a sociálneho hnutia, 
ku ktorým sa v 70. rokoch 20. storočia pripojila koncepcia nových sociálnych 
hnutí. Cieľom prvej časti tejto štúdie je upozorniť na kľúčové spoločné prvky 
týchto koncepcií, ktorými sú normatívna zaujatosť a esencialistická tendencia 
ponímať kolektívne politické konanie v kategóriách ontologicky daných a 
vnútorne jednotných kolektívnych aktérov a ich záujmov. V tradícii oboch kon-
cepcií je prítomná snaha vyrovnať sa s týmito prvkami, ktoré sú viac alebo menej 

prítomné v takmer každom sociálnovednom skúmaní fenoménov odkazujúcich na 
normatívny sociálny projekt. Tak je to v prípade pojmu občianska spoločnosť 
a rovnako aj pojmu sociálne hnutia, ktoré zase odkazujú na projekty sociálnej 
zmeny, sociálnej spravodlivosti či projekt organizácie ideálnej alebo aspoň lepšie 
organizovanej politickej komunity. 
 Ako alternatívu voči týmto koncepciám predstavíme kategóriu „politiky sporu“ 
(contentious politics), ktorá umožňuje relacionálne (vzťahové) analytické vyme-
dzenie kolektívneho politického konania a ktorá vďaka svojmu normatívnemu 
odstupu umožňuje analyzovať aj také prípady kolektívneho politického konania, 
ktoré empiricky exkluzívne koncepcie občianskej spoločnosti a (nových) 
sociálnych hnutí skúmali iba ojedinele. 
 V druhej časti štúdie načrtneme význam environmentalizmu ako zdroja pre 
tvorbu nových sociálnych požiadaviek s dôrazom na dve línie v uvažovaní o envi-
ronmentálnych otázkach, ktoré zásadne a rozdielne štruktúrujú povahu envi-
ronmentálnych konfliktov a ich implikácií pre environmentálnu politiku. Následne 
rozvinutý rámec uplatníme pri úvahách o premenách environmentálneho hnutia na 
Slovensku a pokúsime sa stručne preskúmať niektoré trendy vo vyjadrovaní 
environmentálnych záujmov z perspektívy politiky sporu. Na záver upozorníme 
na význam skúmania občianskej participácie a sociálnych hnutí prostredníctvom 
epizód verejných sporov aj pre širší rámec skúmania politickej kultúry. 
 
Občianska spoločnosť 
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Občianska spoločnosť, ktorá bola explicitne formulovaná ako „eticky dosiahnu-
teľný ideál“ či sféra sociálnej autonómie a „demokratizácie formálne demokratic-
kých spoločností“, v sebe obsahuje implicitnú normatívnu zaujatosť (Cohen – 
Arato 1992; Alexander 2006) – „z normatívneho hľadiska je koncepcia občianskej 
spoločnosti formulovaná voči dvom rozdielnym typom politického zla: proti 
prílišnej integrácii spoločnosti silným štátom, ako aj proti javu sociálneho 
rozkladu, náboženského násilia a fanatizmu“. (Heins 2004: 499) Ako si všímajú 
Bob Edwards a Michaeal Foley, koncepcia občianskej spoločnosti neslúži len 
účelom výskumu, ale aj hodnotovej preskripcie v súčasnom sociálnom myslení. 
(Edwards – Foley 1998: 124) Takisto Radim Marada upozorňuje na to, že „do 
sociologickej analýzy sa pojem občianska spoločnosť dostáva hlavne cez viac-
menej normatívne založené koncepty politickej teórie, ktorej autori a autorky 
majú často ambície sa vedome a zámerne podieľať prostredníctvom vlastnej teo-
retickej reflexie na sociálnej a politickej zmene“. (Marada 2003: 170-171) 
Normatívna zaujatosť koncepcie občianskej spoločnosti sa prejavuje v strachu 
mnohých autorov a autoriek z jej prebiehajúceho oslabovania či priam úpadku, 
ktorý sa prejavuje aj v konsolidovaných, „starých“ liberálnych demokraciách. 

1 Tento text vznikol v rámci grantového výskumného projektu VEGA 2/6031/26: Agenda, stratégia a identita sociálnych hnutí na 
Slovensku: kontinuita a zmena (2006 – 2008) a Centra excelentnosti pre výskum a rozvoj občianskej participácie: zvládanie 
výziev 21. storočia – COPART. 
2 Korešpondencia: Mgr. Jana Klocoková, Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovensko. E-mail: 
jana.klocokova@savba.sk 
3 Korešpondencia: Mgr. Andrej Findor, MA. Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovensko. E-mail: 
afindor@yahoo.com 
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(Ester – Vinken 2003) Podľa Petera Estera a Henka Vinkena by mohla takémuto 
úpadku zabrániť väčšia citlivosť voči „novým, alternatívnym a inovatívnym for-
mám solidarity, vzťahov a občianskej a politickej angažovanosti“. (ibid: 674) 
Zhodným spôsobom píše o potrebe vypracovať model demokratických spoloč-
ností, ktorý bude venovať viacej pozornosti solidarite a sociálnym hodnotám, aj 
Jeffrey Alexander. (Alexander 1997) Pre uvedených autorov však takáto zvýšená 
citlivosť nezahrňuje rasistické a fundamentalistické prejavy skupinovej solidarity 
a politickej angažovanosti. 
 Nielen podľa Marca Morjé Howarda je nedostatočná úroveň a kvalita občian-
skej spoločnosti naliehavým problémom hlavne v „nových“ demokratizujúcich sa 
štátoch. Jej „slabosť“ v bývalých komunistických krajinách najviditeľnejšie pre-
zentuje nízka úroveň občianskej participácie. (Howard 2003) 
 Na druhej strane existujú aj práce, ktoré spochybňujú tézu o „slabosti“ občian-
skej spoločnosti v krajinách strednej a východnej Európy. Autorky a autori knihy 
Uncivil Society? Contentious Politics in Post-Communist Europe skúmajú vývoj 
občianskej spoločnosti v postkomunistických krajinách a venujú zvýšenú pozor-
nosť práve tým jej prejavom, ktoré bývajú často označované za jej „temnú 
stranu“, či už ide o hnutie vojnových veteránov v Chorvátsku, skinheadov v Ma-
ďarsku alebo národné hnutie na Slovensku. (Malová 2003) V úvodnej štúdii tejto 
publikácie kritizuje Petr Kopecký skutočnosť, že (krajne) pravicové nové sociálne 
hnutia sú z normatívnych a konceptuálnych dôvodov vyčlenené z politického 
priestoru občianskej spoločnosti. Vychádzajúc z analytického rámca „politiky 
sporu“, Kopecký kritizuje obmedzenú koncepciu občianskej spoločnosti, ktorá 
nezahrňuje do „spolkového života“ také kolektívne politické aktivity, ktoré 
nemajú pozitívny spoločenský, t.j. demokratizačný účinok. (Kopecký 2003) 
 
Nové sociálne hnutia 
 
S koncepciou občianskej spoločnosti úzko súvisí koncepcia nových sociálnych 
hnutí. Podľa Radima Maradu sa pojem občianska spoločnosť najvýraznejšie spája 
s novými sociálnymi hnutiami, ktoré sa stali „vrcholným inštitucionalizovaným 
výrazom novo sa rodiacej ... občianskej spoločnosti“. (Marada 2003: 171) Nové 
sociálne hnutia ako kvalitatívne a štrukturálne nové prejavy kolektívneho politic-
kého konania sú obyčajne identifikované na konci 50. rokov 20. storočia, keď sa 
súčasťou agendy kolektívneho protestu stali protivojnové a protikoloniálne pro-
testy, na ktoré nadviazali v 60. rokoch študentské hnutia a hnutia za občianske 
práva. (Thörn 2007: 901) Nové sociálne hnutia, ktoré sú často charakterizované 
prostredníctvom svojich emancipačných požiadaviek, postupne zahŕňajú mierové 
hnutia, alternatívnu scénu (Alternativszene), environmentálne hnutia, LGBT hnu-

tia (hnutia gejov, lesieb, bisexuálnych a transgender osôb), feministické hnutia, ale 
dokonca aj hip-hop (Trapp 2005) či celoživotné vzdelávanie (Holford 1995). 
 Čo je nové na nových sociálnych hnutiach? Na jednej strane predstavujú nové 
sociálne hnutia kvalitatívne novú formu nastoľovania kolektívnych politických 
požiadaviek – novú „politiku identity“. V májových študentských hnutiach vo 
Francúzsku, Nemecku a Taliansku v roku 1968 identifikoval Alain Touraine nové 
formy sociálneho a kultúrneho konfliktu, ktoré ho už na sklonku 60. rokov 20. 
storočia viedli k vypracovaniu koncepcií postindustriálnej spoločnosti a nových 
sociálnych hnutí. (McDonald 1994: 46-47) Podľa Touraina je (nové) sociálne 
hnutie typom sociálneho vzťahu medzi oponujúcimi si aktérmi – je to „konflikt 
medzi aktérmi kvôli sociálnemu manažmentu kultúrnej otázky, ktorá nie je nikdy 
úplne redukovateľná na vlastné záujmy jednej zo zúčastnených strán“. (Touraine 
2000: 113) 
 Na druhej strane je podľa viacerých autorov takéto rozlišovanie medzi „no-
vými“ a „starými“ hnutiami, „novou“ („postmodernou“) a „starou“ politikou znač-
ne problematické, keďže empirický výskum jednoznačne nepotvrdil ani nový typ 
kolektívnej neinštitucionalizovanej politiky, ktorý mal byť spôsobený sociálnou a 
ekonomickou transformáciou západoeurópskych a severoamerických spoločností 
a ani nový prototyp sociálneho hnutia, ktoré by nemalo precedensy v predchá-
dzajúcich formách sociálneho protestu a mobilizácie. (Tucker 1991; Hjelmar 
1996; Pichardo 1997) Podľa Alberta Melucciho, ktorý patril k prvým autorom 
pracujúcim s koncepciou nových sociálnych hnutí (1978), je „novosť“ z definície 
relatívny koncept, ktorý bol adekvátny v čase svojho vzniku, ale postupom času sa 
vďaka narastajúcemu výskumníckemu odstupu, početnejšiemu empirickému vý-
stupu a teoretickej reflexii stal bezvýznamný. (Melucci 1996: 5) 
 Normatívna zaujatosť je implicitne prítomná aj pri empirickom výskume 
nových sociálnych hnutí. Viacerí autori upozorňujú na tendenciu mnohých prác 
venovaných skúmaniu nových sociálnych hnutí prehliadať pravicové konzerva-
tívne hnutia (Pichardo 1997: 413), nacionalistické hnutia a hnutia neonacistov 
a skinheadov (Johnston – Laraña – Gusfield 1994: 30) alebo tzv. reakčné hnutia 
(Melucci 1996: 31). 
 
Sociálne hnutia 
 
Kariéra pojmu sociálne hnutie sa vyvíja odlišným spôsobom, ako to bolo u jeho 
„nového“ variantu. Pojem sociálne hnutie, ktorý bol spočiatku ponímaný nega-
tívne, bol v hlavnoprúdovom sociologickom diskurze zaťažený analytickým in-
štrumentáriom davovej psychológie. Komunistické a fašistické (nacistické) hnutia 
v 30. rokoch 20. storočia viedli k teoretickému vymedzeniu masových hnutí ako 
iracionálnych, priam až patologických javov, ktoré odporujú modernizačným 
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trendom a vývoju liberálnej demokracie4. (Holford 1995: 97) Podľa Jeffa 
Goodwina a Jamesa J. Jaspera vzbudzovalo politické konanie mimo „normál-
nych“, t.j. inštitucionalizovaných rámcov medzi sociálnymi vedkyňami a vedcami 
až do 60. rokov 20. storočia skôr strach a obavy. (Goodwin – Jasper 2003: 5) 
Neskôr sa však presadila myšlienka, že konflikt je, naopak, normálnou súčasťou 
sociálnych vzťahov a nie je ich iracionálnym „poblúznením“. (Tarrow 1998: 11) 
 Významné postavenie vo výskume sociálnych hnutí postupne získal historicko-
sociologický prístup Charlesa Tillyho. Tilly charakterizuje sociálne hnutie ako 
„typickú formu politiky sporu“, ktorá vznikla v druhej polovici 18. storočia 
a ktorá v sebe zlučuje tri základné prvky: kampane – „podporované a organizo-
vané vnášanie kolektívnych nárokov na cieľové autority“; repertoár sociálnych 
hnutí – použitie niektorej z foriem politického konania ako napríklad „vytváranie 
koalícií a združení zameraných na určitý cieľ, verejné zhromaždenia, slávnostné 
sprievody, vigílie, manifestácie, demonštrácie, petície, vyhlásenia pre verejné 
médiá ...“; sústredené a verejné prejavy hodnoty, jednoty, počtu a oddanosti 
účastníčok a účastníkov. (Tilly 2004: 3-4) Tilly upozorňuje na infláciu pojmu 
sociálne hnutie, ktoré sa často retroaktívne aplikuje na rôzne odlišné typy 
kolektívneho politického konania, ďalej na „zamieňanie kolektívneho konania 
hnutia za jeho jednotlivé organizačné zložky a siete, ktoré toto konanie podpo-
rujú“ a nakoniec na nesprávne ponímanie „hnutia“ ako „jednotlivého a jednotného 
aktéra, ktoré zastiera ... nepretržité manévrovanie a preskupovanie sociálnych 
hnutí a interakcie medzi aktivistami, cieľovými skupinami či jednotlivcami, auto-
ritami, spojencami, rivalmi, nepriateľmi a obecenstvami, ktoré vytvárajú 
premenlivú textúru sociálnych hnutí“. (ibid: 6-7) 
 Uvedená stručná charakteristika Tillyho prístupu upozorňuje na jeho dva 
významné aspekty. 
 Po prvé, Tilly nezvecňuje sociálne hnutie v jednej skupine, ale naopak, vytvára 
relacionálny (vzťahový) model interakcie viacerých aktérov sociálneho hnutia. 
Podľa Tillyho by pri výskume sociálnych hnutí mali byť modely racionálneho 
konania (rational action) nahradené modelmi racionálnej interakcie (rational 
interaction). (Tilly in Proietto 1995: 364) Podobne podľa Alberta Melucciho nie 
sú hnutia entitami, ale naopak systémami konania, ktoré sú vždy „pluralitné, am-
bivalentné a často vzájomne si odporujúce“. (Melucci 1996: 4, 78) Melucci 
spochybňuje samozrejmosť kolektívneho konania – priam esencialistickú existen-
ciu kolektívnych aktérov (skupín), ktorých domnelú a prezentovanú jednotu treba 
skôr vysvetľovať ako považovať za danú a bezproblémovú5. (ibid: 84) Relacio-

nálne definovanie sociálneho hnutia podľa Charlesa Tillyho sa veľmi podobá 
Bourdieuho ponímaniu koncepcie sociálneho poľa, ktoré je „ ... sieťou alebo kon-
figuráciou objektívnych vzťahov medzi rozdielnymi pozíciami. Pozície sú 
objektívne definované ... podľa ich súčasného alebo potenciálneho miesta vo 
vzťahu k distribúcii rôznych foriem moci (alebo kapitálu).“ (Bourdieu – Wacquant 
1992: 84) 
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 Relacionálny (vzťahový) model viedol v teoretizovaní o sociálnych hnutiach 
k odklonu od deterministického chápania faktorov vzniku a rozvoja sociálnych 
hnutí. V teórii i empirickom výskume sa do popredia dostáva snaha o syntetický 
prístup v nazeraní na tri základné aspekty formujúce dynamiku sociálneho hnutia 
(McAdam et al. 1996; Meyer et al. 2002), ktorými sú (1) štruktúra politických 
príležitostí, (2) formy organizácie a zdroje používané skupinami, ktoré sa snažia 
o mobilizáciu a (3) spôsoby, akými skupiny diskurzívne rámcujú a interpretujú 
nespravodlivosť, svoje požiadavky a identitu. Keďže prvé dva faktory a teoretické 
zdroje, v ktorých boli formulované, sú dostupné v domácich prehľadových 
publikáciách (Sopóci 1996, Znebejánek 1997), na tomto mieste budeme venovať 
pozornosť iba analýze „rámcov“ sociálnych hnutí. Špecifikom rámcovej analýzy 
vo výskume hnutí je predovšetkým to, že sa zameriava na to, ako kolektívni aktéri 
a aktérky (nie jednotlivci) vytvárajú, menia, spochybňujú interpretačné rámce 
a ako je táto aktivita podporovaná a tvarovaná kolektívnou akciou (pozri napr. 
Ellingson 1995). Ďalším špecifikom je sledovanie mobilizačného potenciálu 
rámcov. Mnohé z výskumov sa opierajú o koncepty, ktoré vypracovali v polovici 
80. rokov David A. Snow a jeho spolupracovníci. Vo svojej práci sa na začiatku 
zamerali na proces interakcie interpretačných rámcov vznikajúcich v prostrediach 
sociálnych hnutí a verejnosti. Sledovali podmienky a aktivity aktérov hnutia, 
prostredníctvom ktorých dochádza k prepojeniu týchto interpretácií (frame alig-
nment processes). Úspešná práca s rámcami umožňuje skupinám mobilizovať 
potenciálnych podporovateľov, získavať členov a demobilizovať protivníkov. 
Snow a Benford rozlíšili tri zložky alebo úlohy rámcovania – diagnostické rám-
covanie, ktoré definuje problém a väčšinou zahŕňa i aspekt pripísania zodpoved-
nosti (pomenúva zdroj problému – aktéra a aktérku, aktérov a autorky alebo 
usporiadanie konaní), prognostické rámcovanie, ktoré ponúka riešenia, špecifické 
stratégie a ciele a motivačné rámcovanie, ktoré poskytuje odôvodnenie pre účasť 
na kolektívnej akcii, vrátane vhodného slovníka motívov. Dôležitým momentom 
celého procesu rámcovania je rezonancia (alebo odozva) rámca/rámcov, ktorá 
odkazuje na prácu skupín s existujúcimi hodnotami a predstavami verejnosti 
o svete a jeho usporiadaní a zabezpečí mieru prijatia a „odozvu“ nových rámcov. 
(Snow et al., 1986; Snow, Benford, 1988) Nie všetky interpretácie problému, 
usporiadania sveta či udalosti, ktoré predkladá hnutie, sú vo verejnosti prijímané 
pozitívne. V tejto súvislosti autori rozlišujú niekoľko typov procesu „prepojenia 

4 Pravdaže, ak sa neberie do úvahy nezanedbateľný vplyv marxistickej sociológie. 
5 Voči ontologicky danej a samozrejmej existencii vnútorne ohraničených a homogénnych skupín (kolektívnych aktérov) 
argumentuje podobne aj Brubaker (2002). 
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rámcov“ medzi hnutím a verejnosťou, ktoré v istom zmysle reflektujú konformitu 
či invenčnosť interpretačných schém hnutia v danej spoločnosti. Zaujíma ich aj 
interakcia s rámcami protivníkov (counter-frames), s tzv. hlavnými rámcami 
(master frames) dominantnými v danom kultúrnom prostredí a preklad rámcov 
hnutia médiami. (Benford – Snow 2000) 
 
Politika sporu 
 
Politika sporu (contentious politics) ako analytická kategória umožňuje podľa jej 
zástankýň a zástancov lepšie vysvetliť nesúrodú skupinu empirických javov, 
medzi ktorými nechýbajú sociálne hnutia, štrajky, revolúcie, nacionalizmus 
a demokratizácia. Podľa týchto autorov a autoriek je politika sporu „občasná 
(epizodická), verejná a kolektívna interakcia medzi tými, čo vnášajú požiadavky, 
a tými, voči ktorým sú tieto požiadavky vnášané, ak a) prinajmenšom jedna vláda 
je buď vnášateľom požiadaviek, buď sú voči nej požiadavky vnášané, alebo 
vystupuje v súvislosti so vnášanými požiadavkami ako zainteresovaná strana; b) 
požiadavky, ak by sa zrealizovali, by ovplyvnili aspoň jedného zo vnášateľov 
požiadaviek.“ (McAdam – Tarrow – Tilly 2001: 5) Jedným z dôvodov, ktoré 
viedli spomínaných autorov k dôraznému presadzovaniu politiky sporu ako ana-
lytického nástroja umožňujúceho kvalitnejšie skúmať rôzne „epizódy“ kolektív-
neho politického zápasu, je ich snaha spochybniť pevne stanovené hranice 
(v sociologickom a politologickom odbornom diskurze) medzi inštitucionalizova-
nou a neinštitucionalizovanou (nekonvenčnou) politikou. Napríklad Jeff Goodwin 
a James J. Jasper definujú sociálne hnutia pomocou konceptuálnej dichotómie 
medzi inštitucionalizovaným a neinštitucionalizovaným politickým konaním. 
Podľa nich sú sociálne hnutia „vedomé, sústredené a udržované snahy obyčajných 
ľudí zmeniť niektorý z aspektov ich spoločnosti mimoinštitucionálnymi prostried-
kami“. (Goodwin – Jasper 2003: 3) Spochybnenie takýchto hraníc umožňuje 
podľa autorov politiky sporu nielen lepšie vysvetliť a porovnať podobné kauzálne 
mechanizmy a procesy pri (na prvých pohľad) vzájomne nesúvisiacich epizódach 
sporu, ale takisto umožňuje vymaniť jednotlivé epizódy sporu z ich exkluzívnych 
disciplinárnych rámcov6. Skúmanie nacionalistických hnutí, nepravidelne sa 
opakujúcich vĺn štrajkov alebo politických revolúcií sa väčšinou odohrávalo 

v relatívne prísne stanovených analytických rámcoch jednotlivých špecializova-
ných sociálnovedných disciplín. Podľa Tillyho, Tarrowa a McAdama umožňuje 
práve koncepcia politiky sporu preklenúť tieto disciplinárne hranice a väčšiu 
mieru analytickej inšpirácie a ich vzájomnej komparácie. (McAdam – Tarrow – 
Tilly 2001: 6)  
 Koncepcia politiky sporu umožňuje kriticky premyslieť niektoré aspekty ko-
lektívneho politického konania, ktoré koncepcie občianskej spoločnosti a 
(nových) sociálnych hnutí neumožňovali. 
 Prvým je priestorový charakter a difúzia epizódy sporu. Jednotlivé epizódy 
politiky sporu, resp. nové sociálne hnutia v súčasnosti prebiehajú v prostredí, 
ktoré sa nedá zredukovať na medzinárodné interakcie medzi národnými (štátnymi) 
aktérmi. Práve naopak, sú to transnacionálne cezhraničné interakcie medzi takými 
inštitúciami a organizáciami, ktoré nemôžu byť považované za národné (štátne) 
a globálne typy sociálnych vzťahov, z definície neredukovateľné na národne 
vymedzený priestor, ktoré priťahujú pozornosť sociálnych vedkýň a vedcov. 
(Thörn 2007: 899) Autori knihy Dynamics of Contention však charakterizujú 
modularitu metód a zaužívaných postupov protestu ako jednosmerný tok 
informácií medzi centrom a perifériou – považujú „odstredivú povahu kultúrnych 
tokov a komunikáciu za danú“. Títo autori sa domnievajú, že inovatívne metódy 
protestu pochádzajú zo západných demokratických krajín, odkiaľ sa potom šíria 
do svetových periférií. (Chabot – Duyvendak 2002: 701-705) Relacionálny 
(vzťahový) model, ktorý Tilly tak dôsledne presadzuje pri vymedzovaní 
sociálnych hnutí, by sa tak podľa Seana Chabota a Jana Willema Duyvendaka 
úspešne uplatnil aj pri skúmaní ich transnacionálneho šírenia. (ibid: 705) 
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 Po druhé, napriek tomu, že autori a autorky skúmajúci jednotlivé epizódy 
sporu nevenujú zvýšenú pozornosť každodennému „nepolitickému“ a „súkrom-
nému“ životu aktivistiek a aktivistov, konceptuálny aparát politiky sporu umož-
ňuje skúmať aj tie úrovne „sporu“, ktorých každodenné uskutočňovanie umožňuje 
preniesť agendu jednotlivých (nových) sociálnych hnutí do sociálnych prostredí 
a komunikačných situácií, v ktorých sa ideové produkty aktivistiek a aktivistov na 
každodennej báze konfrontujú, presadzujú a reprodukujú. Zatiaľ čo ideová 
produkcia konceptov reprezentujúcich politické požiadavky hnutia je doménou 
organizovaného aktivizmu, „každodenný aktivizmus“ zabezpečuje ich presa-
dzovanie v každodennej reči7. (Mansbridge – Flaster 2007) Podľa Nicka 
Crossleyho je nutné vnímať sociálne hnutia ako „polia sporu“, v ktorých platia ich 
vlastné špecifické pravidlá hry. (Crossley 2003: 60) Koncepcia každodenného 
aktivizmu tak umožňuje precíznejšie identifikovať rôzne polia epizódy sporu 

6 Zároveň tento presun pozornosti od aktérov/ skupín k procesu vznášania kolektívnych požiadaviek a pravidlám, ktorými sa 
riadi, zodpovedá dynamickej realite, v ktorej je samotná identita kolektívnych aktérov a ich záujmov predmetom vyjednávania, 
zmeny alebo (relatívnej) stabilizácie. Ako príklad môžeme uviesť systém reprezentácie záujmov a kolektívneho vyjednávania 
v oblasti práce – inštitúciu sociálneho partnerstva (tripartity). Napriek tomu, že vyjednávanie kolektívnych záujmov sa v oblasti 
práce v moderných spoločnostiach inštitucionálne ustaľovalo do tejto podoby už od konca druhej svetovej vojny, pozícia 
kolektívnych aktérov v rámci tripartity podlieha zmenám vyvolaným globalizáciou a reštrukturalizáciou ekonomiky.  
(Čambáliková 2002) Oslabuje sa predovšetkým pozícia odborov, ich organizačná a vyjednávacia sila. (ibid: 450) Na druhej strane 
sa odbory snažia rozšíriť svoju agendu o nové kolektívne záujmy, napríklad rodovú rovnosť. (Čambáliková 2006, 2007) Príklad 
odborov a kolektívneho politického konania týkajúceho sa práce tak poukazuje na to, aké ťažké je určiť hranicu medzi „novými“ 
a „starými“ sociálnymi hnutiami. 

 
7 Ku každodennému aktivizmu environmentalistov pozri napr. Horton 2003. 
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Environmentalizmus a politika sporu a presnejšie vysvetliť, akým spôsobom a v ktorých prostrediach a situáciách 
(ne)dochádza k aktivistkami a aktivistami požadovanej zmene.  

Dnes už málokto pochybuje, že veci súvisiace so životným prostredím, jeho pre-
menou a ochranou sú predmetom mnohých politických sporov9. Environmentaliz-
mus predstavuje pravdepodobne najčlenitejšiu kritiku súčasného usporiadania 
politických, ekonomických a sociálnych vzťahov. Z tohto dôvodu je referenčným 
rámcom pre sociálne hnutia (predovšetkým environmentálne), výzvy, požiadavky 
a kritiky smerom k autoritám. Zároveň je referenčným rámcom pre tvorbu nových 
sociálnych projektov10. História a vplyv koncepcie ekosystému preto vynikajúco 
ilustrujú dopady, ktoré môže mať akceptácia nového druhu poznania na premenu 
sociálneho poriadku11. Rozvoj novej vednej disciplíny ekológie a neustále sa 
prehlbujúce poznanie zložitých fyzikálnych procesov prebiehajúcich na Zemi je 
sprevádzané vytváraním nových sociálnych inštitúcií a identít vzťahujúcich sa na 
environmentálnu zmenu12. Nie je to však priamočiary a nekonfliktný proces, ale 
výsledok zápasov, v ktorých má environmentálne hnutie podstatnú rolu od 60. 
rokov minulého storočia. 

 Po tretie, podľa niektorých autoriek a autorov napriek tomu, že krajná pravica 
zaznamenala v prvých rokoch tretieho tisícročia rast členskej základne a relatívne 
volebné úspechy, je výskum moderných krajne pravicových hnutí nedostatočný. 
Hlavnou príčinou je to, že väčšina pozornosti pri výskume (nových) sociálnych 
hnutí sa sústredila na tie, ktoré presadzujú pozitívnu agendu – odbory, feminis-
tické, občianske práva, environmentálne, mierové a LGBT hnutia. (Blee 2007: 
119) To, ako krajne pravicové hnutia získavajú nových členov, mobilizujú ich pre 
spoločné (medzinárodné a transnacionálne) akcie a získavajú politickú podporu 
a sympatie širšej časti populácie, je dostatočným dôvodom na to, aby sa krajne 
pravicovým hnutiam venovala náležitá pozornosť, ktorá by ich pôsobenie doká-
zala analyzovať ako partikulárne epizódy sporu. Napriek tomu, že takýto postup 
môže viesť k čiastočnej legitimizácii krajne pravicových hnutí ako jedného 
z mnohých empirických prípadov politiky sporu, schopnosť analyzovať vznik, 
pôsobenie, vývoj (a pravdaže zánik) krajne pravicových hnutí zároveň umožňuje 
„rozlišovanie negatívneho“ – podľa Theodora Adorna schopnosť alebo vôľu roz-
lišovať medzi rôznymi typmi aktérov a hrozieb, ktorá kultivuje jasný zmysel pre 
realitu voči politickej bigotnosti. (Adorno in Heins 2004: 501, 514) 

 Niektorí teoretici sa domnievajú, že táto premena sociálneho poriadku pod 
vplyvom nového poznania a hnutí, ktoré plodí, by mohla byť za určitých podmie-
nok zásadná: Andrew Jamison hovorí o novej „ekologickej“ paradigme rozvoja, 
ktorá konfrontuje industriálnu paradigmu povojnového rozvoja (1998: 228); Klaus 
Eder považuje environmentalizmus za novú ideologickú tradíciu, ktorej hlavnému 
rámcu – ekológii – pripisuje rovnako zásadný politický vplyv, aký má rámec 
blahobytu (welfare)13 (Eder 1998: 204-205); Andrew Dobson považuje „ekologiz-
mus“ za samostatnú politickú ideológiu, ktorá je výzvou súčasnému politickému, 
sociálnemu, ekonomickému a vedeckému konsenzu, a preto nemôže byť podté-
mou liberalizmu ani socializmu (1990: 12-14); podobne Bruno Latour (2004) 
očakáva od „skutočnej politiky prírody“ hlbokú reorganizáciu politického života, 
vrátane deľby kompetencií medzi politikou, vedou a verejnosťou; Dryzek et al. 
(2003) zase sumarizujú, že za významnými politickými inováciami minulosti – 

 Po štvrté, autorky a autori skúmajúci otázky sociálnych hnutí uznali dôležitosť 
emócií pre mobilizáciu členskej základne a rámcovanie agendy jednotlivých 
sociálnych hnutí. (Goodwin – Jasper 2004) Deborah Gouldová analyzuje nielen 
inštrumentálne, strategické používanie emócií v súvislosti s politickými pohre-
bmi8, ktoré organizovali AIDS aktivistky a aktivisti z hnutia ACT UP (AIDS 
Coalition to Unleash Power – Koalícia AIDS za uvoľnenie moci), ale snaží sa 
skúmať aj emocionálny ohlas (emotional resonance) takýchto mobilizačných 
akcií, ktoré nie vždy vedú k zamýšľanej skupinovej identifikácii a podpore. 
(Gould 2004: 158-160) Skúmanie emócií ako dôležitej súčasti kolektívneho 
politického konania súvisí s kľúčovou konceptuálnou otázkou politiky sporu – 
prekonávaním dichotómie medzi inštitucionalizovanou, konvenčnou, straníckou 
politikou a jej neinštitucionalizovaným, nekonvenčným náprotivkom – prekonáva-
ním „vysiľujúceho stereotypu, že emócie sú iba pre masy, ktoré sa dominantných 
strán vôbec netýkajú“. (Ost 2004: 242) Skúmanie hnevu ako kľúčovej politickej 
emócie takisto umožňuje lepšie analyzovať a rozlišovať situačné východiská, 
vzťahovú štruktúru a kultúrne reprezentácie nepriateľa medzi mobilizačnými 
stratégiami a politickými agendami namierenými voči nepriateľom, či už ide 
o vojnu proti teroru alebo súčasný antisemitizmus. (Holmes 2004) 
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9 Či už sú týmito vecami detské plienky, kontajnery pre separovaný odpad, spaľovne odpadu alebo globálne klimatické 
pomery..., pojem ekologická kríza sa už udomácnil v bežnej reči a našom uvažovaní o prírode. 
10 Environmentalizmus čerpá z mnohých kultúrnych a ideologických zdrojov, v tomto zmysle predstavuje ideovo veľmi 
heterogénne hnutie. V jeho rámci sa formulovali projekty demokratizačné, ale aj autoritatívne. (Hay 2002) V tejto štúdii sa 
obmedzíme na tie, ktoré sa stali základom dominantného environmentálneho diskurzu a ktoré sú spájané s projektom 
demokratizácie spoločnosti. Najznámejším je projekt trvalej udržateľnosti. 
11 Sheila Jasanoffová (2006) používa termín ko-produkcia na označenie tohto vzájomného konštituovania prírodného 
a sociálneho. 
12 Príkladom môže byť fenomén znečisťovania vzduchu, keď čoraz precíznejšie techniky na monitorovanie jeho objemu 
a dynamiky dali vznik termínu cezhraničné znečistenie a následne boli stimulom na formovanie nových medzinárodných 
organizácií a mechanizmov uplatňovania legitímnej autority, ktoré by zodpovedali globálnemu charakteru ekologických 
problémov. 8 Aktivistky a aktivisti ACT UP (založené v roku 1987) bojovali za uznanie AIDS/HIV ako celospoločenského problému a za 

ukončenie „AIDS/HIV krízy“. Politické pohreby boli vlastne pohrebné sprievody obetí AIDS/HIV, pri ktorých sa slávnostne 
prenášali ich spopolnené pozostatky. Neskôr sa dokonca prenášali mŕtve telá obetí AIDS/HIV v otvorených truhlách.  

13 Blahobyt (welfare) spája prvky sociálnej spravodlivosti a ekonomickej efektivity, ekológia zase spája vedeckú expertízu, 
etické a estetické zretele a oboje sú rovnako späté s legitimizačnými bojmi súčasnej politiky. 
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zrodom kapitalistického/liberálneho štátu a o niečo neskôr sociálneho štátu – stáli 
sociálne hnutia a domnievajú sa, že environmentalizmus má vzhľadom na súčasný 
vývoj potenciál generovať vznik nového druhu štátu – „zeleného“ štátu. Podmien-
kou tejto premeny do hĺbky je schopnosť environmentalizmu predstavovať silnú 
výzvu industriálnej spoločnosti či industriálnej paradigme rozvoja. Kritickú úlohu 
tu zohráva silná „zelená“ verejná sféra so schopnosťou rozvíjať rozmanité výzvy 
a požiadavky (Dryzek et al. 2003: 126) a schopnosť environmentálneho hnutia 
uchovať si dostatočnú diverzitu na udržanie radikálneho programu. (ibid: 166) 
 Na tomto mieste je užitočné predstaviť dve významné tézy, ktoré konceptuali-
zujú dve línie možnej reorganizácie súčasných spoločností vo vzťahu k environ-
mentálnym problémom – tézu ekologickej modernizácie a tézu rizikovej spoloč-
nosti. Ako ukážeme, povahu environmentálnych konfliktov štruktúrujú veľmi od-
lišným spôsobom a tomu zodpovedá aj preferovaná podoba aktérov a foriem 
konania. 
 Koncepciu ekologickej modernizácie teoreticky rozpracovali Joseph Huber 
a Martin Jänicke začiatkom 80. rokov. Environmentálne problémy sú v nej kon-
cipované ako výsledok voľby medzi racionalitou ekonómie a ekológie. Zosúlade-
nie medzi týmito dvoma racionalitami je možné len prostredníctvom nového 
rozvoja technológií v ekonomike. Úloha verejných autorít v procese tohto zosú-
laďovania by mala byť podľa Hubera pomerne malá a mala by zabezpečovať 
výhodný politicko-ekonomický rámec. Jänicke, naopak, zdôrazňuje nové formy 
intervencií verejných autorít, ktoré sú potrebné na premenu trhu. Kľúčové sú 
ekonomické mechanizmy ako podpora výroby a spotreby, ktorá „rešpektuje“ 
životné prostredie, cenová politika na voľnom trhu, zelené dane. Nádeje sa teda 
vkladajú do novej ekonomicko-technologickej infraštruktúry. (podľa Leroy 2001) 
Táto koncepcia oslovila umiernené organizácie environmentálneho hnutia. Takisto 
podľa Leroya stojí bližšie k politickému programu než k vedeckej analýze. Na 
druhej strane upozorňuje, že je to skôr apolitický koncept, keďže problémy moci, 
vplyvu, nerovnosti sú tu formulované málo, alebo vôbec nie sú formulované ako 
problémy. (ibid: 35) Radikálna zelená kritika technológie a kapitalizmu je zmier-
nená tvrdením, že ekonomický rast a ochrana životného prostredia sa môžu 
navzájom podporovať. Vo vzťahu k environmentálnemu hnutiu to má za následok 
rast politického vplyvu umiernených organizácií, ktoré sa vzdali radikálnej 
kritiky, neformálnej organizácie a politiky protestu v prospech pragmatického 
poradenstva a profesionálnej organizácie. (Dryzek et al. 2003: 168) 
 Naopak, téza rizikovej spoločnosti Ulricha Becka z roku 1986 umiestňuje envi-
ronmentálne problémy do priameho vzťahu k problémom legitimity súčasného 
politického systému. Beck tvrdí, že politika v rozvinutých krajinách je čoraz viac 
o produkcii, výbere, rozmiestnení a čelení rizikám. Jednostranná modernizácia 
technológie, ekonomiky a politiky tu naráža na svoje vlastné hranice, čo vyžaduje 

nový kvalitatívny posun modernizácie k tomu, čo Beck nazýva „reflexívnou 
modernizáciou“. Samotná idea technologického pokroku (na rozdiel od jej poní-
mania v rámci ekologickej modernizácie), rovnako ako viera v ekonomický rast 
a vedeckú racionalitu je spochybnená. Výsledkom je kríza legitimity aktuálnej 
politickej ekonómie. Reflexívna modernizácia je nevyhnutným výsledkom tejto 
konfrontácie spoločnosti s vlastným fungovaním. Významnú úlohu v tejto kritic-
kej konfrontácii pripisuje Beck sociálnym hnutiam, keď environmentálny aktiviz-
mus prispieva k uvedomeniu si rizík verejnosťou, ktorá začne kriticky zvažovať 
možnosti zvládania environmentálnej krízy prostredníctvom starých prostriedkov. 
Rovnako kľúčové sú médiá a miesta spojené s definovaním rizík, ktoré môžu byť 
menené, zmenšované či zväčšované, dramatizované alebo bagatelizované. (Beck 
2004: 29) Aj keď sú riziká bez vedy a jej nástrojov „neviditeľné“, veda sama 
neposkytuje jednoznačný návod na interpretáciu ich významu: „Výpovede 
o ohrození nie je možné nikdy zredukovať na obyčajné výpovede o faktoch. 
Konštitutívne obsahujú tak teoretickú, ako i normatívnu zložku.“ (ibid: 35) Táto 
normatívna zložka by pri tom nemala byť zatienená teoretickou (expertnou) 
zmatematizovaním či experimentovaním. Konštatovanie rizík je preto pre Becka 
formou, „v akej etika a zároveň s ňou i filozofia, kultúra a politika znovu vyvstá-
vajú v centre modernizácie – v ekonomike, v prírodných vedách i v technických 
disciplínach“. (ibid: 37) Beck v tejto súvislosti hovorí o politickom potenciáli 
rizík, ktoré sú sociálne uznané. Odhaľovanie čoraz väčšieho počtu a dosahu 
externalít priemyselnej produkcie a spotreby robí z donedávna nevinných ekono-
mických aktivít problémy politického rázu, ktoré žiadajú vyvodenie zodpoved-
nosti. Konfrontácia ekológie a ekonómie v Beckovom podaní nevyúsťuje teda do 
vzájomnej podpory, ale do otvorenia ekonomiky politike podľa štandardov 
politiky, ktorá vyžaduje legitimizáciu. (ibid: 31, tiež 102,103) 
 Téza ekologickej modernizácie a alternatívna téza rizikovej spoločnosti nie sú 
len teoretickými schémami, ponúkajú dva obrazy environmentálnej politiky súčas-
nosti. Prvá modalita environmentálnej politiky predstavuje jej inštitucionalizovanú 
podobu. Odkazuje na politiku opatrení, ktoré sledujú riešenie čiastkových envi-
ronmentálnych problémov v súlade s ekonomickými imperatívmi. Zároveň je to 
politika, ktorá jasne delí prácu na ekologickej modernizácii medzi politikov a 
političky, inžinierov a inžinierky, vedcov a vedkyne spoločenských i technických 
a občiansku spoločnosť. Druhá modalita environmentálnej politiky odkazuje na 
politiku sociálnych hnutí, ktorá zviditeľňuje ekologické problémy ako problémy 
sociálneho a nie technologického rázu. Táto politika vytvára tlak na mocenskú 
sféru, ktorá je nútená riešiť ekologickú krízu ako krízu legitimity – teda politicky. 
 Indikátorom oboch modalít môže byť práve výskyt alebo absencia verejného 
sporu. Požiadavky možno samozrejme vznášať v oboch prípadoch – ale ich 
charakter je odlišný. Potenciál mobilizovať verejnosť, generovať kolektívne ko-
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nanie je v dvoch modalitách rozdielny. Zatiaľ čo prvá modalita poníma aktérov a 
aktérky ako zodpovedných, ale individuálnych spotrebiteľova spotrebiteľky, usku-
točňujúcich voľby v súlade so svojím environmentálnym s/vedomím na trhu, 
v druhom prípade poznanie problémov mobilizuje kolektívnych aktérov a aktérky 
aj mimo úzky rámec „trhového správania“. Zatiaľ čo projekt ekologickej moder-
nizácie environmentálne problémy depolitizuje, prenecháva ich na starosť 
technikom a expertom, riziková spoločnosť má tendenciu ísť opačným smerom – 
politizovať nové terény sociálnej praxe. Takto štruktúrovaný pohľad na rôzne 
projekty environmentálnej politiky ukazuje, že environmentálne hnutie a aktiviz-
mus nie sú automatickou odpoveďou na zhoršujúci sa stav životného prostredia, 
ale sú sprostredkované určitými formami poznania, znakmi a sieťami vzťahov, 
ktoré spájajú ľudí, objekty, technológie, verejné politiky, programy a inštitúcie. 
 
Možnosti a limity verejnej a kolektívnej environmentálnej politiky na 
Slovensku 
 
Jednotný, celistvý a uzavretý pohľad na charakter environmentálneho hnutia 
v našom regióne nie je možné podať už zo samotnej definície sociálneho hnutia, 
jeho vzťahovosti, historicity a premenlivosti. Napriek tomu existujú pokusy 
o zhodnotenie vývoja environmentálneho hnutia na Slovensku. Záujem o mobi-
lizáciu verejnosti vo veciach životného prostredia zo strany sociálnych vedcov a 
vedkýň, pozorovateliek a pozorovateľov, ale aj samotných aktivistov a aktivistiek 
vychádzal mnohokrát z nenaplnených očakávaní, ktoré si spájali s vývojom 
environmentálnej politiky na Slovensku v podmienkach demokratizujúcej sa 
spoločnosti po roku 1989. 
 Literatúra o environmentálnych hnutiach v krajinách východnej a strednej 
Európy sa zhoduje v konštatovaní, že životné prostredie ako verejná otázka zo-
hralo významnú úlohu pri páde štátneho socializmu koncom 80. rokov. (Baker – 
Jehlička 1998) História environmentálneho hnutia 90. rokov je podľa tejto litera-
túry príbehom transformácie agenta mobilizácie v protestoch proti autoritatívnym 
režimom na pragmatické, na cieľ orientované profesionálne organizácie. Na túto 
transformáciu mali veľký vplyv aj západné agentúry poskytujúce poradenskú 
pomoc a finančné prostriedky. Premena priniesla výhody environmentálnym 
mimovládnym organizáciám, ale zároveň prispela k strate lokálnej perspektívy, 
k vzdialeniu sa od členskej základne (grassroots) a ochudobnila politický diskurz 
v týchto krajinách14. Environmentálne organizácie sa zamerali na ovplyvňovanie 
rozhodnutí v oblasti verejných politík rovnako ako ich náprotivky v západnej 
Európe. Agenda hnutí sa značne europeizovala (do popredia sa dostali problémy 

prioritné pre EÚ). Spoločne s posunom k demokratickým inštitúciám došlo na 
strane environmentálnych organizácií k posunu od protestu k vytváraniu politík 
a s tým súvisiacemu posunu k profesionalizmu a expertnému poznaniu. Zúžilo sa 
aj ponímanie environmentálnych problémov vo vedeckých a technologických 
termínoch (Baker – Jehlička 1998; Huba 2003; Sarre – Jehlička 2007) Vývoj 
v slovenskom prostredí prebiehal v podobnej línii, no jeho špecifikom bol podľa 
Juraja Podobu vplyv rastúceho nacionalizmu, ktorý environmentálne škodlivé 
projekty (ako hlinikáreň v Žiari nad Hronom a vodné dielo v Gabčíkove na 
Dunaji) transformoval na „symboly úspechu slovenského národa a nezávislého 
Slovenska“. (Podoba 1998) Environmentalizmus vypadol z politickej agendy aj na 
Slovensku15. 
 Citovaní autori a autorka zdôrazňujú v interpretácii vývoja environmentálneho 
hnutia vo východnej a strednej Európe faktor zmien štruktúry politických príleži-
tostí a faktor organizačného usporiadania a mobilizácie zdrojov. Presvedčivo tiež 
ukazujú vplyv prvého faktora na druhý. Zároveň dokumentujú jednoznačný 
príklon k projektu ekologickej modernizácie, t.j. odklon od politiky sporu k depo-
litizácii, vytrácanie schopnosti hnutia prednášať požiadavky v kolektívnej podobe 
a mobilizovať verejnosť. Spôsob, akým chronologicky členia vývoj hnutia, 
pripomína Offeho model „životného cyklu“ sociálnych hnutí. Podľa tohto modelu 
sociálne hnutia začínajú v podobe radikálnych protestov proti etablovanému 
poriadku, postupne sú však požiadavky hnutia rámcované spôsobmi akceptovateľ-
nými pre držiteľov moci a nakoniec vstupujú do sféry inštitucionalizovanej 
politiky napr. v podobe záujmových skupín či politických strán. (Offe in Dryzek 
et al. 2003) Ukazuje sa však, že interpretácia hnutí podľa tohto modelu v spojení 
s deterministickým chápaním pôsobenia štruktúry politických príležitostí môže 
pôsobiť nielen pesimisticky, ale aj príliš zjednodušujúco. Takto v sumáre hodnotia 
stav environmentálnej politiky v ČR koncom 90. rokov Adam Fagin a Petr 
Jehlička: „Snaha vlády harmonizovať environmentálnu legislatívu a štandardy 
s EÚ je motivovaná predovšetkým potrebou demonštrovať pripravenosť vstúpiť 
do západných organizácií. Medzitým majú občania veľmi limitované možnosti 
účasti na environmentálnom rozhodovaní a environmentálne skupiny sú slabé 
a takmer úplne závislé od západnej pomoci.“ (Fagin – Jehlička 1998: 113) 
 Voči tomu konštatovaniu možno vzniesť dve námietky. Prvou je, že v polovici 
90. rokov už pôsobili v ČR rovnako ako na Slovensku veľmi pestré skupiny 
environmentálneho hnutia, obraz hnutia je teda omnoho heterogénnejší. Edward 
Snajdr venuje pozornosť novej generácii aktivistiek a aktivistov16 a novým 
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15 A to aj napriek tomu, že na začiatku roku 1990 figurovalo životné prostredie na prvom mieste v rebríčku najdôležitejších 
verejných problémov Slovenska. (Snajdr 1998) 

14 Aj keď environmentálny diskurz sám v prípade nášho regiónu vykazuje zaujímavú kontinuitu s prednovembrovou podobou. 
(Jehlička – Sarre – Podoba 2002)  

16 Konkrétne pôsobiacich v organizáciách Greenpeace, Deti Zeme, Sloboda zvierat, Dubnická environmentálna skupina, Za 
Matku Zem.  
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formám aktivizmu, ktoré rozohrávajú. Protesty s dramatickými prvkami začínajú 
dopĺňať tradičnejší inštrumentálny aktivizmus, ktorého podstatou je snaha aktérov 
presadiť navrhované riešenia prostredníctvom legislatívy, lobovania, t.j. inštitu-
cionalizovanými cestami. Symbolický aktivizmus novej generácie environ-
mentalistov na druhej strane vyjadruje širší pohľad na spoločenský poriadok 
a predkladá verejnosti obrazy spoločnosti v stave krízy, odkazuje tak na porušova-
nie základných spoločenských noriem. (Snajdr 1998) Zatiaľ čo inštrumentálny 
aktivizmus zodpovedá duchu politiky sporu v rámci projektu ekologickej 
modernizácie, symbolický aktivizmus svojimi obrazmi odkazuje na riziká s ich 
potenciálom otvárať otázky ohľadom legitimity spoločenského poriadku. 
 Druhú námietku voči príliš deterministickému modelu štruktúry politických 
príležitostí predkladajú Dryzek et al. (2003), ktorí takisto pracujú s komparáciou 
environmentálnych hnutí vo viacerých krajinách a čase. Upozorňujú, že envi-
ronmentálne skupiny a organizácie majú možnosť reflektovať výsledky a efekti-
vitu svojich stratégií konania vo vzťahu k štátu (alebo iným usporiadaniam 
politických príležitostí) a vybrať si sféru svojho pôsobenia. Môžu sa zamerať na 
ovplyvňovanie verejných politík prostredníctvom zapojenia do tvorby verejných 
rozhodnutí štátu, alebo môžu ovplyvňovať tvorbu verejnej politiky „zvonku“ – 
zmenou diskurzívnych rámcov, protestnými akciami, vytváraním verejných fór 
v rámci občianskej spoločnosti a pod. Sociálne zmeny, ktoré sociálne hnutia 
prinášajú, sa však nemusia odrážať len na verejných politikách – môžu meniť 
politickú kultúru spoločnosti, sociálne normy, rozširovať repertoár kolektívneho 
konania, tlačiť na zmenu praxe ekonomických aktérov a nakoniec veľmi dôleži-
tým výsledkom je schopnosť vytvárať nové kolektívne identity pre členov 
spoločnosti, ktorí by inak boli izolovaní alebo politicky nezapojení. Empirické 
zistenia Dryzeka et al. ukazujú, že stratégia zapojenia sa do inštitucionalizovanej 
politiky nie je vždy efektívna a ako môže silná a kritická „zelená“ verejná sféra 
prekvitať aj v štátoch s takým modelom reprezentácie záujmov, ktorý vylučuje 
environmentálne záujmy. Ich závery sú poučné vzhľadom na silnejúci trend 
volania po účasti verejnosti a občianskych združení na tvorbe verejných politík, 
keďže ukazujú, že aj keď táto účasť verejnosti a otváranie sa autorít novým 
záujmom demokratizuje štát a výkon verejnej autority, nemusí nutne demokratizo-
vať spoločnosť ako takú. V tomto zmysle je upozornením pred univerzalizáciou 
určitých modelov politického procesu (bez ohľadu na ich praktickú realizáciu) 
a opätovným zdôraznením roly kritických sociálnych hnutí. 
 Vstup do sféry verejnej politiky umožnený princípom participácie sám osebe 
nemusí byť vždy efektívnou stratégiou ovplyvňovania politických rozhodnutí. 
V prípade environmentálnych organizácií častokrát vedie k prispôsobeniu vlast-
ných konceptov a stratégie ochrany prírody kritériám ostatných účastníkov. To 
môže viesť k okliešteniu pôvodne progresívnych ideí environmentálneho hnutia. 

Triandafyllidou a Fotiou (1998) napríklad analýzou diskurzu predstaviteľov 
environmentálnych organizácií, obchodu a inštitucionálnych aktérov Európskej 
komisie o environmentálnej udržateľnosti a dopravnej politike EÚ ukazujú, že aj v 
argumentácii environmentálnych organizácií sa dostávajú do popredia inštrumen-
tálne (utilitaristické) hodnoty ochrany prírody a ekonomické záujmy pred morál-
nymi hodnotami ako sociálna spravodlivosť či estetická hodnota prírody. 
Dôvodom tohto posunu je snaha nestratiť prístup k významným miestam utvá-
rania environmentálnej politiky a snaha zachovať si obraz relevantného a kom-
petentného aktéra, ktorý si uvedomuje širšie súvislosti ochrany prírody. Podobné 
stratégie a následné sklamania obsahuje aj spomenutý príbeh environmentalizmu 
v strednej a východnej Európe. 
 Sebareflexia a prehodnotenie efektívnosti zvolených stratégií však viedli v 90. 
rokoch minulého storočia v mnohých krajinách k renesancii environmentálnych 
protestov, skupín priamej akcie a hľadaniu nových spojencov. Keďže envi-
ronmentálna politika sa v podmienkach formálnej demokracie na Slovensku 
rozvíja už takmer dve desaťročia a environmentálne skupiny už majú dostatočné 
skúsenosti s viacerými stratégiami presadzovania svojich cieľov a vízií, ponúka sa 
otázka, či podobnú diverzifikáciu stratégií možno pozorovať aj na Slovensku.  
Podať jednotný pohľad na environmentálne hnutie na Slovensku, ako sme už 
poznamenali, by znamenalo riskovať mnohé zjednodušenia. V tomto smere za-
kotvenie analýzy v perspektíve politiky sporu – presmerovanie pohľadu od 
„celkového“ vývoja k jednotlivým epizódam vznášania verejných a kolektívnych 
požiadaviek smerom k autoritám sľubuje možnosti špecifikovať pravidlá, ktorými 
sa riadia tieto špecifické systémy konania (Melucci 1996: 4) či polia sporu 
(Crossley 2003: 60). 
 Vynikajúci terén na analýzu rôznych epizód politiky sporu v prípade environ-
mentálnej politiky predstavujú verejné spory týkajúce sa využívania a manaž-
mentu prírody a prírodných zdrojov, „rozvojové“ projekty ako budovanie 
infraštruktúry, ciest, priehrad, tunelov, ale aj skládok odpadu. Typy konfliktov, 
ktoré tieto zámery obvykle spúšťajú, predstavujú jedny z najzložitejších a najob-
sažnejších spomedzi rôznych typov moderných politických sporov. Umožňujú 
skúmať politickú kultúru a prax na mnohých úrovniach či „poliach“ sporu (od 
lokálnych komunít po národné tradície) a zahŕňajú rozmanité spôsoby a témy 
argumentácie, široký rozsah taktických intervencií a zložité usporiadania ľudí 
a organizácií. (Thévenot et al. 2000: 230) 
 Luc Boltanski a Laurent Thévenot, ktorí sa teoreticky i empiricky zaujímajú 
o spôsoby, akými členovia komplexných spoločností kritizujú a spochybňujú 
inštitúcie, sa sporia navzájom a zbližujú sa pri dosahovaní konsenzu, považujú za 
základné pravidlo tohto konania kolektívny rámec sťažnosti – sťažnosť sa musí 
dotýkať kolektivity ako celku, musí reprezentovať všeobecnú povahu nespravodli-
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vosti. (Boltanski – Thévenot 2006: 14-16) Podstatou sporu tak nie je priame 
vyjadrenie záujmov ani anarchická konfrontácia heterogénnych svetonázorov, 
možno naopak pozorovať vzájomné obmedzenia v snahe o nájdenie dobre podlo-
žených argumentov stojacich na pevných dôkazoch – toto hľadanie je prejavom 
snahy o „zjednotenie v samotnom srdci nezhody“. (ibid: 13-14) 

 Snaha o udržanie obrazu kompetentného a dôveryhodného znalca prírody v en-
vironmentálnych sporoch prostredníctvom zdokonaľovania sa v expertíznych 
činnostiach zo strany environmentálnych aktivistov a aktivistiek je pochopiteľná. 
Vzhľadom na opozičné rámce postavené častokrát na spochybňovaní práve týchto 
kompetencií environmentálnych aktivistov a aktivistiek zo strany autorít sa táto 
stratégia môže javiť ako súčasť racionálnej interakcie (Tilly in Proietto 1995: 
364). Takýto spôsob vedenia sporu je však náročný na finančné i ľudské zdroje 
a spoluvytvára také diagnostické rámce sporu, ktoré limitujú rozvinutie rámcov 
podporujúcich kolektívne konanie a mobilizačné rámce. (Snow et al. 1986; Snow 
– Benford 1988) Ako príklad môžeme uviesť vedenie sporu o nakladaní s príro-
dou v Tatranskom národnom parku po veternej smršti v novembri 2004. Prípad je 
dobrým obrazom dlhodobých sporov o statuse rôznych expertíz, o odborných 
kompetenciách aktérov, správnosti procedurálnych postupov, o výklade a uplat-
není legislatívy. Snaha o získanie podpory verejnosti má aj v tomto prípade už 
takmer typickú podobu: environmentálne organizácie vypracujú relevantné od-
borné stanoviská, ktoré sú následne s objasňujúcim výkladom predložené 
verejnosti s prosbou o pripojenie sa k petícii na podporu predložených stanovísk. 
Mobilizačné rámce kolektívneho konania, ktoré by do prípadu zainteresovali 
rôzne časti verejnosti (vrátane miestnych obyvateľov) sú zriedkavé a neodoznie-
vajú na miestach, ktoré aktivisti a aktivistky považujú za kľúčové. 

 To umožňuje v epizódach sporu identifikovať modely spoločného a verejného 
dobra (či vízie komunity), ktorými jednotliví aktéri sporu podopierajú svoje 
argumenty a legitimizujú svoje konanie a záujmy. Environmentálne spory sú preto 
dobrým terénom pre štúdium konfliktných interpretácií toho, čo je verejný záujem 
a čo ho konštituuje. Hranice „partikulárneho“ a „verejného“ záujmu sú teda tiež 
predmetom sporu a kultúrneho konštruovania. (Moody – Thévenot 2000) 
 Inventarizácia epizód environmentálnych sporov v slovenskom prostredí a ich 
analýza by si vyžiadala omnoho väčší priestor, než poskytuje táto štúdia. Na 
druhej strane môžeme poukázať na niektoré tendencie pri vznášaní požiadaviek 
smerom k autoritám, ktoré majú zásadný vplyv na charakter priebehu sporu, 
schopnosť či obmedzenie schopnosti udržiavať slovami Dryzeka et al. „zelenú 
verejnú sféru“ nažive, a teda aj udržiavať priestor, v ktorom sa môžu utvárať 
kolektívne rámce konania vo veciach týkajúcich sa správy prírody. 
 Jednou z výrazných tendencií je rámcovať environmentálne problémy v úz-
kych termínoch expertného – vedeckého a technologického – diskurzu (v súlade 
s líniou projektu ekologickej modernizácie). Na zosilňovanie tejto tendencie a jej 
vplyv na schopnosť mobilizovať verejnosť upozornili (ako sme už dokumento-
vali) pozorovatelia environmentálneho hnutia na Slovensku už v 90. rokoch. 
Skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú domácu skúsenosť, že scientizácia (zve-
dečťovanie) problémov je úspešnou stratégiou ich depolitizácie a začlenenia 
environmentálnych stanovísk do politického procesu bez toho, aby predstavovali 
skutočnú výzvu problematickým industriálnym a ekonomickým praktikám. 
(Dryzek et al. 2003, Yearley 1992, 2005) Dôvera v abstraktné expertné systémy je 
síce základnou charakteristikou moderných spoločností (Giddens 1998) a expertné 
poznanie naďalej predstavuje autoritu vo výklade prírody, napriek tomu sa 
ukazuje, že veda nie je vždy spoľahlivým spojencom environmentálnych 
aktivistov17. (Yearley 1992)  
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 Príklady mobilizácie verejnosti však nachádzame pri lokálnych environmentál-
nych sporoch, kedy sa komunity miestnych obyvateľov spájajú do protestu proti 
plánovaným developerským zámerom, skládkam odpadu, spaľovniam a elektrár-
ňam – lokálne konflikty typu NIMBY (not-in-my-backyard), ktoré poznáme aj zo 
zahraničia. Na prvý pohľad sa zdá, že práve tieto konflikty rámcované v termí-
noch (väčšinou zdravotných) rizík majú zásadný politický potenciál, ktorého 
dynamiku a dopady tak detailne Beck opisuje. V Spojených štátoch amerických 
napríklad práve tieto lokálne grassroots mobilizácie viedli k vzniku hnutia za 
environmentálnu spravodlivosť, ktoré do environmentálnej politiky vrátili otázky 
spravodlivosti, sociálnych nerovností a podnietili vznik novej generácie práva – 
ekologického práva ako práva na zdravé životné prostredie pre všetkých. (Dryzek 
et al. 2003) Toto hnutie tak „nastavilo zrkadlo“ hlavnoprúdovým environmentál-
nym organizáciám profesionalizovaného typu špecializovaným na lobovanie a ich 
zlyhaniam. Môžeme však uviesť aj príklad z domácej minulosti. Problém znečis-
ťovania životného prostredia a jeho degradácie sa stal jadrom zásadnej kritiky 
systému (vyjadrenej v publikácii Bratislava/nahlas) a mobilizácie verejnosti v čase 
pred novembrom 1989. (Huba 2003) 

17 Veda je pre organizácie environmentálneho hnutia významným zdrojom legitimizácie v sporoch o pravdu a vyhláseniach 
o faktoch. V porovnaní s hnutiami, ktoré sa odvolávajú napríklad na tradíciu alebo charizmatického vodcu, to má však určité 
praktické nevýhody. Vedci nemajú odpovede na všetky otázky, ich poznanie je neúplné a v zásade odvolateľné. V oblasti 
ekológie je to obzvlášť typické (sú tu potrebné dlhodobé pozorovania množstva väzieb, ale aj vzhľadom na novosť disciplíny na 
mnohé otázky chýba potrebný konsenzus). Veda sa častokrát orientuje skôr na teoretické problémy disciplíny než na praktické 
problémy. Všetky tieto aspekty vedeckého poznania môžu nahrávať oponentom, ktorí nedostatok dôkazov využívajú na 
pokračovanie v určitých aktivitách (rovnakú stratégiu však v sporoch často používajú i environmentálne skupiny). Yearley 
podobne ako Beck konštatuje, že aj keď sa veda používa na podporu vyhlásení o sociálnych problémoch, ona sama neurčuje, aké 
vyhlásenia sa prednesú. Zo všetkých uvedených limitov vyplýva potreba alternatívnych zdrojov legitimizácie. Preto napätie 
medzi vedeckou profesionalizáciou organizácií environmentálneho hnutia a sledovaním všeobecnejších a komplexnejších 
legitimizácií nie je na ústupe. (Yearley 1992: 530) 

 V súčasnosti podobný pohyb nemôžeme pozorovať. Napríklad problém odpa-
dov sa stále rámcuje v termínoch administratívnych procedúr, územného plánova-
nia, nastavenia a modernizácie technologických parametrov, rozhodne ďaleko od 
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formulovania kritických otázok, ktoré by spochybňovali „legitimitu spoluúčasti 
štátu na praktikách, ktoré vytvárajú environmentálne riziká“. (Dryzek et al. 2003: 
168) Nedochádza ani k sieťovaniu komunít s podobnými problémami, ktoré by 
vytvorili priestor pre takúto systémovú kritiku18. Nedávna mobilizácia občanov 
proti plánovanej skládke odpadu v Pezinku sa dokonca zakončila verejným 
prehlásením zástupcov komunity o nepolitickosti ich mobilizácie19. Aj keď spomí-
nané vyhlásenie malo za cieľ dištancovať sa od „straníckeho politikárčenia“ 
a v tomto zmysle odkazuje na užšie vymedzenie politického v zmysle formálnej 
politiky, je symptómom toho, akú dôležitú úlohu vo verejných sporoch na 
Slovensku zohrávajú rámce deklarujúce apolitickosť. Nina Eliasophová (1997) 
skúmala, ako si vyhýbanie sa vyjadreniu politických úvah či obáv vyžaduje 
namáhavú prácu v zmysle interakčného konania a nie je čírym odrazom istého 
vnútorného nastavenia či charakteru osobnosti. Podobné konanie je súčasťou 
kultúry vyhýbania sa politickému a súvisí so širšími otázkami kultúry, moci 
a emócií, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri skúmaní uvažovania o politickej 
ne/angažovanosti a sociálnej zmene zdola. 
 Skúmanie dynamiky rámcovania – interakcie medzi rámcami aktérov sociál-
nych hnutí či protestujúcich a opozičných rámcov; vplyv širších kultúrnych 
rámcov či "metarámcov" – ktoré venuje pozornosť stratégiám environmentálnych 
skupín a zmobilizovaných komunít, by nemalo viesť ku konštatovaniu neinven-
čnosti aktérov pri tvorbe mobilizujúcich rámcov. Prevaha apolitických rámcov 
(ktoré nemusia byť takto explicitne označené samotnými aktérmi) odkazuje na 
širšiu otázku ustanovovania kolektívnych záujmov a požiadaviek v spoločnosti. 
Takto formulovaná otázka sociologického výskumu má aj relevantné praktické 
dopady. Demonštrovanie apolitickosti vyžaduje od aktérov sporu nemalé zdroje 
a v prípade environmentálneho hnutia má dopady na charakter koalícií či 
kolektívov, ktoré sú v procese sporu konštruované. Budovanie koalícií prevažne 
s expertkami a expertami obmedzuje možnosti šíriť nové environmentálne identity 
a záujmy vo verejnej sfére20. 
 
Záver 
 
Načrtnuté problémy majú okrem informovania o dynamike environmentálneho 
hnutia na Slovensku za úlohu aj popularizovať skúmanie (ne)občianskeho akti-
vizmu prostredníctvom epizód sporu. Verejné epizódy vznášania kolektívnych 
požiadaviek, kritík či tlmočenia nespravodlivosti poskytujú materiál pre štúdium 

širších otázok politického konania a kultúry. Je to pôda, na ktorej možno preskú-
mať vzťahy medzi verejným a súkromným, medzi politickým, morálnym, nábo-
ženským či medzi individuálnym a kolektívnym v praktickom konaní rôznoro-
dých aktérov. Je to terén, kde sa často explicitne vyžaduje preukazovanie 
legitimity nárokov a kde sa pripomínajú hranice medzi rôznymi typmi konania. 
Epizódy sporu navyše prekračujú rôzne sféry (polia) sociálnej praxe – 
legislatívnej, administratívnej, ekonomickej, vedeckej či každodennej.  
 Skúmanie situácií a epizód sporu by však zároveň nemalo znižovať význam 
skúmania tých situácií, ktoré by mohli vyvolávať množstvo protikladných, 
sporných požiadaviek, stretov stanovísk, rozdielnych logík argumentácie, ktoré 
ale napriek tomu žiadna epizóda sporu nesprevádza. Rovnako zložitým systémom 
konania, akým je sporná epizóda, je totiž aj „nesporná“ epizóda. Po dôkladnom 
preskúmaní sa môže ukázať, že takisto zahŕňa zložitú prácu viacerých aktérov 
a konšteláciu podmienok – v rámci diskurzívneho konania a prepájania rôznych 
sfér praxe, vedeckej, politickej, mimovládnej, lokálnych a vzdialených zdrojov. 
(Kusá 2008) 
 Štúdium politického konania prostredníctvom analytických kategórií politiky 
sporu tak umožňuje venovať zvýšenú pozornosť tým jeho aspektom, prostredníc-
tvom ktorých sociálne, kultúrne a ekonomické prostredie podmieňuje konštruova-
nie kolektívnych politických požiadaviek a záujmov. Rovnako umožňuje analyzo-
vať procesy politizácie a depolitizácie týchto požiadaviek a záujmov bez ohľadu 
na ich domnelú imanentnú normatívnu hodnotu. Konceptuálny aparát politiky 
sporu tak poskytuje vhodné analytické nástroje, ktorých relacionálna (vzťahová) 
a čiastočne reflexívna povaha umožňuje skúmať aj tie prípady kolektívneho 
politického konania, ktoré z normatívnych alebo výskumných dôvodov neboli 
považované za dostatočne politicky sporné, občianske a demokratické. 
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