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Tento nesmírně aktuální sborník nabízí sedm příspěvků o chudobě a sociální 
politice na Slovensku. Editoři si kladou za cíl zmapovat vývoj fenoménu chudoby 
v jeho komplexitě a tedy z mnoha úhlů pohledu. Vymezují se proti ekonomizují-
címu pohledu na chudobu a zdůrazňují, že to je především společenský jev a že 
chudí čelí často nejen materiální nouzi, ale i vyloučeni z participace na životě 
společnosti. Publikaci odlišuje společensko-kritický postoj autorů, které spojuje 
motivace změny situace chudých na Slovensku a také slovenské sociální politiky 
obecně. Kniha si zasluhuje pozornost široké akademické veřejnosti. Vzhledem 
k důležité politické roli příkladu slovenských reforem v ostatních Višegrádských 
zemí by měla najít čtenáře nejen na Slovensku. 
 Prvních pět příspěvků analyzuje pět dimenzí chudoby a sociálního vyloučení: 
životní cyklus, práci, prostor, bydlení a životní prostředí. Název kapitoly životní 
cyklus je poněkud zavádějící. Jarmila Filadelfiová v ní totiž nabízí mnohem více. 
Jedná se o důležitý přehled výskytu chudoby v populaci na základě různých dat 
z posledních pěti let a analýzu role sociálních transferů. Systém sociální podpory 
se jeví nedostatečný, neboť vzhledem ke své špatné zacílenosti a nízké výši není 
schopen uspokojivě řešit problémy těch nejvíce ohrožených chudobou, dětí. Další 
kapitola upozorňuje, že poměrně velká část pracujících na Slovensku čelí riziku 
chudoby. Jednopříjmové domácnosti se zdají stejně ohrožené chudobou jako ty, 
kde nemá práci nikdo. Většina prostoru je však věnovaná analýze politik zaměs-
tnanosti a trhu práce. Hlavní strategií boje s nezaměstnaností se zdá lákání 
zahraničních investorů a také rovná daň. V roce 2004 byly radikálně sníženy 
sociální transfery. Ty byly navíc podmíněny aktivačními pracemi, jejichž smysl je 
pochybný. Změna vlády nepřinesla významné změny. Vzestup levice byl para-
doxně doprovázen politickou marginalizací chudých. Autorka Erika Kvapilová 
shledává řešení ve vytvoření kapacit pro intervenci na lokální a regionální úrovni. 
Ačkoliv její závěry jsou intuitivně přesvědčivé, je nutné podotknout, že analýza 
„vztahu práce, chudoby, a sociálního vyloučení“ (s. 37), na základě níž k nim 
mělo být dospěno, v kapitole chybí.  
 V kapitole Prostor Roman Džambazovič ukazuje, že prostorové nerovnosti 
a koncentrace chudoby se na Slovensku v posledních dvaceti letech systematicky 
prohlubovaly. Nemalou mírou k tomu svou krátkozrakou politikou upřednostňu-
jící krátkodobé ekonomické efekty přispěl stát, především pak regionální a lokální 
samosprávy. Kraje v současnosti nemají dostatečné prostředky ani pravomoci pro 

implementaci efektivní rozvojové politiky. Analýza Kataríny Šoltésové a Martina 
Fotty v kapitole bydlení mj. ukazuje, že stát svou politikou podporuje investice do 
bydlení pro bohatší střední vrstvy. Tato politika přispěla k značnému zhoršení 
bytové situace lidí s nižšími příjmy. Na Slovensku tak roste segregace. Sociální 
bytový fond je spravován neefektivně a konkrétní politiky zde často segregaci 
dokonce vytvářejí. V páté kapitole Richard Filčák poukazuje na vztah mezi 
chudobou a mírou vystavení environmentálním rizikům. Autor apeluje na 
komplexní řešení problému chudých „zelenými“ rozvojovými strategiemi 
především na lokální úrovni. 
 Druhá část knihy se zaměřuje především na sociální politiku v širších 
souvislostech. Sborník uzavírá kapitola analyzující trendy v politikách 
zaměřených na boj s chudobou. Daniel Gerbery v ní rozebírá stále větší roli 
adresnosti a politik aktivace. Efekt těchto politik je však shledán relativně nízký. 
V předposlední kapitole Daniel Škobla a Ivan Lesay analyzují roli mezinárodních 
rozvojových organizací, především pak Světové banky a rozvojového programu 
OSN v utváření sociálních politik na Slovensku. Zatímco v oblasti boje 
s chudobou byl vliv rozvojového programu OSN, Open Society Institute 
a Evropské unie relativně malý, reforma důchodového systému byla do značné 
míry informovaná expertízou Světové banky, která touto reformou také 
podmiňovala poskytnutí úvěru Slovensku na financování reformních balíků. 
Analýza přípravy důchodové reformy je empiricky nejbohatší části kapitoly. 
Nejzajímavější otázky jsou, bohužel, jen identifikované, nikoliv zodpovězené. Jak 
lze charakterizovat roli a mechanismy vlivu zahraničních aktérů? Proč se jejich 
vliv zdá zanedbatelný v oblasti boje s chudobou a naopak zásadní v oblasti 
důchodové reformy? Vysvětluje to zájmy a priority těchto aktérů, tj. „důrazu na 
realizaci“ (s. 102), nebo poptávka ze strany slovenských reformátorů? Autoři 
některé odpovědi, bohužel, jen navrhují, nesnaží se je empiricky prokázat nebo 
vyvrátit. Předností Škobly a Lesaye je, že se snaží použít teorii k vysvětlení jevů, 
které analyzují. Teorie hegemonie je, bohužel, aplikována axiomaticky a její 
interpretace je příliš plochá: autoři tak jen tvrdí, ale empiricky nedokazují, že 
mezinárodní aktéři uplatňují hegemonickou moc – teorie tak jakoby nahrazovala 
empirický „objev”; konkrétní druhy hegemonických mechanismů navíc nejsou 
analyzovány systematicky. V neo-gramsciánské teorii, k níž se autoři hlásí, 
a koneckonců i v díle Gramsciho je zdůrazňována široká variabilita mocenských 
mechanismů, jimiž je hegemonie uplatňována, včetně těch na úrovni vztahů mezi 
národní a globální politikou. Škobla a Lesay mají k dispozici bohatý a nesmírně 
zajímavý empirický materiál, který je v tomto směru teoreticky „nevytěžen“. 
 Sborník představuje cenný příspěvek dokumentující trendy ve vývoji feno-
ménu chudoby a sociálních politik na Slovensku. Sociálně-kritický postoj autorů 
ke studii chudoby a snaha hledat řešení i v oblasti strukturálních příčin je velice 
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vítaná a ne běžná. Čtenáři však může chybět systematičtější analýza a hodnocení 
dopadů slovenských radikálních reforem. Tyto informace ve sborníku samozřejmě 
nechybí, nejsou však přehledně systematizovány. Většině kapitol také škodí řada 
nedostatků v prezentaci argumentu. Autoři často nejsou schopni jasně představit 
hlavní argumenty, struktura některých kapitol je chaotická, závěry neplní svoje 
funkce; autoři mnohdy věnují mnoho prostoru poměrně banálním truismům, 
teoretické i jiné části běžně dlouze diskutují nebo školácky sumarizují cizí 
argumenty, koncepty a klasifikace, které pak nenacházejí větší užitek v další 
analýze. Dobře strukturovaný úvod nebo závěr identifikující hlavní argumenty a 
syntetizující hlavní zjištění by mohl tyto nedostatky kompenzovat. Editoři na toto 
však rezignovali a plnohodnotný úvod ani závěr nenabízí. Přes tyto nedostatky 
sborník vřele doporučuji jak pro svoji informativní, tak analytickou hodnotu – 
činím tak s nadějí, že bude formovat výzkum podobného zaměření, který tuto 
publikaci překoná. 
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