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 Nie je to tak dávno, čo slovenskú verejnosť ovládali vášnivé diskusie, demonštrácie a spory politických strán 
o spoplatnení vysokého školstva. Spoplatnenie je len časťou reformy školstva a vzdelávacieho systému. Ako je na 
Slovensku teraz zvykom, diskusia o tejto reforme sa točila prevažne okolo ekonomickej stránky veci. Čo zjavne 
postrádala, bola hlbšia odborná diskusia o širších spoločenských dôsledkoch reformy školstva.  
 Ako inšpirujúci zdroj takejto diskusie môže byť recenzovaná kniha českého sociológa Tomáša Katrňáka. Túto 
úlohu kniha plní aj napriek tomu, že jej hlavným predmetom nie je vysoké školstvo, ani školský systém a ani reforma 
školstva. Škola a vzdelanie však zohrávajú rozhodujúcu úlohu vo vzdelanostnej reprodukcii spoločnosti a tá je 
ústredným motívom recenzovanej knihy. Vzdelanie a škola zároveň vystupujú ako miesto, kde sa v moderných 
spoločnostiach reprodukujú sociálne a ekonomické nerovnosti. Ako uvádza autor: „Škola je miestom, kde sa sociálne 
nerovnosti transformujú do nerovností vzdelanostných, kde sa sociálny pôvod mení na osobné zásluhy a individuálne 
nerovnosti.“ (s. 24) Predmetom knihy je „...spôsob, ktorým rodina robotníkov ovplyvňuje vzdelanostnú reprodukciu 
svojich členov z jednej generácie na druhú“. (s. 11) Referenčným rámcom k robotníckej rodine je rodina 
vysokoškolákov. V knihe sa tak prepletajú témy, ktoré sú zvyčajne predmetom záujmu sociológie rodiny, sociológie 
vzdelania, sociológie mládeže, sociálnej mobility a sociológie sociálnych nerovností.  
 Autor hneď v úvode hovorí o tom, k akým záverom dospel. Podľa neho je to rodinné prostredie, ktoré v 
rozhodujúcej miere poznamenáva vzdelanostnú reprodukciu. Predovšetkým rodinné prostredie vytvára odlišný vzťah 
ku škole u robotníkov a vysokoškolákov. Aj keď nepodceňuje úlohu ekonomických nerovností vo vzdelanostnej 
reprodukcii, prikláňa sa k tým autorom, ktorí zdôrazňujú rozhodujúcu úlohu kultúrnych nerovností. Rodinné prostredie 
robotníkov a vysokoškolsky vzdelaných ľudí je odlišné kvôli ich rozdielnym životným stratégiám. Na ceste k týmto 
záverom autor využíva tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne metódy. Aj keď kvalitatívna analýza zaberá najväčšiu časť 
knihy (57 zo 190 strán), zvyšok knihy nie je iba o tom, akými metódami k týmto záverom dospel. V knihe sa striedajú 
kapitoly empirického charakteru s kapitolami čisto teoretickými. 
 V prvej kapitole pomocou kvantitatívnych metód autor dokazuje, že aj počas deväťdesiatych rokov 20. storočia, 
teda v čase spoločenskej transformácie českej spoločnosti, pretrvávala výraznejšie nezmenená podoba vzdelanostnej 
reprodukcie podľa sociálneho pôvodu. S odvolaním sa na štúdie ďalších autorov dokazuje, že dokonca ani socializmus 
sa významnejšie neodlišoval od súčasnej vzdelanostnej reprodukcie a vo svojej dobe sa výraznejšie neodlišoval ani od 
vzdelanostnej reprodukcie západných krajín. Vzdelanostná reprodukcia tak predstavuje konštantu, ktorá pretrváva do 
značnej miery nezmenená napriek výrazným spoločenským zmenám. Rôzne vysvetlenia tohto javu podáva potom v 
druhej kapitole prostredníctvom stručného prehľadu existujúcich teórií reprodukcie spoločnosti a výskumov 
vzdelanostnej reprodukcie. Autor otvorene nedeklaruje, ku ktorej z uvádzaných teórií sa prikláňa. Z textu 
a z frekvencie používaných termínov je jasné, že je to teória Pierra Bourdieua, ktorú využíva pri analýze a interpretácii 
empirických dát. V tretej kapitole, ktorá má viac empirický charakter, ukazuje prostredníctvom kvantitatívnych údajov 
na malý ekonomický a kultúrny kapitál robotníkov. Snaží sa vysvetliť, akým spôsobom tento deficit poznamenáva ich 
vzdelanostnú reprodukciu. Odmieta predstavu, podľa ktorej nedostatok ekonomického kapitálu priamo ovplyvňuje 
školský výkon detí. Avšak okrem odvolania sa na výskumy iných autorov (s. 65-68), uskutočnené na iných 
populáciách, v iných krajinách, neuvádza žiaden iný argument pre takúto interpretáciu. Nedostatok ekonomického 
kapitálu podľa týchto výskumov skôr indikuje špecifický životný štýl a špecifickú definíciu sveta rodičov a detí, ktoré 
poznamenávajú ich prístup ku škole a vzdelaniu. Niečo o motívoch takejto voľby prezrádza „ľavo–pravé kontinuum“ 
(s. 35), ktoré autor používa pri rozdeľovaní teórií spoločenskej reprodukcie. Z hľadiska jeho ďalšieho využitia v texte 
je však úplne zbytočné. Autor sa k tomuto kontinuu v texte odvoláva už iba raz (s. 153) v úplne nepodstatných 
súvislostiach a toto kontinuum teda nemá žiadnu analytickú funkciu. Čitateľ nadobúda dojem, akoby ho autor 
upozorňoval, akú politicko-ideologického nálepku získa, ak si na interpretáciu skúmaného problému vyberie niektorú 
z uvádzaných teórií. A na rozdiel od prevažujúcej snahy vedcov vytvárať v odborných textoch dojem hodnotovej 
neutrality akoby autor pociťoval potrebu manifestovať, kde je jeho miesto. Je to škoda, lebo autor v texte knihy 
preukazuje schopnosť originálne a hlbšie analyzovať skúmané skutočnosti bez ohľadu na toto kontinuum. 
 Kapitoly 4 až 8, ktoré tvoria najväčšiu časť knihy, sa venujú kvalitatívnemu výskumu. Autor tu podrobne 
oboznamuje čitateľa nielen s predmetom, objektom a cieľom výskumu, ale aj s metódou kvalitatívnej analýzy. Opisuje 
jej základné princípy a ich teoretické zdôvodnenie, ktoré vychádza z predpokladu, že sociálni aktéri sú expertmi na 
svoj život. Táto rozsahom najväčšia časť knihy sa opiera o výsledky dvanástich neštandardizovaných rozhovorov 
s robotníkmi, ktorých rodičia boli tiež robotníkmi. Tieto rozhovory autor porovnal s výsledkami z piatich rozhovorov 
vysokoškolsky vzdelaných respondentov, ktorí pochádzali z vysokoškolských rodín. Porovnanie je tu veľmi dôležité, 
pretože je podstatou kvalitatívneho výskumu. Ako uvádza autor, porovnaním dochádza k vyjasneniu konceptuálnej 
roviny, na ktorej sa výskumník pohybuje. Vedie k ujasneniu rozdielov a podobností medzi dátami a pomáha rozlíšiť, 
čo platí pre tú ktorú sociálnu skupinu ako pravidlo a čo je skôr výnimkou a ojedinelým javom. 
 Autora takéto porovnanie viedlo k tomu, čo uvádzal už v úvode a potom sumarizoval v poslednej kapitole, t.j. že 
robotníci majú voľný a vysokoškoláci súdržný vzťah ku škole a že tieto dva typy vzťahov možno chápať ako dve 
odlišné životné stratégie − materiálnu v prípade robotníkov a statusovú u vysokoškolákov. Materiálna stratégia je 
orientácia na prácu a peniaze a statusová orientáciou na vzdelanie a spoločenské symboly zviazané s prestížou. Pretože 
vzdelanostná reprodukcia obsahuje aj štrukturálne rozdiely, ktoré sú dané rozdielmi v ekonomickom a kultúrnom 
kapitáli, autor sa v poslednej kapitole snaží zodpovedať otázku, či tieto rozdiely determinujú odlišné správanie, alebo 



sú správania voči štrukturálnym rozdielom autonómne. Je človek vo vzťahu k štrukturálnym rozdielom pasívny, alebo 
má aktívnu úlohu? „Je odlišný vzťah robotníkov a vysokoškolákov a ich odlišné stratégie vzhľadom ku škole 
a vzdelaniu výsledkom štrukturálnych rozdielov medzi nimi alebo naopak reakciou na tieto rozdiely?“ (s. 154) Tu sa 
autor rozchádza s Bourdieuom a pripája sa k jeho kritikom. Bourdieu totiž pokladá rozdiely v správaní vzhľadom ku 
škole a vzdelaniu za dôsledok štrukturálnych rozdielov, ktoré sú dané rozdielnym rozdelením ekonomického 
a kultúrneho kapitálu. Ak by to tak bolo, hovorí autor, odvolávajúc sa na ostatných kritikov, museli by sme pripustiť, 
že neexistuje kultúra jednotlivých sociálnych tried. A práve prostredníctvom kultúry, presnejšie povedané habitusov 
(t.j. podobným štýlom uvažovania, podobným vnímaním sveta a podobnými praktikami), podobne ako Bourdieu, 
definoval autor triedu. (s. 81) Na toto protirečenie však vo svojich výhradách nepoukazuje. Trápi ho skôr, že ak by 
triedy neboli definované vlastnou kultúrou, boli by „prázdnym priestorom“, tak ako sú Marxove triedy definované iba 
nerovnou distribúciou ekonomického a kultúrneho kapitálu. „Správanie človeka by potom plynulo iba z jeho 
spoločenského postavenia. Špecifické hodnoty, postoje, názory, v širšom slova zmysle kultúra a životný štýl by síce 
existovali, avšak by neboli silnejšie než štrukturálne nerovnosti, ktoré ich vytvárajú.“ (s. 155) Na rozdiel od toho autor 
tvrdí, že jednotlivé sociálne vrstvy alebo skupiny majú určitý manévrovací priestor pre aktívnu odozvu na štrukturálne 
nerovnosti. „V takomto poňatí je človek aktívna bytosť, ktorá vníma – a reaguje na – okolitý svet podľa toho, aká je 
jeho spoločenská pozícia, aké sú jeho šance a príležitosti uspieť v ňom.“ (s. 156)  
 Tieto závery stoja na zisteniach kvalitatívnej analýzy, ktoré získal autor z porovnania neštandardizovaných 
rozhovorov dvoch sociálnych skupín. Čitateľovi sa vnucuje otázka, či by autor dospel k rovnakým záverom, ak by 
porovnával robotníkov, ktorí reprodukujú vzdelanosť svojich rodičov, s tými respondentmi, ktorých otcovia boli 
robotníci, ale oni realizovali vzdelanostnú mobilitu. Podobne v prípade vysokoškolákov by porovnal tých, ktorí sa 
vzdelanostne reprodukovali, s tými vysokoškolákmi, ktorí nedosiahli úroveň vzdelania svojich otcov, teda predstavujú 
zostupnú mobilitu. A potom by porovnal rozprávania robotníkov a vysokoškolákov. K takémuto postupu nabádajú 
kvantitatívne údaje, ktoré používa autor. (s. 28) Ak porovnáme skupinu robotníkov a vysokoškolákov z hľadiska 
štruktúry ich vzdelanostnej mobility, tak u robotníkov musíme konštatovať, že popri vzdelanostnej reprodukcii 
najväčší podiel tvoria tí, ktorí sú vzdelanostne vzostupní, zatiaľ čo u vysokoškolákov tí, ktorí zabezpečujú 
vzdelanostnú reprodukciu, tvoria približne taký istý podiel ako tí, ktorí sú vzdelanostne zostupní. Iba okolo 40% 
vysokoškolákov pochádza z rodiny, kde otec mal vysokoškolské vzdelanie.  
 V súvislosti s použitím kvalitatívnych analýz treba poznamenať, že čitateľ sa v texte nezoznamuje s rozprávaním 
respondentov, tak ako boli zaznamenané. V texte knihy sú už zatriedené do jednotlivých tém − kategórií, ktoré vytvoril 
autor na základe podobnosti v rozprávaniach respondentov. Čitateľ tak okrem viery v autora, že sa mu nesnaží 
predkladať svoje vstupné predpoklady za výsledky kvalitatívnej analýzy, nemá žiadnu inú možnosť overiť si autorovu 
interpretáciu. To, ako sa zistenia autora zhodujú s predtým uvedenými závermi iných autorov (napr. Lareau), môže byť 
rovnako potvrdením toho, že procesy vzdelanostnej reprodukcie sú univerzálne platné bez ohľadu na konkrétnu 
krajinu a čas, v ktorom sa odohrávajú, ako aj nevedomým premietnutím hodnotovej orientácie autora do analýzy. 
V zneistení čitateľa ide autor ďalej. Svojou snahou korektne ho oboznámiť s výhodami a nevýhodami kvalitatívnych 
analýz autor tieto pochybnosti ešte posilňuje, keď uvádza: „Najslabším článkom kvalitatívnej analýzy je samozrejme 
sám výskumník. Závisí iba od neho, ako s jednotlivými textovými jednotkami naloží, akým spôsobom ich predkladá 
a aký metapríbeh, aký zmysel a v konečnom dôsledku tiež akú odpoveď na základnú otázku dostane.“ (s. 82) 
Čitateľove rozpaky sa ešte zväčšia, keď si prečíta poznámku o spôsobe použitia „zakotvenej teórie“, o ktorú sa opiera 
autorova kvalitatívna analýza. Autor tu uvádza: „Niektoré z princípov zakotvenej teórie som v jeho priebehu 
modifikoval, na niektoré som rezignoval a niektoré, ktoré zakotvená teória neobsahuje, som naopak použil navyše.“ 
(Poznámka pod čiarou s. 81) Akú teóriu autor použil? Tieto poznámky o zneistenom čitateľovi v súvislosti s použitím 
kvalitatívnej analýzy by sme si mohli odpustiť, keby výsledky kvalitatívnej analýzy autor nepoužíval pri dokazovaní 
základných záverov knihy. Oslabuje tak celkovú presvedčivosť knihy a tvrdení, ku ktorým v nej dospel. 
 Katrňákova kniha by mohla byť v súvislosti so snahou spoplatniť vysokoškolské vzdelanie na Slovensku 
inšpirujúca minimálne v tom, aby bola podnetom k uskutočneniu serióznych výskumov pred takouto zmenou a po nej. 
Aj keď v duchu autorových tvrdení možno očakávať, že spoplatnenie vysokého školstva by vzdelanostnú reprodukciu 
výraznejšie nezmenilo, porovnanie získaných údajov by možno prispelo k prehĺbeniu teoretických poznatkov v oblasti 
sociálnej reprodukcie spoločnosti. 
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