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Anomie in Slovakia in 2001 and 2008: Comparison and Some Methodological Issues. 
The theoretical model of societal anomie which was constructed as a main research tool 
contains three constitutive structural components: a) the norm-lessness, b) the disfunctioning 
of institutions, and c) the failing of sanctions execution. The estimation of societal anomie was 
based on specific assessment scale as well as derived anomie index. In Slovakia, two 
sociological researches on societal anomie were carried out in 2001 and 2008 respectively. 
While the data show a significant decrease of anomie index in the period, the explanation of 
this societal change still remains an open issue, which leads to the discussion of key 
paradigmatical, theoretical and methodological issues. The article also presents prelminary 
findings of the validation process. The results show that anomie scale fulfils three basic 
criteria of validation: there is a high degree of expert (respondent) capabilities to assess the 
situation in society; the scale allows for appropriate differentiation of reality estimations; and 
provides for only small errors in stimuli localization on continuum. 
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1. Úvodom 
 
Opakované sociologické výskumy majú svoju tradíciu a predovšetkým svoj 
nespochybniteľný význam. Ten spočíva nielen v tom, že umožňujú sledovať 
prípadné zmeny, ktoré sa uskutočnili v istej predmetnej oblasti, ale aj v tom, že 
prinášajú viacero podnetov na riešenie rozličných teoretických a metodologic-
kých problémov disciplíny. Ich dosah je preto tak praktický, ako aj meritórny. 
 Aj v našich domácich podmienkach sa možno stretnúť s takto koncipova-
nými výskumníckymi aktivitami. Väčšinou sa uskutočňujú v oblasti skúmania 
verejnej mienky (napr. pravidelné výskumy volebných preferencií a pod.) alebo 
v súvislosti s riešením rozličných medzinárodných komparatívnych projektov. 
Ako osobitne naliehavá sa tu objavuje potreba dlhodobejšieho a systematickej-
šieho monitoringu stavu spoločnosti v takej podobe, aby koncepčne prekračo-
val úroveň a možnosti výskumov verejnej mienky, ktoré sa na tento účel 
spravidla využívajú. Ukazuje sa, že výskum societálnej anómie – aj keď 
pôvodne vôbec nebol pripravovaný s takouto vysokou ambíciou – by mohol 
plniť aj uvedenú funkciu. 

                                                            
1 Štúdia je súčasťou riešenia úlohy Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii (grant VEGA 
1/0531/09). 
2 Korešpondencia: Prof. Juraj Schenk, Katedra sociológie FF UK, Gondova 2, 818 01 Bratislava 1, Slovenská republika. E-
mail: juraj.schenk@fphil.uniba.sk 
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 Len zriedka sa naskytne príležitosť zopakovať sociologický výskum, ktorý 
by bol venovaný problematike takého druhu, akou je celospoločenská, 
societálna anómia. Po výskume z roku 2001 (Schenk 2004) sa podarilo 
uskutočniť sociologický výskum, ktorý umožnil odhadnúť mieru societálnej 
anómie na Slovensku v roku 20083. 
 Tento článok je príležitosťou nielen na prezentovanie najdôležitejších 
výsledkov spomínaného výskumu a komparáciu hlavných výsledkov oboch 
výskumov, ale aj na reflexiu niekoľkých významných metodologických problé-
mov, ktoré sa s výskumami tohto typu spájajú4. Patria sem metodologické 
problémy, ktoré súvisia tak s konštrukciou teoretického modelu a primárnym 
meraním, ako aj s kontextuálnymi zmenami skúmaného javu a interpretačnými 
možnosťami zvoleného prístupu. Naostatok treba prediskutovať voľbu 
validizačných kritérií, ktoré sú pre daný model vhodné, a na ich základe model 
aj priamo podrobiť takémuto testu. 
 
2. Základné východiská 
 
Skúmanie anómie je vždy pomerne komplikovaná a riziková záležitosť. Oso-
bitne to platí pri skúmaní societálnej, celospoločenskej anómie, kde každý 
prístup je len jedným z možných. Základné východiská zvoleného prístupu 
možno v stručnosti zrekapitulovať takto:  
 Na účely merania anómie ako stavu spoločnosti bola vybudovaná osobitná 
individuálna ad hoc škála. Jej konštrukcia vychádzala tak z dôkladnej analýzy 
základných teoretických prístupov k vymedzeniu anómie, ako aj z kritického 
preskúmania možností merania tohto javu, ktoré boli rozvinuté v sociológii. 
(Porov. Schenk 2004; 2006) Predpoklady, na ktorých táto škála vyrástla, spolu 
s kvalitou získaných údajov a možnosťami vecnej interpretácie boli overované 
v rámci dvoch celoslovenských reprezentatívnych výskumov v r. 2001 a 20085. 
Jedným z prirodzených cieľov opakovaného výskumu bola aj validizácia škály. 

                                                            
3 Výskum sa podarilo uskutočniť vďaka nezištnej spolupráci so spoločnosťou TNS SK, s.r.o., v Bratislave, ktorá pozbierala 
primárne údaje a podporila tak vedecký výskum v tejto oblasti. 
4 Časť problematiky, ktorej je venovaná táto štúdia, bola prezentovaná na konferencii k 45. výročiu založenia 
Československej sociologickej spoločnosti v septembri 2009 v Prahe. (Porov. Schenk 2010) No tento – rozsahom 
obmedzený – príspevok neumožnil venovať dostatočnú pozornosť všetkým významným otázkam. Súčasná štúdia by takýto 
nedostatok mala prekonať: aj z tohto dôvodu sú v nej začlenené niektoré časti konferenčného textu. 
5 Výskumy: 
a) 2001: celoslovenský reprezentatívny výskum, kvótový výber (znaky: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla 
trvalého bydliska, kraj), N = 1425 respondentov, výberová chyba ± 2,6 %. Termín zberu primárnych údajov: 25. júna – 4. 
júla 2001. 
b) 2008: celoslovenský reprezentatívny výskum, kvótový výber (znaky: pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla trvalého 
bydliska, kraj), N = 1084 respondentov, výberová chyba ± 2,9 %. Termín zberu primárnych údajov: 12. januára – 8. februára 
2008. 
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a) K vymedzeniu anómie 
 Teoretický model anómie rešpektuje okolnosť, že anómia spoločnosti sa 
v sociológii zvyčajne vymedzuje na základe deregulácie, t.j. ako deregulácia. 
Sama deregulácia však je komplexný jav, ktorý – pre účely empirického 
výskumu – vyžaduje dekompozíciu (odkrytie štruktúrnych komponentov atď.). 
Na základe teoretickej a logickej analýzy možno dospieť k záveru, že deregulá-
cia má 3 základné zložky. Sú to: 
 
1. Absencia noriem (normlessness), ktorá sa vzťahuje na rozličné situácie: 
absencia, rozpad, konflikt normatívnych systémov; napr. normy nie sú ustálené 
(„starý” normatívny system už neplatí a nový ešte neplatí), normy sú kontro-
verzné, príliš rýchlo sa menia, sú rozložené a pod.  
2. Nefunkčnosť inštitúcií 
3. Zlyhanie (zlyhanie, paralýza, rozpad) sankčnej exekutívy. 
 
V teoretickom modeli vymedzenia anómie ako stavu spoločnosti sa predpo-
kladá, že empirické skúmanie anómie vyžaduje vymedzenie prinajmenšom 
troch špecifických analytických úrovní. Je to úroveň:  
 
a) javu ako celku (kontinuum anómie);  
b) jednotlivých štruktúrnych komponentov (subkontinuá dimenzií anómie); 
c) konkrétnych stavov spoločnosti (parciálnych indikátorov anómie) – t.j. 
stavov, ktoré zodpovedajú istým anomickým prejavom v jednotlivých oblas-
tiach spoločnosti. Tieto konkrétne stavy súčasne predstavujú subkontinuá 
parciálnych charakteristík štruktúrnych zložiek (komponentov) anómie. 
 Treba doplniť ešte jednu zjednodušujúcu podmienku, ktorá je dôsledkom 
nedostatočného stupňa rozpracovanosti sociologickej teórie anómie. Keďže nie 
sú k dispozícii všetky nevyhnutné poznatky, v súčasnosti nie je možné prijať 
zdôvodnené predpoklady ani o vzťahoch medzi dimenziami (štruktúrnymi 
komponentami), ani o vzťahoch medzi jednotlivými anomickými prejavmi, 
ktoré boli vyčlenené v rámci každej dimenzie. Z tohto dôvodu – rovnako ako 
v iných obdobných prípadoch – sa (zjednodušujúco) predpokladá, že model má 
agregovaný charakter. To znamená, že úroveň každého štruktúrneho kompo-
nentu je agregáciou stavov príslušných anomických prejavov a úroveň anómie 
ako celku je agregáciou stavov všetkých štruktúrnych komponentov.  
 Model štruktúrnych úrovní societálnej anómie, ktorý sa opiera o uvedené 
základné teoretické predpoklady, možno zobraziť na obrázku č. 1: 
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Obr. č.1: Model štruktúrnych úrovní anómie 
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Jednotlivým štruktúrnym úrovniam modelu zodpovedajú nielen špecifické 
teoretické a empirické objekty, ale aj príslušné metodické nástroje, ktoré sú 
v modeli použité. Takýto komplementárny pohľad je zhrnutý v tab. č. 1: 
 
Tabuľka č. 1: Hierarchia úrovní poznania 
 

„Analytická” 
fáza výskumu  

Hierarchia 
úrovní poznania 

„Syntetická” 
fáza výskumu 

Teoretický objekt 
n–tej úrovne 

Jav 
ako celok 

Syntetický indikátor 
m + 1. úrovne 

Teoretický objekt 
n – 1. úrovne 

Štruktúrny 
komponent  

Syntetický indikátor 
m–tej úrovne 

Empirický objekt Element Parciálny indikátor 
 
 Anómia ako stav spoločnosti, resp. celospoločenská anómia je zjavne systé-
mová (globálna) charakteristika spoločnosti, ktorá sa vyznačuje nielen osobit-
nými štruktúrnymi zložkami, ale aj ich konkrétnymi prejavmi. Aj v prípade 
anómie je tak možné priamo empiricky skúmať len takéto jej konkrétne pre-
javy, ktoré sú svojou povahou prvkami samej sociálnej skutočnosti. Na strane 
druhej ako globálna charakteristika sa musí prejavovať „celoplošne“, t.j. prak-
ticky v celom rozsahu sociálneho systému alebo prinajmenšom v jeho rozho-
dujúcich oblastiach, resp. v subsystémoch či v inak analyticky vyčlenených 
úrovniach. 
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 Hľadanie konkrétnych prejavov anómie, pre ktoré navyše musí byť možné 
určiť indikátory, je pomerne komplikovaná záležitosť. Dá sa riešiť z viacerých 
hľadísk. Bolo by napr. možné oprieť sa o model sociálneho systému a z neho 
ich vyvodiť. Je zrejmé, že takýto model – aj keď by to bolo optimálne – 
z celého radu dôvodov nie je pri skúmaní anómie prakticky možné pokryť 
v plnom rozsahu. 
 Prijateľným východiskom zo situácie, keď (ešte) nie je možné postaviť 
vyčerpávajúci, ale len prierezový model, je vyčlenenie prejavov anómie tak, 
aby zodpovedali aspoň podmienke dostatočnosti. Na jej naplnenie boli použité 
štyri osobitné kritériá, ktoré sú vzájomne prepojené a podmienené. Prvým je 
vzťah (t.j. valídnosť) jednotlivých prejavov k základným štruktúrnym zložkám 
anómie. Druhým je ich relevancia vzhľadom na súčasné podmienky. Tretím 
kritériom je robustnosť modelu, t.j. dostatočný počet prejavov, ktoré budú do 
neho zahrnuté. Štvrtým kritériom, ktorý tiež súvisí s meraním, je možnosť 
získania kvalifikovaného odhadu od experta. 
Tieto kritériá spĺňa model, ktorý obsahuje 24 vyčlenených prejavov anómie 
tak, ako sú už v podobe použitých indikátorov uvedené v tab. č. 2. Jednotlivé 
prejavy anómie boli volené so zreteľom na okolnosti, ktoré čo možno najlepšie 
zodpovedajú aktuálnej situácii v slovenskej spoločnosti. 
 
b) K meraniu anómie 
Dostatočne robustný model má viacero predností. Spočívajú najmä v tom, že 
umožňuje nielen primeranú spoľahlivosť klasifikácie a odhadu úrovne 
meraného javu, ale aj primeranú spoľahlivosť zaznamenania vzťahu (korelácie) 
s inými veličinami tak, aby platil princíp vzájomnej zameniteľnosti indexov. 
(Lazarsfeld 1965: 32-36) 
 Na meranie (rozličných verzií) anómie sa v sociológii spravidla využívajú 
špecifické škály, napr. Sroleho A – škála alebo Formova škála. (Porov. Srole 
1956; Form 1975) Preto aj v tomto prípade, t.j. pri meraní anómie ako stavu 
spoločnosti je vhodné použiť škálu, ktorá by bola osobitne skonštruovaná tak, 
aby zodpovedala práve tomuto teoretickému prístupu a ďalším požiadavkám. 
Keďže jednotlivé prejavy anómie sú svojou povahou prvkami samej skutoč-
nosti, musí to byť svojou základnou povahou škála posudzovacia. Posudzova-
nie stavu (istých úsekov) skutočnosti sa v takejto situácii zakladá na odhade, 
hodnotení ich stavu, resp. úrovne expertami. Posudzovanie tu spočíva na tzv. 
kognitívnych odhadoch. (Form 1975) Na základe takéhoto hodnotenia, posúde-
nia vhodne vymedzených prejavov anómie expertmi potom možno usudzovať 
na celkový stav spoločnosti.  
 V súvislosti s anómiou sú kvalifikovanými expertami predovšetkým – i keď 
nielen – sami občania. Občan tu nespochybniteľne vystupuje ako expert (pri-
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najmenšom na svoj vlastný život). Aj občan – obdobne ako každý iný expert – 
je síce expertom s limitovanou kompetenciou, ale napriek tomu expertom6. 
 
Tabuľka č. 2: Teoretický model: štruktúrne zložky a prejavy anómie 
 

 Štruktúrne zložky 
anómie 

 

Absencia 
noriem 

Nefunkčnosť 
inštitúcií 

Zlyhanie sankčnej 
exekutívy 

v tejto spoločnosti 
neplatia jasné a presné 

pravidlá 

politici konajú tak, že 
rozvracajú štát 

človek sa nikdy nedovolá 
spravodlivosti 

väčšina ľudí sa len 
bezohľadne ženie za 

majetkom 

vláda nie je schopná 
riešiť ani tie 

najnaliehavejšie 
problémy 

ak niekto potrebuje 
pomoc, nikdy ju 

nedostane 

ľudia dnes nikomu 
a ničomu neveria 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov 

alebo známostí 

o deti, slabých a chorých 
nie je dobre postarané 

základné hodnoty ako 
slušnosť a poctivosť si 

dnes takmer nikto neváži 

naša spoločnosť nemá 
dobré vyhliadky do 

budúcnosti 

slušný a pracovitý človek 
nemá zaistenú budúcnosť 

úspešný je len ten, 
kto klame a kradne 

hospodárstvo 
vôbec nefunguje 

nik nemá istotu, že 
dostane, čo mu patrí – 

výplatu, dôchodok, lieky 
a pod. 

väčšina ľudí nekoná v 
zhode so svojím 
náboženským 
presvedčením 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje 

postavenie 

ulice sú plné 
zločinov a násilia 

keď je zle, človek má 
právo urobiť čokoľvek, 
aby sa postaral o seba 

a svoju rodinu 

na Slovensku sa 
uprednostňujú zahraničné 

záujmy pred domácimi 

nad škandálmi, 
podvodmi, násilím, 

nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik ani 

nepohoršuje 
 na Slovensku už niet 

nikoho, kto by dokázal 
dať tento chaos do 

poriadku 

nedodržiavať zákony sa 
oplatí: za zlým skutkom 

nenasleduje trest 

 Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 

 

 

                                                            
6 Treba pripomenúť, že ide o subjektívnu reflexiu skutočného stavu. Ako každá subjektívna reflexia, ani táto nie je priamym, 
zrkadlovým obrazom reality. Intervenuje v nej rad významných faktorov (citlivosť, hodnoty, záujmy a pod.). 
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 Stimuly škály, ktoré zodpovedajú vyčleneným prejavom anómie a sú ich 
indikátormi, je v danej situácii najvhodnejšie formulovať ako výroky7. Ako 
ukázali predbežné testy, práve takáto formulácia umožňovala expertom prime-
raný odhad, posúdenie stimulov. 
 Klasická posudzovacia škála však vyžaduje, aby stimuly vo vzťahu k po-
sudzujúcemu subjektu mali charakter vonkajších skutočností. Ak sú stimulmi 
výroky (ako je to v danom prípade), táto podmienka zjavne nie je splnená: 
škála očividne má hybridný charakter. Z tohto dôvodu túto škálu celospoločen-
skej anómie nemožno považovať za klasickú posudzovaciu škálu, ale len za 
jednu jej možnú modifikáciu. Na druhej strane vybudovaná škála nie je ani 
posudzovacou škálou typu Thurstonovej škály. Jej stimulmi sú síce výroky, ale 
táto škála neslúži na meranie postojov a mienok: meria úroveň konkrétnych 
stavov spoločnosti. Keďže sa ukázalo, že tak konštrukcia, ako aj využitie škály 
anómie sú zmysluplné, prezentovanú škálu možno z čisto metodologického 
hľadiska adekvátnejšie charakterizovať ako individuálnu škálu alebo ako ad 
hoc škálu. 
 S výberom a formuláciou výrokov sa však vždy spája niekoľko problémov. 
V tomto prípade bolo nevyhnutné brať zreteľ najmä na dve okolnosti. Keďže 
empirické údaje mali byť zisťované ako hodnotenie výrokov o súčasnej situácii 
na Slovensku, výroky sa museli priamo viazať na aktuálnu spoločenskú 
situáciu. Rovnako bolo nevyhnutné zohľadniť jazykový úzus a kontextuálne 
osobitosti, čo – okrem iného – vyžadovalo aj detailnú analýzu aktuálneho 
spoločenského diskurzu. Z týchto dôvodov nebolo možné „mechanicky“ pre-
vziať akýkoľvek existujúci model vymedzenia a merania anómie, ale bolo 
nevyhnutné vypracovať model celkom nový. 
 Známe metodické dôvody si tiež vyžadujú, aby sa respondentom na posúde-
nie (t.j. v etape získavania prvotných informácií) predkladali výroky striedavo 
v pozitívnej i v negatívnej formulácii. Tým sa čelí možnému nepriaznivému 
vplyvu nielen tzv. haló efektov, ale aj rutinizácie respondentov, ktorá je veľmi 
pravdepodobná pri väčšom počte stimulov. Jednu polovicu predložených 
výrokov preto respondenti posudzovali v pozitívnom a druhú v negatívnom 
znení. Keďže anómia je negatívny stav, bolo nevyhnutné všetky výroky 
následne reinterpretovať v „jednom“, t.j. negatívnom smere8. Vyžaduje to 
nielen povaha samej veci, ale aj ďalšie analytické postupy (osobitne konštruk-
cia a interpretácia indexu anómie). 
 Na primárne meranie každého výroku (stimulu) bola použitá štandardná 
intervalová škála, ktorá umožňovala vyjadrenie súhlasu v rozsahu od 0 po 4 
                                                            
7 V zmysle modelu sú napr.: ei = fungovanie hospodárstva; ej = perspektívy spoločnosti a pod. stavy spoločnosti, t.j. 
konkrétne anomické prejavy, ktorých úroveň sa má výskumom zistiť. Ako parciálny indikátor si, ktorý slúži na tento účel, 
bol použitý stupeň súhlasu s tvrdením Hospodárstvo vôbec nefunguje; ako parciálny indikátor sj zasa stupeň súhlasu 
s výrokom Naša spoločnosť nemá dobré vyhliadky do budúcnosti a pod.  
8 Model anómie (tab. č. 2) už obsahuje iba v tomto zmysle reinterpretované stimuly (výroky). 
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body. Každý expert tak mohol vyjadriť odstupňovaný súhlas (nesúhlas) s kaž-
dým predloženým výrokom. 
 
Interpretácia:                 úplný                                            úplný 
                                nesúhlas                                            súhlas 
                                               I–––––I–––––I–––––I–––––I 
Body:                                      0         1         2         3         4 
 
 Pre účely merania a analýzy bol skonštruovaný index anómie. Svojou 
povahou a spôsobom konštrukcie je to jednoduchý intenzitný index. Je použi-
teľný nielen pre každý stimul (výrok) osve, ale aj – ako syntetický indikátor – 
pre vyjadrenie úrovne anómie na agregovanej úrovni: slúži na vyjadrenie 
(presnejšie – odhad) úrovne štruktúrnych komponentov (syntetický indikátor 1. 
stupňa) i celkovej anómie v spoločnosti (syntetický indikátor 2. stupňa). 
 Index anómie, ktorý umožňuje odhadovať anomický stav na úrovni jedné-
ho vyčleneného konkrétneho prejavu (parciálneho indikátora), má jednoduchú 
podobu: 
 

                                                                     4  
                                           Σ (xj × ni) 
                                         j = 0

  
                                IA = ---------------- × 100 %                                     
                                            4 × Σ ni                                                          
kde ni sú početnosti a xj body súhlasu (nesúhlasu) pri j э { 0, 1, 2, ...4 }. 
 
 Všeobecne, resp. na úrovni syntetických indikátorov prvého a druhého 
stupňa, ktoré umožňujú meranie anómie vo vzťahu k jednotlivým štruktúrnym 
komponentom i anómii ako celku, IA berie do úvahy ešte aj počet stimulov s, 
ktoré sa viažu na každý komponent. Z teoretického modelu vyplýva, že pre 
komponent absencia noriem sa počet stimulov s = 7, pre komponent nefun-
kčnosť inštitúcií sa s = 9, pre komponent zlyhanie sankčnej exekutívy sa s = 8 
a pre celkové kontinuum anómie sa s = 249. 
 
                                                                       n        4                                                                         
                                            Σ    Σ   (xj × ni)  
                                           s = 1   j = 0  
                              IA = ------------------------- × 100 %                               
                                              n  
                                            Σ    (4 × Σ ni)                                   j э { 0, 1, 2, ...4 }. 
                                                            

s = 1 
 

                                                            
9 Pre každý parciálny indikátor osve sa, samozrejme, s = 1. 
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 Index anómie (IA) môže nadobúdať hodnoty v intervale od 0 % po 100 %. 
Pritom hodnota indexu IA = 0 % indikuje neanomický stav (všetci respondenti 
odmietajú hodnotenie danej skutočnosti ako anomickej), kým hodnota IA = 
100 % indikuje maximálne anomický stav (všetci respondenti danú skutočnosť 
hodnotia ako maximálne anomickú). Čím viac sa index blíži k hodnote 100 %, 
tým vyšší stupeň anómie index signalizuje. Z tohto dôvodu je index interpre-
tovateľný v % z maxima: napr. hodnota indexu 70,6 % znamená, že v danom 
prípade hodnotenie anómie dosahuje približne 71 % z možného maxima, t.j. 
daný stav sa k možnému maximu anómie blíži približne na 71 %. 
 Index anómie neumožňuje absolútny odhad rozsahu (objemu) anómie, ale je 
z viacerých ohľadov jej relatívna miera. Sám osebe nedovoľuje ani rozlíšiť 
úroveň anómie v sociálnych systémoch, ktoré sa líšia svojimi štruktúrnymi 
parametrami (kontextuálnymi determinantmi): napr. historickým obdobím 
a/alebo inými globálnymi charakteristikami. Relatívny je však aj v tom zmysle, 
že korektnosť interpretácie jeho hodnôt si vyžaduje celú sériu porovnaní 
(výskumov). Až na tomto základe by bolo možné uvažovať o pokuse o určenie 
jeho kritickej, prahovej hodnoty. V danej situácii by to bolo nepochybne pred-
časné. 
 
3. Societálna anómia na Slovensku – porovnanie stavu v r. 2001 a 2008 
 
Základné zistenia 
Vo výskume z r. 2001 sa ukázalo, že celková úroveň societálnej anómie na 
Slovensku v tom čase dosahovala približne 68 % z možného maxima. Z tohto 
dôvodu bolo možné tvrdiť, že stav spoločnosti sa výrazne odchyľoval od stavu, 
ktorý sa považuje za normálny: slovenská spoločnosť bola anomická vo 
vysokom stupni. (Porov. aj Schenk 2005b) 
 S odstupom siedmich rokov, ktoré uplynuli od prvého výskumu, sa stav 
slovenskej spoločnosti výrazne zmenil – minimálne v tom zmysle, že celková 
úroveň societálnej anómie významne poklesla. (Porov. tab. č. 3) Súhrnný index 
anómie v r. 2008 vykazuje hodnotu približne 58 % z možného maxima. 
Rozdiel medzi hodnotami IA v r. 2008 a 2001 (vyjadrený jako ∆ IA), ktorý sa 
pohybuje na úrovni takmer 10 %, je štatisticky významný (Studentov t-test). 
 Znížila sa miera anómie aj na úrovni jednotlivých štruktúrnych komponen-
tov: rozdiel oproti r. 2001 je všade opäť štatisticky významný (Studentov t-
test). Relatívne najvýznamnejšie zlepšenie nastalo na úrovni komponentu 
nefunkčnosť inštitúcií (∆ IA = −12,2 %). Poradie štruktúrnych komponentov 
podľa hodnôt IA sa však naďalej zachováva, a tak ako najproblémovejší 
komponent sa i teraz javí zlyhanie sankčnej exekutívy. 
 Významné zmeny nastali aj na úrovni konkrétnych prejavov anómie, od 
ktorých sú odvodené vyššie analytické úrovne modelu. Základné údaje tohto 
druhu sú uvedené v tab. č. 6 v prílohe. Podrobnejšia analýza zmien na úrovni 

Sociológia 42, 2010, č. 4 295 



konkrétnych prejavov anómie (elementov modelu) presahuje tak možnosti, ako 
aj účel tohto textu. Z tohto dôvodu možno obrátiť pozornosť len na tri okruhy 
všeobecnejších okolností. 
 
Tabuľka č. 3: Celková úroveň societálnej anómie a stav jej štruktúrnych 
zložiek – rok 2001 verzus 2008 
 

Štruktúrne zložky 
anómie 

Index 
anómie 2001 

Index 
anómie 2008 

 
∆ IA 

absencia noriem 69,7 % 61,1 % –  8,6 % 
nefunkčnosť inštitúcií 64,8 % 52,6 % – 12,2 % 

zlyhanie sankčnej 
exekutívy  70,5 % 63,2 % –  7,3 % 

Celková úroveň 
societálnej anómie 68,31 % 58,61 % −  9,7% 

 
 Po prvé, možno konštatovať, že spomedzi 24 konkrétnych prejavov anómie 
v 19 prípadoch (porov. hodnoty ∆ IA) nastali medzi rokmi 2001 a 2008 
štatisticky významné zmeny (Studentov t-test), ktoré signalizujú pokles 
anómie10. Pritom v 22 prípadoch (t.j. pri 22 konkrétnych anomických 
prejavoch) zmeny znamenajú pokles IA; len vo dvoch prípadoch možno 
registrovať nevýznamný nárast IA.  
Po druhé, pri celkovej tendencii k poklesu úrovne anómie sa zachovávajú 
niektoré štruktúrne charakteristiky množiny konkrétnych prejavov: napr. ich 
poradie (podľa hodnôt IA). Napriek istým zmenám v pozícii niektorých 
anomických prejavov sa medzi poradiami týchto prejavov zachováva vysoký 
stupeň zhody (Spearmanov koeficient poradovej korelácie ρ = 0,702): hierar-
chické usporiadanie anomických prejavov ako celok sa zásadne nemení. Toto 
zistenie možno považovať aj za nepriamy argument spoľahlivosti modelu. 
 Po tretie, osobitnú pozornosť si zasluhujú najmä dva dôležité anomické 
prejavy:  
• Je to predovšetkým tzv. moment symetrie, ktorý vyjadruje akceptovanie 
anomického stavu ako stavu normálneho, bežného. (Porov. Schenk 2004) Ako 
to vyplýva z tab. č. 4, v r. 2001 index pre daný stimul vykazuje hodnotu 
približne 65 % z možného maxima a pohybuje sa na úrovni celkového 
priemeru. V r. 2008 (tab. č. 5) sa úroveň síce zachováva, no IA už vykazuje 
hodnotu, ktorá je významne vyššia ako celkový priemer. Výrazne sa mení aj 
poradie tohto stimulu (tab. č. 6): kým v prvom období bol na 18. mieste 
                                                            
10 Najvýraznejší pokles IA možno zaznamenať v súvislosti s takými anomickými prejavmi, ktoré súvisia s nefunkčnosťou 
hospodárstva (∆ IA ≈ –22%), negatívnymi vyhliadkami spoločnosti do budúcnosti (∆ IA ≈ –21%), neschopnosťou vlády 
riešiť naliehavé problémy (∆ IA ≈ –20%), absenciou jasných a presných pravidiel (∆ IA ≈ –16%), ale aj s uprednostňovaním 
zahraničných záujmov pred domácimi, negatívnymi dôsledkami činnosti politikov a absenciou sankcií (v týchto prípadoch ∆ 
IA ≈ –15%). 
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v poradí, v druhom „postúpil“ na 8. miesto. Miera akceptovania anomického 
stavu ako stavu, ktorý je už vlastne normálny, bežný, je teda i naďalej značne 
vysoká. 
• Druhým je realizácia práva na sebazáchovu za akúkoľvek cenu. I keď si 
udržiava (porov. tab. č. 6) relatívne vysokú úroveň (cca 54 % z možného 
maxima v r. 2001 a 53 % v r. 2008), v danom kontexte stále vyznieva pomerne 
priaznivo: v oboch prípadoch sa IA pohybuje pod úrovňou celkového priemeru 
a daný stimul si zachováva nízke poradie (22., resp. 18. miesto). Tento nebez-
pečný anomický prejav, ktorý je vlastne vyjadrením bezbrehého a bezohľad-
ného egoizmu, potlačenia ľudskej solidarity a pod., stále patrí medzi relatívne 
najslabšie: nepriamo tak možno konštatovať, že v populácii sa zrejme stále ešte 
udržuje istý rešpekt tak k platným normám rozličného typu, ako aj k právam a 
záujmom iných. Podstatné je zistenie, že tu nenastalo nijaké ďalšie oslabenie, 
presnejšie ďalší nárast miery anómie, ktorý by bolo nevyhnutné považovať za 
veľmi kritický a nebezpečný signál. 
 
Kontexty a interpretačné možnosti 
Napriek významnému poklesu celkovej úrovne societálnej anómie nie je 
možné zdôvodnene robiť závery, ktoré by sa týkali prípadnej (kvalitatívnej) 
zmeny spoločnosti na Slovensku zo stavu anomického (v r. 2001) na stav 
neanomický (v r. 2008). Vyplýva to z uvedeného konštatovania, že zatiaľ nie je 
ani v tomto zmysle k dispozícii spoľahlivo určená kritická, prahová hodnota 
IA, o ktorú by sa podobný záver musel opierať a z ktorej by ho bolo možné 
odvodiť. Spoločnosť na Slovensku je teda i naďalej anomická, i keď v nižšom 
stupni než v r. 2001. 
 Zistenie o významnom poklese celkovej úrovne societálnej anómie má, 
samozrejme, zásadný, no súčasne limitovaný význam. Limitácie tohto druhu 
treba vidieť najmä v troch najdôležitejších polohách.  
 Po prvé, zmeny IA síce naznačujú istú vývinovú tendenciu, no samy osebe 
ešte nestačia – a už vôbec nie iba v rámci sociológie ako disciplíny – na určenie 
stavu takého komplexného útvaru, akým je globálna spoločnosť. Úroveň 
anómie je len jedným z jej podstatných parametrov. Je jasné, že tu by bolo 
potrebné využiť aj parametre iného typu (ekonomické atď.). Nezanedbateľným 
faktorom sú aj prirodzené obmedzenia, ktoré vyplývajú z vymedzenia 
teoretického modelu societálnej anómie a konštrukcie IA. 
 Po druhé, porovnanie dvoch časových momentov (presnejšie stavov spoloč-
nosti v dvoch časových momentoch) je len najelementárnejším východiskom 
skúmania sociálnej dynamiky. Ako je známe, samo ešte vôbec nestačí ako 
spoľahlivý základ pre odhad podoby, smeru a stabilnosti vývinovej (evolučnej) 
trajektórie dynamického systému. Nemožno teda korektne dospieť k záveru, či 
daná zmena – podľa povahy zmeny a použitých hodnotiacich kritérií – je len 
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epizóda (prípadne „lapália“ či dokonca vývinová anomália), alebo predstavuje 
istý trend (a ak áno, aký?). 
 Po tretie, zistenie danej zmeny a jej vysvetlenie (t.j. vysvetlenie príčin, príp. 
mechanizmu, ktorý ju vyvolal, či umožnil) sú dve celkom odlišné poznávacie 
operácie. Inými slovami, zistenie takejto zmeny na základe porovnania stavov 
v dvoch časových momentoch má deskriptívny charakter a ako nasledujúci 
logický krok vyžaduje vysvetlenie. Podstata problému tu spočíva v tom, že 
metodický prístup, na ktorom boli vybudované oba výskumy, umožňuje 
korektnú deskripciu, ale explanáciu už je nevyhnutné oprieť o celkom iné 
prístupy a argumenty. Len teoretický, logický a metodický rámec daných 
výskumov na túto úlohu nepostačuje: v tomto prípade možno zmeny síce 
korektne opísať, no v danom rámci ich už nemožno priamo vysvetliť. 
 Vysvetlenie zmien je vždy najzaujímavejším (a azda aj najpotrebnejším) 
poznatkom, no práve v tomto prípade každý pokus o vedecky zdôvodnené 
vysvetlenie societálnej zmeny naráža na takmer neprekonateľné prekážky 
rozličnej povahy. Z metateoretického hľadiska za azda najdôležitejšie možno 
považovať najmä to, že:  
• zatiaľ nie je známy (kauzálny) mechanizmus (porov. Schenk 2007b)] zmien 
na societálnej úrovni. Disponibilné vedecké teórie (nielen sociologické, no 
ani teórie iných disciplín) v tomto zmysle neposkytujú dostatočné poznatky, 
o ktoré by bolo možné spoľahlivo oprieť (prinajmenšom hypotetické) vysvetle-
nia tohto typu, 
• aj v danej súvislosti sa významne prejavujú paradigmálne diferencie, a to 
najmä na úrovni rozdielov medzi klasickým a neklasickým typom racionality, 
resp. klasickou a neklasickou vedou. (Porov. Černík – Viceník – Višňovský 
1997)11 Tieto rozdiely sú o.i. výrazom kvalitatívnych zmien vo vedeckom 
poznaní a vyplýva z nich aj odlišná predstava o type a konštrukcii vedeckého 
vysvetlenia. 
 Je teda zrejmé, že ak tradičná (klasická) sociologická teória nedáva dosta-
točnú odpoveď a neumožňuje zdôvodnené a komplexné vysvetlenie societálnej 
zmeny, pokusy o jej vysvetlenia v tomto rámci spravidla vedú len k vysvetle-
niam ad hoc. Vysvetlenia ad hoc sa všeobecne považujú len za predbežné 
alebo dokonca za metodologicky pochybné. (Porov. Hobbs 1993) V sociológii 
je to ešte komplikovanejšie tým, že vysvetlenia ad hoc sú väčšinou odvodené 
z dajakých hodnotových alebo ideologických princípov: preto sú principiálne 
alternatívne, resp. vzájomne kontradiktórne a nerozhodnuteľné. Na druhej 
strane neklasická sociologická teória ešte nie je dostatočne rozvinutá (predsta-
vujú ju skôr zárodky prístupov v rámci tzv. teórie komplexnosti, rozličných 
teórií samoorganizácie, teórie chaosu a pod., ktoré sa zatiaľ nepodarilo celkom 
                                                            
11 Podstatné paradigmálne rozdiely v prístupe ku skúmaniu sociálnej zmeny v sociológii výstižne ukazuje porovnanie napr. 
štúdií W. E. Moora a M. T. Hallinanovej. (Moore 1964; Hallinan 1997) 
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uspokojivo integrovať). Neklasická teória však vyžaduje celkom iný prístup ku 
skúmaniu sociálnej dynamiky (porov. napr. Schenk 1993; 2007a; Klüver 2000; 
Imada 2008; Castellani – Hafferty 2009) a v súvislosti s logickým modelom 
vysvetlenia sa opiera najmä o tzv. explanáciu ex post factum. (Hobbs 1993; 
Schenk 2005a) Využitie explanácií ex post factum však i tu naráža na absenciu 
meritórnych sociologických poznatkov o kauzálnych väzbách na societálnej 
úrovni12. 
 V tejto súvislosti treba poznamenať, že teoretický model anómie bol ve-
dome vybudovaný v rámci paradigmy klasickej vedy a zodpovedala mu aj 
koncepcia empirického (štandardného) výskumu. Z povahy veci tak nemôže 
mať iné ako deskriptívne ambície. Napriek tomu aj v danom prípade sú možné 
(limitované) vysvetlenia ad hoc. 
 Každý pokus v tomto zmysle musí brať do úvahy dôležitú okolnosť, ktorá 
sa týka voľby časového momentu uskutočnenia (najmä) druhého výskumu v 
poradí. Tu je podstatné najmä to, že táto voľba (január – február 2008) bola 
výsostne pragmatická a nevyplývala z nijakého osobitne zdôvodneného krité-
ria: empirický výskum sa jednoducho uskutočnil v tom období, keď bolo 
možné v spolupráci s TNS SK zbierať primárne empirické údaje. Napriek 
tomu, že voľba bola pragmatická, zvolené obdobie sa ukázalo ako významný 
kontextuálny determinant: bola to (relatívne krátka) etapa vrcholu ekonomickej 
prosperity a rastu (rozporuplných) očakávaní spojených s prechodom na novú 
menu. 
 Je paradoxné, hoci pre súčasnosť azda symptomatické, že vo veľmi krátkom 
období po uskutočnení výskumu nastala zásadná zmena celkovej situácie. 
Následný krízový zlom je známy ako globálna finančná kríza, ktorá prerástla 
na krízu ekonomickú a sociálnu. Mnoho z jej negatívnych dôsledkov priamo 
pocítilo (dodnes pociťuje a ešte zrejme aj naďalej bude pociťovať) i Slovensko. 
Okrem iného krízový stav zreteľne prekryl napr. pozitívne i negatívne dôsledky 
prijatia eura. Podmienky sa teda zásadne zmenili a vzhľadom na to, že nie sú 
k dispozícii nové údaje, možno len odhadovať, či a v akom zmysle sa u nás 
v súvislosti s krízou prípadne zmenila i úroveň societálnej anómie. Napriek 
tomu možno predpokladať, že údaje a empirické zistenia z výskumu v r. 2008 
majú svoju poznávaciu hodnotu: nepochybne môžu slúžiť nielen ako dobové 
svedectvo alebo ako historická kuriozita.  
 Významná zmena celkovej úrovne societálnej anómie (i úrovne jej jednotli-
vých štruktúrnych komponentov a konkrétnych prejavov), ktorá vyplynula 
z porovnania výsledkov oboch výskumov, signalizuje dve dôležité skutočnosti. 
Po prvé, spoločnosť na Slovensku (prinajmenšom na úrovni jedného para-

                                                            
12 V prírodovedných disciplínach sa podarilo úspešne integrovať výsledky klasickej paradigmy do neklasickej: využívajú sa 
buď ako poznatky, o ktoré sa možno priamo oprieť, alebo ako poznatky, ktorých platnosť je definovaná v presne určenom 
aplikačnom poli. 
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metra) sa v r. 2008 oproti r. 2001 významne zmenila. Zmeny, ktoré sa v danom 
období odohrali na rozličných úsekoch spoločnosti, však dokazujú aj mnohé 
iné parametre rozličného typu. Nech by ich ktokoľvek hodnotil z akéhokoľvek 
hodnotového hľadiska (to, čo je z jednej pozície pozitívne a žiaduce, z opačnej 
bude nevyhnutne negatívne a nežiaduce) a pripisoval za ne zásluhy alebo 
zodpovednosť komukoľvek, sú neoddiskutovateľné. Po druhé, model societál-
nej anómie túto zmenu dostatočne reflektoval, čím preukázal nielen svoju 
dostatočnú citlivosť, ale aj spoľahlivosť. 
 Aj keď sa nedá tvrdiť, že rok 2001 by bol dajakým významnejším medzní-
kom vo vývoji spoločnosti na Slovensku, v období siedmich rokov, ktoré 
uplynuli medzi oboma výskumami, prebehol celý komplex rozličných zmien. 
Tieto zmeny mali nielen špecifický obsah a podobu, no i svoju vlastnú 
dynamiku s viacerými diskontinuitami: súhrnne zrejme zodpovedali rozličným 
vývinovým štádiám spoločnosti. Ako je známe, tieto zmeny mali tak vnútornú 
(najmä socio-ekonomickú, ale aj inštitucionálnu, politickú, demografickú atď.), 
ako aj medzinárodnú dimenziu (najmä integrácia do NATO a EÚ, fáza prospe-
rity svetovej ekonomiky) a súvislosti. Každé z možných ad hoc vysvetlení by 
potom spočívalo v tom, že sa vymenujú a aspoň hierarchicky usporiadajú 
jednotlivé faktory, ktorými sú „sýtené“ obe dimenzie a ktorých pôsobenie sa dá 
– z istej hodnotovo-politickej pozície – vyvodiť ako (v rôznom stupni) rozho-
dujúce13. 
 Pripísanie rozhodujúceho významu len jednému (ktorémukoľvek) z týchto 
faktorov (napr. zmene vládnej koalície po voľbách v r. 2006, ekonomickému 
rastu, medzinárodnej integrácii atď., atď.) by bolo – napriek tomu, že ide 
o zmeny, ku ktorým skutočne došlo – zjavne banálne, no najmä nesprávne. 
Vymenovanie a prípadné hierarchické usporiadanie súhrnu faktorov by síce 
bolo, samozrejme, realistickejšie, no rovnako by skoro nič nevysvetlilo. 
Navyše, vždy by jestvovalo niekoľko alternatívnych vysvetlení ad hoc, medzi 
ktorými nemožno zdôvodnene rozhodnúť: tým sa v podstate dostávajú mimo 
rámca vedy, a to aj vtedy, ak výsledná zmena je (hodnotená ako) pozitívna či 
žiaduca. Esejistika ani publicistika – bez ohľadu na to, aká je – tento problém 
zásadne nerieši. Horšie je, ak sa s tým uspokojí veda. 
 Do úvahy však prichádza ešte jedna logická možnosť vysvetlenia ad hoc. 
Spočíva v tom, že komplex kauzálnych faktorov, ktorého vnútorné usporiada-
nie nie je (buď vôbec alebo aspoň v dostatočnom stupni) známe, sa substituuje 
                                                            
13 Reálnych faktorov tohto typu je takmer nekonečné množstvo. Patria sem: HDP, inflácia, zahraničné investície, príjmy, 
dôchodky, štruktúra a deficity rozpočtu, zahraničný obchod, štrukturálne zmeny v ekonomike, nezamestnanosť, tvorba 
nových pracovných príležitostí, podpora podnikania a podnikateľská klíma, životná úroveň, sociálne zabezpečenie, 
legislatívne zmeny, zmeny v politickom systéme, demografické zmeny ..., ale aj mnohoraké dôsledky vstupu do EÚ a NATO 
a mnohé, mnohé iné. Niektoré spomedzi nich sú dostatočne komplexné a majú svoju vnútornú štruktúru, ktorú treba brať do 
úvahy. Niektoré vzťahy medzi nimi sú známe, iné nie... Ich pozícia v explanačnej štruktúre často závisí od analytického 
zámeru. 
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vhodným komplexným faktorom. V sociológii sa s tým možno stretnúť po-
merne často. V danom prípade sa na tento účel priam ponúkajú také komplexné 
faktory, akými sú samoregulácia a samoorganizácia spoločnosti (samoregu-
lačné a samoorganizačné schopnosti, potenciály a pod.): významné zníženie 
úrovne societálnej anómie na všetkých analytických úrovniach modelu sa tu dá 
pripísať napr. revitalizácii samoregulačného potenciálu. Aj keď len intuitívne, 
celkovú úroveň societálnej anómie v r. 2001 na hladine približne 68 % z mož-
ného maxima bolo možné oprávnene považovať za alarmujúcu: celková úroveň 
societálnej anómie bola možnému maximu veľmi „blízka“ a indikovala značné 
vyčerpanie (dezaktiváciu a pod.) samoregulačného a/alebo samoorganizačného 
potenciálu spoločnosti. Významný pokles celkovej úrovne societálnej anómie 
o 10 % k porovnávanému časovému momentu by tak – v danom referenčnom 
rámci – mal (mohol) byť dôsledkom jeho (ich) oživenia, aktivizácie atď. 
 Tento typ vysvetlenia ad hoc je síce tiež možný, no je zjavne neuspokojivý 
z troch hlavných dôvodov. Po prvé preto, lebo je málo vysvetľujúci a ne-
štruktúrovaný. Po druhé preto, lebo sám komplexný faktor tu vystupuje skôr 
ako neznáma (neurčená, resp. nedostatočne určená) veličina, ktorú možno 
definovať mnohými rozličnými spôsobmi a za ktorou sa môže skrývať množ-
stvo rozmanitých skutočností. A po tretie preto, lebo – sensu stricto – „vysvet-
lenie“ tohto typu má práve v danom prípade formu logickej chyby, ktorá je 
známa ako tautológia alebo circulus vitiosus, t.j. bludný kruh14. Stačí pripome-
núť, že anómia sa všeobecne vymedzuje ako deregulácia spoločnosti. 
 Uvedené argumenty zreteľne potvrdzujú, že daný prístup umožňuje pre-
dovšetkým korektnú deskripciu zaznamenaných zmien. No práve v takomto 
prípade nadobúda kľúčový význam problém validizácie modelu, osobitne 
vybudovanej škály na meranie societálnej anómie. 
 
4. K validizácii škály (modelu) societálnej anómie 
 
Validizácia škály societálnej anómie – tak ako každej škály – je jedným 
z dôležitých krokov na ceste k jej štandardizácii. Ako je známe, štandardizácia 
je jedným z predpokladov efektívnej aplikácie, najmä v prípade opakovaných 
výskumov. Navyše je zrejmé, že tento zložitý proces ešte vôbec nemožno 
považovať za ukončený. Na niektoré parciálne, no významné okolnosti, ktoré 
podporujú závery o dostatočnej spoľahlivosti modelu a z neho odvodenej škály 
societálnej anómie (najmä citlivosť na zmeny stavu spoločnosti a zachovanie 
vysokého stupňa zhody poradia stimulov), sa síce poukazuje už vyššie, no 
problém vyžaduje osobitnú analýzu. 

                                                            
14 Ako dobrý príklad môže slúžiť ilustrácia, ktorú v takejto súvislosti zvykol využívať A. Hirner: ´mak uspáva preto, lebo 
má uspávaciu silu´. Aj tu by sa teda analogicky dalo povedať, že „spoločnosť funguje lepšie (je menej anomická), lebo sa 
lepšie samoreguluje“ (sic!). 
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 Validizácia škály je významná metodologická operácia, ktorá má podstatné 
dôsledky (vrátane vecných): interpretácia nevalidizovanej škály je prinajmen-
šom otázna a získavanie údajov na jej základe je spravidla aj prakticky neefek-
tívne. Túto operáciu nikdy nemožno uskutočniť intuitívne. Preto vždy vyžaduje 
osobitné kritériá a preskúmanie podmienok, resp. stupňa ich naplnenia. Pri 
validizácii tejto škály treba, pochopiteľne, využiť kritériá, ktoré sú špecifické a 
dôležité pre posudzovaciu škálu15. 
V danom prípade je možné na tento účel využiť tri osobitné kritériá, ktorými 
sú: 
a) schopnosť a ochota expertov posúdiť stimuly, 
b) diferenciačná schopnosť stimulov a 
c) podiel chýb expertov pri lokalizácii stimulov na kontinuu. 
 
Test sa opiera o empirické údaje, ktoré sú súhrnne spracované v tab. č. 4 a 5 
(v prílohe). 
 
 Na posúdenie prvého kritéria, t.j. schopnosti a ochoty expertov posúdiť sti-
muly, možno využiť podiely absencií pri hodnotení výrokov (variant v tabuľ-
kách č. 4 a 5 označený symbolom „?“). Ako vidno, podiel absencií vo výskume 
z r. 2001 sa pohyboval v rozpätí od 1,26 % (najnižší podiel) po 15,94 % 
(najvyšší podiel). Len pri šiestich stimuloch dosiahol úroveň vyššiu ako 9 % a 
pri pätnástich stimuloch bol dokonca nižší než 5 %. Vo výskume z r. 2008 je 
tento podiel celkovo ešte nižší: pohybuje sa v rozpätí od 1,00 % po 11,90 %. 
Pritom len pri siedmich stimuloch presiahol hodnotu 5 %.  
 Je zrejmé, že v oboch prípadoch boli respondenti vo vysokej miere schopní 
a ochotní posúdiť predkladané stimuly. Podiel absencií v takýchto situáciách 
spravidla býva významne vyšší. Preto možno konštatovať, že z tohto hľadiska 
je škála anómie vhodná na empirický výskum. 
 Druhé kritérium primerane zohľadňuje hybridný charakter tejto škály 
(posudzovacia škála s výrokmi o stave spoločnosti ako stimulmi). Treba ho 
interpretovať ako diferenciačnú schopnosť stimulov (v zmysle výrokov), resp. 
ich objektívnu nerovnosť (v zmysle stavov spoločnosti). Na posúdenie sa tu 
ponúka najmä rozdiel medzi najvyššou a najnižšou empiricky zaznamenanou 
hodnotou stimulov, ktorá je vyjadrená indexom anómie IA. Ako vyplýva 
z údajov, ktoré sú uvedené v tab. č. 4 a 5: 

 pre výskum v r. 2001 platí:    Smax – Smin = 79,31 % – 43,04 % = 36,27 %, 
 pre výskum v r. 2008 platí:    Smax – Smin  = 74,14 % – 38,24 % = 35,90 %. 

                                                            
15 V prípade posudzovacej škály nemá zmysel aplikovať také často využívané kritérium spoľahlivosti, akým je napr. 
Crombachovo α. Kým v prípade skúmania postojov má zmysel skúmať, do akej miery koreluje parciálny indikátor 
s príslušným syntetickým indikátorom (indexom, celkovým skóre a pod.), v prípade vyčlenených štruktúrnych komponentov 
anómie to zmysel nemá, lebo logicky treba predpokladať, že situácia na jednotlivých konkrétnych úsekoch sa bude líšiť. 
Kým položky, ktoré sa využívajú na skúmanie postoja – ako sa často požaduje – by mali byť konzistentné, stimuly posu-
dzovacej škály by mali byť objektívne nerovnaké, t.j. rozlične lokalizované na skúmanom kontinuu. (Thurstone) 
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 Je zrejmé, že tento rozdiel je v oboch prípadoch prekvapujúco blízky, so 
zreteľom na náhodné chyby pri meraní prakticky totožný (36 %). Takýto 
stupeň zhody treba rozhodne považovať za veľmi pozitívny znak (každej) 
posudzovacej škály. Dokazuje, že hodnotené stavy spoločnosti sú objektívne 
nerovnaké a experti sú schopní primerane ich lokalizovať (diferencovať) na 
skúmanom kontinuu. 
 Ako v poradí tretie kritérium treba využiť podiel chýb (t.j. rozptyl diskri-
minačných procesov), ktorých sa dopúšťajú experti pri lokalizácii stimulov na 
skúmané kontinuum. Na daný účel je vhodná analýza štandardných odchýlok 
(a prípadne aj od nich odvodených variačných koeficientov) škálových hodnôt 
stimulov, ktoré sú vyjadrené v hodnotách IA. 
 Zo získaných empirických údajov (porov. tab. č. 4 a 5) vyplýva, že vo 
výskume z r. 2001 sa štandardné odchýlky IA pohybujú v rozpätí od 21,59 % 
po 32,64 %, pričom len u štyroch stimulov prekračujú hodnotu nad 30 %. Pre 
výskum z r. 2008 je toto rozpätie pre 23 stimulov od 21,70 % po 28,46 % a len 
u jedného stimulu štandardná odchýlka dosahuje 44,5 %. Z tohto hľadiska sú 
výsledky veľmi podobné a rovnakú tendenciu signalizuje aj analýza variačných 
koeficientov16. 
 Dôležitejšie však je to, že hodnoty štandardných odchýlok sú v drvivej 
väčšine relatívne nízke a odhady expertov pri drvivej väčšine stimulov teda len 
pomerne málo variujú. Inými slovami, diskriminačné procesy pre všetky sti-
muly sa vyznačujú pomerne malými diskriminačnými rozptylmi. To dokazuje, 
že experti lokalizovali jednotlivé stimuly na skúmané kontinuum s pomerne 
vysokým stupňom zhody a dopúšťali sa pritom len malých chýb. Na neočaká-
vane vysoký stupeň homogenity posúdení stimulov expertmi (vrátane rozlič-
ných kategórií expertov) poukazujú aj iné výskumné zistenia. (Porov. Schenk 
2004) 
 Malá variabilita pri odhade pozície stimulu na kontinuu je výrazom rela-
tívne presného odhadu (merania) a všeobecne sa preto považuje za jednu 
z podmienok spoľahlivosti posudzovacej škály. V každom prípade vysoký 
stupeň zhody expertov v otázke pozície stimulov na skúmanom kontinuu, t.j. 
malý diskriminačný rozptyl je jedným z najvýznamnejších kvalitatívnych para-
metrov (každej) posudzovacej škály. 
 Empirický test vybudovanej škály (modelu) s využitím uvedených kritérií 
je, samozrejme, len jednou možnosťou validizačného postupu. Ďalšia, dopln-
ková možnosť vychádza z nevyhnutnosti validizácie postupov ex post factum, 
ktoré zo škály vyplývajú. V tomto zmysle si validizáciu vyžadujú tzv. 
anomické segmenty získané faktorovou analýzou 24 prvkov teoretického 
modelu societálnej anómie. (Porov. Schenk 2004) 
                                                            
16 Vo výskume z r.2001 je len pri štyroch stimuloch variačný koeficient vyšší ako 50 %. Vo výskume z r. 2008 variačný 
koeficient presahuje hodnotu 50 % tiež len pri piatich stimuloch. 
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 Faktorová analýza v oboch výskumoch umožnila identifikovať šesť anomic-
kých segmentov, ktoré zodpovedajú extrahovaným faktorom. Vo výskume 
z r. 2001 tieto anomické segmenty bolo možné identifikovať takto: 
faktor č. 1: rozvrat inštitúcií a ľudského konania (RIK), 
faktor č. 2: bezperspektívny vývin neriadenej spoločnosti (BSV), 
faktor č. 3: kriminalita, neistota a nedôvera (KNN), 
faktor č. 4: akceptovaná amorálnosť, bezohľadnosť a korupcia (ABK), 
faktor č. 5: potlačenie slovenského živlu a domácich záujmov (PSŽ), 
faktor č. 6: uznávané právo na sebazáchovu za každú cenu (UPS). 
 Opakovaný výskum tiež viedol k extrakcii šiestich faktorov, no tri anomické 
segmenty bolo potrebné premenovať, lebo sa mierne zmenila príslušnosť nie-
ktorých konkrétnych anomických prejavov do jednotlivých faktorov, a teda aj 
ich vecný obsah a význam. Po miernej modifikácii tak možno dostať: 
faktor č. 1: rozvrat inštitúcií a ľudského konania (RIK), 
faktor č. 2: bezperspektívny vývin neriadenej spoločnosti (BSV), 
faktor č. 3: absencia garancií, neistota a a korupcia (ANK), 
faktor č. 4: vládnuci egoizmus (VEG), 
faktor č. 5: kolaps sankcií a nedôvera (KSN), 
faktor č. 6: potlačenie slovenského živlu a domácich záujmov (PSŽ). 
 Zo základných údajov, ktoré sú uvedené v tab. č. 7 a 8 (v prílohe), vyplýva 
niekoľko dôležitých okolností: 
• tri anomické segmenty (RIK, BSV a PSŽ) ostali prakticky nezmenené. Seg-
ment RIK zaznamenal malé zmeny v poradí položiek (konkrétnych prejavov 
anómie), ktorými je sýtený, a jedna položka sa „presunula“ do nového faktora 
KSN. Segment PSŽ sa nemení vôbec a v segmente BSV nastala tiež len malá 
zmena poradia položiek; 
• „presuny“ položiek si vyžiadadli reinterpretáciu pôvodných faktorov č. 3, 4 
a 6. Tým vznikla štruktúra, ktorá je v porovnaní s východiskovým stavom 
akoby „rozmazanejšia“, lebo vecný obsah a hranice týchto anomických seg-
mentov sú menej ostré (a v dôsledku aj trochu ťažšie interpretovateľné); 
• celkovo možno medzi faktormi zaznamenať „presun“ piatich položiek 
z dvadsiatich štyroch; 
• nevýznamne sa mení aj poradie anomických segmentov (podľa % vysvetle-
nej variancie): faktor PSŽ sa „presunul“ zo 6. miesta v poradí na 5. miesto; 
• pri jednotlivých anomických segmentoch možno zaznamenať isté zmeny 
podielu vysvetlenej variancie. Viditeľným dôsledkom je výraznejšia dominan-
cia anomického segmentu RIK, ktorý oproti východiskovému stavu vysvetľuje 
takmer dvojnásobok variancie. Navyše, tento faktor na seba viaže takmer 50 % 
z celkovej vysvetlenej variancie; 
• celkový podiel vysvetlenej variancie sa v oboch prípadoch nemení. 
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 Súhrnne možno konštatovať, že v porovnaní dvoch období celková úroveň 
anómie síce významne klesá, no aj na dimenzii anomických segmentov sa 
zachovávajú základné štruktúrne charakteristiky. Napriek istým modifikáciám, 
ktoré odrážajú zmeny v konkrétnych stavoch spoločnosti (a teda zmeny v kon-
zistencii predmetu), sa aj v druhom období štruktúra anomických segmentov 
dobre reprodukuje. Niet pochýb o tom, že je to ďalší argument, ktorý svedčí 
v prospech spoľahlivosti vybudovaného modelu (škály) societálnej anómie. 
 Napriek tomu, že v procese validizácie a štandardizácie škály na meranie 
anómie ako stavu spoločnosti už boli úspešne vykonané prvé pozitívne kroky, 
celý proces ešte vôbec nemožno považovať za definitívne ukončený. Otvorená 
zostáva kľúčová otázka, či a do akej miery by model (škála) reflektoval logicky 
nevyhnutné zmeny v stavoch spoločnosti, ktoré vyvolala kríza z konca roku 
2008 a jej časovo oneskorené prejavy na Slovensku. Na tento účel by však bol 
potrebný ďalší empirický výskum. Len veľmi nepriamo možno usudzovať, že 
model by mal (mohol) úspešne prejsť aj týmto testom. Azda ešte závažnejšie sú 
analyzované problémy s interpretáciou a explanáciou zmien globálneho stavu 
spoločnosti. Zdá sa, že na túto otázku zatiaľ neexistuje uspokojivá odpoveď. 
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Príloha 
 
Tabuľka č. 4: Index anómie 2001 
 

Prejavy anómie 
(výroky) 

Index 
anómie 

(%) 

Štandardná
odchýlka 

(%) 

Variačný 
koeficient 

(%) 

? 
(%) Poradie 

človek sa nikdy 
nedovolá 

spravodlivosti 
79,31 21,59 27,22 2,32 1. 

v tejto spoločnosti 
neplatia jasné 

a presné pravidlá 
77,91 22,73 29,18 4,21 2. 

väčšina ľudí sa len 
bezohľadne ženie za 

majetkom 
76,52 21,90 28,62 2,67 3. 

ak niekto potrebuje 
pomoc, nikdy ju 

nedostane 
76,06 22,15 29,12 2,60 4. 

ľudia dnes nikomu 
a ničomu neveria 75,71 23,85 31,50 1,26 5. 

o deti, slabých 
a chorých nie je 
dobre postarané 

74,04 23,70 32,00 4,92 6. 

slušný a pracovitý 
človek nemá zaistenú 

budúcnosť 
73,70 27,06 36,72 1,33 7. 

politici konajú tak, že 
rozvracajú štát 73,69 25,06 34,00 6,11 8. 

vláda nie je schopná 
riešiť ani tie 

najnaliehavejšie 
problémy 

73,61 25,92 35,13 4,99 9. 

základné hodnoty, 
ako je slušnosť 

a poctivosť, si dnes 
takmer nikto neváži 

73,29 26,09 35,60 1,19 10. 

nik nemá istotu, že 
dostane, čo mu patrí 
– výplatu, dôchodok, 

lieky a podobne 

73,24 26,27 35,87 2,18 11. 

na úradoch sa nedá 
nič vybaviť bez 
úplatkov alebo 

známostí 

71,16 26,38 37,07 4,92 12. 

úspešný je len ten, 
kto klame a kradne 70,87 26,01 36,70 2,67 13. 

ulice sú plné 
zločinov a násilia 70,57 25,54 36,19 2,04 14. 
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Prejavy anómie 
(výroky) 

Index 
anómie 

(%) 

Štandardná
odchýlka 

(%) 

Variačný 
koeficient 

(%) 

? 
(%) Poradie 

naša spoločnosť 
nemá dobré 
vyhliadky do 
budúcnosti 

69,18 25,46 36,08 10,46 15. 

hospodárstvo vôbec 
nefunguje 66,84 26,97 40,35 7,09 16. 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje 

postavenie 
64,86 32,44 50,02 9,48 17. 

nad škandálmi, 
podvodmi, násilím, 

nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik 

ani nepohoršuje 

64,55 29,27 45,35 4,76 18. 

na Slovensku sa 
uprednostňujú 

zahraničné záujmy 
pred domácimi 

61,22 29,06 47,47 15,94 19. 

na Slovensku už niet 
nikoho, kto by 

dokázal dať tento 
chaos do poriadku 

60,49 29,76 49,20 10,60 20. 

väčšina ľudí nekoná 
v zhode so svojím 

náboženským 
presvedčením 

60,38 25,31 41,97 13,55 21. 

keď je zle, človek má 
právo urobiť 

čokoľvek, aby sa 
postaral o seba 
a svoju rodinu 

53,71 30,20 56,23 5,76 22. 
 

nedodržiavať zákony 
sa oplatí: za zlým 

skutkom nenasleduje 
trest 

52,80 32,07 60,74 2,04 23. 

Slováci na Slovensku 
sú utláčaní 43,04 32,64 75,84 9,41 24. 

celkom 68,31 12,70 18,59 - - 
 
Pozn.: ? – podiel respondentov, ktorí nevedeli, nemohli, nechceli, alebo odmietli odpovedať (t.j. podiel 
všetkých chýbajúcich odpovedí spolu, t.j. podiel absencií na hodnotení) 
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Tabuľka č. 5: Index anómie 2008 
 

Prejavy anómie 
(výroky) 

Index 
anómie 

(%) 

Štandardná
odchýlka 

(%) 

Variačný 
koeficient 

(%) 

? 
(%) Poradie 

väčšina ľudí sa len 
bezohľadne ženie za 

majetkom 
74,14 21,7 29,9 1,8 1. 

človek sa nikdy 
nedovolá 

spravodlivosti 
69,11 44,5 64,5 2,6 2. 

ľudia dnes nikomu 
a ničomu neveria 68,98 22,7 32,87 1,6 3. 

ulice sú plné zločinov 
a násilia 66,80 26,18 39,33 1,0 4. 

základné hodnoty ako 
slušnosť a poctivosť 
si dnes takmer nikto 

neváži 

66,47 26,6 38,9 1,0 5. 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje 

postavenie 
65,64 27,64 42,05 4,4 6. 

o deti, slabých 
a chorých nie je 
dobre postarané 

65,57 24,2 36,93 3,7 7. 

nad škandálmi, 
podvodmi, násilím, 

nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik 

ani nepohoršuje 

65,43 25,56 39,01 3,1 8. 

ak niekto potrebuje 
pomoc, nikdy ju 

nedostane 
63,03 23,5 37,3 1,6 9. 

v tejto spoločnosti 
neplatia jasné 

a presné pravidlá 
61,83 22,18 35,9 3,3 10. 

slušný a pracovitý 
človek nemá zaistenú 

budúcnosť 
60,87 26,8 44,03 2,9 11. 

úspešný je len ten, 
kto klame a kradne 60,62 28,46 46,92 3,3 12. 

nik nemá istotu, že 
dostane, čo mu patrí 
– výplatu, dôchodok, 

lieky a podobne 

59,82 26,1 43,8 2,3 13. 

politici konajú tak, že 
rozvracajú štát 59,11 25,48 43,18 8,3 14. 
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Prejavy anómie 
(výroky) 

Index 
anómie 

(%) 

Štandardná
odchýlka 

(%) 

Variačný 
koeficient 

(%) 

? 
(%) Poradie 

na úradoch sa nedá 
nič vybaviť bez 
úplatkov alebo 

známostí 

58,71 25,0 41,7 4,6 15. 

väčšina ľudí nekoná 
v zhode so svojím 

náboženským 
presvedčením 

57,17 24,21 42,27 7,4 16. 

vláda nie je schopná 
riešiť ani tie 

najnaliehavejšie 
problémy 

53,82 26,5 49,3 7,0 17. 

keď je zle, človek má 
právo urobiť 

čokoľvek, aby sa 
postaral o seba 
a svoju rodinu 

53,01 27,54 51,98 4,2 18. 

na Slovensku už niet 
nikoho, kto by 

dokázal dať tento 
chaos do poriadku 

52,68 27,86 58,96 7,9 19. 

naša spoločnosť 
nemá dobré 
vyhliadky do 
budúcnosti 

48,52 24,21 49,95 6,7 20. 

na Slovensku sa 
uprednostňujú 

zahraničné záujmy 
pred domácimi 

46,62 22,53 48,24 11,9 21. 

hospodárstvo vôbec 
nefunguje 45,17 23,27 51,44 6,9 22. 

Slováci na Slovensku 
sú utláčaní 42,98 28,36 65,93 4,9 23. 

nedodržiavať zákony 
sa oplatí: za zlým 

skutkom nenasleduje 
trest 

38,24 28,39 74,25 2,3 24. 

celkom 58,61 9,04 15,36 - - 
 

Sociológia 42, 2010, č. 4 311 



Tabuľka č. 6: Index anómie 2001 verzus 2008 
 

Prejavy anómie 
(výroky) 

Index 
anómie 

2001 (%) 
Poradie Index anómie

2008 (%) Poradie ∆ IA 

človek sa nikdy 
nedovolá spravodlivosti 79,31 1. 69,11 2. –10,2 

v tejto spoločnosti 
neplatia jasné a presné 

pravidlá 
77,91 2. 61,83 10. –16,08 

väčšina ľudí sa len 
bezohľadne ženie za 

majetkom 
76,52 3. 74,14 1. –2,38 

ak niekto potrebuje 
pomoc, nikdy ju 

nedostane 
76,06 4. 63,03 9. –13,03 

ľudia dnes nikomu 
a ničomu neveria 75,71 5. 68,98 3. –6,73 

o deti, slabých 
a chorých nie je dobre 

postarané 
74,04 6. 65,57 7. –8,47 

slušný a pracovitý 
človek nemá zaistenú 

budúcnosť 
73,70 7. 60,87 11. –12,83 

politici konajú tak, že 
rozvracajú štát 73,69 8. 59,11 14. –14,58 

vláda nie je schopná 
riešiť ani tie 

najnaliehavejšie 
problémy 

73,61 9. 53,82 17. –19,79 

základné hodnoty, ako 
je slušnosť a poctivosť, 

si dnes takmer nikto 
neváži 

73,29 10. 66,47 5. –6,82 

nik nemá istotu, že 
dostane, čo mu patrí – 

výplatu, dôchodok, 
lieky a podobne 

73,24 11. 59,82 13. –13,42 

na úradoch sa nedá nič 
vybaviť bez úplatkov 

alebo známostí 
71,16 12. 58,71 15. –12,45 

úspešný je len ten, kto 
klame a kradne 70,87 13. 60,62 12. –10,25 

ulice sú plné zločinov a 
násilia 70,57 14. 66,80 4. –3,77 

naša spoločnosť nemá 
dobré vyhliadky do 

budúcnosti 
69,18 15. 48,52 20. –20,66 
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Prejavy anómie 
(výroky) 

Index 
anómie 

2001 (%) 
Poradie Index anómie

2008 (%) Poradie ∆ IA 

hospodárstvo vôbec 
nefunguje 66,84 16. 45,17 22. –21,67 

národnostné menšiny 
zneužívajú svoje 

postavenie 
64,86 17. 65,64 6. +0,78 

nad škandálmi, 
podvodmi, násilím, 

nefungujúcimi 
inštitúciami sa už nik 

ani nepohoršuje 

64,55 18. 65,43 8. 0,88 

na Slovensku sa 
uprednostňujú 

zahraničné záujmy pred 
domácimi 

61,22 19. 46,62 21. –14,6 

na Slovensku už niet 
nikoho, kto by dokázal 

dať tento chaos do 
poriadku 

60,49 20. 52,68 19. –7,81 

väčšina ľudí nekoná 
v zhode so svojím 

náboženským 
presvedčením 

60,38 21. 57,17 16. –3,21 

keď je zle, človek má 
právo urobiť čokoľvek, 
aby sa postaral o seba 

a svoju rodinu 

53,71 22. 53,01 18. 0,70 

nedodržiavať zákony sa 
oplatí: za zlým skutkom 

nenasleduje trest 
52,80 23. 38,24 24. –14,56 

Slováci na Slovensku sú 
utláčaní 43,04 24. 42,98 23. −0,06 

celkom 68,31 - 58,61 - −9,70 
 
Pozn.: všetky farebne vyznačené rozdiely v stĺpci ∆ IA sú štatisticky významné (Studentov t- test) 
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Tabuľka č. 7: Anomické segmenty v r. 2001 a 2008 
 

Anomické segmenty 
2001 

Anomické segmenty 
2008 

Faktor č. 1: RIK (7 prejavov): 
- v tejto spoločnosti neplatia jasné a presné 
pravidlá (0,649) 
- ak niekto potrebuje pomoc, nikdy ju 
nedostane (0,608) 
- slušný a pracovitý človek nemá zaistenú 
budúcnosť (0,588) 
- o deti, slabých a chorých nie je dobre 
postarané (0,586) 
- človek sa nikdy nedovolá spravodlivosti 
(0,568) 
- väčšina ľudí nekoná v zhode so svojím 
náboženským presvedčením (0,554) 
- nedodržiavať zákony sa oplatí: za zlým 
skutkom nenasleduje trest (0,541) 

Faktor č. 1: RIK (6 prejavov): 
- ak niekto potrebuje pomoc, nikdy ju 
nedostane (0,737) 
- človek sa nikdy nedovolá spravodlivosti 
(0,690) 
- o deti, slabých a chorých nie je dobre 
postarané (0,654) 
- v tejto spoločnosti neplatia jasné a presné 
pravidlá (0,644) 
- slušný a pracovitý človek nemá zaistenú 
budúcnosť (0,617) 
- väčšina ľudí nekoná v zhode so svojím 
náboženským presvedčením (0,411) 
 

Faktor č. 2: BSV (5 prejavov): 
- na Slovensku už niet nikoho, kto by dokázal 
dať tento chaos do poriadku (0,716) 
- vláda nie je schopná riešiť ani tie 
najnaliehavejšie problémy (0,706) 
- politici konajú tak, že rozvracajú štát (0,622) 
- naša spoločnosť nemá dobré vyhliadky do 
budúcnosti (0,604) 
- hospodárstvo vôbec nefunguje (0,502) 

Faktor č. 2: BSV (5 prejavov): 
- na Slovensku už niet nikoho, kto by dokázal 
dať tento chaos do poriadku (0,797) 
- vláda nie je schopná riešiť ani tie 
najnaliehavejšie problémy (0,779) 
- politici konajú tak, že rozvracajú štát (0,674) 
- hospodárstvo vôbec nefunguje (0,663) 
- naša spoločnosť nemá dobré vyhliadky do 
budúcnosti (0,581) 

Faktor č. 3: KNN (3 prejavy): 
- ulice sú plné zločinov a násilia (0,715) 
- nik nemá istotu, že dostane, čo mu patrí – 
výplatu, dôchodok, lieky a podobne (0,568) 
- ľudia dnes nikomu a ničomu neveria (0,557) 

Faktor č. 3: ANK (3 prejavy): 
- nik nemá istotu, že dostane, čo mu patrí – 
výplatu, dôchodok, lieky a podobne (0,699) 
- na úradoch sa nedá nič vybaviť bez úplatkov 
alebo známostí (0,679) 
- základné hodnoty ako slušnosť a poctivosť si 
dnes takmer nikto neváži (0,631) 

Faktor č. 4: ABK (5 prejavov): 
- nad škandálmi, podvodmi, násilím, 
nefungujúcimi inštitúciami sa už nik ani 
nepohoršuje (0,716) 
- úspešný je len ten, kto klame a kradne 
(0,567) 
- väčšina ľudí sa len bezohľadne ženie za 
majetkom (0,537) 
- základné hodnoty ako slušnosť a poctivosť si 
dnes takmer nikto neváži (0,468) 
- na úradoch sa nedá nič vybaviť bez úplatkov 
alebo známostí (0,442) 

Faktor č. 4: VEG (4 prejavy): 
- keď je zle, človek má právo urobiť čokoľvek, 
aby sa postaral o seba a svoju rodinu (0,605) 
- väčšina ľudí sa len bezohľadne ženie za 
majetkom (0,559) 
- nad škandálmi, podvodmi, násilím, 
nefungujúcimi inštitúciami sa už nik ani 
nepohoršuje (0,468) 
- úspešný je len ten, kto klame a kradne 
(0,463) 
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Faktor č. 5: PSŽ (3 prejavy): 
- Slováci sú na Slovensku utláčaní (0,788) 
- národnostné menšiny zneužívajú svoje 
postavenie (0,728) 
- na Slovensku sa uprednostňujú zahraničné 
záujmy pred domácimi (0,524) 

Faktor č. 5: KSN (3 prejavy): 
- nedodržiavať zákony sa oplatí: za zlým 
skutkom nenasleduje trest (-0,648) 
- ulice sú plné zločinov a násilia (0,617) 
- ľudia dnes nikomu a ničomu neveria (0,516) 

Faktor č. 6: UPS (1 prejav):  
- keď je zle, človek má právo urobiť čokoľvek, 
aby sa postaral o seba a svoju rodinu (0,791) 

Faktor č. 6: PSŽ (3 prejavy): 
- Slováci sú na Slovensku utláčaní (0,656) 
- národnostné menšiny zneužívajú svoje 
postavenie (0,613) 
- na Slovensku sa uprednostňujú zahraničné 
záujmy pred domácimi (0,583) 

 
Pozn.: Identifikované faktory sú sýtené príslušnými položkami (v zátvorkách sú uvedené tzv. faktorové 
záťaže, t.j. vlastne korelácie s faktorom ako latentnou veličinou). 
 
 
Tabuľka č. 8: Poradie anomických segmentov podľa % vysvetlenej varian-
cie 
 

Anomické 
segmenty  

2001 

Vysvetlená 
variancia 

(v %) 

Anomické 
segmenty 

2008 

Vysvetlená 
variancia 

(v %) 
RIK 12,66 RIK 24,34 
BSV 10,34 BSV 8,23 
KNN 8,67 ANK  6,54 
ABK 8,43 VEG 5,00 
PSŽ 7,05 KSN 4,73 
UPS 4,69 PSŽ 4,42 
spolu 51,85 spolu 53,26 
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