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Recenzovaná publikace představuje nepochybně nejrozsáhlejší (509 stran textu) a nejkomplexnější dílo 
z oblasti sociální patologie nejen na Slovensku. Jedná se o publikaci velmi aktuální vzhledem k tomu, že 
situace ve společnosti je v souvislosti s danou oblastí čím dál složitější a na řešení náročnější. O její 
potřebnosti svědčí to, že předcházející vydání byla vždy rychle rozebrána. Předkládaná publikace, na rozdíl 
od jejího prvého vydání, je mnohem obsáhlejší. O šíři záběru svědčí např. i to, že seznam pramenů činí 
úctyhodných 925 titulů. 
 Práce je členěna celkem do 23 kapitol. Prvá kapitola nese název Sociálna patológia, sociálna deviácia a 
anómia. Jedná se o jakousi úvodní část přibližující základní kategorie daného tématu. Může se zdát, že 
autor (prof. Ondrejkovič) přistupuje k dané problematice příliš ze široka (jedná se o nejobsáhlejší kapitolu), 
ale zato přináší velmi fundovaný, ucelený a důkladný pohled na tyto výchozí a základní kategorie.  
 Ve druhé kapitole nazvané Subkultúra a kontrakultúra se čtenář setkává s velmi důkladným výkladem 
pojmu subkultura v historickém vývoji až po současnost, s různými pojetími včetně dopadů procesu 
globalizace, a to především ve vztahu k mládeži. Je možné diskutovat o tom, do jaké míry tyto úvahy 
spadají do sociální patologie, ale zřetelnou souvislost ukazuje autor v části věnované Cohenově teorii 
subkultury. 
 Třetí kapitola s názvem Problém chudoby ako kategorický imperativ přináší velmi důkladný pohled na 
danou problematiku. Zahrnuje teorie a koncepce chudoby, její příčiny, problematiku sociální inkluze, 
formy a rozsah sociálních nerovností a přibližuje i takové otázky, jako je měření sociálního vyloučení, 
seznam ukazatelů chudoby v zemích EU. 
 Kapitola čtvrtá nese název Násile – společensky nežiaduci jav. Po úvodní všeobecné charakteristice 
násilí a vymezení této kategorie následují části zabývající se násilím u mládeže, násilím na ženách a 
problematikou terorismu. Ta by si možná vzhledem k její závažnosti a aktuálnosti zasloužila více 
pozornosti než jen jeden odstavec.  
 Pátá kapitola mající název Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí obsahově logicky navazuje na 
kapitolu předcházející. Řeč je nejen o tělesném, psychickém týrání, ale i o sexuálním zneužívání a 
syndromu CAN v jeho různých formách.  
 Také šestá kapitola s názvem Násilie v školách obsahově pokračuje v předcházející tématice a věnuje se 
především otázkám šikany v prostředí škol. I obsah následující kapitoly Násilie na pracovisku – bossing se 
bezprostředně váže k předcházejícímu. V uvedených kapitolách se objevuje jistá nejednotnost v termi-
nologii, v používání pojmů šikana, bullyng, mobbing. 
 Další kapitola s názvem Kriminalita a kriminologie přináší velmi fundovaný pohled na kriminalitu 
a vše, co s ní souvisí. Tedy na její podstatu, rozsah, sociální podmíněnost v souvislosti s kriminologickými 
teoriemi i možnosti prevence. Tuto kapitolu možno pokládat za obzvlášť zdařilou.  
 Devátá kapitola nese název Prostitúcia – spoločensky nežiaduci sociálny jav. Představuje celkově 
zdařilé a vyčerpávající pojednání o tomto jevu od jeho historie přes současný stav, její příčiny, formy, 
přístupy společnosti, její důsledky až po možnosti terénní práce v dané oblasti. 
 Desátá kapitola je věnována sexualitě, normám a sexuálním deviacím. Do jisté míry se vymyká celkové 
koncepci tím, že je orientována výrazně psychiatricky a takovéto pojetí by se spíše hodilo do 
psychopatologie než do sociální patologie. 
 Kapitola Konzumácia drog a drogové závislosti, alebo prečo ľudia užívajú drogy zahrnuje i 
problematiku prevence a v této části se do jisté míry překrývá s dalšími kapitolami, kde je o prevenci 
pojednáno. K této kapitole se bezprostředně váže kapitola následující Intoxikácia drogami, problematika 
prvého kontaktu. Je výrazně orientována medicínsky a platí o ní totéž co o kapitole desáté.  
 V pořadí třináctá kapitola je nazvána Resocializácia, formy, metódy, efektívnosť. Začíná možná až 
zbytečně obšírnou a obecnou úvahou o procesu socializace. Za zdařilou pokládám část o formách 
resocializace a především o metodách. Velmi cenné je pojednání o socioterapii a i o práci v terapeutické 
komunitě. Pro sociální patologii je důležitá nejen etiologie, charakteristika, ale také možnosti řešení a 
nápravy. 
 Za zdařilou je možno pokládat i následující kapitolu Nelátkové závislosti. Logické by ale bylo, aby 
předcházela kapitole třinácté a navazovala na drogovou závislost. Byť je v názvu řeč o nelátkových 
závislostech, pojednává pouze o patologickém hráčství, i když dnes již je prokázána řada dalších závislostí 
jako netománie, mobilománie, oniománie ad. 



 Samovražednosť ako spoločensky nežiaduci jav je název další kapitoly. Jedná se o velmi zdařilou a 
fundovanou část publikace, přinášející podrobnou a komplexní analýzu tohoto jevu v rovině obecné i 
specifické (samovraždy žen, mládeže). 
 Kapitola šestnáctá s názvem Predsudky, xenofóbia a rasizmus přináší hlubokou sociologickou a 
sociálně psychologickou sondu do problematiky předsudků jako základu pro utváření životních postojů 
majících charakter intolerance (xenofobie, antisemitismus, rasismus apod.).  
 Všechny zbývající kapitoly v jistém smyslu doplňují a rozšiřují předcházející a bylo by možné o nich 
diskutovat, jestli svým obsahem poněkud nepřesahují rámec samotné sociální patologie jako disciplíny. 
Kapitola sedmnáctá s názvem Sociálne ukazovatele se zabývá původem různých sociálních ukazatelů, 
takovými pojmy, jako je znak, konstrukt, indikátor, sociální statistika na různých úrovních (včetně 
EUROSTATU). Má tedy zřetelně metodologický charakter. Obsah osmnácté kapitoly Mládež ako ohrozená 
sociálna skupina je součástí sociologie mládeže a vzhledem k tomu, že o specifikách sociálně deviantního 
jednání mládeže se mluví v řadě předcházejících kapitol, je možná její zařazení nadbytečné.  
 Podobně je tomu, podle našeho názoru, i s kapitolami Možnosti a medze sociálneho inžinierstva (je o 
něm již řeč v předcházejícím), Možnosti a medze sociálneho lekárstva, Možnosti a medze sociálnej práce 
pri riešení spoločensky nežiaducich javov a Stručný pohľad na súčasný stav rozvoja sociálnej pedagogiky a 
sociálnej práce pri riešení sociálnopatologických javov. Poslední dvě se do jisté míry překrývají. 
O poslední 23. kapitole je možné konstatovat, že její název Spoločensky nežiaduce javy z pohľadu Rómov 
je obsahově naplněn až v samém závěru, protože z větší části je charakteristikou etnika, jeho subkultury, 
socioekonomického postavení, problémů diskriminace, stereotypů. 
 Jistým překvapením pro čtenáře dané publikace může být to, že přes její značnou rozsáhlost v celé práci 
nenajde samostatné pojednání o konzumaci alkoholu a alkoholismu a stejně tak o kouření (nikotinismu) 
jako o velmi důležitých a aktuálních společensky nežádoucích jevech.  
 Z formálního hlediska je třeba ocenit to, že publikace obsahuje jmenný registr a anotace jednotlivých 
kapitol v anglickém jazyce. 
 Závěrem je možné konstatovat, že na tvorbě textu se podílel početný tým (celkem 14 autorů). To je 
vždy složitá záležitost. Přesto se prof. Ondrejkovičovi jako hlavnímu autorovi a editorovi podařilo vytvořit 
text ucelený, odborně fundovaný, vycházející z velmi bohaté bibliografie. V každém případě lze 
konstatovat, že se čtenářům dostává do rukou velmi potřebná a užitečná monografická práce. Lze 
předpokládat, že poznatky, které autoři v publikaci předkládají, zaujmou studenty, učitele, sociální 
pracovníky, sociální pedagogy, další skupiny odborníků a všechny ty, kteří se o sociálně patologickou 
problematiku zajímají.  
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