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Monografia Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy ponúka čitateľovi šesť 

zaujímavých príspevkov, v ktorých sa kladie dôraz na sociologickú analýzu vybraných 

aspektov ekonomického života. Editori publikácie Daniel Gerbery a Roman Hofreiter 

v úvode upozorňujú na to, že ekonomické konanie je špecifickým typom sociálneho 

konania, ktoré je pevne zasadené do sociálnych štruktúr a vzťahov. Záujem o vzťahy 

spoločnosti a ekonomiky rezonuje najmä v čase ekonomickej krízy rovnako silno 

v oboch vedných disciplínach. Základnou motiváciou pre vznik publikácie bola snaha 

analyzovať súčasný ekonomický vývoj prostredníctvom nového jazyka ekonomickej 

sociológie, ktorý umožňuje reflektovať tak dôsledky krízy, ako aj ďalšie kolektívne  

riziká v súčasnosti. Autori sa preto snažia systematizovať teoretickú výbavu súčasnej 

ekonomickej sociológie a predstaviť čitateľovi špecifický teoretický prístup k jej 

základnej otázke – otázke vzniku a pretrvávania sociálneho poriadku trhu.  

 Prvý príspevok predstavuje skok priamo do epicentra základných otázok 

ekonomickej sociológie. Roman Hofreiter sa v príspevku Utváranie sociálneho 

poriadku trhu: pohľad ekonomickej sociológie venuje predovšetkým otázkam vzniku 

a pretrvávania sociálneho poriadku trhu a problému neistoty. Fungovanie trhových 

mechanizmov vníma autor ako nesamozrejmé a zdanlivo nestranný trhový poriadok – 

jeho každodenné fungovanie a procesy utvárania – prezentuje ako dôležitý predmet 

sociologických skúmaní. Na základe skúmania bežných aktivít aktérov v týchto 

procesoch je možné ilustrovať, ako sa rôzne inštitúcie a sociálna štruktúra v ekonomike 

utvárajú, udržujú, či menia. Utváranie sociálneho poriadku trhu ako miesta pre stabilnú 

výmenu zároveň úzko súvisí s problémom neistoty. Aktéri konajú v situáciách, ktoré 

charakterizuje relatívne vysoký stupeň komplexnosti a nepredvídateľnosti dôsledkov 

vzhľadom na budúci vývoj udalostí. Zvládnutie situácie neistoty, resp. prekonávanie 

neistoty je možné riešiť utváraním dostatku dôvery a integrovaním konania aktérov za 

týmto účelom. Sformovanie sociálneho poriadku trhu znamená, že v prípade určitej 

komodity alebo služby sa opakovaná výmena stane samozrejmou, a tak môžeme 

hovoriť o vzniku trhu. (s. 26) Zároveň tiež môžeme ďalej skúmať, prečo 

v hospodárstve vznikajú, pretrvávajú a zanikajú niektoré inštitucionalizované prvky a 

štruktúry, ktoré sa viažu na efektivitu opakovaných výmen. Ako autor naznačuje, 

fungovanie pravidiel je závislé od životaschopnosti vzniknutého trhového poriadku, 

ktorý má za cieľ predovšetkým riešenie problému nedostatku (kontext selekcie 

pravidiel trhového poriadku). Úplne neregulovaná súťaž by mohla viesť k neochote 

aktérov zúčastniť sa výmeny, utváranie a fixácia pravidiel na druhej strane vnáša 

pravidelnosť do konania aktérov a podporuje dlhodobú spoluprácu na trhu. Formovanie 

sociálneho poriadku trhu a skúmanie opakovanej výmeny na trhu sú preto centrálnymi 

otázkami ekonomickej sociológie. (s. 41) 

 Druhý príspevok predstavuje dôkladnú analýzu spoločných počiatočných tém 

sociológie a ekonómie. Obdobie prechodu od tradičných spoločností k moderným 

industriálnym spoločnostiam bolo charakteristické predovšetkým zmenami v 

spoločenskej a ekonomickej oblasti. Preto nie je náhoda, že v prácach klasikov 
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sociológie ako A. Comte, E. Durkheim, M. Weber, K. Marx a ich nasledovníkov sú 

ekonomické témy mnohopočetne zastúpené. Naša popredná znalkyňa dejín svetovej 

sociológie Dilbar Alieva v štúdii Politická ekonómia ako predzvesť sociológie 

a náhrada za ňu orientuje našu pozornosť práve na obdobie počiatkov vzniku a 

inštitucionalizácie sociológie ako špecifického vedného odboru. Politickú ekonómiu 

a jej hlavného predstaviteľa Adama Smitha predstavuje ako dôležitý predsociologický 

kontext skúmania otázok súvisiacich so sociálnou sférou. Po prečítaní štúdie sa môže 

zdať až neuveriteľné, koľkých dôležitých sociologických tém sa A. Smith vo svojej 

práci dotkol a ako priamo či nepriamo inšpiroval prvé významnejšie sociologické texty. 

V Smithovej predstave o svete, v ktorom spoločnosť funguje ako ekonomický stroj 

pohybujúci sa prostredníctvom mechanizmu trhu (s. 53), sa okrem iného vytvára aj 

základ sociálneho rozvrstvenia. To je určené podľa formy vlastníctva (práca, kapitál, 

pôda) a s ním spojeného pôvodu príjmov (mzda, zisk, renta). Tým sa potom odlišujú tri 

základné stavy – majitelia pôdy, vlastníci kapitálu a námedzní robotníci, ktorí sú 

zároveň hlavnými aktérmi spoločenského a politického diania vo vznikajúcom 

kapitalistickom ekonomickom systéme. (s. 56-57) Presvedčením, že akákoľvek 

štruktúra sa formuje len na základe prebiehajúcich procesov (s. 60), Smith dáva do 

popredia ďalší dôležitý sociologický fenomén – problém deľby práce. Práve deľba 

práce sa neskôr stáva ústrednou témou klasikov sociológie, ako boli K. Marx a E. 

Durkheim. Inšpirácia slovníkom fyziky a fyzikálnymi analógiami sa zas výraznejšie 

prejavila u A. Comta. Na rozdiel od motívu sledovania vlastného záujmu (egoizmus) 

však Comte dáva do popredia mravnú prirodzenosť jednotlivcov (altruizmus). Ako 

však autorka upozorňuje, i keď si A. Smith vybral ako hlavný motív konania 

sledovanie vlastného záujmu, nebolo by správne nespomenúť, že v iných prácach po 

sebe zanechal oveľa komplexnejší obraz človeka. V ľudskej osobnosti tak podľa neho 

spolu súperia sebeláska verzus blahovôľa (s. 71-73), resp. zištná povaha človeka verzus 

jeho zmysel pre mravnosť. V tejto súvislosti zaviedol pojem tzv. nestranného 

pozorovateľa ako faktora spoločensky vhodného usmerňovania motívov ľudského 

konania. (s. 80) Prepojenie so slovníkom neskorších interakcionistických prístupov je 

pri tomto pojme taktiež očividné. 

 Tretia štúdia Ekonomika a spoločnosť: koncept „embeddedness“ a jeho rola 

v ekonomickej sociológii od Daniela Gerberyho predstavuje dôležitý teoretický pojem 

v súčasnej ekonomickej sociológii – pojem ukotvenia. Do spoločenských vied ho 

pôvodne priniesol Karl Polanyi v 40. rokoch minulého storočia. Polanyi videl 

ekonomické konanie predovšetkým ako konanie ukotvené v neekonomických 

inštitúciách a vsadené do existujúcej sociálnej štruktúry. Vzťah ekonomiky 

a spoločnosti pritom vnímal dynamicky, čo značí, že miera pevnosti ukotvenia môže 

kolísať od slabého k silnému ukotveniu ekonomického konania v neekonomickom, 

resp. spoločenskom kontexte. (s. 86) V tomto svetle Polanyi chápal koncept ukotvenia 

gradualisticky – pôvodné netrhové spoločnosti ako spoločnosti so silným stupňom 

ukotvenia ekonomického konania (ekonomická výmena závislá od tradície, zvykov, 

náboženských praktík a pod.) a naopak, súčasné trhové spoločnosti podľa neho 

charakterizuje neukotvenosť ekonomických aktivít. Na základe tohto presvedčenia 

označuje súčasný stav ako stav, v ktorom „namiesto ekonomiky ukotvenej v sociálnych 

vzťahoch sú sociálne vzťahy ukotvené v ekonomickom systéme“. Zdá sa teda, že došlo 
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k veľkej rošáde, pri ktorej ekonomika, resp. ekonomické konanie zdvíha kotvy vnorené 

do sociálnych inštitúcií a vzťahov. Ekonomika teda začína fungovať autonómne podľa 

vlastných pravidiel, bez potreby ukotvenia v sociálnom kontexte. Možno tiež 

konštatovať, že ekonomika si prispôsobuje fungovanie spoločnosti na svoj vlastný 

obraz, a to sa odráža najmä v procesoch, ako sú zmeny vo výrobe, utváranie fiktívnych 

komodít, vznik trhového vzorca a inštitucionálna separácia. (s. 89-90) Gerbery tiež 

analyzuje, akými rôznymi teoretickými aj významovými posunmi prešiel pôvodný 

pojem ukotvenia, ako sa jeho význam ustálil a ako ho môžeme aplikovať v súčasnosti. 

 Martin Nový sa svojím príspevkom Realita konceptu a iluze reality: Ke kritickému 

založení Adornovy sociologie pridáva k autorom detailne skúmajúcim odkaz v dielach 

významných postáv sociológie a ekonómie. V príspevku venovanom teoretickej 

koncepcii T. Adorna analyzuje pojmy a prístupy relevantné z hľadiska ekonomickej 

sociológie. Ako jeden z najznámejších nasledovníkov K. Marxa vyzdvihuje Adorno 

jeho kritiku politickej ekonómie. Spoločnosť chápe predovšetkým ako odpoveď na 

riešenie prvoradého ľudského problému – problému prežitia. S ním sú potom prepojené 

vzťahy výmeny, trh a najmä to, čo sa skrýva za ich fungovaním. Základné charakteris-

tiky Adornovho prístupu pritom súvisia s historicitou sociologického poznania a so 

záujmom o dialektické uchopenie empirickej sociálnej reality, v ktorom spoločnosť 

existuje ako objekt a zároveň subjekt. (s. 126) Zároveň nevníma spoločnosť staticky, 

ale skôr ako procesy – teda ako totalitu obsahujúcu v sebe tak funkcionálne, ako aj 

dynamické elementy. (s. 109-110)  

 V štúdii Gabriely Lubelcovej Ekonomická dimenzia občianskej spoločnosti ako 

základ novej ekonomickej kauzality môžeme nájsť kritické zamyslenie sa nad 

preceňovaním významu ekonomického rastu a nad paradoxmi vývoja modernej 

ekonomiky. Sprievodnými javmi sú negatívne sociálne dôsledky, najmä pokiaľ ide o trh 

práce a zamestnanosti, ktoré autorka detailne opisuje. V tejto súvislosti nám poskytuje 

stručný prehľad etáp spoločensko-ekonomického vývoja moderných spoločností 

s dôrazom na ich kritické body a nepriaznivé dôsledky. V dôsledku toho sa konštruuje 

nový rozšírený model ekonomickej kauzality, v ktorom k sektorom trhovej a verejnej 

ekonomiky pribúda občiansky sektor. Práve ten má prostredníctvom sociálnej 

ekonomiky a sociálnych inovácií ambíciu pevnejšie ukotviť ekonomiku 

do spoločenského kontextu. (s. 138) Sociálna ekonomika je vo všeobecnosti 

charakteristická prepájaním sociálnych a ekonomických cieľov. (s. 143) Autorka ďalej 

ponúka podrobný prehľad sociálnych a ekonomických dimenzií sociálnej ekonomiky, 

ktorú charakterizuje ako oblasť inovatívnych podnikateľských modelov orientovaných 

na sociálne ciele. (s. 155) 

 Posledným príspevkom v monografii venovanej ekonomickej sociológii je text 

Mariána Kiku Riadenie ľudí v období transformácie podniku. Autor opisuje 

transformačné zmeny po roku 1989 na Slovensku a ich dopad na riadenie ľudí 

v podniku v priebehu dvoch etáp – počas privatizácie a po vstupe zahraničného 

strategického partnera. Ide teda najmä o veľké štátne podniky, ktoré sa po transformácii 

zmenili na akciové spoločnosti so zahraničnou kapitálovou účasťou. Východisko tvorí 

širšia analýza transformačných zmien a ich dopady na privatizáciu, vstup strategických 

partnerov a prax v oblasti riadenia ľudí (sedem vybraných hlavných oblastí). 

Výskumné zistenia sú veľmi zaujímavé a detailne opísané. Zo záverov vyplýva, že pri 
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privatizácii išlo o zmeny intuitívnejšie, pomalšie a postupné, po vstupe strategických 

partnerov nastala takpovediac kolonizácia podnikov novou a vyspelou podnikovou 

kultúrou a novými prístupmi k riadeniu, ktoré sprevádzali rýchle, rozsiahle, viac 

štruktúrované a hlbšie zmeny. 

 Záverečnú časť knihy tvorí zamyslenie sa nad novými výzvami ekonomickej 

sociológie, ktoré kladú dôraz na spoločenský kontext ekonomického konania. 

Publikované štúdie načrtli smer analýzy niekoľkých zaujímavých problémových 

oblastí, ako sú podmienky utvárania sociálneho poriadku trhu, problém ukotvenia 

ekonomického konania, otázka sociálnych podnikov či sociálnych inovácií. Okrem 

toho nasmerovali našu pozornosť aj do blízkej a vzdialenejšej minulosti a predstavili 

nový pohľad na stále aktuálne diela klasikov. Autori nás vo svojich textoch upozorňujú 

na úskalia kritického uvažovania o rôznych prepojeniach sociológie a ekonómie a 

o problémoch ekonomickej sociológie. Zároveň čitateľom predstavujú aktuálnu 

teoretickú výbavu na analýzu súčasných ekonomických a spoločenských zmien. Mo-

nografia je preto zaujímavým a inšpiratívnym príspevkom do diskusie o súčasnej 

podobe vzťahu spoločnosti a ekonomiky tak pre sociológov, ako aj ekonómov. 
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