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Sociologické vydavateľstvo v Prahe vydalo v sociologickej obci už dlhšie 

avizovanú publikáciu Heleny Kubátovej a kolektívu, zameranú na analýzu 

zmien v spôsobe života rôznych generácií v jednom skôr vidieckom regióne 

v Sliezsku – na Hlučínsku. Na Slovensku viacerí, vrátane autora tejto recenzie, 

už dlhšie prostredníctvom prednášok a vystúpení hlavnej autorky sledovali 

prácu na výskume a priebežne boli oboznamovaní s viacerými teoretickými 

východiskami a rámcami projektu, ale aj s niekoľkými predbežnými závermi 

z terénneho výskumu. Kvôli (alebo vďaka) tejto predoboznámenosti 

s projektom sa oveľa ťažšie píše nestranná recenzia knihy, ktorá je výsledkom 

niekoľkoročnej výskumnej práce. A nedajú sa nekonfrontovať pôvodné 

očakávania o knihe s jej výslednou podobou. 

 Popri zostavovateľke a autorke najrozsiahlejšej časti knihy Helene 

Kubátovej prispeli svojimi štúdiami aj František Znebejánek – reflexiou 

histórie Hlučínska a konceptmi kolektívnej pamäti a v spoluautorste 

s Ondřejem Roubalem a Petrou Anýžovou naznačil v ďalších dvoch kapitolách 

teoretické východiská knihy (problémy a teórie modernity, modernizácie 

a modernizačných procesov). Problém vzťahu minulosti a hlučínskej identity 

rozoberá František Zich a samostatnú kapitolu, ktorá obsahuje rôzne štatistické 

údaje o najmä demografickom vývoji a sociálno-ekonomickom profile 

Hlučínska, spracovala Petra Anýžová. K spoluautorom treba prirátať aj trocha 

odstrčených autorov apendixov – Aleša Binara, ktorý spracoval veľmi 

zaujímavú a z dôvodu pochopenia problémov mužskej časti populácie v čase 

vojny a tesne po nej veľmi dôležitú historickú analýzu počtov mužov, po 

rozbití Československa odvedených k rôznym druhom nemeckej armády a ich 

ďalších osudov. Jiří Pavlásek a Lucia Jandová ešte urobili stručnú doplňujúcu 

poznámku k použitým dátam z Českého štatistického úradu. Napriek pomerne 

širokému okruhu spoluautorov je však jadrom a kľúčovou časťou knihy práca 

Heleny Kubátovej, v ktorej rozoberá závery svojho kvalitatívneho, na 

rozhovoroch postaveného výskumu troch generácií obyvateľov Hlučínska. 

 Ako celok má kniha pomerne jasne a logicky vystavanú štruktúru – najskôr 

sú naznačené základné historické súvislosti regiónu, teoretické východiská 

reflektujúce rôzne problémy modernizácie spoločnosti (globalizácia, 

modernizácia, sekularizácia či industrializácia), prípadne teórie kolektívnej 

identity a pamäti, po čom nasleduje naznačenie základných štatistických 

a demografických kontextualizujúcich údajov, ktoré umožňujú lepšie pochopiť 

situáciu v tomto regióne. A až po týchto pohľadoch z diaľky, od pracovného 

stola a kancelárií nasleduje hlavná časť knihy, ktorá sa pokúša na základe 
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veľkého množstva viac alebo menej štruktúrovaných rozhovorov poukázať na 

odlišnosti niektorých základných aspektov života v troch generáciách 

obyvateľov Hlučínska – najmä v sfére rodinného, pospolitého, pracovného 

a náboženského života. Jasnosť a logickosť vystavania knihy však koliduje 

s obsahom, kde, pravdepodobne z dôvodu rôznych autorov a ich rôznych 

prístupov a východísk, dochádza k častému opakovaniu tých istých faktov, 

alebo odkazom na tie isté teórie bez väčšej väzby na iné časti knihy.  

 Všeobecne možno konštatovať, že kniha má, napriek rozdeleniu do štyroch 

kapitol, v podstate len dve hlavné časti. Prvá, ktorá by sa dala označiť ako 

kontextualizujúca výskum, je zložená z časti historicko-štatistickej a časti 

teoretických východísk (kapitoly 1 a 2) a možno k nej prirátať aj dva apendixy 

(o príslušníkoch ozbrojených síl z Hlučínska v rokoch 1939 – 1956 

a poznámku k štatistickým dátam). Druhá časť, tvoriaca takmer dve tretiny 

celej knihy, je práve časť napísaná Helenou Kubátovou, zameraná na terénny 

výskum – vysvetľuje použitú metodológiu aj s rizikami jednotlivých použitých 

postupov a prezentuje výsledky samotnej analýzy dát zozbieraných v prostredí 

Hlučínska v rokoch 2011 – 2014, k čomu možno prirátať aj prílohy, ktoré 

ukazujú na použité výskumné nástroje, ako aj na grafické zhrnutie výskumu 

premien a stability spôsobu života. V podstate až v tejto druhej časti čitateľ 

pochopí viaceré miesta a odkazy v časti prvej, až tu môže oceniť ich zmysel, 

pretože bez druhej časti pôsobia viaceré kapitoly z prvej časti trocha 

samoúčelne. 

 Knižka sa podľa slov hlavnej zostavovateľky a autorky zaoberá tým, ako sa 

na Hlučínsku „v priebehu troch generácií (z)menil pospolitý, pracovný, rodinný 

a náboženský život“. (s. 12) Ako dodáva, zahŕňa v podstate obdobie 

šesťdesiatich rokov nasledujúcich po druhej svetovej vojne. Takto nastavený 

prísľub knižka však svojím usporiadaním a trocha aj obsahom čiastočne 

nesplní, a to z viacerých dôvodov. Historicky sa totiž hneď prvé časti venujú 

regiónu Hlučínska v oveľa vzdialenejšej minulosti, v podstate až od 5. storočia 

spojeného s vytlačením germánskych kmeňov Slovanmi či neskôr územnými 

presunmi medzi Rakúskom a Pruskom v 18. storočí. Dokonca aj časť 

štatistických údajov o demografických zmenách a rodinnom správaní 

obyvateľov sa vo viacerých prípadoch vracia až do 19. storočia. Úvodné 

historické a štatistické analýzy v podstate dávajú možnosť čitateľovi si 

vytvárať vlastný interpretačný rámec neskôr prezentovaných výpovedí 

obyvateľov Hlučínska. V istom ohľade sa ešte pred prečítaním výpovedí 

Hlučíňanov dozvie o ich historickom vývoji možno aj viac, ako vedia oni sami, 

čím sa čitateľ dostáva do istej superiórnej a expertnej pozície oproti 

obyvateľom regiónu, o rekonštrukciu sveta ktorých by v knihe malo primárne 

ísť. Na jednej strane to môže byť pre čitateľa výhoda a takéto usporiadanie 

kapitol je v súlade s bežnými postupmi pri písaní prípadových štúdií. Z iného 
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hľadiska však vzniká otázka, prečo je na začiatku knihy jej predmet zúžený, ak 

obsah knihy ponúka oveľa viac? Teda ak si dáva kniha širšie ambície, mala by 

ich už v úvode explicitnejšie naznačiť, a tak naviesť čitateľa na líniu výkladu 

knihy. 

 Iným a z hľadiska očakávaní úvodom motivovaného čitateľa asi aj 

závažnejším problémom je formulácia názvu knihy, ale aj jej predmetu. 

Medzigeneračná premena, prípadne prísľub analýzy zmien v priebehu troch 

generácií naznačuje, akoby šlo o dlhodobý, skôr asi longitudinálny panelový 

výskum v priebehu troch generácií. Toto čiastočne napĺňa kapitola 

sumarizujúca demografické a socio-ekonomické zmeny regiónu. No hlavná 

časť výskumu je zameraná na momentálny časový výsek zo života troch 

generácií ľudí, ktorých životné skúsenosti, ideály a hodnoty sú vzájomne 

porovnávané. Tento posun, hoci môže pôsobiť ako drobnosť, má však závažné 

metodologické dôsledky. Totiž pri medzigeneračnom presune alebo prenose sa 

sleduje zmena významov, hodnôt podobne ako dynamický proces sledovaný 

v akcii počas prenosu a so snahou zachytiť, ako sa mení v rôznych historických 

kontextoch. Pri porovnávaní rozdielov medzi generáciami v tom istom 

časovom momente, na čom je postavená analýza v knihe, však toto nie je. 

A okrem toho v nej nedokážeme odfiltrovať faktor veku respondenta, ako ten 

ovplyvňuje myšlienkový a hodnotový svet respondenta. Teda neberie do úvahy 

to, že istým historickým vedomím, istými hodnotami a skúsenosťami sú menej 

vybavení mladší ľudia, rovnako ako s vyšším vekom a životnými skúsenosťami 

sa zasa vytrácajú iné isté vlastnosti a hodnoty spájané v akomkoľvek historic-

kom a civilizačnom období s mladosťou. Inými slovami, kniha síce naznačuje 

v úvodných častiach rôzne historické zmeny a rôzne historicko-spoločensko-

ekonomické kontexty, v akých žili rôzne generácie obyvateľov Hlučínska, no 

jadro knihy porovnáva rozdielne spôsoby života a ich hodnotových svetov 

troch generácií v aktuálnej súčasnosti: 1. najstaršej, ktorá sa narodila počas 

vojny alebo tesne po nej (povojnová generácia), 2. generácie, ktorá dospievala 

v priemyselnej spoločnosti prvej modernity, kombinovanej s druhou moderni-

tou (socialistickej generácie), 3. generácie, ktorá prežívala svoje vnímavé roky 

v rýchlo nastupujúcej druhej moderne (ponovembrová generácia). 

 Druhou otázkou alebo poznámkou, ktorá môže čitateľovi napadnúť, je 

problém zovšeobecňovania záverov o regióne. Samozrejme, všetky dáta boli 

zozbierané v regióne, alebo sa regiónu týkajú, aj porovnania štatistických 

údajov sú robené ako porovnanie celoštátneho priemeru a priemeru za okres 

Hlučín. Odlišnosti v štatistikách medzi regiónom a celorepublikovým 

priemerom spolu s kvalitatívnymi popismi Hlučínska však vedú k vykresleniu 

regiónu ako pomerne špecifického a v podmienkach ČR netypického. Hoci nie 

všetky opísané charakteristiky a údaje sú naozaj úplne jedinečné. Predpokla-

dám, že podobné charakteristiky (miera religiozity, vzdelanosť, rurálnosť, 
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zvyklosti, dôležitosť rodiny a podobne) by sa dali nájsť aj v iných menej 

urbanizovaných regiónoch ČR. Samozrejme je jasné, že kniha sa zaoberala 

výskumom Hlučínska, no pri porovnávaní by bolo dobré porovnávať údaje 

nielen s abstraktným priemerom za ČR, ale aj s podobnými inými neurba-

nizovanými regiónmi. Lebo až tak by sme mohli skutočne identifikovať, ktoré 

sú jedinečné a špecifické znaky spôsobu života na Hlučínsku. 

 Asi nemá význam podrobne opisovať štruktúru knihy, metodiku výskumu 

a závery, ku ktorým autori dospeli, to všetko je obsiahnuté v pomerne obsiahlej 

a výpovede obyvateľov pomerne podrobne reprodukujúcej knihe. Ale ako 

účastníkovi viacerých prednášok Heleny Kubátovej, v ktorých hovorila 

o priebehu a predbežných výsledkoch projektu, mi v knihe veľmi silne chýbala 

jedna vec. Pluralita metód kvalitatívneho výskumu. Jadrom knihy aj analýz 

Heleny Kubátovej sú totiž v podstate len analýzy individuálnych rozhovorov 

s príslušníkmi troch generácií obyvateľov regiónu. Množstvo poznatkov 

získaných z pozorovania života rodín, obcí, susedstiev a podobne, ako aj 

postrehy z terénnych poznámok sú v podstate len naznačené v časti 

približujúcej metódu a oboznamovanie sa s terénom. Kvalitatívny prístup bol 

teda redukovaný na jednu metódu, čo je síce čiastočne spôsobené aj témou 

knihy, no pre zvedavého čitateľa to môže byť na škodu. 

 Z hľadiska metodológie je však asi najprínosnejšou časťou sebareflexia – 

metodologická aj hodnotová – hlavnej autorky. Metodológii sa venuje v časti 3. 

Napríklad v kapitole 3.2.3. naznačuje u nás pomerne neštandardný, ale o to 

zaujímavejší spôsob vytvárania hodnotových preferencií samotnými 

respondentmi, keď mohli usporiadavať kartičky s rôznymi hodnotami nielen 

hierarchicky a vertikálne, ale v prípade potreby ich mohli usporiadavať aj 

horizontálne, prípadne aj dopĺňať vlastné osobné priority. Podobne je pre 

čitateľa veľmi podnetné, že autorka priznáva rôzne obmedzenia použitých 

výskumných metód a riziká výberu respondentov. Hoci sa čiastočne opierala 

o metódu sériovej snehovej gule, teda nabaľovania nových respondentov na 

základe odporúčaní iných, otvorene priznáva, aké prvky negatívneho 

vymedzovania sa a odhovárania od nežiaducich respondentov táto metodika 

obsahuje a aké môže mať dôsledky na nasýtenosť vzorky. Veľmi poučné pre 

ľudí snažiacich sa pracovať s kvalitatívnymi metódami, ale nielen pre nich, je 

kapitola 3.5. opisujúca kontexty rozhovorov, kde sa autorka otvorene priznáva, 

ako náročné bolo realizovať individuálne rozhovory v téme, týkajúcej sa života 

regiónu. A je len škoda, že nevyužila potenciál situácií, keď sa zhromaždila aj 

širšia rodina a susedia, čo by umožnilo veľmi zaujímavý skupinový rozhovor, 

ktorý by na rozdiel od individuálnych rozhovorov umožnil tiež sledovanie 

dynamiky hodnotovej zmeny počas diskusií či vyjednávanie o obsahu 

individuálnej (ale aj skupinovej) pamäti. V tejto časti tiež upozorňuje na 

dôležitosť terénnych poznámok, no tiež na dôležitosť uvedomiť si vysokú 
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mieru reciprocity, ale aj asymetrickosti vzťahu medzi výskumníkom 

a respondentmi v takýchto kvalitatívnych rozhovoroch.  

 Aj časť 3.6., v ktorej autorka sebareflexívne uvažuje nad rolou sociológa 

ako subjektu výskumu s vlastným hodnotovým a svetonázorovým svetom, je 

to, čo dodáva tejto knihe punc výrazne odlišnej od rozšírenej sociologickej 

spisby, ktorá sa len zriedka otvorene vysporiadava s takýmito dilemami 

a výskumnými problémami. 

 Na záver by sa dala na knihe oceniť jej ešte jedna dôležitá črta. Tou je veľké 

množstvo ukážok z rozhovorov zachytených v komplexnejších celkoch, 

zvyčajne obsahujúcich aj otázku. Tieto ukážky sa môžu stať zdrojom dát aj pre 

iných výskumníkov, ktorí potrebujú poznať pri určitých témach subjektívne 

interpretácie rôznych ľudí z rôznych vekových kategórií. Takto sa dajú použiť 

mnohé príklady z knihy ako ilustrácie vzťahu ľudí z rôznych generácií 

k predmanželskému sexu, k tomu, čo je a čo nie je hriech, ako sami popisujú 

svoj vzťah k chodeniu do kostola či s nezosobášenému súžitiu. Alebo napríklad 

v knihe môžeme nájsť množstvo ukážok, ako ľudia s dvojakým občianstvom 

hovoria o význame druhého občianstva pre ich osobný alebo profesionálny 

život či pre osobnú identitu. Obrovské množstvo takýchto výpovedí k naj-

rôznejším sféram ich životov je to, čo dáva knihe skutočnú šťavu a autentic-

kosť. 
 

Miroslav Tížik 

Sociologický ústav SAV, Bratislava 

 

 

 

 

 


