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európska únia v postojoch a názoroch mladých 
ľudí na slovensku

The ICCS 2009 international research studies how young people in various countries are getting ready 
to take on their civil roles in the 21st Century. This study shows a research on the attitudes of 14 year 
old Slovak pupils (sample of 2970 respondents) to Europe and to the European Union. The goal was to 
find answers to the following question:  „What is the attitude of Slovak pupils to Europe and to European 
Union?“  The attitude of Slovak pupils to the Europe and the European Union is very open, they are 
interested in EU affairs and appreciate EU‘s contribution to the development of the Slovak society in all 
monitored areas. 
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Úvod

Už viac ako dekádu sú realitou programy posilňovania a podpory občianskej participácie 
mládeže (Youth in Action)2, ktoré reagujú na oprávnenú obavu európskych politických elít, že 
mladí občania Európy strácajú záujem venovať sa verejným otázkam. Ako sa to zdôrazňuje 
v koncepcii medzinárodného výskumného projektu MyPlace3, súčasnú generáciu mladých ľudí 

1 Korešpondencia: Prof. Ladislav Macháček, CSc., Fakulta sociálnych vied, Katedra politológie, UCM, Bučianska 4/A, 
917 01 Trnava, Slovenská republika. E-mail: ladislav.machacek@ucm.sk

2 For examples YOUTHFOREUROPE.EU was designed to respond to the growing interest of young people, youth groups 
and organizations for active participation in international projects on European level. It is a platform based on the expec-
ted evolution of the European Youth policy with regards on young people‘s own European experience and the „Youth in 
action“ programme (2007 – 2013).

3 MYPLACE je skratka pre Memory Youth Political Legacy And Civic Engagement (Pamäť, mládež, politické dedičstvo a ob-
čianska angažovanosť). Projekt skúma, ako vplývajú tiene totalitarizmu a populizmu v Európe na utváranie sociálnej participácie 
mladých ľudí. Je to mnohodimenzionálny integratívny projekt FP7 financovaný v rámci výzvy Spoločenské a humanitné vedy za 
rok 2010, „Demokracia a tiene totalitarizmu a populizmu: európske skúsenosti“. Spája konzorcium 16 výskumných inštitúcií zo 
14 európskych krajín, ako aj 14 zainteresovaných verejných inštitúcií (múzeá, mimovládne organizácie, archívne a dokumentačné 
strediská). Koordinačnou inštitúciou je Univerzita vo Warwicku. Koordinátorkou je prof. Hilary Pilkingtonová (Katedra socio-
lógie). Partnerom projektu sú okrem iných aj Manchesterská metropolitná univerzita (Spojené kráľovstvo), Tallinnská univerzita 
(Estónsko), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Brémska univerzita (Nemecko), Jenská univerzita (Nemecko), Východofín-
ska univerzita (Fínsko), Juhodánska univerzita (Dánsko), ISCTE, Inštitút Lisabonskej univerzity (Portugalsko), „Region“, Uľja-
novská štátna univerzita (Ruská federácia), Daugavpilská univerzita, (Lotyšsko), Kaukazské výskumné strediská zdrojov (Gruzín-
sko), Inštitút spoločenských vied Iva Pilara, Zagreb (Chorvátsko), Univerzita Pompeu Fabra, Barcelona (Španielsko), Debrecínska 
univerzita (Maďarsko), Aténska univerzita Panteion (Grécko). Projekt bude prebiehať od 1. júna 2011 do 31. mája 2015. 
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spája skúsenosť, že vyrastali v Európe, v ktorej zväčša neexistujú pravičiarske ani ľavičiarske 
autoritatívne režimy. Chýba im aj bezprostredná spomienka na studenú vojnu a s tým spojené 
obavy a predsudky, ktoré rozdeľovali Európu, či priama skúsenosť života v komunistickom, 
autoritatívnom alebo fašistickom politickom režime. Zároveň ich spája skúsenosť, že vyrastali 
v prvej globálnej hospodárskej kríze v období po druhej svetovej vojne, ktorá by podľa všetkého 
mohla poskytnúť extrémnej pravici úrodnú pôdu na svoje „posilnenie“.  

V súčasnom kontexte ekonomického hospodárskeho poklesu sa čoraz väčšmi zviditeľňujú 
politické strany a hnutia extrémnej pravice. Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 20094 
získali pravicové extrémistické politické strany značnú podporu vo viacerých členských štátoch 
EÚ. Podarilo sa im preniknúť do parlamentnej reprezentácie aj v krajinách, kde sa predtým stre-
tli s malým úspechom (napr. Jobbik v Maďarsku). Sociologické výskumy v Čechách (Bartos, 
F., 2012), ale aj na Slovensku potvrdzujú, že istá malá časť generácie mladých ľudí je náchyl-
ná akceptovať radikálne politické riešenia menšinových politík (osobitne v prípade imigrantov 
a azylantov, ako aj rómskej komunity).

Cieľom našej štúdie je analyzovať názory a postoje mladých ľudí na problematiku vzťahu 
európskej a národnej identity, ktoré sú výsledkom procesov európskej integrácie po vstupe Slo-
venska do Európskej únie (2004 až 2009). To má svoj význam v súčasnosti  s prihliadnutím na 
riešenie ekonomickej a finančnej krízy v EÚ, v ktorej situácii sa vždy viac  stretávame s prejavmi 
intolerantnosti k tým občanom, ktorí migrujú za prácou a vzdelaním v podmienkach slobodného 
pohybu pracovníkov na pracovnom trhu EÚ.  

európska identita vo výskume mladej generácie

Už v prvom momente po roku 1989 bolo zrejmé, že transformácia a modernizácia slovenskej 
spoločnosti sa bude spájať s európskou integráciou. Ako to konštatuje L. Jamiesonová “Since 
the 1970s, the idea of European citizenship and a ‘People’s Europe’ has been promoted by poli-
ticians, intellectuals and bureaucrats of the European Community. She emphasizes that it can be 
“useful to distinguish the possibility of a European identity as a type of supra-national identity 
from a sense of European citizenship, a citizenship identity rather than a national identity…” 
(Jamiesson, L., 2002: 509). Zložky európskej integrácie – politicko-občianska, sociálno-eko-
nomická a vojensko-bezpečnostná – sú permanentne prítomné v systémových zmenách našej 
spoločnosti. Náročný proces etablovania sa Slovenskej republiky v Rade Európy (ľudské a ob-
čianske práva), asociovanie a uchádzanie sa o riadne členstvo v Európskej únii (ekonomicko-so-
ciálny aspekt európskeho občianstva), ako aj príprava na vstup do NATO (vojensko-bezpečnost-
ná stránka euroobčianstva) nechápali občania SR vždy ako vzájomne prepojené a podmienené 
dimenzie jednotného procesu európskej integrácie (Bunčak – Piscová, 2000, Roško, 2002).

K. Newton a A. Bosch (1994) vo výskumnej správe o vývoji postojov občanov deviatich 
a neskoršie dvanástich krajín ES k legitimizácii tejto formy európskej integrácie za obdobie 
17 rokov konštatujú, že výsledky sú pre výskumníka frustrujúce svojou neurčitosťou. Podľa 
autorov neplatí Ingelhartova hypotéza o esencialite ekonomických faktorov v akceptácii integ-
račných procesov v Európe. Občania viacerých európskych krajín oceňovali v celom priebehu 

4 http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/spravy/davm024/prvovolici-aj-preview-20100126.pdf
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európskej integrácie ani nie tak ekonomické či sociálne faktory, ale predovšetkým také hodnoty 
ako bezpečnosť a mier v Európe. Správne sa teda zdôrazňuje previazanosť všetkých známych 
európskych inštitúcií, a preto aj EÚ bola a je pre nich tiež zárukou európskej bezpečnosti a mieru 
na kontinente. 

V reprezentatívnom výskume Sociologického ústavu SAV, ktorý sa uskutočnil v lete 1995 na 
Slovensku (N = 890 respondentov) spoločne s výskumom v Česku (N = 1200) a Poľsku (N = 
2000), sme mohli už konštatovať pozitívne zmeny v názoroch a postojoch občanov v prospech 
európskeho integračného procesu. Platí to aj pri vyhodnotení celkovej podpory vstupu do NA-
TO,5 ktorá na začiatku – napr. v porovnaní s Poľskom – dosahovala oveľa menšiu úroveň ako EÚ 
(Macháček, 2002). V osobitnom sociologickom výskume mladých ľudí vo veku 15 – 26 rokov, 
žijúcich v 8 krajských mestách Slovenska (Macháček 2002), sa obdobne preukázali výrazne 
pozitívne postoje a názory k otvoreniu sa Slovenska európskemu integračnému procesu. Až 72 
% respondentov videlo v ňom viac predností ako nevýhod, predovšetkým celkovú šancu na hos-
podársky rozvoj Slovenska i všetkých členských krajín EÚ. 

Vyhodnotenie získaných empirických výsledkov nám umožnilo vysloviť aj hypotézu, že pre 
Slovákov – viac ako pre Čechov – značila Európa to, čo ju charakterizuje formálne, t. j. politicky 
(členstvo v EÚ) a ekonomicky (euro). Pre Čechov bola a je Európa skôr súbor istých hodnôt 
a tradícií a menej ako Európska únia a jej jednotná mena. 

Tab. 1: Percento mladých ľudí z reprezentatívnej vzorky Bratislavy a Prahy, ktorí označili, že uvedená 
hodnota je pre nich dôležitá a veľmi dôležitá, ak uvažujú o Európe  

Praha Bratislava

vzorka kontrolná 
skupina vzorka kontrolná 

skupina

Členstvo v EÚ 57,0 % 66,7 % 68,7 % 78,3 %

Euro-mena 40,7 % 44,8 % 62,3 % 62,6 %

Geografická 
lokalizácia 61,3 % 64,3 % 64,2 % 70,5 %

Isté hodnoty a 
tradície 72,7 % 85,2 % 67,7 % 72,3 %

Poznámka: kontrolná skupina je zložená z mladých ľudí, ktorí majú vzdelanostné a kvalifikačné predpoklady na 
úspešné uplatnenie sa v EÚ (najmä vysokoškoláci).  

Pre Slovákov značilo členstvo v EÚ aj uznanie ako samostatného európskeho národa. Česi 
so svojou historickou a kultúrnou tradíciou a samostatnou štátnosťou nemuseli stáť zoči-voči 
takýmto problémom v modernej histórii (Macháček, 2004: 49). 

5 Pozornejšia analýza predsa len umožnila bližšie charakterizovať preferencie jednotlivých vekových skupín. Najvýznam-
nejšiu podporu vstupu Slovenska do NATO preukázali mladí ľudia vo veku od 20 do 24 rokov (43,6 %). Vstup do EÚ 
podporili najmladšie vekové skupiny do 24 rokov (34,3 %) a do 29 rokov (27,8 %). Staršie vekové skupiny prejavili 
podporu NATO a EÚ iba na úrovni 20 – 21 % (Macháček, 2002).

Studia Politica Slovaca

51Európska únia v postojoch a názoroch mladých ľudí na Slovensku



Zavŕšenie národno-štátnej emancipácie Slovenska vznikom samostatnej Slovenskej republiky 
(1993) sa vedome spájalo s víziou (samostatnej stoličky)6 integrácie Slovenskej republiky do Eu-
rópskej únie ako spoločenstva rovnocenných štátnych subjektov. To sa stalo s prekvapením už 
v roku 2004 napriek mnohým komplikáciám (Macháček, 2011). Európska únia je pre Slovákov 
aj zárukou bezpečnosti a ochrany štátno-politickej samostatnosti SR. To vysvetľuje, prečo ob-
čania Slovenska aj v najnovších prieskumoch (Eurobarometer 2011) prejavujú najvyššiu úroveň 
dôvery k EÚ. 7 

edukačné kontexty európskeho občianstva 14-ročných žiakov

V oblasti politickej či občianskej výchovy mládeže v škole alebo mimo školy je EDC (Edu-
cation for Democratic Citizenship) novým zastrešujúcim konceptom, ktorý zahrnuje u nás dob-
re známe školské i mimoškolské programy výchovy k občianstvu. Ako cieľ podporuje kultúru 
demokracie a ľudských práv, kultúru umožňujúcu jednotlivcom zúčastňovať sa na kolektívnom 
projekte kreovania komunity, v ktorej bude silná sociálna kohézia, vzájomné porozumenie a so-
lidarita Definícia dostačujúcim spôsobom vyjadruje ciele a trendy, ktoré sa v tejto oblasti sle-
dujú: EDC is a set of practices and principles aimed at making young people and adults better 
equipped to participate actively in democratic life by assuming and exercising their rights and 
responsibilities in society.8

Komplexné vyhodnotenie výsledkov mnohých výskumov potvrdilo, že mladí Bratislavčania 
(aj Pražania) na základnej a strednej škole sa o Európskej únii a o jej politike v najrozličnejších 
oblastiach učili iba veľmi málo alebo skoro nič. Podrobnejšia analýza ukazuje, že vo všetkých 
položkách, ktoré sme predostreli našim respondentom, sa mladí Viedenčania učili viac ako mladí 
Bratislavčania (Macháček, 2004).

Bol to dôsledok komplikovaného zápasu o koncepciu občianskej a politickej výchovy mlá-
deže v škole. Predovšetkým to však súviselo s predstavou súperiacich politických strán, že „po-
litika“ by mala zostať za múrmi školy. Hlavný cieľ občianskej výchovy v školách sa potom aj 
na Slovensku formuloval modernejšie: „Občianska výchova cieľavedome ovplyvňuje poznanie 
i konanie žiakov v duchu humanity, morálky a demokracie. Vedie žiakov k tomu, aby svojimi 
postojmi a činmi prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, pozitívny vzťah k práci a k jej 
výsledkom. Vplýva na žiakov v tom smere, aby si uvedomili zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, 
národu a celej spoločnosti“ (Učebné osnovy, 1997: 3).

6 Slovensko bolo v tomto období „trestané“ Európskou úniou, ale aj Radou Európy a veľa stratilo z uznania ako demo-
kratická krajina vhodná získať členstvo v EÚ, ktoré ešte dávnejšie charakterizoval J. Čarnogurský ako „stoličku pri 
európskom stole“. 

7 Výsledky ostatného Eurobarometra (Standard 75 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION – SPRING 
2011, s. 43 – 44) dokladajú, že SR (47 %) patrí stále k tým krajinám, v ktorých má EÚ pozitívny imidž (priemer EÚ 
krajín je 40 %). Česká republika má  iba 27 %. Aj pri meraní „dôvery“ k EÚ patrí SR ku skupine krajín (napr. Estonsko 
a Belgicko), ktoré majú najvyššiu hodnotu dôvery (61 %). Mladí ľudia v členských krajinách majú tendenciu viac dôve-
rovať EÚ (53 %) ako ľudia nad 55 rokov (iba 37 %). Napriek tomu je vidieť vplyv súčasnej dlhovej krízy EÚ na poklese 
dôvery občanov SR a iných krajín. „Conversely there is a clearly noticeable deterioration in trust in Slovakia (-10 points), 
Lithuania (-9 points), Latvia (-8 points), Hungary (-8 points), Poland (-6 points) and Portugal (-6 points).“  

8 Zdroj: All-European Study on Education for Democratic Citizenship Policies. Council of Europe coordination: Angela 
Garabagiu, Administrator, DG IV, 2005.
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Predmet občianska náuka je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a jeho zastúpe-
nie v učebnom pláne Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 je od 5. ročníka až po 9. ročník 
základnej školy v minimálnej časovej dotácii štyroch hodín týždenne za celé štúdium. 

Zmenilo sa čiastočne aj obsahové zameranie predmetu, väčší akcent sa u žiakov kladie na 
osvojovanie si občianskoprávnych zručností a vedomostí, rozvíjanie kritického myslenia a osvo-
jovanie si princípov aktívnej občianskej participácie. Celkový sociálny, ale najmä občiansky 
a politický potenciál (Bútorová – Gyárfášová, 2010) príslušníkov rozličných demografických 
zoskupení má svoj špecifický význam.  

Pri hodnotení výsledkov 14-ročných žiakov v medzinárodnom výskume ICCS 2009 treba 
rešpektovať aj ďalšiu koncepčnú zmenu. Zákon NR SR 596 z 5. novembra 2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve vo svojom ustanovení § 26 „Žiacka školská rada“ (v ďalšom 
texte v skratke ŽŠR) uvádza, že ak je na strednej škole takáto rada ustanovená,

a) vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzde-
lávania, 

b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 
c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská 

a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
d) volí a odvolávala svojich zástupcov do rady školy. 
Bol to impulz rozvoja neformálneho vzdelávania v oblasti výchovy mládeže k demokratickému 

občianstvu na Slovensku.  

Metodologické aspekty výskumu iccs 2009

Vyššie prezentovaná charakteristika spoločensko-politickej a pedagogicko-vzdelávacej situ-
ácie na Slovensku predstavuje dôležitý kontext výskumu ICCS 2009(International Civic and 
Citizenship Education Study). Medzinárodná štúdia o občianskom vzdelávaní a výchove k ob-
čianstvu ICCS 2009 bola už druhou štúdiou, na ktorej sa zúčastnila aj SR (1999).  Na výskume 
ICCS 2009 sa zúčastnilo 38 krajín Ameriky, Ázie a Oceánie, Európy vrátane Slovenskej a Čes-
kej republiky (Soukup, 2010).

Výskum ICCS 2009 skúma spôsoby, ako sa mladí ľudia pripravujú prevziať občianske roly 
v rôznych krajinách sveta v 21. storočí. Jeho cieľom je hľadanie odpovede na nové globálne 
výzvy pre vzdelávanie mladých ľudí ako občanov. 

ICCS skúma obsahy štyroch oblastí (Národná správa, 2012): 
1. oblasť: občianska spoločnosť a systémy 
Občania: roly, práva, zodpovednosť a príležitosti. 
Štátne inštitúcie: centrálne vládnuce a zákonodarné inštitúcie. 
Občianske inštitúcie: sprostredkujúce styk so štátnymi inštitúciami.
2. oblasť: občianske princípy 
Rovnosť: spravodlivé zaobchádzanie pre všetkých. Sloboda a nezávislosť prejavu. 
Sociálna súdržnosť: spolupatričnosť s inými a v rámci komunít k celej spoločnosti. 
3. oblasť: občianska angažovanosť 
Rozhodovanie. Ovplyvňovanie: diskutovanie, demonštrovanie, selektívne nakupovanie. 
Účasť na živote komunity: dobrovoľníctvo, členstvo v organizáciách. 
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4. oblasť: občianska identita 
Obraz samého seba: podľa postavenia v komunite. 
Občianska sebarealizácia: v komunite.

V tejto štúdii sa venujeme analýze a interpretácii tých údajov výskumu,9 ktoré sa týkajú iba 
oblasti predpokladov a výsledkov európskej integrácie. Cieľom výskumu bolo poskytnúť 
odpovede na dve z ôsmich výskumných otázok projektu ICCS 2009: Aké sú vedomosti žiakov 
o Európe a Európskej únii? Aké sú postoje žiakov k Európe a Európskej únii? Vedomostný test 
obsahoval tieto témy/oblasti: Európska únia a jej inštitúcie, zákony a politika Európskej únie, 
Európska mena (euro) (Macháček, 2012).

i. Postoje mladých ľudí k európskej únii  

V tejto časti vyhodnotíme údaje, ktoré sa získali k rozličným európskym témam. Predmetom 
skúmania je európska a národná identita, účasť na aktivitách presahujúcich hranice nášho štátu 
a záujem o dianie v Európe a Európskej únii, postoje k migrácii v rámci Európy, názory na rovnosť 
príležitostí cudzincov v SR a napokon názory na jednotnú európsku politiku a rozširovanie EÚ. 

Európska a národná identita
Cieľom výskumu bolo zistiť, ako žiaci vnímajú svoju identitu a občianstvo na národnej, eu-

rópskej a globálnej (svetovej) úrovni. Dôležitým aspektom tu bol pocit spolupatričnosti. Téma 
sa analyzovala na základe 9 výrokov, ktoré žiaci hodnotili na škále rozhodne súhlasím, súhlasím, 
nesúhlasím, rozhodne nesúhlasím. Prvých päť výrokov sa týkalo európskej identity (graf č. 1).

Graf č. 1: Postoje žiakov k európskemu občianstvu (údaje sú v %).

9 Štúdia ICCS 2009 zisťovala na Slovensku v testovanej škole vedomosti, postoje a názory žiakov 8. ročníkov základných 
škôl (ZŠ) a 4. ročníkov osemročných gymnázií (OGY), názory a postoje učiteľov týchto žiakov a riaditeľov škôl. V SR 
sa na tejto štúdii zúčastnilo 138 škôl (z nich 12 OGY), na spracovanie boli použité testy a dotazníky 2 970 žiakov a 1 
984 učiteľov. Hlavného testovania sa zúčastnili vybrané školy s vyučovacím jazykom slovenským. Samotné testovanie 
prebiehalo v školách od 18. do 30. mája 2009.
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Na prvý pohľad je zrejmé, že žiaci sa najviac identifikujú s prvým a druhým výrokom, t.j. až 
96,5 % z nich rozhodne súhlasí alebo súhlasí s tým, že sa cítia byť Európanmi a takmer rovnako 
(94,2 %) cítia hrdosť na to, že žijú v Európe. O niečo menej, ale predsa vysoký podiel žiakov 
sa cíti byť súčasťou Európy (85,3 %). Tieto hodnoty vyjadrujú „demonštratívny“ vzťah žiakov 
k Európe ako k osobitnému kontinentu, ktorý prezentuje  osobité a neopakovateľné civilizačné 
a geografické životné prostredie. Nižšie hodnoty dosahuje táto „Európa“ vtedy, ak ju žiaci musia 
vo svojich odpovediach konfrontovať s inými krajinami sveta alebo dokonca s národným štátom, 
so svojou vlasťou. Takže neprekvapuje, že  74,6 % žiakov má pocit, že má viac spoločného s mla-
dými ľuďmi z európskych krajín ako s mladými ľuďmi z mimoeurópskych krajín. Napokon pri-
bližne rovnako 77,7 % žiakov uprednostňuje svoju európsku identitu pred svetovou (svetoobčan). 

Ďalšie štyri výroky sa týkajú vzťahu 14-ročných žiakov k Európskej únii (graf č. 2). SR sa 
stala členskou krajinou EÚ (2004) spoločne s ďalšími 8 krajinami, ale jej prístupový proces bol 
najkomplikovanejší.10 V roku 2009 prejavilo viac ako 92 % žiakov hrdosť na to, že SR je členom 
EÚ a 80,5 % žiakov sa cíti byť súčasťou EÚ. Ak sa konfrontuje Európa ako celok s tou časťou 
európskeho regiónu, v ktorej sa slovenskí žiaci pohybujú a žijú, vidieť, že podiel žiakov reálne 
vníma tento regionálny aspekt. V tomto prípade majú žiaci v povedomí strednú Európu, ktorej 
historickou súčasťou Slovensko bolo a stále je. 

V tomto výskumnom projekte stoja žiaci pred problémom rozlíšiť Európu a Európsku úniu. 
Ako sme to naznačili, Európa predstavuje niečo stabilnejšie, geograficky i kultúrno-historicky 
nemenné. Európska únia je naopak niečo historicky nové, niečo, čo sa chápe ako dynamický 
politický a socio-ekonomický projekt integrovania jednotlivých národných štátov Európy do 
formujúceho sa jednotného štátneho útvaru s meniacimi sa pravidlami pre svojich občanov aj 
s rýchle sa meniacim počtom krajín, ktoré nové spoločenstvo a úniu tvoria. 

Graf č. 2: Postoje žiakov k EÚ (údaje sú v %).

10 Slovensko získalo „čierneho Petra“ za rozdelenie Československa (1993). Červenú kartu pre SR predstavovalo zave-
denie vízovej povinnosti (Česko, Poľsko a Maďarsko) ako v jedinej stredoeurópskej krajine za problémy s etnickými 
Rómami a za ich ekonomický turizmus v Európe (Belgicko, Fínsko, Veľká Británia).
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Hrdosť na členstvo SR v EÚ uvádza 81,5 % všetkých žiakov. Ale iba 37,1 % sa cíti byť viac 
euroobčanom ako občanom svojho národného štátu Slovenskej republiky. Príslušnosť k národ-
nému štátu je pociťovaná ako identita bazálna a ostatné identity sa k tejto základnej identite pri-
pájajú alebo navrstvujú bez toho, aby sa to vnímalo ako niečo v rozpore s touto identitou. Takže 
približne dve tretiny žiakov sa cítia byť v prvom rade občanom svojho národného štátu, pričom 
jedna tretina pripomína aj jeho európsky kontext. 

Ak sa pozrieme na tieto postoje žiakov, nenachádzame žiadne rozdiely, ktoré by mali zásadný 
charakter či už z hľadiska typu školy, prípadne veľkosti lokality, v ktorej je sídlo školy, či dokon-
ca podľa socio-ekonomického statusu rodiny.

Rozdiely nachádzame najmä medzi SR a ČR. Slovenská republika má v niektorých elemen-
toch identifikácie proeurópskych postojov bližšie k európskej skupine „23“ krajín ako k ČR. 
Slovensko v tomto konkrétnom prípade vysoko predbieha nielen ČR (až 38,3 % žiakov nesúhlas 
s EÚ), ale aj ostatné krajiny EÚ (28,6 % žiakov prejavilo svoj nesúhlas s EÚ). Na Slovensku 
prejavilo nesúhlasný postoj s EÚ iba 18,9 % žiakov.

 Slovensko je krajinou s bezkonkurenčne najvyššou mierou priateľskej identifikácie nielen 
s Európou (iba 12,9 % má nesúhlasný postoj), ale najmä s Európskou úniou, ktorej sa žiaci „cítia 
byť súčasťou“ a sú aj „hrdí na to, že ich krajina je členom Európskej únie. „Hrdosť na členstvo 
vlastnej krajiny v EÚ“ odmietlo vyjadriť 20,4 % žiakov ČR, 12,6 % žiakov  ostatných  krajín 
EÚ, ale  iba 7,4 % žiakov SR.

    
Záujem o dianie v Európe a Európskej únii
Žiaci, ktorí majú 14 rokov, sa intenzívne zaujímajú o svoju budúcnosť. Rozhovory s rodičmi, 

príbuznými, priateľmi o najrozličnejších európskych témach sú celkom bežné. Informácie o dia-
ní v Európe nezískavajú iba prostredníctvom školy, ale aj samostatne z médií, predovšetkým 
z televízie a z novín. Žiaci odpovedali na predložené otázky na škále nikdy alebo skoro nikdy, 
ročne – aspoň jeden raz za rok, mesačne – raz za mesiac, týždenne – raz za týždeň (graf č. 3).

Graf č. 3: Záujem o dianie v Európe a v Európskej únii (údaje sú v %)
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Prvé dve otázky sa týkali záujmu o informácie z tlače a z televízie. Sledovanie európskeho 
spravodajstva v televízii je týždenne vyššie (38,1 %) ako pri čítaní (26,0 %) novinových  správ. 
Raz týždenne sa sleduje najmä téma „aké by to bolo pracovať v iných európskych krajinách“ 
(16,2 %), ale aj všeobecnejšie „ako sa žije v iných európskych krajinách“ (14,1 %).  Miera záuj-
mu o špecifickejšie otázky politiky vyjadrená frekvenciou každý týždeň je nižšia. O problémoch 
politickej alebo hospodárskej situácie v iných európskych krajinách s priateľmi alebo členmi 
svojej rodiny hovorí 9,6 % žiakov. A ešte menej často žiaci preberajú v tomto okruhu záležitosti 
prerokovávané v Európskom parlamente (iba 5,3 % každý týždeň). 

Rozhovory s týždňovou frekvenciou na tému umenie a kultúra (24,2 %) alebo šport (29,0 %) 
v iných európskych krajinách sa spájajú so záujmovými preferenciami medzi chlapcami a diev-
čatami. Chlapci sa orientujú na tému športových udalostí a dievčatá na sféru umenia a kultúry.

Spoločná mena euro
Významným faktorom zosúladenia politík európskych krajín je rozširovanie tzv. eurozóny, 

teda územia EÚ, na ktorom sa používa spoločná mena euro. Jednotlivé krajiny únie zaujímajú 
k zavedeniu spoločnej meny rozličný postoj. Preto úlohou výskumu bolo zistiť, ako hodnotia 
euro súčasní mladí Európania. Žiaci mali možnosť vyjadriť sa k trom výrokom o tejto mene na 
známej škále od rozhodne súhlasím až k rozhodne nesúhlasím (graf č. 4). 

Graf č. 4: Postoje k spoločnej mene euro (údaje sú v %).

Slovenskí žiaci vyjadrili súhlas s výrokmi, že spoločná mena prináša krajinám viac výhod 
ako nevýhod (88,1 %) a že rovnaká mena môže krajinám zaistiť väčšiu ekonomickú silu (86,5 
%).  O niečo menej z nich súhlasilo s tvrdením, že všetky krajiny v Európe by mali prijať euro 
(83,2 %). 

Slovenskí žiaci sú na vrchole pyramídy stúpencov rozširovania eurozóny (83,2 %). S veľkým 
odstupom sa umiestnili ostatné krajiny EÚ (66,8 %), ako aj žiaci ČR (52,5 %). Napokon na 
najnižšom stupienku pyramídy podporovateľov rozširovania eurozóny sa ocitli švajčiarski žiaci 
(34,7 %). 

Studia Politica Slovaca

57Európska únia v postojoch a názoroch mladých ľudí na Slovensku



Názory na jednotnú európsku politiku
Výskum predstavil žiakom aktuálne otázky európskej politiky. Žiaci sa mohli vyjadriť, ako 

chápu politickú previazanosť európskych krajín, ako vidia potrebu dávať do súladu politiku jed-
notlivých krajín v rozličných oblastiach, ako je napríklad školstvo, ochrana a tvorba  životného 
prostredia, zahraničná politika EÚ. Žiaci posudzovali celkom deväť výrokov na škále rozhodne 
súhlasím, súhlasím, nesúhlasím, rozhodne nesúhlasím (graf č. 5). 

Problematika politického zjednocovania európy bola predmetom troch z nich. Ukázalo sa, 
že 30 % žiakov na Slovensku (26 % v ČR) súhlasilo s tým, že hlavy národných štátov jednotlivých 
európskych krajín by mali byť niekedy v budúcnosti nahradené „prezidentom“ Európy. Žiaci mali 
možnosť vyjadriť svoj postoj aj k tvrdeniu, že krajiny, ktoré sa stanú členmi EÚ, by mali zrušiť 
svoju vlastnú vládu. S touto myšlienkou súhlasilo 27 % žiakov. Napokon sa žiaci mohli vyjadriť 
k výroku, ktorý sa týkal európskeho parlamentu. S možnosťou, že by táto európska inštitúcia jed-
ného dňa nahradila národné parlamenty európskych krajín, súhlasilo 33,6 % žiakov (v ČR 29 %).

Graf č. 5: Postoje žiakov k jednotnej európskej politike (údaje sú v %).

Tieto aspekty politického zjednocovania Európy nenachádzajú zatiaľ veľkú podporu žiakov 
na Slovensku. V porovnaní s Českou republikou je tu však viditeľný väčší príklon žiakov SR 
k trendu politického zjednocovania Európy v uvedených položkách. Nedosahuje však úroveň 
ostatných krajín EÚ.

Výskum poskytol žiakom aj možnosť vyjadriť sa k politickému zjednocovaniu európskych 
krajín z hľadiska ochrany integrity a udržiavania exekutívnych kompetencií jednotlivých kra-
jín. Celých 90,6 % žiakov na Slovensku (v ČR 91 %) sa domnieva, že každá európska krajina by 
mala slobodne rozhodovať o svojich vnútorných záležitostiach. Pritom 62,3 % žiakov súhlasilo 
s výrokom, že európske krajiny by prišli o svoju jedinečnú identitu, keby boli všetky súčasťou 
jedného politického zväzku. V tomto postoji sa slovenskí žiaci pozoruhodne zhodujú ani nie tak 
s českými (70,4 %), ale najmä so švajčiarskymi žiakmi (62,7%). 
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Nasledujúce otázky sa zamerali na európske zjednocovanie konkrétnych politík jednotli-
vých zemí, a to v oblasti zahraničnej politiky, ochrany a tvorby životného prostredia, v oblasti 
vzdelávania a hospodárskej politiky. 

Z celkového počtu slovenských žiakov 93,1 % sa podľa svojich slov domnieva, že by sa eu-
rópske krajiny mali pokúsiť o zavedenie jednotných zásad ochrany životného prostredia a 90,1 
% (v ČR  78 % žiakov) sa domnieva, že by všetky európske krajiny mali zaujímať jednotný 
postoj k mimoeurópskym krajinám. 

Relatívne vysoká, ale o niečo málo nižšia ako v predchádzajúcich prípadoch, je zhoda s názo-
rom, aby mali európske krajiny podobné predpisy a zákony (80,4 %). Obdobne 84,2 % žiakov 
súhlasilo, aby sa európske krajiny usilovali zjednocovať svoje vzdelávacie systémy. Menej žia-
kov, ale predsa len ich počet presahuje polovicu, sa prikláňa k názoru, aby európske krajiny mali 
približne rovnakú hospodársku politiku (69,2 %). V zásade teda platí, že slovenskí žiaci pod-
porujú zjednocovanie európskych krajín pri riešení mnohých aktuálnych spoločenských 
problémov. To je aktuálne najmä v súčasnosti.

Názory na rozširovanie Európskej únie
Záverečnou oblasťou výskumu boli v európskeho module otázky týkajúce sa zvyšovania poč-

tu členských krajín EÚ (graf č. 6). Slovenskí žiaci (87,7 %) súhlasili s výrokom, že EÚ bude mať 
vo svete väčší vplyv, ak do nej vstúpi viac krajín. Podľa žiakov SR, ak má byť EÚ zmysluplnou 
organizáciou, musia v nej byť všetky európske krajiny (83,7 %). Približne rovnaký podiel 83,7 
% žiakov sa domnieva, že EÚ by sa mala rozširovať tak dlho, dokiaľ do nej nevstúpia všetky eu-
rópske krajiny. Napokon o niečo menej žiakov súhlasilo s výrokom, že všetky európske krajiny 
(80,2 %) by sa mali usilovať o členstvo v EU.

Graf č. 6: Postoje k rozširovaniu EÚ (údaje sú v %).

Rozširovanie EÚ po roku 2004 o nové krajiny má pre slovenských žiakov ten istý význam, ako 
sa zdôrazňoval pri príprave vstupu Slovenska do EÚ. Vysoký podiel (88,8 %) žiakov sa domnie-
va, že EÚ by sa mala ďalej rozširovať aj preto, aby mohlo viac krajín využívať hospodárske výho-
dy, ktoré prináša. Rovnaký podiel žiakov súhlasilo s myšlienkou, že rozširovanie je výhodné tiež 
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preto, že to krajiny, ktoré chcú vstúpiť do EÚ, motivuje k zavedeniu demokracie a k dodržiavaniu 
ľudských práv (87,7 %) alebo k rozvíjaniu demokracie a ľudských práv (84,4 %). 

ii. Tolerancia k menšinám a názory na rodovú rovnosť  

Výskum sa venuje aj osobitne citlivej oblasti spoločenského života, ako je rovnosť pohlaví, 
etnických skupín a prisťahovalcov. Výsledky umožňujú identifikovať tradičné obranné mecha-
nizmy väčšinovej spoločnosti proti kultúrnej diverzite a multikulturalite, ktorá sa v ostatnom 
období spája s európskym integračným procesom. Súčasne však naznačujú, že niektoré rigoróz-
nejšie politické požiadavky na zmeny v legislatíve týkajúce sa udeľovania štátneho občianstva 
majú silnú podporu medzi mladými ľuďmi, najmä z istých sociálnych spoločenských vrstiev.   

Postoje k migrácii v rámci Európy
Nové možnosti slobodného pohybu občanov po európskych krajinách prinášajú často väčšie 

obavy, ako sú skutočné ekonomické, kultúrne a sociálne dôsledky voľného pohybu občanov. 
Ako to pripomínajú niektoré analýzy: „Téma migrácie a prisťahovalectva bola na Slovensku 
dlhé roky mimo pozornosti politickej elity, a ani dnes nemožno tvrdiť, že by patrila medzi hlavné 
témy politickej diskusie. Vo väčšej miere sa o migrácii začalo diskutovať potom, ako niektoré 
veľké firmy ohlásili nedostatok pracovných síl a začali ho vypĺňať pracovníkmi zo zahraničia“ 
(Štefančík, 2010: 19). Na rozdiel od Slovenska sa v krajinách západnej Európy o migrácii a pri-
sťahovalcoch intenzívne debatuje už niekoľko desaťročí.

Ako tieto obavy vnímajú 14-roční žiaci, naši respondenti? Aký majú postoj k tým občanom 
európskych krajín, ktorí cestujú po Európe, prípadne sa presťahovali do inej európskej krajiny 
a stali sa jej občanmi? Na podobné okruhy problémov mohli prejaviť svoj názor prostred-
níctvom pripravených desiatich otázok (graf č. 7). Každá mala odpovede na škále rozhodne 
súhlasím, súhlasím, nesúhlasím, rozhodne nesúhlasím. Niektoré, najmä pozitívne formulované 
otázky odkazujú na možné výhody cestovania osôb po európskych krajinách, iné, skôr nega-
tívne formulované otázky, sa zaberajú uzatváraním hraníc a iným obmedzením slobodného 
pohybu osôb po Európe.

Prvou otázkou sme zistili, že podľa žiakov majú občania európskych krajín možnosť žiť 
a pracovať kdekoľvek v Európe. Väčšina z nich (97,1 %) vyjadrila súhlas s týmto výrokom 
(t.j. označili možnosť rozhodne súhlasím alebo súhlasím). Obdobne odpovedala väčšina žiakov 
súhlasne (91,7 %,) na otázku, či by občania Európy mali mať možnosť slobodne cestovať kam-
koľvek po Európe, aby tak mohli lepšie porozumieť kultúre iných európskych krajín. Klesajúci 
trend súhlasu žiakov sme zaznamenali (87,6 %) pri tvrdení, že ak sa obmedzí cestovanie európ-
skych občanov po Európe, znemožní to ľuďom lepšie poznať Európu. Obdobný súhlas (83,8 %) 
vyjadrili žiaci v prípade výroku, že je dobré povoliť občanom iných európskych krajín žiť na 
Slovensku aj preto, že prinášajú odlišnú kultúru. Celková podpora klesá na 69,1 % žiakov v prí-
pade tvrdenia, že možnosť občanov iných európskych krajín pracovať na Slovensku je dobré pre 
hospodárstvo republiky. 
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Graf č. 7: Postoje žiakov k migrácii v Európe (údaje sú v %).

Druhá skupina otázok bola už formulovaná v negatívnom zmysle a jednotlivé otázky sme-
rovali k obmedzeniu pohybu občanov po Európe alebo k uzatváraniu hraníc štátov a pod. Prvá 
otázka tejto skupiny zisťovala postoje žiakov k opatreniu obmedzovania cestovania európskych 
občanov s predpokladaným cieľom posilniť boj proti terorizmu. Viac ako 52,4 % žiakov toto 
opatrenie akceptovalo ako oprávnené, pričom najviac si to myslia žiaci základných škôl – 55,5 
% a len 29,2 % z gymnázií. Najviac žiakov, približne 60 %, s  postojom „obmedziť slobodu ces-
tovania“ pochádza z obcí do 3 000 obyvateľov, najmenej (44 %) z miest nad 30 000 obyvateľov. 
Pohlavie žiakov tu nehrá významnejšiu úlohu. Treba uviesť, že v tomto prípade žiaci v Českej 
republike (43,5 %), ale aj Švajčiarska (46,6 %) zaujali liberálnejšie postoje k cestovaniu európ-
skych občanov, zatiaľ čo žiaci z ostatných krajín EÚ sa skôr konzervatívnejšími postojmi (53,6 
%) približujú Slovensku. 

Následne mali žiaci vyjadriť súhlas či nesúhlas s výrokom, že pobyt občanov iných európ-
skych krajín na Slovensku vyvoláva konflikty a nepriateľstvo medzi ľuďmi rozličných národností. 
Celkovo sa k výroku priklonilo 48,2 % slovenských žiakov (ale v ČR až 57 %) a 51,8 % (v ČR 
43 %)  žiakov s ním nesúhlasí. Podstatné rozdiely sú v postojoch žiakov  gymnázií (34,6 %) 
a základných škôl (50 %), pričom rozdiel predstavuje 14,6 %. Najväčšie obavy však prejavujú 
Švajčiari (60,2 %) a sú na podobnej úrovni ako ČR. Ostatné krajiny EÚ  sú na rovnakej úrovni 
(46,9 %) ako Slovensko.  

Obmedzenie pohybu pracovníkov z jednej európskej krajiny do druhej bolo predmetom ďal-
šej otázky. S výrokom, že „pokiaľ takéto obmedzenie nenastane, budú krajiny plné prisťahoval-
cov“, súhlasilo 58,4 % z celkového počtu skúmaných žiakov na Slovensku (v ČR ale až 67 %). 
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Analogicky ako v predchádzajúcich prípadoch vyjadrujú tieto obavy predovšetkým 55,9 % žiaci 
základných škôl, menej 46,3 % žiaci gymnázií. Pre obmedzenie pohybu pracovníkov boli skôr 
chlapci (60,2 % na Slovensku, ale 72 % v Česku), než dievčatá na Slovensku (44,9 %) a v Česku 
(61 %). Stúpencov obmedzovania pohybu pracovnej sily sme objavili medzi žiakmi vo Švajčiar-
sku (68,7 %), najmä medzi chlapcami (71,6 %).

Ďalším možným dôsledkom sťahovania občanov iných európskych krajín do našej krajiny 
s cieľom získať prácu môže byť zvýšenie nezamestnanosti občanov SR. S týmto tvrdením súhla-
sí na Slovensku 63,7 % (v ČR 70 %) žiakov. 

Posledná otázka sa týkala uzatvorenia hraníc prisťahovalcom z iných európskych krajín za 
účelom ochrany slovenských občanov pred kriminalitou. Také opatrenie by uvítala  iba tretina  
slovenských žiakov 32,4 %.

 
Názory na rovnosť príležitostí cudzincov v Slovenskej republike
Dôležitou oblasťou začlenenou do európskeho dotazníka sú postoje žiakov voči imigrantom 

v ich krajine. Cieľom nasledujúcej batérie otázok bolo zistiť, do akej miery žiaci podporujú prin-
cípy rovnosti, spravodlivosti a tolerancie vo vzťahu k občanom iných európskych krajín v SR. 

Podľa údajov v grafe č. 8 sa ukázalo, že žiaci nepokladajú za dôležité to, či imigranti prišli 
z chudobnej alebo bohatej krajiny. S týmto výrokom rozhodne súhlasilo alebo súhlasilo 82,6 % 
na Slovensku (v ČR 90 % všetkých žiakov). Ďalšie faktory imigrácie, ktoré by žiaci tolerovali 
ešte viac, sú etnický alebo rasový pôvod 86,7 % a najmä náboženské vyznanie (90,3 %), v ČR 
je v oboch prípadoch 83 %.

Graf č. 8: Postoje žiakov k migrácii do SR (v údaje sú v %).

Občania prichádzajúci z iných európskych krajín na Slovensko by mali mať rovnaké príleži-
tosti ako Slováci bez ohľadu na to, akým  jazykom  hovoria. V tomto prípade tolerancia o niečo 
klesá (77,7 %). Na približne rovnakej úrovni je faktor úrovne dosiahnutého vzdelania. Približne 
79,4 % žiakov pokladá dosiahnuté vzdelanie imigrantov za relevantný faktor pre rovnosť príle-
žitosti. 

Slovenskí žiaci prejavili najvyššiu toleranciu aj k tým imigrantom, ktorí prichádzajú z chu-
dobných krajín, ktorí majú odlišné vierovyznanie alebo rasovo-etnický pôvod. Predsa len úroveň 
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vzdelania, ale najmä ovládanie  jazyka (20%) sú podľa slovenských žiakov pre poskytovanie 
rovnakých príležitostí imigrantom dôležité.  

Postoje k etnickým menšinám
Podobne sa skúmali názory žiakov na rovnosť etnických skupín v oblasti vzdelania, získania 

práce a občianskych práv a povinností (graf č. 9).

Graf č. 9: Postoje k etnickým menšinám (v údaje sú v %).

Výsledky sú podobné, ako sme ich zaznamenali v prípade rovnosti pohlaví. Prejavila sa 
relatívne vysoká podpora rovnosti etnických skupín pri získaní kvalitného vzdelania a dobrej 
práce. Iné je to v prípade rovnosti pre príslušníkov etnických skupín pri vstupe do politiky. Ak 
existujú nejaké rozdiely medzi žiakmi podľa pohlavia, typov škôl, sú veľmi malé, ale platí, 
že podpora a tolerancia etnických skupín je vyššia u dievčat, študentov z gymnázií a u žiakov 
z rodín s vyšším SEI.

Z medzinárodného hľadiska sú celkové výsledky súhlasu podobné najmä v európskom priesto-
re. Napríklad na rozdiel od SR (35 %) sa v prípade postoja „škola má viesť žiakov k rešpektovaniu 
etnických skupín“ v iných európskych krajinách viac hlasov žiakov presunulo zo bežného sú-
hlasu do kategórie rozhodne súhlasím (43,6 %). Výchova k etnickej tolerancii je stále aktuálnou 
témou (Macháček, 2011). 

Práva prisťahovalcov
Podobne sa zisťovali názory žiakov na práva prisťahovalcov (graf č. 10). Aj v tejto oblasti 

žiaci podporujú rovnaké občianske práva pre prisťahovalcov, ich možnosti získať dobré vzdela-
nie, zapojiť sa do politického života, ale aj rozvíjať svoju tradičnú kultúru a životný štýl.

V prípade prisťahovalcov sa prejavujú všeobecne platné obranné mechanizmy väčšinového 
spoločenstva, keď sa zhoršuje situácia na pracovnom trhu. Relatívne početná skupina žiakov si 
myslí, že prisťahovalectvo by sa malo v prípade nedostatku pracovných miest obmedziť. Rozhod-
ne s takýmto prístupom súhlasí 12,7 % žiakov na Slovensku. Pozoruhodné je, že sú to najmä chlap-
ci (16,7 %) a menej dievčatá (8,8 %). Z medzinárodného hľadiska takáto podpora obmedzenia 
imigrácie u slovenských žiakov ešte nedosahuje úroveň žiakov v európskych krajinách (19,1 %). 
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Graf č. 10: Postoje k prisťahovalcom (v údaje sú v %).

Problematickým momentom v celkovej tolerantnosti k prisťahovalcom je ich pôvodný jazyk. 
Žiaci rozhodne podporujú, aby si prisťahovalci udržiavali svoju kultúru (26,9 %), ale netýka sa 
to až tak používania ich materinského jazyka (15,8 %). V európskom kontexte je vyššia toleran-
cia v ostatných krajinách EÚ (22,9 %), ale najnižšia sa vyskytuje u žiakov v Česku (12,5 %). 

Rodová rovnosť  
Žiaci dostali najprv možnosť prejaviť svoje názory na rolu a práva žien v spoločnosti, na 

účasť žien v politike a pracovnom procese. Pozícia Slovenska je významne pod priemernými 
výsledkami krajín ICCS. Je to teda stále aktuálna téma, ktorej treba venovať adekvátnu pozor-
nosť vo výchove a vzdelávaní, najmä v občianskej výchove. Jej súčasťou by mala byť výchova 
k rodovej citlivosti a rodovo citlivému správaniu sa. Ako to vo svojej štúdii uvádza S. Donče-
vova: „Biela kniha Európskej komisie o výchove a vzdelávaní (1999) pripomína, že je potrebné 
vychovávať k rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami, a dôležitú úlohu v tomto procese má zohrať 
vzdelávanie. Akceptácia rodovej rovnosti, ktorá vyplýva z pochopenia rovnosti a eliminácie ste-
reotypov, je cestou k zdravým partnerským a rodinným vzťahom ... je výchovou mravnou, ktorá 
kladie dôraz na výchovu k tolerancii, rešpektovaniu práv toho druhého. Význam takto orientova-
nej výchovy vidíme v rovine individuálnej a v rovine spoločenskej. Osobnosť nie je predurčená 
pohlavím, ani inými faktormi pre úspech alebo neúspech, pre schopnosť, alebo neschopnosť. Má 
mať rovnaké šance a príležitosti. Ak sa človek naučí rozlišovať, čo sú rodové stereotypy, pochopí 
princípy násilia, potrebu spravodlivosti, môže byť veľkým prínosom pre sociálne spravodlivú 
spoločnosť, pre kooperáciu vo vzťahoch a tým humanizovať svoje prostredie a životné okolie“ 
(Dončevová, 2011). Nasledujúca analýza naznačuje, akým smerom by sa mala uberať diskusia 
žiakov, aby pochopili silu stereotypov a ich spoločenskú podmienenosť. 

Celkovo sa potvrdilo, že 14-roční žiaci podporujú rovnosť mužov a žien, či už sa to týka ich 
občianskych práv alebo účasti vo vláde. Zhoda je aj v tom, že ak muži a ženy vykonávajú rovna-
kú prácu, mali by dostávať aj rovnakú mzdu, i v tom, že ženy by mali byť v politike (graf č. 11).

Staré stereotypy sa prejavia až vtedy, keď sa to týka ich tradičnej roly výchovy detí a vtedy, 
keď rastúca nezamestnanosť likviduje pracovné príležitosti a objavuje sa tradičná argumentácia 
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o otcovi ako živiteľovi rodiny. Až 80,5 % chlapcov, ale aj 61,6 % dievčat sa vyjadrilo, že prio-
ritou žien je výchova detí. Až 38,8 % chlapcov, ale ešte aj 25 % dievčat sa domnieva, že muži 
by mali mať prednosť získať pracovné miesta v krízovom období ich nedostatku. Hodnotenie 
a interpretácia týchto výsledkov počas vyučovania občianskej výchovy alebo spoločenských 
vied by sa mala sústrediť ani nie tak na očakávané postoje chlapcov, ale skôr na výraznejšie 
zmeny v postojoch dievčat. 

Graf č. 11: Postoje k rodovej rovnosti (v údaje sú v %).

V týchto oblastiach sa slovenskí žiaci v ničom nelíšia od svojich rovesníkov v EÚ, ale ani od 
žiakov krajín Južnej Ameriky a Ázie a Oceánie.  

Zhrnutie

V tejto štúdii sme skúmali postoje slovenských 14-ročných žiakov vo vzťahu k Európe a Eu-
rópske únii. Cieľom bolo zodpovedať na výskumnú otázku: „Aké sú postoje slovenských žiakov 
k Európe a Európskej únii“. Slovenskí žiaci boli mimoriadne úspešní aj pri vyplňovaní vedo-
mostného testu o Európe a Európskej únii a svojimi znalosťami vysoko prevyšujú medzinárodný 
priemer (Macháček, 2012). 

Slovenskí žiaci prejavili k Európe a najmä EÚ veľmi ústretové postoje, prejavujú záujem 
o dianie v EÚ a oceňujú jej prínos pre rozvoj slovenskej spoločnosti vo všetkých sledovaných 
oblastiach. Osobitnú pozornosť sme venovali porovnávaniu slovenských a českých žiakov nie-
len vzhľadom na spoločné tradície a podobnosti edukačných systémov v oblasti občianskej, ale  
aj z toho dôvodu, že Slovensko na rozdiel od Česka má odlišnú cestu k prijatiu do EÚ a aj pro-
ces integrácie pokročil oveľa viac najmä s prihliadnutím na prijatie spoločnej meny euro práve 
v roku 2009. Ukazuje sa, že českí žiaci sú dôslední odporcovia nielen spoločnej meny, ale aj 
ďalšej politickej unifikácie EÚ. 
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Pozitívne postoje slovenských žiakov sú najvyššie pri otázkach rozširovania EÚ a eurozóny, 
ale podporujú aj spoločný postup európskych krajín pri legislatívnom a exekutívnom riešení 
takých aktuálnych problémov, ako sú životné prostredie, vzdelávanie, ba dokonca spoločná eu-
rópska zahraničná politika. Na druhej strane sa ukázalo, že iba tretina žiakov na Slovensku 
súhlasilo s tým, že hlavy národných štátov jednotlivých európskych krajín by mali byť niekedy 
v budúcnosti nahradené „prezidentom“ Európy, že krajiny, ktoré sa stanú členmi EÚ, by mali 
zrušiť svoju vlastnú vládu, že Európsky parlament jedného dňa nahradí národné parlamenty 
európskych krajín. Každá európska krajina by sa mala aj podľa mladých Slovákov slobodne 
rozhodovať o svojich vnútorných záležitostiach. Európske krajiny by podľa ich názoru prišli 
v opačnom prípade o svoju jedinečnú identitu.

Výskum potvrdil, že nové možnosti slobodného pohybu občanov po európskych krajinách pri-
nášajú často väčšie obavy, ako sú súčasné skutočné ekonomické, kultúrne a sociálne dôsledky 
voľného pohybu občanov. Napriek tomu výsledky výskumu potvrdili, že istá menšia časť mladých 
ľudí na Slovensku je ochotná napr. podporiť dočasné obmedzenie cestovania európskych občanov 
s prihliadnutím na cieľ posilniť boj proti terorizmu. Rovnako vyjadrujú presvedčenie, že pobyt 
občanov iných európskych krajín na Slovensku vyvoláva konflikty a nepriateľstvo medzi ľuďmi 
rozličných národností. Niektorí mladí ľudia sa však stotožnili aj s názorom, že dôsledkom sťahova-
nia občanov iných európskych krajín do našej krajiny s cieľom  získania práce môže byť zvýšenie 
nezamestnanosti. Najmä s týmto tvrdením súhlasí na Slovensku 63,7 % (v ČR 70 %) žiakov.  

Pokiaľ sa týka tolerancie mladých ľudí k rozličným menšinám, uvádzame, že dokážu odlíšiť 
„etnickú menšinu“, „ekonomických imigrantov“, „politických azylantov“. Slovenskí žiaci pre-
javili najvyššiu toleranciu k tým imigrantom, ktorí majú odlišné vierovyznanie alebo rasovo-et-
nický pôvod. Najmä ovládanie štátneho jazyka je podľa nich dôležitým predpokladom na posky-
tovanie rovnakých príležitostí imigrantom a azylantom a očakávajú, že prisťahovalci sa svojím 
životným štýlom prispôsobia väčšine a súčasne sa budú učiť ovládať štátny jazyk. V prípade 
prisťahovalcov sa prejavujú všeobecne platné obranné mechanizmy väčšinového spoločenstva, 
keď sa zhoršuje situácia na pracovnom trhu. Relatívne početná skupina žiakov, pochádzajúca 
najmä z rodín s nižším vzdelaním, z menších miest a okrajových regiónov, si myslí, že prisťaho-
valectvo by sa malo v prípade nedostatku pracovných miest obmedziť. 

Aj keď je problematika rodovej rovnosti špecifickou v porovnaní s etnickými menšinami, 
imigrantmi alebo azylantmi, predsa aj v tomto prípade platí isté pravidlo demonštratívneho a už 
aj naučeného „súhlasu“ s rovnosťou a právami žien. Staré stereotypy sa prejavia až vtedy, keď 
sa to týka tradičnej roly žien pri výchove detí. V prípade rastúcej nezamestnanosti sa objavuje 
argumentácia o otcovi ako živiteľovi rodiny. Nielen chlapci, ale aj dievčatá sa domnievajú, že 
muži by mali mať prednosť získať pracovné miesta v krízovom období ich nedostatku. Hodno-
tenie a interpretácia týchto výsledkov upozorňuje, aby sa edukačné úsilie sústredilo nielen na 
chlapcov, ale skôr na výraznejšie zmeny v kultúrnych stereotypoch dievčat.
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