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Úvod

Nik nie je ostrovom samým pre seba...
Ernest Hemingway

ÚVOD
Každý človek je sociálna bytosť, ktorej správanie a charakter sú
tvarované v skupinách, do ktorých vedome či nevedome patrí. Počas
celého nášho života väčšinu našich aktivít, pracovné povinnosti,
vzdelávanie, športovú a kultúrnu činnosť realizujeme v spoločnosti,
v prítomnosti iných, čím sa ocitáme v určitých skupinových vzťahoch.
Skupina primárna, konfesionálna, socioprofesijná alebo záujmová
vytvára pre človeka sociálne prostredie. Pritom nejde iba o „naplnenú
schránku“, organizáciu. Sociálna skupina je zložitá, dynamická štruktúra
vzťahov s určitými zákonitosťami, pravidlami, zložitým „backgroundom“,
semiotickosťou, funkciami, mierou identifikácie a uplatňovaním
sociokultúrnych regulatív ktoré ju tvoria a determinujú.
Antropologický pohľad na človeka cez poznanie jeho sociálneho
sveta prostredníctvom socioprofesijných skupín za pomoci uplatňovania
etnologických, sociologických, psychologických hľadísk predstavuje pre
výskum inšpiratívny a motivačný impulz. Český antropológ J. Wolf
upozorňuje na skutočnosť, že predmetom štúdia sociálnej antropológie
v poslednom období je človek v modernej priemyselnej spoločnosti.
Zahŕňa pohľad na človeka v meste, na dedine, na jeho spôsob života
v jednotlivých skupinách a podobne [WOLF 1999]. Na opodstatnenosť
a dôležitosť bádania socioprofesijných skupín poukázal aj J. Keller, ktorý
upozorňuje na absenciu týchto výskumov. Považuje to za nedostatok,
pretože práve z výskumov zameraných na socioprofesijné kategórie a ich
každodenný život „by sa mohla spoločnosť dozvedieť o sebe viacej“
[KELLER 2002: 25 – 36].
Kniha Urbánna etnológia. Človek – profesia – rodina – mesto,
ktorá sa vám dostáva do rúk, má ambíciu sústrediť poznatky
z antropologickej, etnologickej a inej odbornej literatúry zaoberajúcej sa
antropológiou práce, profesie, sociálnymi skupinami, profesijným
statusom, ako aj ich aplikovať pri urbánno‐etnologickom výskume
7
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konkrétnych lokálne viazaných socioprofesijných skupín. Je určená nielen
urbánnym etnológom, sociálnym a kultúrnym antropológom, ale verím,
že bude inšpiratívnou aj pre študentov sociálnych a humanitných
odborov a že zaujme aj širšiu verejnosť.
Mojou snahou je skúmať socioprofesijné skupiny ako
antropologicky uchopiteľný inšpiratívny problém, odkryť princípy vzťahov
a zásad, porozumieť uznávaným a uplatňovaným sociokultúrnym
regulatívom a komunikačným väzbám vo vnútri skupiny i smerom
k urbánnemu spoločenstvu.
Cieľom monografie je registrovať, zachytiť podmienky a príčiny
vzniku socioprofesijných skupín v meste a následne poukázať aj na
konzekvencie vyplývajúce z ich etablovania, ktoré sa odzrkadľujú
v charaktere mesta, uplatňovaní symbolov a spoluvytváraní mestských
subkultúr.
Chcem poukázať aj na interakcie a vplyv profesie na človeka,
motivačné impulzy výberu profesie, prípravu na jej vykonávanie,
identifikačné procesy, status i profesijné roly. Predmetom môjho záujmu
boli aj profesijné rituály a symboly súvisiace so zmenou profesijného
statusu i existencia profesijných spolkov a združení.
Publikácia je zároveň zameraná na koherenciu profesie a rodiny
a ich vzájomné ovplyvňovanie pri organizovaní každodenného rodinného
života, pri výbere manželského partnera i transmisii životných stratégií.
V predkladanej monografii svoju pozornosť upriamujem na
socioprofesijnú skupinu železničiarov, lesníkov, drevárov a pilotov
bojových lietadiel v urbánnom prostredí, konkrétne v meste Zvolene
a čiastočne aj v meste Sliači. Výber témy a lokality výskumu nebol
náhodný. Vychádzal z viacerých vzájomne sa ovplyvňujúcich dôvodov.
Oslovili a motivovali ma práce viacerých slovenských etnológov, ktorí
svoju pozornosť venovali výskumu miest. 1 Keďže výskum mesta Zvolena

Salner, Feglová, Luther, Beňušková, Falťanová, Paríková (Bratislava), Popelková (Modra,
Pezinok, Skalica), Vrzgulová-Kardošová (Trenčín), Bitušíková, Darulová (Banská Bystrica),
Darulová (Banská Štiavnica), Feglová, Popelková, Zajonc (Nitra), Čukan (Handlová, Liptovský
Mikuláš, Vrútky).
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nebol predmetom záujmu urbánnych etnológov, mám profesionálny
i osobný záujem čiastočne „doplniť toto biele miesto“.
Okruh svojho bádateľského záujmu som zamerala na
socioprofesijné skupiny. Záujem o tieto mestské subkultúry, ktorých
nositeľmi sú diferencované, dynamické profesijné skupiny, nie je
v slovenskej etnológii nový. Keď sa však zaoberáme bližšou analýzou
socioprofesijných skupín, zistíme, že systematickejší záber problematiky,
konkrétnejšie teoreticko‐metodologické vymedzenia boli publikované len
pred vyše desiatimi rokmi. Ešte stále môžeme túto oblasť výskumu
vnímať ako nóvum, najmä z hľadiska tematického.
Významnou socioprofesijnou skupinou vo Zvolene, ktorá sa
aktívne podieľala na budovaní charakteru mesta, jeho kultúry i spôsobe
života v ňom, predstavovali štátni zamestnanci, železničiari. Ďalšou
významnou socioprofesijnou skupinou, ktorá je pre mesto typická, sú
lesníci a drevári. Arbitrárnym rozhodnutím som ich vymedzila na skupinu
vysokoškolsky vzdelaných študentov, absolventov, pedagógov Technickej
univerzity vo Zvolene 2 , osobitým zameraním jedinej univerzity svojho
druhu na Slovensku, a pracovníkov lesníckych a drevárskych výskumných
a vedeckých pracovísk v meste. Treťou je početne malá socioprofesijná
skupina pilotov bojových lietadiel, ktorá pôsobí na vojenskej základni
Sliač. Jej špecifickosť zamerania ma podnietila spracovať aj túto sociálnu
skupinu, ktorá je elitná a jedinečná v akejkoľvek modernej armáde.
Každú socioprofesijnú skupinu zaznamenávam v období jej vzniku
a v čase najvýznamnejšieho obdobia jej fungovania a vplyvu na mesto.
Pohľad na socioprofesijnú skupinu železničiarov zameriavam na prvú
polovicu 20. storočia, socioprofesijnú skupinu lesníkov a drevárov
zachytávam od 50. rokov 20. storočia po súčasnosť a pilotov bojových
lietadiel v období posledných 15 rokov. Hoci analyzujem určitý časový
výsek, ktorý napriek tomu, že trval určité obdobie, vnímam ako
synchrónny rez. Údaje „spred a po“ uvedenom období, ktoré som
spracovala a uvádzam, nie sú samoúčelné, slúžia na ukotvenie
sledovaných fenoménov.

2

Do roku 1991 Vysokej školy lesníckej a drevárskej
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Keďže ani jedna z týchto socioprofesijných skupín nie je
urbánnymi etnológmi na Slovensku spracovaná, predstavujú pre mňa
nielen výzvu, ale aj zaujímavý a podnetný komplex vhodný na štúdium,
výskum i samotnú analýzu. 3
Vnútorná štruktúra monografie je rozdelená do dvoch hlavných
častí:
I. Výskum socioprofesijných skupín, teoreticko‐metodologické východiská
a súvislosti.
II. Socioprofesijné skupiny v urbánnom prostredí.
Časť I. Výskum socioprofesijných skupín, teoreticko‐metodologické
východiská a súvislosti pozostáva z kapitol, ktoré rozpracúvajú
uplatňované teoreticko‐metodologické východiská. Venujem sa tu
antropológii práce, zamestnaniu a profesii, sociálnej stratifikácii
a klasickým konceptuálnym teóriám, ktoré uzatváram Bourdieuovou
koncepciou kapitálov, habitusu a sociálnych polí v kontexte sociálnych
skupín. Klasifikujem a vymedzujem sociálne a socioprofesijné skupiny,
pričom poukazujem aj na prestíž jednotlivých profesií.
V časti II. Socioprofesijné skupiny v urbánnom prostredí analyzujem
vlastný empirický materiál získaný v teréne, rešpektujúc teoretické
východiská a koncepcie. Je rozdelená do 3 kapitol:
1. Charakter socioprofesijných skupín (Človek ↔ profesia ↔
socioprofesijná skupina), v rámci ktorej sledujem profesijnú identitu
a identifikáciu, motivačné impulzy na výber povolania a podmienky
prijatia, status a profesijnú rolu, rituály spojené s profesiou,
interpersonálne vzťahy (interetnické, interkonfesionálne, rodové vzťahy),
sankcie i spolkovú činnosť a aktivity.
2. Organizácia rodinného života (Človek ↔ profesia ↔ rodina), ktorá
obsahuje napríklad miesto bývania, výber partnera a rodinný život
s dôrazom na trávenie voľného času.
3. Socioprofesijné skupiny v meste (Človek ↔ socioprofesijná skupina ↔
urbánne spoločenstvo) sleduje demonštrovanie prestíže a vitality
Na fenomén železnice, ktorý spôsobil zásahy do tradičnej ľudovej kultúry, upozorňuje v súvislosti
s Vrútkami J. Čukan [ČUKAN 1997].

3
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socioprofesijných skupín prostredníctvom symbolov, kultúrno‐
spoločenských, športových a vzdelávacích aktivít organizovaných členmi
skupín pre širšie urbánne spoločenstvo.
Skúmanie sociokultúrnych procesov v meste nie je možné bez
širšieho interdisciplinárneho poňatia i bádania. Pri štúdiu a výskume
socioprofesijných skupín v urbánnom prostredí, analýze sociokultúrnych
javov a sociokultúrnych hľadísk, v snahe aj exaktnejšie definovať
terminologický arzenál, okrem etnológie – urbánnej etnológie,
vychádzam aj z výsledkov bádaní príbuzných vedných odborov sociálnej
a kultúrnej antropológie, sociológie, sociológie mesta, sociológie voľného
času, sociálnej psychológie i humánnej geografie. Vychádzam nielen
z prác etnológov, urbánnych etnológov, ale aj z prác antropológov,
sociológov i sociálnych psychológov. Opieram sa o viaceré konceptuálne
východiská a názory. Dôraz kladiem na teóriu francúzskeho sociológa
P. Bourdieua, že sociálny priestor, v ktorom sa skupiny a jednotlivci
nachádzajú, je štruktúrovaný na základe vlastníctva určitého druhu
kapitálu.

Metódy výskumu
V predkladanej práci sú objektom skúmania členovia
socioprofesijnej skupiny železničiarov, lesníkov a drevárov i pilotov
bojových lietadiel. Z dôvodov vytvoriť dôsledný rámec zodpovedajúci
stanoveným cieľom som výskum orientovala aj na obdobie prípravy na
budúce povolanie, teda na študentov (lesníkov, drevárov, pilotov
bojových lietadiel), ako aj na rodinných príslušníkov jednotlivých
socioprofesijných skupín i širšieho urbánneho spoločenstva – obyvateľov
mesta Zvolena.
Uplatňovala som sociálno‐antropologický aspekt s dôrazom na
človeka v socioprofesijnej skupine, v rodine i v urbánnej spoločnosti.
Výskum je kombináciou štúdia archívnych materiálov, dobovej
regionálnej tlače, vlastivednej, memoárovej literatúry a terénneho
výskumu.
Pri štúdiu archívnych materiálov, ako aj pri výskume v teréne
a samotnom spracovaní jednotlivých údajov som uplatnila holistický
11
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metodologický prístup. Jednotlivé javy som neskúmala samostatne, ale
v rámci širšieho systému. Zamerala som sa aj na vzájomné vzťahy k iným
sociokultúrnym, historickým i ekonomickým javom.
Terénny výskum som realizovala metódu pozorovania (priameho
i nepriameho), prostredníctvom výskumnej techniky kvalitatívnych
riadených hĺbkových rozhovorov s respondentmi a vychádzala som aj
z autopsie. Využívala som tiež metódu orálnej histórie založenej na
biografickom rozprávaní mužov a žien o ich profesijnom a rodinnom
živote a metódu pozorovania. Metóda rozhovorov mi umožnila študovať
reprezentantov jednotlivých profesií, členov socioprofesijných skupín vo
svetle argumentácie a interpretácie, a to nielen samotných aktérov, ale
aj ich manželiek, manželov a rodinných príslušníkov, ako aj rozprávania
členov urbánneho spoločenstva.
Výber respondentov uskutočňovaný metódou snehovej gule –
nabaľovania ďalších respondentov bol z hľadiska témy ohraničený,
a preto informátori museli zodpovedať určitým vybraným kategóriám.
V rámci socioprofesinej skupiny železničiarov som sa snažila
zachytiť a spracovať obdobie prvej polovice 20. storočia. Proces
získavania informácií viažucich sa na toto historické obdobie mi uľahčila
skutočnosť, že mnoho informátorov železničiarov pochádza
z viacgeneračných železničiarskych rodín. Všetci respondenti –
železničiari veľmi otvorene prejavovali hrdosť na svoj profesijný status.
Väčšina domácností informátorov bola dekorovaná železničiarskymi
symbolmi, fotografiami i oceneniami, ktoré si aj uplynutím doby veľmi
vážia. Informácie o železnici, vlakoch, teda údaje najmä technického
charakteru majú v podvedomí veľmi silne zafixované a aj v súčasnosti sa
zaujímajú o novinky z odbornej sféry železníc. Žiaľ, na mnohých mojich
respondentov – železničiarov i ich manželky, u ktorých som mienila
absolvovať aj návratný výskum, mi ostali už len spomienky.
Výber respondentov pre socioprofesijnú skupinu lesníkov
a drevárov determinovala podmienka absolvovania špeciálneho
vysokoškolského vzdelania a uplatnenia v lesníckom a drevárskom
odbore. Tematicky som okruh rozšírila aj o spomienkové rozprávania
viažuce sa k študentskému životu, ktorý je pre mesto Zvolen a v ňom
prítomnú univerzitu, v porovnaní s inými mestami a univerzitami,
12
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špecifický, obohacujúci a uplatňujúci konkrétne pravidlá komunikácie
i symbolov.
Výskum socioprofesijnej skupiny pilotov bojových lietadiel bol
podmienený sktočnosťou, že ide o sféru ozbrojených síl – Armádu SR.
Mnohé, najmä štatistické ukazovatele neuvádzam, pretože ide
o vojenské informácie podliehajúce určitému stupňu utajenia. Výskum
študentov pilotov som realizovala priamo v areáli Vojenskej leteckej
akadémie (VLA) v Košiciach v máji 2003 4 s cieľom získať relevantné
informácie o motivácii a príprave na povolanie tejto úzko špecializovanej
skupiny vojakov profesionálov.
Výpovede respondentov, ktoré považujem za nenahraditeľnú
sentenciu z hľadiska dokreslenia témy a celkovej atmosféry, uvádzam
v texte kurzívou. V záujme zachovania anonymity respondentov ich
označujem len rozlíšením rodu: m – muž, ž – žena, s pridaním roku
narodenia. V prípade, že si to vyžaduje kontext, uvádzam aj
socioprofesijné zameranie. Pri niektorých eventualitách som bola nútená
urobiť aj korektúry vo výpovediach, ktoré by zabránili identifikácii
jedinca. 5
Počas výskumu som absolvovala rozhovory so 68 respondentmi,
pričom niektoré stretnutia a rozhovory som absolvovala viackrát.
Výskum mi pomohol vytvoriť dostatočný rámec informácií na
skúmanie sociokultúrnych prejavov a hodnôt pracovného i rodinného
života, aspektov identifikácie, stavovských znakov a symbolov
uplatňovaných socioprofesijnými skupinami, a to v komunikačných
vzťahoch my, my – oni.

4 O rok neskôr došlo k transformácii vysokoškolského vzdelávania vojakov profesionálov a VLA
v Košiciach zanikla.
5 Korektúry boli robené tak, aby neznížili výpovednú hodnotu (napríklad vo výpovediach
neuvádzam konkrétny názov mesta, každé označujem ako Mesto).
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Metodologické východiská
Za najdôležitejšiu a prirodzenú príčinu vzniku miest sú
považované zmeny v sociálnych a hospodárskych pomeroch, keď sa časť
obyvateľstva začala venovať iným, novým druhom zamestnania, ktoré už
neboli pripútané k pôde. Tieto nové zamestnania zabezpečovali všetky
druhy ľudských činností, remeselnú výrobu, samotný priemysel
a obchod. Z tohto dôvodu sociológ I. A. Bláha považuje v prvom rade za
mestotvorný živel remeselníkov a obchodníkov, ku ktorým sa postupne,
s potrebami mestského obyvateľstva, pridávali ďalšie povolania
(lekárske, učiteľské, právnické...) [BLÁHA 1968].
V definíciách týkajúcich sa sociálneho organizmu mesta sa za
jeden z jeho dominantných znakov považuje sociálna a kultúrna
heterogenita a diferenciácia urbánneho obyvateľstva, ktorá sa prejavuje
v mnohých profesiách nepoľnohospodárskeho charakteru. 6 Práve
diferenciácia mestského obyvateľstva sa premieta takmer do všetkých
oblastí mestského života. Môžeme hovoriť o sociálnej, etnickej,
konfesionálnej i profesijnej diferenciácii mestských obyvateľov, ich
„kultúr, subkultúr i životných štýlov, o diferenciácii v rámci celého
mestského organizmu i v rámci menších skupín“ [BITUŠÍKOVÁ 1999a:
91]. Socioprofesijné skupiny so svojím vnútorným systémom a zložením
sú jedným z determinantov vytvárania sociálnej štruktúry a kultúrnych
foriem mesta. Členovia socioprofesijných skupín sú nositeľmi nových
technológií, ekonomiky, kultúrnych a technických inovácií, informácií, ale
aj morálnych princípov, čím prispievajú k dynamickému rozvoju miest.
Zaradenie jednotlivca do určitej socioprofesijnej skupiny ovplyvňuje jeho
postavenie v sociálnej sieti urbánneho spoločenstva. Diferencuje ho
v širokej škále spoločenskej prestíže, predznamenáva mu určitý status,
hodnotové orientácie i životný štýl.

6 Ako príklad možno uviesť českého sociológa J. Musila, ktorý charakterizuje mesto ako „zložitý
sociálny systém, vyznačujúci sa rozvinutou deľbou práce a veľkou hustotou obyvateľstva, ktoré je
sociálne veľmi rôznorodé, nezaoberá sa poľnohospodárstvom a vytvorilo si sústavu interakcií,
charakterizovanú dištanciou v medziosobných vzťahoch, partikulárnosťou sociálnych rolí
a nepriamym spôsobom sociálnej kontroly“. A. R. Gillis charakterizuje mesto ako „veľkú
koncentráciu ľudí, ktorí pracujú v mnohých špecializovaných a vzájomne spätých profesiách,
z ktorých väčšina neslúži primárnej produkcii potravy“ [citované podľa GEIST 1992: 224].
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Počiatočný urbánno‐etnologický výskum na Slovensku 7 , tak ako aj
v iných európskych krajinách, bol zameraný na industrializáciu a zmeny
v živote mestského a dedinského obyvateľstva. Cieľom výskumov nebolo
poznanie a mapovanie mesta a mestského života. Mesto tvorilo
východiskový bod, od ktorého sa odvíjal výskum vplyvu
spriemyselňovania na ľudovú kultúru [NIEDERMÜLER 1987]. Výskumy sa
zameriavali na problematiku priemyselných oblastí a robotníctva.
Pozornosť venovaná robotníkom, podobne ako v ostatných krajinách
východného bloku, bola podložená ideologickým zdôvodnením
rozširovania pojmu ľud o robotnícke vrstvy. Je ale dôležité upozorniť na
skutočnosť, že i keď išlo o „ideologicky preferovanú tému,
v etnografických prácach nenadobudla skreslený propagandistický
rámec“ [LUTHER 1995: 9].
Slovenský výskum robotníctva v meste bol motivovaný aj
rozsiahlym, dlhoročným výskumom veľkomestskej robotníckej kultúry
českých kolegov, ktorého vyústením bola monografia Stará dělnická
Praha [ROBEK – MORAVCOVÁ – ŠŤASTNÁ 1981]. 8 Výskumnú vzorku
respondentov tvorili manufaktúrni robotníci z pražských kartoniek,
prádelní, porcelánok, veľkých rukavičkárskych a krajčírskych dielní,
z pekárskych i mlynárskych výrobní. V monografii je zachytený ich
spoločenský a rodinný život, pričom dôležitý je posun spracovania
klasických tém materiálnej, duchovnej a sociálnej kultúry, pretože autori
sledovali aj procesy formovania a dopadov sociálnej diferenciácie
obyvateľstva v jednotlivých pražských štvrtiach i predmestských častiach
[SKALNÍKOVÁ 1987].
Výskum na Slovensku v osemdesiatych rokoch kládol dôraz najmä
na robotníkov a baníkov s akcentom na spôsob života [ČUKAN 1986;
SIGMUNDOVÁ 1986], život v kolóniách [ČUKAN 1980; KOVAČEVIČOVÁ
Histórii vývoja, hlavným znakom a smerovaniu urbánnej etnológie na Slovensku sa podrobne vo
svojich prácach venovali viacerí slovenskí etnológovia: BITUŠÍKOVÁ [1994, 1998, 2000, 2003],
BUMOVÁ [2003], DARULOVÁ [2000, 2002], LEČŠÁK [1992], LUTHER [1995], POPELKOVÁ
[1995, 1997, 1999a], POPELKOVÁ – SALNER [2002], SALNER [1982, 1990a]. Ich východiská
a formovanie urbánnej etnológie na Slovensku boli pre mňa pri „dýchaní atmosféry mesta“
inšpirujúce.
8 Okrem spomínanej monografie sa robotníkom v mestskom prostredí venovala aj monografia
Kladensko [SKALNÍKOVÁ 1959] a Rosicko–Oslavansko [FOJTÍK – SIROVÁTKA, 1961].
7
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1976, 1985], folklór [DARULOVÁ 1980, 1986; DROPPOVÁ 1976, 1980,
1986], odev [KALESNÝ 1985], vymedzenie socioprofesijnej skupiny
služobníctva a pracovné interakcie s bratislavskými rodinami [PARÍKOVÁ
1987] i na bratislavských obchodníkov v medzivojnovom období a ich
spolkovú činnosť [FALŤANOVÁ 1987].
Z hľadiska lokalizácie to boli najmä Bratislava, Banská Štiavnica,
Handlová, Ružomberok. Prístup k štúdiu priemyselného robotníctva
„založený na dôslednosti terénnych bádaní a aplikovaní sociálno‐
antropologických východísk pri analýze materiálu prináša výsledky, ktoré
na jednej strane otvárajú perspektívy tejto problematiky a legitimizujú
možnosti empirických etnologických štúdií v rozličných prostrediach
existencie ľudských spoločenstiev“ [POPELKOVÁ 1997: 54]. Štúdie z tohto
obdobia zamerané najmä na robotníkov sú aj dnes v mnohých ohľadoch
inšpirujúce. 9 A to najmä tie problémové okruhy, ktoré vysvetľujú vznik
alebo zánik jednotlivých kultúrnych javov. Niektoré témy, ktoré by ešte
pred pár rokmi vyvolali úsmev, sa mi zdajú zaujímavé a ich spracovanie
by určite prispelo ku komplexnejšiemu obrazu života socioprofesijných
skupín v období socializmu (napríklad existencia a činnosť Brigád
socialistickej práce).
Za dôležitý metodologický krok pri štúdiu sociálnych skupín
považujem prelom osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, keď
Národopisný ústav SAV v Bratislave riešil výskumnú úlohu orientovanú
na spoločenské skupiny s dôrazom na spoznávanie funkcií jednotlivých
skupín pri formovaní spoločenského vedomia a spôsobu života. 10 Cieľom

Na význam bádania etnologického štúdia v priemyselných oblastiach upozorňuje J. Čukan
[1994, 1994a]. Pozitívne hodnotí poľské výskumy, výsledkami ktorých sú kompletné monografie
priemyselných centier. Obsahujú „široké kultúrne a historické súvislosti existencie skúmaného
prostredia, cenné závery a zovšeobecnenia prameniace z faktov, ktoré je možné odhaliť
náročným výskumom s využitím poznatkov príbuzných vedných disciplín“ [ČUKAN 1994a: 262].
10 Problematike sociálnych skupín bola venovaná aj konferencia Život a kultura etnických minorit
a malých sociálních skupin, ktorú organizoval k nedožitým 70. narodeninám Oldřicha Sirovátky
brnenský Ústav pro etnografii a folkloristiku AVČR. Z konferencie o rok neskôr (1996) vydal Ústav
rovnomenný zborník vedeckých štúdií zameraných najmä na etnické minority (Židia, Nemci,
Maďari na Slovensku, Česi v cudzine...), sociálne (žobráci v meste) a lokálne skupiny.
V roku 2005 Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti organizovali medzinárodnú konferenciu Zvyky a obyčeje socioprofesijných
9
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výskumov bolo okrem iného doplniť biele miesta etnologických bádaní,
ktoré sa v predchádzajúcom období orientovali na výskum veľkých
blokov etnokultúrnych tradícií – celonárodných, regionálnych, lokálnych.
Pritom ako konštatuje B. Filová: „Vplyvy vychádzajúce zvnútra
skúmaných celkov sa od všeobecných odlišovali inak vznikajúcou
i pôsobiacou
vnútornou
rozmanitosťou,
mnohorakosťou
a diferencovanosťou. A práve táto vnútorná mnohotvárnosť je
v podstate horizontálne pôsobiaca dynamika ekológie kultúry a spôsobu
života ľudu. Ambíciou výskumu bolo pochopiť dynamické skupiny ako
sprostredkujúce mechanizmy medzi jednotlivcom a spoločenstvom, a na
strane druhej ako mechanizmy stabilizačné, fungujúce v spoločenstve vo
vzájomných interakciách ako časti s celkom, ako časti navzájom, ako
mnohosť vo vyvíjajúcej sa celostnosti“ [FILOVÁ 1990: 8]. Výsledky
výskumu boli publikované v roku 1990 v dvojčísle Slovenského
národopisu. „V takej šírke sa výskum k téme už nevrátil“ – konštatuje
G. Kiliánová [KILIÁNOVÁ 2002: 280]. Príspevky uverejnené
v spomínanom čísle Slovenského národopisu zahŕňajú veľmi širokú škálu
sledovaných problémov, nediferencujúc urbánne a rurálne prostredie (to
napokon ani nebolo cieľom). Socioprofesijné skupiny boli v centre
záujmu M. Paríkovej (služobníci) a M. Kardošovej (živnostníci). Paríková
charakterizovala služobníctvo ako sociálno‐profesijnú skupinu
s vnútroskupinovými znakmi: „motivácia pre vykonávanie tohto
zamestnania, vzájomná spolupatričnosť demonštrovaná medzi
príslušníkmi služobníctva, správanie regulované určitými normami
danými zvnútra skupiny, ale aj jej okolím“ [PARÍKOVÁ 1990: 193].
Kardošová definovala „profesionálnu“ skupinu živnostníkov, ktorých
sledovala ako „profesionálnu, stavovskú skupinu so svojských spôsobom
života v rámci ostatného obyvateľstva“ [KARDOŠOVÁ 1990: 91]. Jej
štúdia už vtedy naznačila dôležitosť a opodstatnenosť skúmania
socioprofesijných skupín a načrtla teoretické i tematické možnosti ich
výskumu v urbánnom prostredí s akcentom na sociálno‐kultúrne procesy
a koherencie týkajúce sa „rodinných, spoločenských vzťahov – v rámci
skupiny i mesta“ [KARDOŠOVÁ c. d.: 96].

skupin. Z konferencie vyšiel aj rovnomenný zborník štúdií (2005) zameraný na zvyky a obyčaje
skupín vo všeobecnosti i prostredníctvom jednotlivých profesií (učitelia, hasiči, vinári).
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V poslednom období bádatelia venujú pozornosť najmä týmto
socioprofesijným skupinám: živnostníci [DARULOVÁ 2002a; 2005a,
2005b; FALŤANOVÁ 1993, 1999; VRZGULOVÁ 1996, 1996a 1997, 1998,
1998a, 1998b, 2006, 2007; VRZGULOVÁ – POPELKOVÁ 2005], obchodníci
[DARULOVÁ 2006; FALŤANOVÁ 2005, 2006], vinohradníci [POPELKOVÁ
1999, 2006, 2007; VRZGULOVÁ – POPELKOVÁ 2005; NOVÁKOVÁ 2006,
2006a, 2009], baníci [DARULOVÁ 2005, 2007], železničiari [KOŠTIALOVÁ
2002; 2002a; 2002b; 2002c; 2005; 2005a; 2005b; 2008], ktoré sú
metodologicky i tematicky podrobne rozpracované. Podávajú obraz
o uvedených socioprofesijných skupinách v konkrétnom historickom
období (väčšinou ide o prvú polovicu 20. storočia), 11 v konkrétnych
mestách. Uplatňuje sa pri nich už spomínaný historický i sociálno‐
antropologický aspekt. Pohľad na socioprofesijné skupiny s dôrazom na
profesijnú a majetkovú príslušnosť stredných vrstiev mestského
spoločenstva (živnostníci, právnici, úradníci) a premeny hodnotových
orientácií stredných vrstiev (obdobie po 2. svetovej vojne a po roku
1989) vo svojich východiskách uplatňuje [PARÍKOVÁ 2002, 2003, 2006].
Výskum iných socioprofesijných skupín sa vyskytuje len veľmi zriedkavo,
navyše len v parciálnych štúdiách: bankoví úradníci [FALŤANOVÁ 2005a],
evanjelické farárky [OČENÁŠOVÁ 2005], horskí nosiči [NOVÁKOVÁ 2003,
2008], herci [ONUFRÁKOVÁ 1999], podomoví obchodníci [ŠUSTEKOVÁ
2003, 2008], kúpeľníci [LENOVSKÝ 2009].
Z tematického hľadiska sú v centre záujmu etnológov najmä
sociokultúrne javy v historickom priereze, politické, ekonomické
a spoločenské makroprocesy, zmeny a ich sociálne až existenčné dopady
na vývoj niektorých socioprofesijných skupín a ich členov. Zriedkavý je
prienik do sociálneho organizmu samotnej skupiny i pohľad na vzájomné
vzťahy medzi skupinou a mestom.
Vzhľadom na malé množstvo výskumov a materiálov z hľadiska
časového (historického) vymedzenia, prípadne druhovo rozdielnych
profesijných skupín, nedochádza ku komparácii. Prevládajú deskriptívne
Výskumy spôsobu života spoločenstiev v období 1. polovice 20. storočia považuje
Z. Beňušková – D. Ratica ako „výskumy záchranné“. Výskumy zamerané na toto obdobie sa
prevažne orientovali na skupiny, „ktorým predtým z ideologických dôvodov nebola venovaná
primeraná pozornosť“. Jednu z takýchto skupín predstavujú aj živnostníci a ich rodiny
[BEŇUŠKOVÁ – RATICA 2002: 399].
11
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štúdie uplatňujúce historický prístup. Na dosiahnutie týchto výskumov sa
využívajú „tradičné“, kvalitatívne etnologické metódy.
Publikované príspevky môžeme rozčleniť:
a) z hľadiska profesií
 robotníci (vo všeobecnosti), živnostníci, obchodníci, služobníctvo,
mestskí vinohradníci, rómski mestskí hudobníci, herci, podomoví
obchodníci, kúpeľníci, železničiari;
b) z hľadiska tematiky
 teoreticko‐metodologické východiská, špecifikovanie profesijnej
skupiny a profesie, formovanie sociálnej identity [Popelková 1999,
2005; Vrzgulová 2005; Koštialová 2002a, 2005];
 socioprofesijná skupina, kultúrnotvorný prvok mesta, regiónu
[Darulová 2005, 2005a, 2007; Nováková 2006; Popelková 2005;
Vrzgulová 1997; Koštialová 2002b, 2005a, 2008];
 rodina ako hodnota pre členov socioprofesijných skupín, vplyv
profesie na rodinu, organizácia rodiny, postavenie ženy v nej
[Darulová 2002a; Falťanová 2005a; Popelková 2006, 2007; Vrzgulová
1996, 1998a, 2006, 2007; Koštialová 2002];
 vplyv historických, politických a spoločenských udalostí, zmien na
profesijnú skupinu a hodnotové orientácie jej členov [Darulová 2005b,
2006, Falťanová 1993, 1999, 2005, 2006; Nováková 2006a; Paríková,
2002, 2003, 2006; Vrzgulová 1996a, 1998, 1998b; Vrzgulová‐
Popelková 2005; Koštialová 2005b];
c) z hľadiska časového
 prevláda najmä 1. polovica 20. storočia, výnimočne staršie obdobie –
väčšinou v kontextových súvislostiach;
 reflexia súčasnosti, podobne ako aj obdobie socializmu je v porovnaní
s medzivojnovým obdobím spracované zriedkavejšie;
d) z hľadiska lokalizácie
 Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Handlová, Modra,
Pezinok, Piešťany, Ružomberok, Smolenice, Trenčín, Zvolen;
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e) z hľadiska metodologického
 sa výrazne využívajú kvalitatívne metódy pred kvantitatívnymi
s uplatňovanými výskumnými metódami: hĺbkové interview,
biografická metóda, štúdium písomných materiálov, archívnych
materiálov (dobových tlačív, kroník), biografickej literatúry, priame
pozorovanie.
Vychádzajúc z dostupnej literatúry, ako aj z analýzy doteraz
publikovaných štúdií s tematikou socioprofesijných skupín v urbánnom
prostredí i zo samotného terénneho výskumu, som z hľadiska vývoja
a perspektívy tejto problematiky v monografii uplatnila tri metodologické
prístupy:
1. Skúmam socioprofesijnú skupinu ako vnútorne heterogénny
mechanizmus s uplatňovanými normami, sociokultúrnymi regulatívami
a pravidlami (podmienky prijatia, sankcie, odev a symboly)
dodržiavanými členmi skupiny, ktorí sú statusmi a profesijnými rolami vo
vzájomných vzťahoch a komunikačných väzbách. Venujem sa obyčajom
spätým s vykonávanou profesiou. Vzájomné vzťahy skupina ↔
jednotlivec špecifikujem aj prostredníctvom identifikačného procesu,
vedomia spolupatričnosti, kooperácií a autostereotypov.
2. Skúmam interakcie člen skupiny ↔ rodinný život. Vplyv a dosah
členstva v socioprofesijnej skupine na súkromný život jednotlivca pri
uplatňovaní jeho životných stratégií (kariéra a/verzus rodina, výber
manželského partnera, deti), vplyv profesie na organizáciu
každodenného i sviatočného rodinného života (kultúra bývania,
stravovanie), trávenie voľného času, odraz profesie prostredníctvom
kultúrneho kapitálu.
3. Skúmam socioprofesijnú skupinu v širšom kontexte života
a fungovania spoločnosti a mesta, interakciu skupina ↔ mesto
z hľadiska historického, kultúrneho, sociálneho. Študujem zaradenie
skupiny do mestskej štruktúry – sociálnej, ekonomickej, zaznamenávam
dôsledok celospoločenských zmien na socioprofesijnú skupinu.
Upriamujem pozornosť aj na demonštrovanie prestíže a vitality
socioprofesijnej skupiny prostredníctvom symbolov, kultúrno‐
spoločenských a iných podujatí (skupina ako spoluformovateľ mestských
subkultúr).
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Mesto, ktoré sa často definuje práve v protiklade s dedinou,
ponúka širšiu možnosť profesijného uplatnenia, študijných kontaktov,
kultúrno‐spoločenských, športových aktivít, aktívneho využívania
voľného času. Ponúka priestor na existenciu a fungovanie rôznych
sociálnych skupín. Okrem socioprofesijných skupín sú to najmä skupiny
konfesionálne, etnické, záujmové, politické, rezidenčné i marginálne.
Každá má svoje vlastné pravidlá, vlastné ciele, svoj hodnotový systém,
ktorým sa líši od druhých. V tejto súvislosti P. Salner konštatuje, že
v urbánnej etnológii na Slovensku (a nielen v urbánnej) absentuje
analýza deštruktívne pôsobiacich skupín obyvateľstva (bezdomovci,
narkomani, prostitútky, gangy mladistvých a podobne) [SALNER 1999].
Empirická sonda do problematiky bratislavských bezdomovcov [BEŇOVÁ
2004], pohľad na žobrákov v období prvej polovice 20. storočia
[DARULOVÁ 1996] je skutočne málo frekventovaná v prípadových
štúdiách. Toto sú ďalšie problémové oblasti, ktoré sa núkajú slovenským
etnológom na spracovanie.
Ak chceme poznať, čo je to socioprofesijná skupina, ktoré sú jej
črty, musíme vychádzať od všeobecného k jednotlivému [BLÁHA 1968],
podobne ako M. Mauss pri skúmaní zákonitostí, spoločenských javov,
znakov dobrovoľného, zároveň však povinného a opätovaného daru
v spoločnosti, od jeho „totálneho sociálneho javu“ k jednotlivým
špecifikám. V totálnych sociálnych javoch sa naraz a súčasne prejavuje
právny systém, ekonomické záväzky a vzťahy, inštitúcie, inštitúcia
náboženstva, politiky, rodiny, morálne hodnoty, sociálny život... [MAUSS
1999: 9].
Problematiku socioprofesijných skupín, ich samotnú existenciu,
funkcie, interpersonálne vzťahy členov, status, profesijnú rolu či
preferovaný životný štýl jej jednotlivých členov neanalyzujem
substanciálne. Prístup, o ktorý sa opieram, vychádza z teórie
francúzskeho sociológa P. Bourdieua. Znamená, že činnosti, záľuby
a vlastnosti v určitej dobe prináležiace nejakej skupine nesmieme chápať
ako substanciálnu vlastnosť danú do biologickej či kultúrnej podstaty raz
a navždy, nemennú, ale ako dôsledok jej postavenia v určitom sociálnom
priestore, určitej skupiny v určitom čase a za určitých historických,
spoločenských, ekonomických, politických a kultúrnych okolností
a udalostí. Podľa Bourdieua sa sociálny svet dá zachytiť iba „ponorením
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do partikulárnosti určitej empirickej, historicky situovanej a datovanej
skutočnosti, ale s cieľom postaviť ju (slovami Gastona Bachelarda) ako
‚jeden prípad možného‘, čo znamená ako jeden zo vzorcov vo vesmíre“
[BOURDIEU 1998: 10].
Podobný názor má aj Claude Lévi‐Strauss, ktorý tvrdí, že
„k poznaniu sociálnych faktov možno dospieť iba indukciou,
individuálnym a konkrétnym poznaním sociálnych skupín umiestnených
v priestore a čase“ [LÉVI–STRAUSS 2000: 21].
Nadväzujúc na uvedené, predkladané východiská v knihe si
nenárokujú na úplnosť, definitívnosť a uzavretosť. Bourdieuovými
slovami, ktorý v súvislosti so strednou triedou povedal: „Nie je dňa, aby
niektoré nové bádanie neukázalo, že tam, kde bola snaha vidieť
homogénnosť, existuje diverzita, kde bola snaha vidieť konsenzus,
existuje konflikt, a kde bola snaha vidieť pohyb, sa iba prijíma a uchováva
[BOURDIEU 1998: 19 – 20]. Predkladaná monografia je výsledkom
informácií, ku ktorým som dospela svojím štúdiom pri bádaní témy
a empirickým výskumom v teréne. V momentálnej situácii ich považujem
za východiskové a otvorené na ďalšiu výskumnú činnosť.

Historicko‐geografické a hospodárske podmienky
vývoja mesta Zvolen
Zvolen leží na rozmedzí Zvolenskej a Slatinskej kotliny, na sútoku
riek Hrona a Slatiny. Mesto lemujú sopečné Kremnické a Štiavnické
pohoria, masív Javoria a Poľany.
V roku 2008 si pripomenulo 765. výročie obnovenia mestských
kráľovských výsad Belom IV. Ako kráľovské mesto bolo správnym
a výsadným remeselnícko‐obchodným centrom.
Zvolen má výhodnú polohu, ktorá ho predurčila na významný
vnútroštátny i medzinárodný železničný uzol, a keďže leží uprostred
lesnatých regiónov, je aj centrom lesníctva a drevárstva. V meste sídli
Technická univerzita a niekoľko vedeckých a kultúrnych inštitúcií.
V súčasnom období má vyše 43 000 obyvateľov. Podľa výsledkov
sčítania obyvateľov z roku 2001 bolo národnostné a náboženské zloženie
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trvalo žijúcich obyvateľov mesta Zvolen takéto: k slovenskej národnosti
sa prihlásilo 95,9 % obyvateľov Zvolena, k českej národnosti 1,2 %
a k rómskej národnosti necelé 1 %. Z konfesionálneho hľadiska v meste
prevládajú rímskokatolíci 52,46 % a k evanjelikom a. v. sa prihlásilo
14,85 %, 26,4 % osôb sa označilo bez vyznania [PSHR 2004: 5 – 6]. 12
Pretože mesto Zvolen nemalo nerastné bohatstvo, nerozvíjalo sa
tak rýchlo ako susedná Banská Bystrica, Banská Štiavnica či Kremnica. Po
rakúsko‐uhorskom vyrovnaní k zásadnejším hospodárskym činom
v meste Zvolene patrilo otvorenie továrne na výrobu plechu Union
(1866/1867), ktorá v roku 1895 zamestnávala až 800 robotníkov.
O niekoľko rokov neskôr, asi v roku 1872 bola postavená aj Polgárfabrika,
továreň na ohýbaný nábytok a thonetovské stoličky. Okrem uvedených
tovární bola vo Zvolene výrobňa hlinených „štiavnických“ fajok
a niekoľko podnikov na výrobu bryndze a syra. V roku 1872 založili
v meste prvú sporiteľňu a v roku 1887 úverovú banku [ZVOLEN 1993].
Prvá monografia o meste Zvolene od notára Juraja Bánika z roku
1891 uvádza:
„Dľa popisu duší roku 1880/1 bolo rím.katol. 1954, ev. a. v. 1452, ev.
helv. 70, židov 307, spolu 3783. Vzrast tento na obyvateľstve tunajšom pochodí
odtiaľ, že tu povstaly dielne na pľach, na drevené náradie izbové i zahradné z
ohýbaného dreva, parná píla, a nadovšetko že nachodí sa tu železničná stanica.
Obyvatelia títo zaoberajú sa roľníctvom, pilnujú remeslá, rozličné kupectvá, a v
narečených dielňach a pri železničnej dráhe mnohí robotníci majú svoje
zamestnanie... Od tých čias, jako povstaly tu fabrické závody a zvlášť železnica,
nielen že zkrsly nové domy a staré rozširovaly sa...“ [BÁNIK 1891: 39 – 40].

Obdobie vzniku Československej republiky sa nevzťahovalo len na
politickú sféru života, ale aj na všetky ostatné. Pretože tu bol dôležitý
železničný uzol, informácie o nových udalostiach sa k obyvateľom mesta
dostávali skôr ako do iných, podobne veľkých miest na Slovensku.
Zvolenčania sa včas dozvedeli aj o vyhlásení Československej republiky
28. októbra 1918 v Prahe a prejavovali radosť i obavy zo zániku
monarchie a vzniku novej republiky [ZVOLEN 1993].

PSHR – Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta. Príloha 1 – Profil mesta
schválený mestským zastupiteľstvom 11. októbra 2004.
12
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Hospodársky rozvoj Zvolena bol po l. svetovej vojne a v prvých
rokoch ČSR značne spomalený. V roku 1922 sa začala likvidácia továrne
Union, ktorá bola odkázaná na dovoz surovín a nemohla konkurovať
podobným závodom v Čechách. O rok neskôr zrušili aj stoličkovú
továreň. Takto Zvolen stráca funkciu priemyselného mesta a nadobúda
prevahu ako dopravný uzol.
Od roku 1922 si Zvolen upevnil svoje postavenie v správnej,
politickej, vojenskej, kultúrnej i spoločenskej oblasti. Od roku 1923 sa stal
župným sídlom XVIII. župy Zvolenskej. Pričinením Zvolenčanov v meste
v roku 1930 vznikla a pôsobila aj Národohospodárska župa
stredoslovenská. Okrem pozitívneho vplyvu na ekonomickú sféru,
aktívne pôsobila aj v kultúrnej oblasti a v oblasti cestovného ruchu.
Pozitívny trend rozvoja mesta sa odrazil aj v počte obyvateľstva.
V roku 1921 mal Zvolen 8 917 obyvateľov, pri sčítaní v roku 1930 už
11 214 a v roku 1938 12 006 obyvateľov. V roku 1938 sa k slovenskej
národnosti hlásilo 10 215 obyvateľov a k českej národnosti 1 449.
Konfesionálne zloženie bolo takéto: v roku 1938 sa k rímskokatolíckej
cirkvi prihlásilo 7 422, k evanjelickej a. v. cirkvi 3 408 a k židovskej viere
sa prihlásilo 489 obyvateľov mesta. Vierovyznanie neuviedlo 250
obyvateľov [ZVOLEN c. d.: 87].
Počas 2. svetovej vojny veliteľstvo Československej armády
využilo odborné znalosti zvolenských železničiarov na zostrojenie troch
pancierových vlakov, ktoré dostali mená Štefánik, Hurban, Masaryk.
Pomoc zvolenských železničiarov počas SNP bola nepopierateľná.
Prepravovali vojenské transporty, materiál, osoby, zostrojili zdravotný
vlak, opravovali rušne, trate. „V oblasti dopravných služieb Povstaniu
nemal Zvolen obdobu“ [ZVOLEN c. d.: 97].
Po 2. svetovej vojne, vzhľadom na ťažbu dreva v blízkom okolí,
malo mesto predpoklady stať sa strediskom drevospracujúceho
priemyslu, čo sa podarilo v roku 1946, keď sa vytvorila účastinárska
spoločnosť Bučina, drevárska priemyselná spoločnosť. Odvtedy sa
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vypracovala na jednu z najvýznamnejších firiem drevospracujúceho
priemyslu strednej Európy. 13
V období socializmu dochádza k rozvoju a výstavbe závodov ako
napríklad LIAZ, Mäsokombinát, k rozšíreniu a modernizácií Železničných
opravovní a strojární i železničnej stanice. Vybudovali sa lesnícke
a drevárske výskumné ústavy. Zvolen si aj naďalej upevňoval pozície
najmä v oblasti lesníctva, drevárstva, dopravy, strojárstva, vzdelávania
i kultúry. V roku 1952 sa z Košíc do Zvolena presťahovala a etablovala
Vysoká škola lesnícka a drevárska, v súčasnosti Technická univerzita
Zvolen.
V rokoch 1968 – 1990 po vojenskej okupácii štátu Zvolen patril
k mestám s najväčšou koncentráciou okupačných vojsk a bolo tu aj sídlo
velenia sovietskej divízie.
Zásadným medzníkom v politickom vývoji bývalej Československej
republiky sa stal november roku 1989. Začala sa transformácia
hospodárstva, dochádza k rozvoju, prípadne k regenerácii ekonomikých
aktivít a realizujú sa viaceré projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu
štandardu kvality života v meste. Elektrifikovala sa železničná trať,
prestavali sa objekty bývalých kasární na sídlo nových podnikateľských
subjektov a ďalších inštitúcií. Významnou udalosťou bolo aj presídlenie
Veliteľstva vzdušných síl Armády Slovenskej republiky k 1. 1. 2000 do
Zvolena.
K najväčším zamestnávateľom vo Zvolene v súčasnosti patria:
Firma
1. ŽSR, divízia dopravnej cesty, Zvolen
2. Železničná spoločnosť, správa železničných koľajových
vozidiel, Zvolen
3. Technická univerzita vo Zvolene
4. Doprastav, a. s., Bratislava, závod Zvolen
5. Nemocnica s poliklinikou, Zvolen
6. Železničné opravovne a strojárne, Zvolen

Počet
pracovníkov
2 864
1 679
1 017
884
825
809

Bučina počas svojho dlhoročného obdobia prešla viacerými formami vlastníctva. Do roku 1995
bola spoločnosť vo vlastníctve štátu, od roku bola založená dcérska spoločnosť Bučina DDD.,
spol. s. r. o.
13
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7. VZOR, v. d., Zvolen
8. SAD, Zvolen
9. ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, Zvolen
10. Úrad finančného zabezpečenia ,Zvolen
Spolu TOP 10
[PSHR, 2004: 67].

778
725
646
617
10 844

Z uvedenej
analýzy
vyplýva,
že
k najdôležitejším
zamestnávateľom v súčasnosti v meste Zvolene patria Železnice
Slovenskej republiky a Technická univerzita vo Zvolene, čo potvrdzuje
opodstatnenosť skúmania socioprofesijnej skupiny železničiarov,
lesníkov a drevárov.

Predpoklady a determinanty
formovania socioprofesijnej skupiny železničiarov
Výstavba železničnej siete v Uhorsku sa v porovnaní s inými
krajinami rozvíjala oveľa pomalšie, čo bolo zapríčinené jeho celkovou
hospodárskou zaostalosťou. Výraznejšie sa rozvinula až po rakúsko–
uhorskom vyrovnaní. Z viacerých vypracovaných projektov zameraných
na železničné prepojenie jednotlivých častí Uhorska i napojenie na
komunikácie za hranicami krajiny sa do popredia dostala aj výstavba
železnice, ktorá mala viesť z Pešti do oblasti stredoslovenských banských
miest a spojiť sa v Turci s Košicko‐bohumínskou železnicou. Takto mala
Pešť dosiahnuť spojenie so Sliezskom i Severným morom. V roku 1872
bola trať Uhorských štátnych železníc (MÁV 14 ) spájajúca Pešť –
Salgótarján – Lučenec – Zvolen – Kremnicu – Vrútky odovzdaná do
prevádzky. 15
S výstavbou a rozvojom železníc bolo potrebné vybudovať vo
Zvolene aj príslušné zariadenia slúžiace na zaistenie nerušenej prevádzky
– železničnú stanicu a železničné dielne, kde sa vykonávali prehliadky,
opravy, údržby rušňov a vozňov. V areáli železničných dielní sa už na
„Uhorské štátne železnice“ (MÁV – Magyar Államvasutak).
Pôvodná trasa vytýčená zo Salgótarjánu cez Lučenec – Zvolen – Banskú Bystricu – Sučany
bola pre mnohé príčiny (negatívny postoj magistrátu Banskej Bystrice ku stavbe železnice,
obtiažnosť terénu...) zmenená na smer Salgótarján – Lučenec – Zvolen – Kremnica – Vrútky.
14
15
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prelome 18. – 19. storočia nachádzala aj administratívna budova,
lekárska ambulancia, učňovská dielňa i robotnícka jedáleň [KMEŤ ev. č.
12 720].
Jedným z veľkých problémov zabezpečenia prevádzky v súvislosti
so vznikom a rozvojom železníc bolo vytvorenie dostatočného počtu
kvalifikovaného personálu. Železničná doprava nemala na Slovensku
žiadnu tradíciu. Poľnohospodársky i remeselnícky spôsob života bol od
služby pri železnici značne odlišný. Železnica si vyžadovala celý rad
nových profesií v oblasti technickej, dopravnej i komerčnej. Nezvyčajný
bol aj jej nepretržitý náročný charakter práce vo dne a v noci, počas
nedelí i sviatkov. Postupne sa začali tvoriť presné kategorizácie
železničných štátnych zamestnancov s vymedzeným statusovým,
pracovným, platovým zaradením, podmienkami prijatia, prepúšťania,
udeľovania finančných odmien i trestov. Personál uhorských štátnych
železníc sa skladal z definitívnych zamestnancov, medzi ktorých patrili
úradníci, podúradníci, služobníci a dočasní zamestnanci, ako praktikanti,
robotníci a nádenníci. Definitívni zamestnanci mohli byť prepustení len
v prípadoch určených železnicou. Dočasní zamestnanci mohli byť
prepustení kedykoľvek [MILO – KAVČIAK – KMEŤ 1997].
Najsilnejšie povedomie k profesijnej skupine železničiar, ako to
výskumy dokazujú, mali zamestnanci železníc počas obdobia prvej
Československej republiky. Išlo najmä o statusové odlíšenie železničiarov
od iných socioprofesijných skupín, ale aj odlíšenie vykonávanej práce
v rámci železnice. Železnica v tomto období zabezpečovala pre stálych
zamestnancov mnohé sociálne istoty a výhody, ktoré zamestnanci iných
profesií nemali.
Počas socializmu bolo povedomie o silnej skupine železničiarov –
modrej armáde – podporované aj ideologicky. Železničiari mali síce
vyššie platy, prídavky, sociálne výhody, ale keďže socializmus postupne
vyrovnával postavenie jednotlivých profesií, status železničiara už nebol
taký výrazný. Socialistické zriadenie poskytovalo sociálne istoty všetkým
obyvateľom, zabezpečovalo prácu pre všetkých, čo znamenalo aj veľkú
prezamestnanosť na železnici. Na otázku, prečo mal železničiar v období
prvej Československej republiky v rámci urbánneho spoločenstva také
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vysoké postavenie, jeden respondent uviedol: „To bola istota! Pred
vojnou sa na železnicu robil výber, po vojne nábor“.

Predpoklady a determinanty
formovania socioprofesijnej skupiny lesníkov, drevárov
Najstaršie písomné pramene pomenúvajú okolie Zvolena ako
„veľký kráľovský les“ [KAVULIAK 1942: 33]. Zvolenský les (silva Zoulum)
pre svoje bohatstvo zveri bol kráľovskou oborou, loveckým revírom už od
polovice 12. storočia. Poľovníctvo a rybárstvo patrilo k najdôležitejším a
najrentabilnejším zamestnaniam tunajších obyvateľov. K symbolom
odrážajúcim les a lesníctvo prináleží aj erb Zvolenskej župy, nazývanej
tiež Lesná župa, v ktorom boli zakomponované smreky. 16
Drevársky priemysel vo Zvolene bol pomerne dobre zastúpený
v základnom spracovaní dreva na pílach. Ešte pred koncom 2. svetovej
vojny, v nadväznosti na tradície piliarskeho spracovania drevenej hmoty
a nábytkárskej výroby, pracovná komisia vo Zvolene spracovala zámery
výstavby drevárskeho priemyslu. Opierali sa o „výhodnú polohu mesta,
ako aj štruktúru lesov i prebytok pracovných síl“ [ZVOLEN 1993: 117].
Tieto zámery boli naplnené a od roku 1946 vo Zvolene existuje drevárska
priemyselná spoločnosť Bučina. 17
Lesnícke a drevárske štúdium na Slovensku má dlhú tradíciu. 18
Významnú úlohu pre rozvoj mesta Zvolena, lesného hospodárstva
a drevospracujúceho priemyslu na strednom Slovensku malo založenie
Vysokej školy lesníckej a drevárskej 19 (VŠLD) s fakultou lesníckou
a drevárskou, ktorá mala československú pôsobnosť. V roku 1991 sa
16 Smreky sú aj súčasťou dnešného erbu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorého
súčasťou je Zvolen.
17 Niektorí členovia jej správnej rady patrili aj k prvým profesorom na VŠLD.
18 Jeho história a formovanie je v odbornej lesníckej a drevárskej literatúre dostatočne
spracovaná, napríklad: JANDEL 1975; KOLEKTÍV 1992; PRIESOL 1977, 1982; ROŠKOVÁ 2008;
URGELA 1985; ZDYCHA 2002.
19 V roku 1952 sa Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach
pretransformovala na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a Vysokú školu lesnícku
a drevársku vo Zvolene (VŠLD).
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VŠLD premenovala na Technickú univerzitu vo Zvolene so štyrmi
fakultami. 20
Umiestnenie VŠLD vo Zvolene, v centre lesného hospodárstva,
podnietil vytvorenie ďalších vedecko‐výskumných a vývojových
pracovísk: Vysokoškolského lesníckeho podniku, Arboréta Borová hora,
komplexu hál Vývojových dielní a laboratórií, Ústavu ekológie lesa SAV,
Národného lesníckeho centra a podobne. Z uvedeného vyplýva, že vo
Zvolene sa sformovala socioprofesijná skupina, ktorá sústreďuje
uznávaných odborníkov lesníctva, drevárstva i environmentalistiky.
V súčasnosti sa ani v jednom meste na Slovensku nenachádza toľko
lesníckych výskumných a pedagogických ustanovizní celoslovenského
charakteru ako práve vo Zvolene.
Ako uvádza R. Florida: „... dynamizujúcemu a ekonomickému
rozvoju mesta napomáhajú: vysoké školy, výskumné centrá,
podnikateľské subjekty a tvorcovia (umelci...)“ [MONTREAL 2003: 16].
Existencia a činnosť Technickej univerzity i vedeckých pracovísk vplýva na
rozvoj kultúrno‐vzdelanostného kapitálu obyvateľov mesta, z čoho
vyplýva aj priaznivá vzdelanostná štruktúra obyvateľov Zvolena.
V porovnaní s priemerom Slovenskej republiky tvoria ľudia so základným
vzdelaním a bez maturity výrazne nižší podiel, naopak podiel osôb
s maturitným a vysokoškolským vzdelaním je výrazne nadpriemerný.
Tretina všetkých obyvateľov mesta dosiahla stredoškolské vzdelanie
a každý ôsmy Zvolenčan ukončil vysokú školu [PSHR 2004]. Výrazný
podiel na tejto skutočnosti má práve existencia Technickej univerzity
a následne aj jestvovanie lesníckych výskumných pracovísk.

Predpoklady a determinanty
formovania socioprofesijnej skupiny pilotov bojových lietadiel
História leteckej základne Sliač sa spája s obdobím pred
začiatkom 2. svetovej vojny, keď vzniklo pri vtedajšej obci Hájniky
vojenské letisko Tri Duby, ktoré zohralo významnú úlohu v čase

Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky
20

29

Úvod

Slovenského národného povstania. S výnimkou civilného sektoru, ktorý
zostal pod správou čs. aerolínií, v roku 1968 letisko zabrala Sovietska
armáda. Geopolitická a vojenská situácia sa po roku 1989 podstatne
zmenila. Rozdelenie ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky
priniesol nové úlohy súvisiace s budovaním Armády Slovenskej republiky.
Leteckú techniku a protilietadlové prostriedky si oba nástupnícke štáty
rozdelili podľa dohodnutého kľúča. Na územie Slovenska boli presunuté
bojové lietadlá a vrtuľníky. Prvé lietadlá MiG‐29 Fulcrum prileteli na
leteckú základňu Sliač 9. decembra 1992, pričom posledné lietadlo
pristálo 29. decembra 1992.
Uvedená socioprofesijná skupina je špecifická, pretože výrazne
podlieha celospoločenským, politickým, ekonomických determinantom
a záväzkom krajiny. Predpoklady jej formovania sú podmienené najmä
politickými rozhodnutiami a direktívami nielen štátneho, ale aj
medzinárodného charakteru. Zároveň sa táto socioprofesijná skupina
striktne riadi vojenskými predpismi, a hoci ide o málo početnú skupinu,
na zabezpečovanie a splnenie stanovených úloh a cieľov potrebuje veľký
zabezpečovací obslužný personál.
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Výskum socioprofesijných skupín, teoreticko-metodologické východiská

Všetci ľudia sú si rovní, ale niektorí sú si rovnejší
(Parafráza na Zvieraciu farmu G. Orwella)

1. VÝSKUM SOCIOPROFESIJNÝCH SKUPÍN,
TEORETICKO‐METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ
A SÚVISLOSTI
1.1. Antropológia práce, zamestnania a profesie
Téma práce, zamestnania a profesie patrí k najčastejšie
analyzovaným problémovým okruhom, ktoré rezonujú takmer vo
všetkých vedných disciplínach (spoločensko‐vedných i humanitných),
a to tak pre tematickú rôznorodosť, ako i pre ekonomickú, politickú,
sociálnu, spoločenskú, psychologickú i kultúrnu význačnosť tohto
antropologického fenoménu. Jej vplyv na každú spoločnosť, od
koristného hospodárstva po znalostnú, od „západnej“ po „východnú“,
od rigidne štruktúrovanej po vágnu, od kapitalistickej po komunistickú
je nesporný a všadeprítomný.
Téma práce a profesie je zaujímavá aj z chronologického,
genetického i časopriestorového hľadiska, analýzami súčasnosti
a prognózami či víziami do budúcnosti, skúmaním historických
aspektov, sociálnych a kultúrnych determinantov, kvalitatívnych
a kvantitatívnych premien, ktoré so sebou prináša vývoj a rozvoj
nových výskumných technológií.

Vymedzenie pojmu práca
V archaických spoločnostiach bola fyzicky namáhavá práca
často vnímaná ako trest a atribút otroctva. 21 K jej rehabilitácii
dochádza až v kresťanstve, ale iba v novoveku sa stala predmetom
21

Grécky „ponos“ znamená prácu i trápenie.
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myslenia i zvláštnej úcty [DOHNALOVÁ – MALINA 2006]. Z. Bauman
uvádza, že slovo práca v zmysle „fyzickej námahy smerujúcej
k zaisteniu materiálnych potrieb spoločnosti“ bolo prvýkrát použité až
v roku 1776 [BAUMAN 2004: 26]. V súčasnosti podľa Gidensa „mnohí
muži, ale aj rastúce percento žien definuje svoj život predovšetkým
podľa práce, ktorú vykonávajú, a do značnej miery od nej odvodzujú
svoju sebaúctu“ [GIDDENS 2001: 406]. Tento názor ďalej rozvádzajú
M. Montoussé a G. Renouard, podľa ktorých práca v zmysle
zamestnania spolu s rodinou a štátnym občianstvom predstavuje
„trojicu základných faktorov sociálnej integrácie, pričom v priebehu
posledného storočia sa rozhodujúcim faktorom stala práve práca“
[MONTOUSSÉ – RENOUARD 2005: 215].
Z ekonomického hľadiska je práca tvorbou ekonomických
hodnôt, zdrojom financií a faktorom, ktorý sprostredkúva prístup
k príjmom. Tieto príjmy môžu predstavovať mzdu, finančné odmeny,
ale aj iné výhody ekonomického, kultúrneho či sociálneho charakteru.
Prácou získané benefity predstavujú napríklad dovolenky, účasť na
kultúrnych podujatiach, výletoch, výhodné ceny niektorých tovarov
a služieb, možnosti ďalšieho vzdelávania a v neposlednom rade
spoločenské kontakty, prestíž, možnosť sebarealizácie, spoločenského
uplatnenia i ocenenia. Príjmy z vykonávanej práce umožňujú ľuďom
vo väčšine prípadov dosahovať určitú životnú úroveň a integrovať sa
tak do spoločnosti. Práca bola vždy oveľa viac ako iba ekonomickou
transakciou. Práca nám pomáha určiť, kto sme. Naši známi, kolegovia,
zákazníci, pacienti, klienti... prijímajú našu prácu (výsledky našej
práce) a tá „dáva našim životom zmysel, význam a dôstojnosť“ [REICH
2005: 61].
Psychológovia charakterizujú prácu ako „strategickú investíciu
do obrazu seba v zrkadle sveta“, ktorej vykonávaním má človek pocit
užitočnosti, naplnenosti a možnosť dokázať, čo v ňom je. Psychológmi
je práca vnímaná aj ako aktívna súčasť osobného života, ktorá
eventuálne ponúka i únik pred osobnými a rodinnými problémami
[RIEGER 2007: 47].
V Sociologickom slovníku B. Geista (1992) je práca definovaná
mnohými antropológmi, sociológmi i filozofmi podľa uplatňovania
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najrozmanitejších kritérií a aspektov. Vzhľadom k problematike je
podnetné uviesť tie definície a názory, ktoré dávajú do súvislostí
prácu, skupiny, status, prestíž, socializáciu, interakcie i komunikačné
väzby. J. Szcepańský charakterizuje prácu ako „cieľavedomú činnosť,
vedúcu k uspokojovaniu určitých ľudských potrieb, majúcich spoločný
dosah zabezpečujúci jedincom alebo skupinám, ktoré ju vykonávajú,
určitú spoločenskú pozíciu“. M Erdélyi považuje prácu za
„systematické usporiadanie činností vo vnútri danej organizácie“
[citované podľa GEIST 1992: 297]. A Durkheim analyzuje prácu ako
„sociálny fenomén, ktorého pôsobením vzniká medzi členmi
spoločnosti nový druh solidarity“ [citované podľa MONTOUSSÉ –
RENOUARD 2005: 46].
Každá práca a zamestnanie v sebe obsahujú dve, navzájom
prelínajúce sa roviny. Rovinu človeka a rovinu organizácie, ktoré
implikujú kultúrno‐antropologický i sociálno‐antropologický pohľad:
 rovina človeka obsahuje kultúrno‐antropologický pohľad na prácu
vo vzťahu k človeku, k jeho osobnému životu, rodine, priateľom,
tráveniu voľného času, životnému štýlu a podobne;
 rovina organizácie, ktorú treba chápať v sociálno‐antropologickom
zmysle usporiadania, organizačného zabezpečenia práce, sociálnej
štruktúry, socioprofesijných skupín, skupinových väzieb s dôrazom
na sústavu noriem, hodnôt a zvykov jej členov, budovanie identity,
statusy, problematiku akulturácie i vzťahov s inými sociálnymi
skupinami.

Vymedzenie pojmu zamestnanie, povolanie a profesia
Zamestnanie obyvateľstva v urbánnej spoločnosti je iné,
rôznorodejšie ako v spoločnosti rurálnej. K dôležitým znakom mesta
patrí nielen jeho veľkosť, ale aj heterogénnosť obyvateľstva
venujúceho
sa
predovšetkým
neroľníckym
povolaniam. 22

Mestá sústreďujú značný počet pracovných príležitostí, na základe ktorých možno vymedziť
jeho funkcie, napríklad administratívnosprávne (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Košice),
banícke (Kremnica, Banská Štiavnica, Handlová, Prievidza, Nováky), mestá s výraznejšou
dopravnou funkciou (Zvolen, Žilina, Vrútky, Štúrovo), mestá s rekreačno-liečebnou funkciou
22
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Zamestnanie vo všeobecnosti výrazne ovplyvňuje charakter i kultúru
spoločnosti.
V industriálnej spoločnosti, ktorá je produktom priemyselnej
revolúcie, dochádza k diverzifikácii pracovných rolí, k racionálnej
deľbe práce a k stratifikácii štruktúry zamestnaní. Zamestnanie
v industriálnej spoločnosti možno definovať ako pracovnú činnosť,
ktorú jednotlivec uskutočňuje v bežnom živote a za ktorú dostáva
finančnú odmenu, mzdu. Pre väčšinu ľudí predstavuje práca v zmysle
plateného zamestnania podstatnú a dôležitú súčasť ich života nielen
preto, že je zdrojom živobytia, ale vyznačuje sa aj inými dôležitými
stránkami, ktoré sú pre človeka príťažlivé, aj keď nie vždy celkom
zjavné. Ide napríklad o sociálnu, socializačnú, kultúrnu a identifikačnú
funkciu, sebauspokojovanie či prestíž.
Velký sociologický slovník vymedzuje profesiu a povolanie
synonymicky. Termín profesia je odvodený z talianskeho „professio“,
vnímaný vo význame priznanie k povolaniu, k remeslu. Pojem profesia
úzko súvisí s kategóriami ako prestíž, moc, príjmy a sociálna
stratifikácia. S profesiou sa spája aj morálny kódex jednotlivých
profesií, profesionálna etika, ktorá kladie dôraz na dodržiavanie
morálnych princípov a hodnôt človekom vykonávajúcim určitú
profesiu [SUDA 1996].
Profesia predstavuje skupinu ľudí, ktorí vykonávajú sústavnú
aktivitu – prácu (v zmysle povolania), ktorá je ich hlavným zdrojom
obživy. Túto aktivitu vykonávajú za odmenu, teda preto, že ich
profesia je dôležitá pre druhých.
Hoci sa termín zamestnanie, povolanie, profesia stotožňujú, pri
ich vymedzení zohrávajú úlohu niektoré rozdiely. Pod pojmom
profesia sa na jednej strane vníma akákoľvek pracovná činnosť,
akékoľvek zamestnanie, prípadne pracovná pozícia. Na strane druhej
sa profesia spája s pozitívnym hodnotiacim názorom spoločnosti,
kladným celospoločenským uznaním a viaže sa s potrebou odborného
vzdelania. Zo sociologického hľadiska býva zdôrazňovaný rozdiel
(Piešťany, Dudince, Trenčianske Teplice), priemyselné mestá (Košice, Bratislava, Trnava, Źiar
nad Hronom, Žilina) a mestá mnohofunkčné (Bratislava, Košice, Trnava).
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medzi profesiou a zamestnaním v tom, že profesia disponuje vysokou
mierou legitimizovanej, organizovanej autonómie, sebaregulácie,
pričom „existuje ostrá a často neprekročiteľná hranica medzi
príslušníkmi profesie a mimostojacimi“ [KŘÍŽOVÁ 2006: 21]. Ako
príklad poslúži neprekročiteľná hranica vojaka a civila, lekára
a pacienta, prípadne rušňovodiča a cestujúceho. Profesiu možno
chápať ako zamestnanie, ktoré si vyžaduje určité vzdelanie, školenie,
štúdium, odbornosť, kvalifikáciu či zručnosť v špecializovaných
odboroch. Svojich odborníkov obyčajne „zgrupuje“ do profesijných
združení, komôr či zväzov, ktoré tieto schopnosti určujú, potvrdzujú
a kontrolujú.
Profesia má delegované právo kontrolovať vlastnú prácu,
stanovovať podmienky a pravidlá na jej vykonávanie, vrátane
profesijnej prípravy a certifikátov potvrdzujúcich oprávnenie jej
vykonávania [KŘÍŽOVÁ c. d.].
V modernej spoločnosti sa profesia stala určujúcim faktorom
sociálneho statusu človeka. Spoločnosť i samotní jedinci vnímajú
profesiu ako prestížnu a identifikačnú hodnotu, ktorá poskytuje
človeku dlhodobý životný zmysel. Čím je pre človeka táto hodnota
väčšia, tým si plní svoje úlohy starostlivejšie a zodpovednejšie.
Profesia ovplyvňuje jedinca, jeho rodinu, osobnú a sociálnu
identitu. Viaže človeka k realite, štruktúruje jeho život a pôsobí ako
integrujúci prvok spoločnosti. Zamestnanie sa v súčasnosti neponíma
„len“ ako zdroj obživy, ale aj ako vyjadrenie osobnosti. Dospelý človek
je často posudzovaný podľa profesie, ktorú vykonáva, mladý človek je
posudzovaný podľa profesie, na ktorú sa pripravuje. Už výber školy
a samotné štúdium determinuje a sociálne diferencuje študentov
pripravujúcich sa na určité povolanie. Vieme si predstaviť, aké asi
vlastnosti, schopnosti, zručnosti či talent musia vlastniť lekári, piloti,
hudobníci či elektrikári.
Pojem profesia sa vzťahuje k pracovným rolám, ktoré na
rozdiel od iných rolí majú väčšinou presne vymedzený a regulovaný
prístup k ich vykonávaniu. Vykonávanie určitej profesie závisí od
dosiahnutého stupňa vzdelania, v mnohých prípadoch presne
predpísaného zákonom, od šikovnosti, talentu i schopnosti človeka.
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Na vymedzenie profesie, na jej vykonávanie je dôležité to, že určuje
vlastné štandardy vzdelávania a prípravy a že profesijný výkon je
podmienený licenciou, špecializovaným vzdelávaním, univerzitnými
diplomami či inými certifikátmi dokladujúcimi absolvovanie
požiadaviek na kvalifikačnú úroveň, ako i dĺžku praxe pracovníka. Ide
teda o inštitucionalizovanú činnosť.
Ako inštitúciu, sociálnu inštitúciu, vníma profesiu aj
R. A. Stebbins, ktorý profesiu percipuje a zároveň aj navrhuje
analyzovať z nasledujúcich problémových okruhov:
 vzory a normy správania sa, ktoré sa uplatňujú a dodržiavajú
v pracovnej sfére;
 rituály realizované s kolegami v rámci pracovného času i mimo
neho;
 pracovné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom,
interakcia a komunikačné väzby medzi kolegami, ktoré sú oficiálne
i priateľské;
 problém postupného oslabovania protestantského pohľadu na
zamestnanie 23 a zmeny charakteru práce [STEBBINS 1990: 279 –
281].
Podľa Stebbinsa k pracovným rituálom, ktoré sa realizujú
v pracovnom čase, patria pravidelné „coffee break“ a obedňajšie
prestávky. Mimo pracovného času sú to každoročné vianočné oslavy,
firemné párty, narodeninové oslavy i športovo‐motivačné podujatia.
Venovať sa určitej profesii znamená nielen ovládať a zvládnuť
špecifické vedomosti, znalosti a schopnosti, ale taktiež zaujať určité
postoje a profesiu reprezentovať smerom ku kolegom, klientom,
verejnosti i spoločnosti. Zároveň aj demonštrovať jej hodnoty
i symboly. Vykonávanie určitej profesie je aj silným psychologickým
mechanizmom. Jednotlivec môže vo vzťahu k svojej profesii nadviazať
zvláštny cit, ktorý ho vedie k pocitu spokojnosti a hrdosti na svoju
profesiu. Úspech i neúspech dosiahnutý v profesii sa odráža aj
v osobnom živote jednotlivca a jeho blízkych. Vstupuje, či už
pozitívne, alebo negatívne, do jeho rodinného života, vplýva na
Protestantský pohľad na prácu vychádza z Weberovho ponímania práce, ktorá spolu
s rodinou a vierou tvorili základné životné hodnoty človeka v období raného kapitalizmu.
23
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organizáciu, fungovanie celej rodiny a na rozdelenie si rolí v nej.
Kultúrne,
spoločensky
a ekonomicky
obohacuje,
prípadne
ochudobňuje aj ostatných členov rodiny. Profesijné správanie človeka
ovplyvňujú očakávania, ktoré človek má. Ak sa jednotlivec vidí
v budúcnosti profesijne úspešným, podriaďuje tomu výber školy,
záľuby i vízie a stratégie manželského života.
Profesia je zároveň aj identita, je tiež symbolom prestíže
a v Bourdieuovom chápaní je to ekonomický, kultúrny, sociálny
i symbolický kapitál dnešnej doby. Od profesie je odvodených aj
niekoľko privilégií. Prináša príjem, nové životné šance, skúsenosti
i riziká, spája sa so statusom, sociálnymi väzbami, socializáciou,
uplatňovaním a preferovaním určitých morálnych hodnôt, životných
a profesijných stratégií. Profesia a vzdelanie jedinca ovplyvňuje
životnú úroveň, životný štýl 24 , spôsob trávenia každodenného
i sviatočného života človeka i jeho rodinných príslušníkov.

Hodnota práce a zamestnania
Z. Bauman zastáva názor, že platená práca v industriálnej
civilizácií nadobudla takú hodnotu a význam, akú dovtedy v histórii
ľudstva nemala. Tvorila jediný prijateľný spôsob, akým mohol človek
ovplyvňovať kvalitu svojho života. Práca bola „základnou morálnou
normou riadiacou individuálne správanie i základným hľadiskom,
z ktorého jednotlivec posudzoval, plánoval a upravoval svoj životný
štýl ako celok... Na sociálnej úrovni poskytovalo pracovisko hlavne
prostredie pre prípravu a ‚socializáciu‘ jednotlivca ako spoločenskej
bytosti. Tu boli človeku vštepované vlastnosti ako poslušnosť a úcta
k autoritám, návyky súvisiace s disciplínou a normy prijateľného
správania“ [BAUMAN 2003: 88 – 89].
Pred vyše päťdesiatimi rokmi robili v Amerike výskum,
výsledky ktorého poukázali na potrebu ľudí vykonávať nejaké
„Sociálna a kultúrna antropológia sleduje životný štýl najčastejšie z troch hľadísk: 1. životný
štýl a jeho charakteristiky z hľadiska určitej skupiny na základe jej sociálnej, profesijnej,
vekovej, sexuálnej, etnickej či náboženskej diferenciále; 2. životný štýl vybraných jednotlivcov;
3. špecifické aspekty životného štýlu v meste“ [BITUŠÍKOVÁ 1999a: 92].
24
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povolanie. Na otázku: „Keby ste vyhrali alebo zdedili dostatok peňazí,
aby ste mohli pohodlne žiť bez výkonu povolania, domnievate sa, že
by ste opustili svoje zamestnanie? Kladne odpovedalo len 20 %
opýtaných“ [MATOUŠEK – RŮŽIČKA 1966: 101]. To znamená, že práca
je pre človeka prirodzenou potrebou, napriek tomu, že je
ekonomickou nutnosťou. Podobná situácia je aj v súčasnosti, čo
dokumentujú rôzne výskumy týkajúce sa hodnotových preferencií.
V roku 1999 Európsky výskum hodnôt (European Value Study)
realizoval výskum životných hodnôt 25 v 33 európskych krajinách.
Krajina

Práca

Rodina

Priatelia

Slovensko
ČR
Poľsko
Rakúsko
Nemecko
Celkom
(33 európ. krajín)
[PRUDKÝ 2004: 390]

62
53
78
63
50

88
84
91
88
76

34
27
28
42
45

Voľný
čas
32
21
24
38
28

58

84

41

32

5
7
6
10
8

Nábožen‐
stvo
26
8
45
21
7

8

22

Politika

Z výskumu vyplýva, že najvýznamnejšou životnou hodnotou
pre človeka je podľa respondentov rodina, a to vo všetkých
skúmaných 33 krajinách Európy. Hneď na druhom mieste, opäť vo
všetkých skúmaných krajinách, je práca. Za nimi nasledujú priatelia,
voľný čas, náboženstvo a politika. Z údajov týkajúcich sa Slovenska je
zrejmé, že v porovnaní s priemerom ostatných krajín má
nadpriemernú životnú hodnotu rodina, práca a náboženstvo. Naopak,
životná hodnota politika a priateľstvo je hodnotená pod priemerom
iných európskych krajín. Pri sledovaní výskumov je zaujímavé zistenie,
že hodnota práce v krajinách Nemecko a Česko nedosiahla priemernú
úroveň. Najvyššie bola práca hodnotená v Poľsku. Rozdiely v názoroch
na životné hodnoty však medzi jednotlivými respondentmi existujú,
a to najmä z hľadiska veku, vzdelania i sociálneho rozvrstvenia
[PRUDKÝ c. d.].
Životné hodnoty alebo hodnotové preferencie sú podľa Prudkého základnými stavebnými
hodnotami. Majú veľký komunikačný význam a v súvislosti s behaviorálnymi aspektami hodnôt
ich spájame s normami správania [PRUDKÝ, 2004].
25
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Profesijná dráha
V biodromálnom cykle života jedinca je etapa jeho
produktívneho veku najdlhšia. V tejto etape sa jeho hlavným
štruktúrovaným faktorom života stáva produktívna práca.
Profesijná dráha je historicky premenlivým faktorom. Je
podmienená aj spoločenským, ekonomickým, vedecko‐technickým,
kultúrnym a v súčasnosti i globalizačným vývojom spoločnosti. Pod
vplyvom uvedených zmien dochádza aj k zmene štruktúry povolaní,
k zmene nárokov na jednotlivé profesie. Niektoré profesie postupne
starnú a zanikajú, vznikajú nové, či zabúdajúce opäť nadobúdajú
dôležitosť (kominári, peciari).
Kto vstupuje na profesijnú dráhu, môže sa ocitnúť v situácii, že
bude musieť reagovať nielen na premeny technologického či
organizačného charakteru, ale aj na zmeny, ktoré sú z etnologického
hľadiska zaujímavejšie, na zmeny sociálnej prestíže, statusu
i morálneho ocenenia. Ľudia očakávajú od zamestnania materiálne
zabezpečenie, spoločenské postavenie, ašpiráciu, prestíž, možnosť
odborného a spoločenského rastu, konzistentné interpersonálne
vzťahy i spoločenské uznanie, a to nielen vo vzťahu nadriadený –
podriadený, ale aj uznanie členmi iných významných skupín, ktorých
sú členmi, napríklad rodinnými príslušníkmi a podobne. Podľa
sociológa J. Alana profesijná dráha tvorí „osu formovania celého
životného štýlu osobnosti. Preto sa orientácia na profesijné
uplatnenie (na výplatu, prestíž, postup, pracovné podmienky)
nedotýka iba samotnej pracovnej aktivity, ale ovplyvňuje celkovú
štruktúru životných plánov, voľného času, rodinného života. Tým, že
sa profesijná dráha premieta do celého životného kontextu jedinca,
spoluurčuje i typ jeho sociálnych vzťahov a správania“. Zmena
profesie je súčasne prechodom do novej sociálnej a kultúrnej situácie
i komunikácie: mení sa doterajšia sieť vzťahov, čo sa premieta i do
oblasti mimopracovných, takže dochádza k premene sociálneho sveta
jedinca. „Profesijná dráha je fázovaná a dlhodobá časová perspektíva
postupu a je zabudovaná priamo do funkčného systému“ [ALAN 1989:
219 – 222]. Napríklad u vojakov z povolania, štátnych zamestnancov
sú to konzekventne dané pravidlá postupu, u niektorých je profesijná
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dráha určená úzkou špecializáciou, napríklad u lekárov alebo aj
vedeckých pracovníkov, niekde všestrannosťou – údržbári, či talentom
– umelci maliari, speváci, hudobníci, tanečníci.

Premena práce a profesie
Charakter práce sa počas rokov veľmi zmenil. Pre súčasnú
dobu je príznačné, že sa jednotlivé pracovné činnosti realizujú
v konkrétnom pracovnom zariadení, ktoré je vo vzťahu k svojmu
okoliu vyjadrované prostredníctvom termínov pracovné miesto,
zamestnanie, povolanie, profesia.
Každá spoločnosť v spoločenskom vedomí odráža vzťahy
a formuluje názory na jednotlivé profesie. Vplyvom ekonomických,
vedecko‐technických, politických, kultúrnych a spoločenských
faktorov sa realita i názory na profesie vyvíjali a menili.
Jednou zo základných kategórií industriálnej spoločnosti je
práve zárobková práca a vytvorený systém zamestnania, ktorého
počiatky siahajú do 19. storočia. Viacerí sociológovia, ktorí skúmali
stredné vrstvy (napríklad Weber, Bourdieu, Crompton, Keller, Katrňák,
Matějček, Macháčková), spájajú túto dobu so svedomitým plnením
profesijných povinností, ktoré sú spolu s rodinou najvyššie cenené.
V rozvíjajúcej sa industriálnej spoločnosti „narastá množstvo
profesijných diferenciácií, čím je táto doba označovaná aj ako
spoločnosť zamestnancov prinášajúca deľbu práce a špecializáciu na
rôzne profesie, ktoré presahujú hranice príbuznosti“ [MONTOUSSÉ –
RENOUARD 2005: 254 – 255]. Pre spoločnosť zamestnancov je
charakteristický systém plateného zamestnania, umožnené je využívať
sociálne zabezpečenie, poistky, pôžičky. V spoločnosti zamestnancov
je teda platené zamestnanie najdôležitejším predpokladom na
získanie sociálneho statusu.
V období baumanovskej „pevnej modernity“ sa zamestnanci
pravidelne stretávali na stálej adrese, ani kapitál, ani zamestnanci sa
nemohli len tak presunúť inam. „Kapitál a robotníci boli spojení
v bohatstve a chudobe, v zdraví aj v chorobe ‚pokiaľ ich smrť
nerozdelí‘. Továreň bola ich spoločným príbytkom – a zároveň tiež
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bojiskom zákopovej vojny a prirodzeným domovom nádejí a snov...
Každý, kto ako mladý učeň začal pracovať u Forda, mohol si byť
takmer istý, že na rovnakom mieste svoj pracovný život tiež zakončí.
Časové horizonty v ére ‚pevnej modernity‘ boli dlhodobé“ [BAUMAN
2004: 31].
V epoche druhej modernity však tento systém plného
zamestnávania stráca na svojej samozrejmosti. Už od 60. rokov 20.
storočia vo vyspelých západných krajinách nastali zjavné zmeny
v štruktúre zamestnanosti, keď začal klesať podiel manuálne
pracujúcich, ľudí zamestnaných v priemysle a bol zaznamenaný nárast
pracovných príležitostí v službách.
Súčasnú spoločnosť označujú politológovia, sociológovia,
ekonómovia i futurológovia ako informačnú a spájajú ju s nástupom
internetu v 90. rokoch, hoci k premene spoločnosti postupne
dochádzalo už oveľa skôr. Vyspelé krajiny sa menia na informačnú a
vzdelanostnú (znalostnú) spoločnosť s novými navzájom previazanými
fenoménmi, ktoré sa dotýkajú aj profesií. F. Fukuyama konštatuje, že
„typický pracovník informačnej spoločnosti už nepracuje v oceliarni či
automobilke, ale v banke, v softvérovej firme, na univerzite,
v reštaurácii. Úloha informácie, komunikácie a inteligencie, stelesnená
v ľuďoch i v čoraz inteligentnejších strojoch a nových technológiách,
začína prenikať do všetkých oblastí a duševná práca postupne
nahrádza telesnú“ [FUKUYAMA 2005: 15].
Súčasnosť je spojená aj s prvkom flexibilita a s transnárodným
životným štýlom. Vznikajú nové spôsoby práce nezávislé na
geografickej polohe, fyzickej lokalite a umiestnení. Z. Bauman prácu
vykonávanú v súčasnosti pripodobňuje športu. Premeny práce
poukazujú na to, že sa „práca stala záležitosťou ‚top class‘ športom,
kde sa hrá ‚o veľký úspech‘, športom, ktorý sa stáva veľmi súťaživou,
elitárskou aktivitou s vysokými stávkami“ [BAUMAN 2004: 33 – 34]. Aj
J. Šubrt, ktorý rozoberal koncepcie moderny nemeckého sociológa
Becka, jeho slovami konštatuje, že „prebieha prechod od jednotného,
pre industriálnu spoločnosť príznačného systému celoživotnej
a celodennej
práce
k rizikovému
systému
flexibilného,
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pluralizovaného, decentralizovaného neúplného zamestnania [ŠUBRT
2007: 228].
A. Toffler zastáva názor, že súčasná a budúca doba je dobou
rozmanitosti. Rozmanitosť nie je charakteristická iba pre materiálnu
výrobu, ale aj pre kultúru, umenie a vzdelávanie. K jednému
z prejavov tendencií rozmanitosti patrí aj nárast počtu subkultúr
v spoločnosti, ktorý súvisí aj s rastúcim počtom profesií. Tento
rozmach subkultúr, profesijných subkultúr a s nimi súvisiaci životný
štýl spôsobuje základná ľudská potreba identifikovať sa a niekam
patriť [TOFFLER 1992].
Ponímanie zamestnania a hodnota jednotlivých profesií sa
v mnohých krajinách líši. Je to podmienené nielen ekonomickými
a politickými faktormi, ale aj historickými, kultúrnymi a mentálnymi
skúsenosťami a preferenciami tradičných hodnôt. Celoživotné
zamestnanie v tej istej profesii sa pre mnohých ľudí v Spojených
štátoch amerických 26 stalo vecou minulosti, Francúzsko sa naopak
snaží zostať pri jednej profesii jednotlivca [FUKUYAMA 2005].
Vnímanie hodnoty práce, profesie a vzdelania spoločnosťou je
ovplyvnené aj politickými intervenciami. Vplyv politických intervencií
sa podľa Triemana rozvinul najmä v 20. storočí, v období socializmu a
budovania socialistických štátov, keď sa v týchto krajinách presadzoval
prístup rovnosti pre všetkých, čím sa narušila aj hodnota práce i
profesijného statusu [TRIEMAN 2007].
V socialistických krajinách sa ideologická spoločnosť riadila
heslom „každý má právo na prácu, každý má povinnosť pracovať“.
Práca bola právom a povinnosťou. Z hľadiska politickej ideológie boli
protežované a preferované robotnícke a roľnícke zamestnania. Na
trhu práce sa na základe svojho vzdelania, vedomostí, svojich
schopností a zručností nemohli uplatniť všetci ľudia. Ak sa nestotožnili
s politickou ideológiou, prípadne ju ešte aj verejne kritizovali, aj
vysoko kvalifikovaní jednotlivci boli preradení na inú pozíciu –
vykonávali iné profesie, pracovali manuálne – s cieľom nalomiť ich
Stredne vzdelaný Američan predpokladá, že počas svojho pracovného života zmení
zamestnanie najmenej jedenásťkrát [BAUMAN 2004: 31].
26
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identitu a izolovať od ostatných. Socialistická spoločnosť
nepodporovala stavovské uplatňovanie jednotlivých profesií.
Z hľadiska jej politického smerovania boli niektoré zamestnania,
napríklad baníci, robotníci v továrňach, kombajnisti a podobne,
preferované. V kádrových posudkoch sa zvýrazňovalo, či jednotlivec
pochádza z robotníckej alebo roľníckej rodiny, alebo z rodiny
pracujúcej inteligencie, pričom uprednostňované boli robotnícke
zamestnania.
Po roku 1989 sa opäť začali formovať profesijné organizácie,
ktoré definujú kritériá prijatia, vzdelania či licenčné štandardy.
S otvorenosťou a demokratickými procesmi našej krajiny súvisí aj
príliv zahraničných investícií, nové požiadavky na pracovné zručnosti,
nové technológie a komunikačné, informačné techniky. Transformácia
politického, ekonomického i sociálneho systému sa odrazila i v zmene
životného štýlu.
Ďalším problémovým okruhom, ktorý sa viaže na vykonávanie
jednotlivých profesií, je nerovnosť, a to z rodového, etnického alebo
konfesionálneho hľadiska. Existujú profesie, ktoré vykonávajú
výhradne, prípadne prevažne muži (piloti, rušňovodiči, farári)
a existujú i prevažne ženské profesie (zdravotná sestra, učiteľka). Je to
dané historickým vývojom, mentálnym či psychologickým ponímaním
jednotlivých profesií i celkovou kultúrnou tradíciou a spoločenskou
klímou, ktoré v jednotlivých krajinách dominujú.
V posledných rokoch sa v štruktúre profesií uskutočnili
niektoré výrazné zmeny. Niektoré profesie vymizli, upadli do
zabudnutia, niektoré sa objavili. Súčasné profesie v podobe, v ktorých
ich poznáme a ktorých existencia nám pripadá úplne samozrejmá, sa
vytvárali a formovali počas dlhého obdobia. 27 V dnešnej dobe

27 Niektorí sociológovia poukazujú aj na fenomén kolobehu profesie. Akoby sa kyvadlo
historického vývoja vracalo do svojej východzej polohy. Remeslá, ktoré produkovali originály
v 13. – 15. storočí a ktoré boli rozbité masovou továrenskou výrobou 20. storočí, sa niekedy
v nových podobách a podmienkach vysoko sofistikovaných profesií vracajú. S podporou
nových technologických i informačných technológií profesionáli produkujú opäť originály –
ručne šité topánky, unikátne originály módneho oblečenia, nábytku, automobilov a podobne
[RIEGER 2007].

43

Výskum socioprofesijných skupín, teoreticko-metodologické východiská

špecializujúcej práce nie je prekvapujúce, že existujú rôzne povolania,
ktoré vstupujú do systému industriálnej spoločnosti. Veď „americký
slovník povolaní obsahuje okolo 20 000 povolaní a slovník povolaní
podľa kanadskej klasifikácie nemá menší počet“ [STEBBINS 1990:
281].

Prestíž profesií
Prestíž je predmetom výskumov sociálnych antropológov už od
roku 1911. 28 V Anglicku sa od roku 1913 uplatňuje klasifikácia, ktorá
zoraďuje profesie do statusovej klasifikácie v súlade s ich prestížou
a sociálnou pozíciou v komunite [DONELLY 1997: 115].
Pod prestížou rozumieme dobré meno, spoločenské uznanie,
vplyv, vážnosť osoby či skupiny, ktorú majú v spoločnosti, rešpekt
prejavovaný ostatnými. Prestíž je v stratifikačnej štruktúre spoločnosti
dôležitým ukazovateľom sociálneho postavenia jedinca alebo celej
skupiny. Spolu s príjmom, vzdelaním, životným štýlom a mocou je
základným ukazovateľom sociálneho statusu jednotlivca. Prestíž je
najčastejšie odvodzovaná od profesie. Jej nositeľom však môže byť aj
príslušnosť, členstvo v niektorých sociálnych skupinách (elitných
záujmových, športových, kultúrnych, profesijných...).
Pohľad na prestíž povolaní môžeme zamerať prostredníctvom
dvoch vzájomne spätých sociálnych funkcií. Z prvého pohľadu ako na
prejav subjektívnej dimenzie objektívne existujúcej vertikálnej
sociálnej diferenciácie profesií. Z druhého pohľadu prestíž povolaní
predstavuje aj relatívne ustálenú štruktúru duchovných i morálnych
kompenzácií za výkon profesijnej roly, ktoré jednotlivé profesie
dostávajú od spoločnosti, paralelne s kompenzáciami, výhodami
materiálnymi i kultúrnymi [TUČEK – MACHONIN 1993]. V prvej
súvislosti je prestíž ponímaná ako „indikátor sociálneho postavenia“,
v druhej ako „miera sociálneho statusu (atribút statusu profesie)“
[TUČEK 2003: 282].

28

Prvý empirický výskum prestíže urobil T. H. C. Stevenson.
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V spoločnosti neplatí absolútny konsenzus prestíže skupín
i profesií. Existuje široká škála názorov. Avšak zhody medzi nimi sú
pomerne časté. Výskumy prestíže povolaní sú aj predmetom
medzinárodných komparácií, ktoré sa od 40. rokov 20. storočia
v západných krajinách skúmajú pravidelne. 29
Teória prestíže zamestnania, ktorú formuloval americký
sociológ D. J. Treiman, vychádza z toho, že jednotlivé zamestnania sa
od seba odlišujú svojím funkčným významom pre spoločnosť
i kapitálom, ktorý môže byť v podobe ekonomických hodnôt, hoci
výskumy dokazujú, že výška platu nie je hlavným kritériom
hodnotenia prestíže povolaní. Hodnota je chápaná aj v podobe
vedomostí, schopností i zručností.
Na základe analýz 85 výskumov zo 60 krajín (realizovaných
v 50. a 60. rokoch), ktoré Treiman uskutočnil, sa mu naplnila
hypotéza, že v industrializovaných spoločnostiach s analogickou
mierou národného produktu na hlavu sú škály prestíže veľmi podobné
a že v jednotlivých krajinách so stabilným systémom sa tieto škály
príliš nelíšia v čase. Ako typický príklad sa uvádzajú výsledky z USA,
kde počas 40. rokov nedošlo pri všetkých hospodárskych, technických
a technologických zmenách v prestížnej škále povolaní v podstate
k žiadnym presunom. Podobný príklad sa uvádza aj z Holandska
[TUČEK 1991; ŠANDEROVÁ 2000]. 30
S prestížou sa spájajú rôzne atribúty, napríklad čestné tituly,
diplomy. Prestíž sa odráža aj v sociálnom ukazovateli rezidenčnej
29 V Československu boli uskutočnené výskumy prestíže povolaní napríklad v roku 1966
(1 400 respondentov, skúmaných 30 profesií, na základe prestíže a ideálneho platu) 1967
(1 430 respondentov, skúmaných 50 profesií na základe prestíže), 1982 (1 500 respondentov,
skúmaných 20 profesií na základe ideálneho a skutočného príjmu), 1984 (3 400
respondentov, skúmaných 20 profesií na základe ideálneho a skutočného príjmu), 1990
(1 400 respondentov, skúmaných 50 profesií na základe prestíže a 26 profesií na základe
príjmu) [TUČEK 1991: 507].
30 J. Šanderová v knihe Sociální stratifikace uvádza poradie vybraných profesií na škále
prestiže získané z americkej publikácie. Na škále 1 – 50 na 1. mieste bol uvádzaný lekár, na
2. mieste univerzitný profesor, na 3. mieste sudca, 4. – riaditeľ veľkej firmy, 5. – inžinier, 6. –
bankár, 7. – civilný pilot, 8. – učiteľ na strednej škole, 9. – lekárnik, 10. – armádny dôstojník.
Na ďalších pozíciách – duchovný, umelec, učiteľ, novinár... 47. – služobníctvo, 48. – smetiar,
49. – zametač, 50. – čistič topánok [ŠANDEROVÁ 2000: 130].
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segregácie, preferovaním určitých kultúrnych prejavov i športových
aktivít. Spája sa s právom nosiť určitý odev alebo odevné súčiastky, či
konzumovať špecifickú stravu atď. Vychádzajúc z výskumov, má odev
lesných inžinierov, rušňovodičov i pilotov nielen ochranný,
identifikačný a estetický význam, ale aj význam prestížny a statusový,
s rôznou mierou v rozličných obdobiach. Odev, uniforma alebo
odevné doplnky umožňujú participovať na skupinovom správaní
a súčasne umožňujú odlišovať sa od ostatných. A to nielen vo vzťahu
predstaviteľ socioprofesijnej skupiny – divák, ale aj medzi jednotlivými
členmi skupiny. Semiotické odlíšenie na uniformách (odznaky, výložky
i farebné odlíšenie) je silným identifikačným znakom a statusovou
prestížou. Je to aj akýsi druh prezentácie a demonštrovania
individuálnej i kolektívnej identity. Nosenie uniformy predznamenáva
určité správanie jej nositeľov, vzbudzuje uznanie okolia, vážnosť
jednotlivca, ale môže vzbudzovať i opačné emócie, napríklad
pohŕdanie.
Profesie, ktoré vyžadujú špeciálne nadanie, ktoré sú spojené
s manažovaním ľudí, majú často väčšiu prestíž než profesie, ktoré si
také schopnosti nevyžadujú. Väčšinou sú potom s tým spojené vyššie
príjmy, vyššia životná úroveň, životný štýl, budúcnosť a budúcnosť
detí, blízkych a v neposlednom rade i to, nakoľko sú v spoločnosti
vážení. Vzdelanie i zdroj príjmov je dôležitým predpokladom toho,
akých sociálnych skupín sa jedinec môže stať členom. Ide o formálne
skupiny i o profesijné komory alebo napokon i o neformálne
zoskupenia, či inštitúcie.
Sú povolania, ktoré sú spoločenstvom vysoko hodnotené
a roky sa udržiavajú na popredných miestach v škále prestíže profesií.
V období 1. Československej republiky boli vysoko hodnotené profesie
lekára i právnika. Okrem špeciálnych vedomostí sa cenil vplyv,
možnosť získať majetok a významné pozície v štátnej správe,
samospráve. Vysoko cenená bola „vysokoškolsky vzdelaná technická
inteligencia, na strednej úrovni boli učitelia a profesori pre odbornosť
a pomerne slušné platy. Pretrvávala prestíž vyšších úradníkov štátnych
i súkromných – tak ako pre skutočnú moc, tak aj pre celkom slušné
platy. Sebavedomie príslušníkov slobodných povolaní vyplývalo
tradične z ich vysokej kvalifikácie, ktorá dávala aj možnosť zbohatnúť.
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Bežná a vysoká prestíž majetku sa oceňovala u živnostníkov. Značnú
prestíž mali dôstojníci, z veľkej časti zrejme ako záštita existencie
novej republiky“ [MACHÁČOVÁ – METĚJČEK 2002: 160].
Významným faktorom, ktorý ovplyvňoval prestíž profesií
v období 1. Československej republiky, bola aj istota zamestnania –
platu a dôchodková výsluha, ktorú mali štátni zamestnanci – stabilní,
napríklad železničiari (rušňovodiči, výpravcovia, vyšší a strední
úradníci).
V období socializmu sa v súvislosti s presadzovaním ideológie
komunistickej strany preferovali manuálne profesie, profesie
vykonávané pracujúcou triedou. Naopak, systematicky sa pracovalo
na nivelizovaní mnohých profesií, najmä profesií typu profesia –
poslanie (kňaz, rehoľné sestry).
V roku 1990 bol v ČSFR uskutočnený výskum Sociálne rozdiely
a prestíž povolaní. 31 Výberový súbor mal veľkosť 1 400 respondentov.
Prestíž povolaní bola zisťovaná medzi 50 vybranými profesiami na
základe prestíže a aj prostredníctvom ideálneho príjmu, ktorý mal
respondent navrhnúť pre podsúbor 26 profesií [TUČEK 1991: 505]. 32
Tabuľka č. 1
Prestížna škála povolaní v roku 1990 a jej porovnanie
s medzinárodným štandardom
Poradie
1.
2.

Názov povolania
lekár na poliklinike
súkromný lekár

Prestíž
Medzinárodný Medzinárodné
1990
štandard
poradie
body
80,4
78
2. – 4.
78,5
78
2. – 4.

Výskum organizovalo Stredisko empirických výskumov pri Sociologickom ústave ČSAV
v spolupráci s Ústavom teórie a histórie vedy ČSAV.
32 Obyčajne sa skúma 30 – 40 profesií (k preferovaným profesiám, ktoré sú podkladom na
výskum prestíže patria také profesie ako lekár, učiteľ, minister, vojak, kňaz, zdravotná sestra,
upratovačka). Niektoré výskumy sú širšie a zahŕňajú škálu 50 – 70 profesií. Počet profesií má
vychádzať z toho, aby sa respondent dokázal v počte profesií orientovať. Metodika výskumu
prestíže je približne rovnaká. Respondentovi sa položí otázka typu: Ako si vážite ľudí s danou
profesiou? V prípade skúmania prestíže v roku 1990 mal respondent prideľovať každej profesii
body od 1 do 100. Najprv mal vybrať najprestížnejšiu profesiu – 99 bodov a najmenej
prestížnu – 1 bod [TUČEK 1991].
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3.
minister
4.
docent, profesor VŠ
5.
vedec
6.
riaditeľ podniku
7.
diplomat
8.
učiteľ ZŠ
9.
zdravotná sestra
10.
baník
11.
vedúci výskum. pracoviska
12.
manažér
13.
Ing. vo výskume, vývoji
14.
právnik
15.
podnikový ekonóm
16.
prevádzkový inžinier
17.
agronóm
18.
konštruktér, projektant
20.
programátor
21.
súkromný poľnohospodár
23.
majster v továrni
24.
spisovateľ, skladateľ
25.
betonár, zvárač
26.
murár
27.
novinár
28.
traktorista
29.
profesionálny športovec
30.
automechanik
31.
majiteľ obchodu
32.
operátor na počítači
33.
vodič nákladného auta
34.
policajt
36.
kňaz, duchovný
40.
účtovník
41.
bankový úradník
42.
textilný pracovník
43.
major
44.
sekretárka
45.
čašník
48.
upravovačka
49.
tajomník polit. strany
50.
pouličný predavač
[TUČEK c. d.: 515 – 516]
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75,6
74,5
71,9
70,9
68,7
66,4
66,1
65,8
65,5
65,1
64,3
62,8
62,6
61,4
59,6
58,4
55,1
55,1
53,6
52,9
49,8
49,2
48,9
48,5
48,5
48,4
48,4
48,0
47,0
46,5
45,3
42,8
41,4
41,3
29,5
29,3
28,4
24,8
21,7
18,7

79
78
67
63
73
57
54
32
60
58
56
71
60
46
58
54
51
47
46
62
34
34
55
31
48
43
42
53
33
40
60
41
42
26
63
53
23
16
63
22

1.
2. – 4.
7.
8.
5.
18.
21. – 23.
44.
12. – 15.
16. – 17.
19.
6.
12. – 15.
29. – 30.
16. – 17.
21. – 23.
26.
28.
29. – 30.
11.
41. – 42.
41. – 42.
20.
45.
27.
31. – 32.
33.
24.
43.
37. – 39.
12. – 15.
36.
34. – 35.
46.
9.
25.
47.
50.
10.
48.
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Prestížna škála rozdielov prestíže povolaní v Československu
v roku 1990 v porovnaní s medzinárodnými výskumami je rozdielna,
a to najmä pri niektorých profesiách. Veľké rozdiely sú v hodnotení
profesií major (43/9), tajomník politickej strany (49/10), kňaz (36/12 –
15) či spisovateľ (24/11). V porovnaní s medzinárodným štandardom
sa vyššie nachádzajú profesie manuálneho charakteru, napríklad baník
(10/44), traktorista (28/45), čo sú ešte podľa Tučeka pozostatky
z ideologického pôsobenia a socialistického chápania práce
a preferovaním manuálnych profesií [TUČEK c. d. 1991].
Výskumom prestíže povolaní sa v súčasnosti v Českej republike
venuje Centrum pre výskum verejnej mienky SOÚ AVČR (CVVM).
Tabuľka č. 2

Prestíž povolaní v rokoch 2004 a 2007
Profesia

lekár
vedec
učiteľ na vysokej škole
učiteľ na základnej škole
programátor
projektant
sudca
súkromný hospodár
starosta
profesionálny športovec
manažér
novinár
policajt
hrobár
účtovník
majiteľ malého obchodu
minister
opravár elektrospotrebičov
sústružník
bankový úradník

Poradie
11/2004
1.
2.
3.
4.
5.
7.
6.
10.
8.
11.
9.
12.
20.
16.
14.
15.
13.
17.
19.
18.

6/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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vojak z povolania
kňaz
predavač
sekretárka
poslanec

22.
21.
24.
23.
25.

21.
22.
23.
24.
25.

upratovačka
[ŠKODOVÁ 2007: 2]

26.

26.

V rebríčku prestíže povolaní vedú lekári, vedci a učitelia na
vysokých a základných školách. Nad priemerom sa ocitli profesie
programátor, projektant, sudca, starosta i športovec. Priemerný zisk
bodov získali povolania vojak z povolania a kňaz a na poslednom
mieste v rebríčku prestíže povolaní sa nachádza profesia upratovačky.
Z tabuliek je zrejmé, že na prvých štyroch priečkach rebríčka
spoločenskej prestíže sa nachádzajú profesie, ktoré si vyžadujú vysoko
kvalifikované, náročné a spoločensky prospešné profesie. Miesta na
najvyšších priečkach sú pomerne stabilné. A opäť treba upozorniť na
zistenie, že v rebríčku prestíže povolaní sa nenachádzajú profesie,
ktoré sú finančne najatraktívnejšie.
Spoločenské ocenenie, prestíž jednotlivých profesií, ktorá
„panuje“ v spoločnosti, má veľký vplyv aj na výber povolania mladými
ľuďmi. Nie vždy si jednotlivec môže vybrať slobodne to, čo chce. A to
sa týka aj výberu profesie. Sloboda rozhodovania, výberu je závislá
napríklad od toho, „akým spôsobom sa posudzujú naše charakteristiky
– napríklad z hľadiska rasy, pohlavia, veku, etnickej príslušnosti či
nejakého postihnutia nám môže byť uprený i vstup do niektorého
klubu alebo zamestnania. Prístup do klubu či k zamestnaniu môže
závisieť od nášho predchádzajúceho správania – od osvojených
zručností, kvalifikácie, dĺžky praxe alebo od toho, akým spôsobom
sme sa naučili rozprávať“ [BAUMAN – MAY 2004: 29]. Vykonávanie
niektorých profesií je determinované nielen dosiahnutým vzdelaním,
ale napríklad aj geografickým vymedzením, zdravotným stavom
jednotlivca, talentom, zručnosťami i pohlavím. Zároveň na prestíž
profesie majú veľký vplyv aj politicko‐sociálne, historické,
ekonomické, technologicko‐informačné determinanty, predstavy
a prevládajúce stereotypy spoločnosti o rôznych profesiách
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i módnosť, mediálny boom okolo niektorých profesií. Najmä mladšia
generácia svoje názory a prestíž na povolanie formuluje cez optiku
seriálových, filmových hrdinov, prípadne sa stotožňuje s postavami
knižiek, ktoré určitú profesiu vykonávajú.

1.2. Sociálna štruktúra, stratifikácia a klasické
konceptuálne teoretické východiská a súvislosti
Sociálne štruktúry sú jedným z dôležitých definičných znakov
sociálnych skupín. Ak vychádzame z toho, že sociálnymi štruktúrami
spoločnosti sú najrôznejšie konfesionálne, etnické, socioprofesijné a
záujmové skupiny, je prirodzené, že skupiny sú aj sociálnymi
štruktúrami mesta. Štruktúrovanie sociálnej skupiny znamená, že v nej
môžeme odhaliť súbor statusov a k nim prináležiacich rolí, ktoré riadia
správanie členov jednotlivých skupín.
Každá spoločnosť je zložená z niekoľkých úrovní, ktoré existujú
vo vzťahoch nerovností, nadradenosti a podriadenosti. Či sa to týka
moci, privilégií, prestíže, statusov a k nim prináležiacich rolí. Tento
systém rozvrstvenia spoločnosti sa nazýva sociálna stratifikácia
(stratifikačný systém).
Vymedzenie tohto termínu súvisí s názorom J. Šanderovej,
podľa ktorej stratifikačný systém je možné popísať ako viac či menej
striktné hierarchické usporiadanie väčšieho či menšieho počtu
určitých sociálnych kategórií, statusov, procesov i skupín
vymedzených sociálno‐ekonomickým statusom [ŠANDEROVÁ 1999,
2000]. Ide o štruktúrovanú nerovnosť medzi určitými skupinami ľudí,
ktorá sa líši ustanoveným rebríčkom hodnôt určitej spoločnosti.
V moderných spoločnostiach ide väčšinou o mieru prestíže odvodenú
od profesie.
Z historického hľadiska poznáme štyri rôzne stratifikačné
systémy: otroctvo, kastovníctvo, stavovský systém a triedny systém.
Jednotlivé spoločnosti sa ale odlišujú v kritériách, podľa
ktorých sú jednotlivci prideľovaní do rôznych úrovní. Spomínané
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kritériá vychádzajú z historických, náboženských, politických,
ekonomických, spoločenských, statusových faktorov vývoja tej‐ktorej
spoločnosti.
Jestvuje veľa pohľadov, kritérií aj modelov sociálnej štruktúry
a stratifikácie spoločnosti, hierarchie vrstiev, teórií tried, analýz
strednej triedy a podobne, ale väčšina syntetických poznatkov
vychádza z dedičstva teoretických konceptov Karola Marxa, Maxa
Webera, ktoré rozvíjajú ich nasledovníci (Goldthorpe 33 , Wright,
Parkin, Lipset).
Jedným z najčastejšie používaných pojmov viažucich sa na
vyjadrenie sociálnej diferenciácie, respektíve sociálnej nerovnosti,
ktorá je istou špecifikáciou pojmov vrstva a spoločenská skupina, je
trieda. Triedou sa obyčajne rozumie súbor osôb s rovnakou či
podobnou ekonomickou úrovňou, ktoré sú si vedomé svojich
spoločných záujmov.
Existencia triednej diferenciácie a triednej nerovnosti sa
najčastejšie dáva do súvisu s teóriami Karla Marxa a Maxa Webera,
ktorí predstavujú najvplyvnejších teoretikov sociálnej stratifikácie.
Je všeobecne známe, že K. Marx i napriek tomu, že rozvíjal
teóriu tried a triednej štruktúry kapitalistickej spoločnosti, priamo
pojem trieda nedefinoval.
Sociálnu štruktúru spoločnosti považoval za sieť vzťahov medzi
jednotlivými spoločenskými triedami, ktoré sú definované podľa toho,
akú pozíciu zaujímajú v systéme výrobných síl a vzťahov. Marx
rozlišoval triedy vlastniace výrobné prostriedky (buržoázia) a triedy
disponujúce iba svojou pracovnou silou (proletariát). Chápanie tejto
sociálnej štruktúry spoločnosti je u Marxa antagonistické, a teda
predstavitelia týchto tried sú v neustálych vzájomných konfliktoch
transformujúcich ekonomickú a sociálnu organizáciu. Pritom

K najznámejším predstaviteľom weberovskej línie skúmania sociálnej stratifikácie
súčasných vyspelých spoločností i sociálnej mobility v týchto spoločnostiach patrí John
H. Goldthorpe, ktorý „rozlišuje fyzickú a duševnú prácu. Toto rozlišovanie tvorí základ britskej
všeobecnej klasifikácie povolaní, resp. statusu povolaní a sociálnych tried“ [SOPÓCI 1998:
455].
33
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ekonomická organizácia je základným prvkom sociálnych vzťahov a
určuje nielen to, ako bude fungovať politický a právny systém, ale
i systém kultúrny [MARX 1988]. Marxov výklad preceňuje ekonomické
faktory formovania spoločnosti.
Okrem vzťahu k výrobným prostriedkom je zároveň, podľa
Marxa, pre spoločenskú triedu dôležité aj triedne vedomie, pocit
prináležitosti k určitej skupine, ktorej členovia majú rovnaké spoločné
záujmy.
Hoci Marx rozlišoval až sedem rôznych spoločenských tried:
priemyselná, finančná – majitelia podnikov a fabrík, obchodná
buržoázia – bankári, maloburžoázia – jej predstaviteľmi sú napríklad
jednotlivci vykonávajúci slobodné profesie, byrokracia – tvoria ju
úradníci, vojaci, ďalej proletariát – manuálne pracujúci robotníci
a lumpenproletariát, venoval sa konfliktu a jeho funkciám len medzi
spomínanými dvoma triedami. Ostatné triedy, najmä strednú triedu,
netreba podľa Marxa analyzovať, pretože predpokladal, že buď
zaniknú, alebo sa postupne rozplynú do bipolarizácie spoločnosti
medzi spomínanú triedu vlastniacu výrobné prostriedky (buržoáziu)
a triedu disponujúcu iba svojou pracovnou silou (proletariát) [MARX c.
d.; MONTOUSSÉ – RENOUARD 2005; ŠANDEROVÁ 2000]. A to
z ďalšieho historického vývoja mnohých spoločností bolo tvrdenie
chybné.
Iný pohľad na štruktúru kapitalistickej spoločnosti podáva M.
Weber. Weber neponíma spoločnosť bipolárne a antagonisticky ako
Marx, ale dáva veľký priestor na realizovanie svojich životných šancí
práve strednej triede.
Weber, ktorý študoval vznik moderného kapitalizmu, zistil, že
„existuje spojenie medzi istým typom profesie (bankár, úradník)
a vierovyznaním (protestantstvom) a snažil sa tento fenomén
pochopiť na základe motivácie aktérov“, a nie ako Marx iba na báze
materiálnych, ekonomických podmienok výroby. Weber uvažuje, že
„signálom pre vyvolených je úspech v povolaní, a tak jedinec vrhá celé
svoje úsilie na prácu“ [citované podľa MONTOUSSÉ – RENOUARD
2005: 52 – 53].
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Na rozdiel od Marxa sa Weber domnieva, že okrem
ekonomickej stratifikácie, ktorá spoločnosť rozdeľuje na triedy,
existuje tiež stratifikácia v sfére sociálnej. Je založená na
schopnostiach, zručnostiach i vedomostiach ľudí, spájajúcich
jednotlivcov do skupín podľa statusu a prestíže, ktoré im prináležia.
Členovia týchto skupín dodržiavajú morálne hodnoty, kultúrne normy,
ktoré si v skupine osvojili a stotožnili sa s nimi. Týmito skupinami sú
podľa neho skupiny statusové, „status–group“ [WEBER 1953, 1998].
Vo Weberovom ponímaní je členstvo v statusových
skupinách 34 , na rozdiel od čisto ekonomicky determinovaného
triedneho postavenia, spojené s dodržiavaním sociokultúrnych
regulatív, uplatňovaním určitých noriem správania, vzdelaním
a s vedomím vlastnenia i prezentovania spoločenského postavenia,
statusu i s typom životného štýlu. Teda to, čo Bourdieu označuje ako
kultúrny, symbolický a sociálny kapitál.
V súčasnosti mnohí sociológovia, filozofi i politológovia
vychádzajú z názoru, že „triedy sú postupne vytrácajúcim sa reliktom
z minulosti a že triedny prístup stále menej zodpovedá realite
štruktúry modernej spoločnosti“ [ŠANDEROVÁ 1999: 20].
V súvislosti s problematikou socioprofesijných skupín sú
zaujímavé tvrdenia amerických sociológov A. K. Weedenovej
a B. D. Gruskyho, ktorí upozorňujú na to, že je potrebná nová rovina
triednej analýzy. Podľa nich sú podstatou tried lokálne subkultúry,
ktorými sú reálne sociálne skupiny formujúce sa okolo jednotlivých
profesií a zamestnaní. Weedenová a Grusky tieto subkultúry nazývajú
„pospolité skupiny“ (gemeinschaftliche groupings). Pospolité skupiny
sú jednak inštitucionálne vymedzené, získanými a obhájenými
diplomami, certifikátmi, licenciami, súkromným vlastníctvom,
profesijnými a remeselníckymi asociáciami i spolkami a zároveň sú aj
záujmovo rozlíšiteľné. Pre členov skupiny majú významnú socializačnú
hodnotu, pričom jedinec prostredníctvom symbolov, profesijných rol
To, čo odlišuje triedu a statusovú skupinu, je spôsob, ktorým sú zviazané s materiálnou
nerovnosťou. Sociálna trieda ovplyvňuje veľkosť materiálneho blahobytu priamo –
prostredníctvom ekonomických výhod. Statusovú skupinu poznamenáva veľkosť materiálneho
blahobytu nepriamo – prostredníctvom statusovej cti či životných šancí [KATRŇÁK 2005].
34
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a statusov i interakčných väzieb dokáže sa s nimi, na rozdiel od
prelínajúcich sa tried, veľmi ľahko identifikovať. Členovia
gemeinschaftliche groupings sa prezentujú svojím životným štýlom,
uplatňovaním morálnych a kultúrnych hodnôt. Zároveň sú pre nich
dôležité aj motivačné impulzy výberu profesie, ktoré výrazne
podliehajú
stereotypom
i mediálnym
tlakom
rezonujúcim
v spoločnosti [WEEDEN – GRUSKY 2003; KATRŇÁK 2005]. Weedenová
a Grusky navrhujú novú konceptualizáciu tried zamerať na
„reanalyzáciu stratifikačných tokov financií smerom k jednotlivým
profesiám a preskúmať vplyv triednej pozície na životný štýl“
[citované podľa KATRŇÁK 2005: 104].
Aj manželia Lyndovci, vychádzajúc zo svojich známych
výskumov realizovaných v „Middletowne“ v 20. rokoch 20. storočia,
už niekoľko rokov pred vyjadrenými názormi Gruskyho a Weedenovej
definovali triedy na základe povolania, ktoré určilo ekonomické
diferenciácie a spoločenské postavenie jednotlivcov i celých rodín
v meste. Vo všeobecnosti populáciu v Middletowne rozdelili na dve
triedy: 35 Working Class a Business Class 36 [MILTON 1963: 65].
Každá skupina v meste sa vyznačuje vlastnými znakmi
správania, symbolmi, vlastnou kultúrou, funkčnými znakmi kultúry,
jazykom, vyjadrovacími prostriedkami i výslovnosťou. Dominantné
postavenie Business Class voči Working Class spočívalo v ekonomickej
sile, v závislosti od vykonávania profesie, pozície v zamestnaní, príjmu,
investovania a bohatstva. Pritom, podobne ako Bourdieu, upozorňujú
na to, že určujúcou mierou ich postavenia v Business Class môže byť
ekonomická a kultúrna potencia, ktorú môže daná vrstva investovať
do vzdelania a aj do svojich voľnočasových aktivít. Svojimi aktivitami
dokáže usmerňovať aj život v iných skupinách, dokonca ovplyvniť
kultúrny a spoločenský charakter mesta tým, aké príležitosti využíva,
aké hodnoty uplatňuje, či aký druh kultúry presadzuje. Ekonomický
35 Rozdelenie spoločnosti v Middletowne na hornú, strednú a dolnú triedu nebolo podľa
Lyndovcov opodstatnené, pretože horná trieda tam v čase výskumu nebola dostatočne
zastúpená a vytvárala len osobitnú malú skupinku. Táto skutočnosť je typická pre menšie
mestečká.
36 Do Working Class boli zaradené také profesie ako napríklad predavač, pracovník na stavbe.
Do Business Class boli zaradené profesie lekár, architekt, právnik, učiteľ [MILTON 1963: 65].
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faktor viac ovplyvňuje Working Classs, ktorá znižuje svoje nároky na
kultúru, pretože práve na „leisure“ aktivitách môže ušetriť. Rozdelenie
spoločnosti sa prenáša aj do celkového života mesta. Odzrkadľuje sa
v rezidenčnej, sociálno‐priestorovej štruktúre mesta, vo využívaní
priestorov, kaviarní, kín, zdravotníckych i športových zariadení.
Vnútorne je urbánne spoločenstvo Middletownu diferencované a jeho
obyvatelia sú na základe svojej profesie, zdrojov príjmu
a spoločenského postavenia rodiny začlenení do určitej sociálnej
vrstvy a sú nositeľmi určitého spoločenského statusu a prestíže
[MILTON c. d.].
Rozdelenie middletowskej spoločnosti na Working Class
a Business Class Lyndovci a ich kolegovia použili pri výskume
rodinného života. Zistili, že na určenie postavenia rodiny v urbánnom
spoločenstve
a na
jej
kultúrno‐spoločenskú
a ekonomickú
charakteristiku sú postačujúce informácie typu: vykonávaná profesia
členmi rodiny, rezidenčné sídlo rodiny, prípadne či ide
o starousadlíkov, alebo rodinu žijúcu v meste len kratší čas. Na
základe týchto informácií ostatní členovia urbánneho spoločenstva už
vedia zaradiť členov rodiny do sociálno‐kultúrnej stratifikácie mesta.
Rodina XY, ktorá má veľký príjem a jej členovia už dlhodobo žijú
v Middletowne, hrá dominatnú úlohu v živote middletowskej
spoločnosti. Udáva tón kultúrnemu a spoločneskému životu v meste.
Členovia týchto rodín sú opisovaní ako ľudia, ktorí trávia svoj voľný
čas chodením na dostihy, zameriavajú sa na ekologické aktivity, ich
deti študujú na univerzitách [MILTON c. d.: 68]. Lyndovci upozorňujú
aj na psychologický faktor a na silu komunity, ktorá symbolmi,
spôsobom správania i komunikácie podčiarkuje postavenie
jednotlivcov
v spoločnosti
v závislosti
od
ekonomických
a zamestnaneckých línií jednotlivých rodín a jej členov [MILTON c. d.:
70]. Tieto rodiny vlastne disponujú tým, čo Bourdieu nazýva
ekonomickým, kultúrnym, symbolickým a sociálnym kapitálom.
Rôzne skupiny a jednotlivci v našej spoločnosti nežijú iba
kvalitatívne rôzne, žijú najmä rôznym kvalitatívnym štýlom.
A podobne ako Lyndovci uvažuje aj Berger, ktorý konštatuje, že „ak
máme k dispozícií dva základné údaje o jednotlivcovi, ktorými sú
zamestnanie a dôchodok, môžeme zostaviť predbežnú charakteristiku
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jednotlivca. Vieme určiť časť mesta, kde býva, veľkosť i štýl jeho
domu, odhadnúť knihy a časopisy, ktoré číta, hudbu, ktorú počúva,
jeho vyjadrovanie, syntax jazyka, politickú príslušnosť, šport, ktorý
preferuje, a trávenie voľného času“ [BERGER 1991: 73]. 37

1.2.1. Bourdieu – kapitál, habitus, pole v kontexte
sociálnych skupín
Východiskom na analýzu skúmaných socioprofesijných skupín
mi bol koncept habitusu a rôznych druhov kapitálu P. Bourdieua.
Habitus zastrešuje kultúrno‐antropologický pohľad na človeka.
Obsahuje multifunkčný obraz kultúrnej i sociálnej hodnoty
jednotlivca, ktorá súvisí so vzdelaním, skúsenosťami, s uznávanými
a uplatňovanými normami, hodnotami, symbolmi, statusom a s ním
spojenými rolami, odráža sa v spôsobe vyjadrovania, v komunikácii i
v držaní tela.
Ekonomický, kultúrny, sociálny a symbolický kapitál je
majetkom každého jednotlivca a zároveň aj každej skupiny. A na
základe vlastnenia tohto kapitálu môžeme predvídať, vydefinovať
i hodnotiť pozíciu, postavenie jednotlivca v skupine a skupiny v rámci
širšieho spoločenstva. Vlastníctvom určitého kapitálu dochádza
k rôznorodosti každodenného života, k diferenciácii záujmov,
životných štýlov, uznávaniu určitých hodnôt, s ktorými sa jednotlivec
stotožnil a ktoré daná sociálna skupina preferuje a demonštruje
v rámci svojej vnútornej skladby a vnútorných pravidiel aj smerom
Berger túto skutočnosť opisuje veľmi vtipne, keď analyzuje skutočnosť, že „úradník
korporále, ktorý má ‚nesprávnu adresu a ženu‘, ktorá nezodpovedá jeho postaveniu, môže byť
vystavený značnému tlaku, aby obidvoje zmenil. Podobne aj dieťa z nižšej strednej triedy,
ktoré má záujem o komornú hudbu, sa stretne s nátlakom, aby zmenilo túto ‚odchýlku‘ za
hudobné záujmy, ktoré sú vo väčšom súlade so záujmami jeho rodiny a priateľov. V mnohých
prípadoch však nie je uplatnenie vonkajšej kontroly ani nutné, pretože pravdepodobnosť, že
dôjde k odchýlke, je skutočne veľmi malá. Mnohí jednotlivci, ktorým je otvorená kariéra
v zamestnaní, sa ženia so ‚správnym typom ženy‘ a väčšina detí zo strednej triedy má svoje
podobné záľuby formované veľmi skoro a takým spôsobom, že sú relatívne imúnne voči
lákadlám komornej hudby“ [BERGER 1991: 75].
37
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k spoločenstvu. Získaný a nadobudnutý kapitál je odrazom vedomostí,
skúseností, komunikačných a sociálnych väzieb, emočných nábojov,
myšlienkových pochodov, ktoré človek môže uplatniť pri výbere
svojich preferovaných hodnôt, záľub, vykonávanej profesie i partnera.
A celý tento proces sa uskutočňuje v rámci polí, v sociálnom priestore
(v rámci profesijných, konfesionálnych, záujmových či inak
orientovaných sociálnych skupín, v rodine, v urbánnom spoločenstve),
na pozíciách, ktoré si na základe habitusu a kapitálu jednotlivec
i skupina v rámci širšieho spoločenstva „vydobyje“, čím dochádza
k hierarchizácií jednotlivcov i skupín.
V sociologických slovníkoch sa definuje habitus ako postoj, čím
sa myslí celková osobitosť jednotlivca alebo skupiny. Označuje sa ním
vonkajší zjav, imidž, spôsob vystupovania a zvláštnosti osobného štýlu
v správaní, v kultúrnych hodnotách a prejavoch, ktoré sú
determinované príslušnosťou jedinca k určitej skupine. Od habitusu sa
odvodzujú štrukturálne, socioekonomické a kultúrne pozície,
správanie v rôznych situáciách, ich riešenia, ktoré jednotlivci na
základe dodržiavania a preferovania hodnôt uplatňujú. Jednotlivci sa
väčšinou vnútorne stotožnia s objektívnymi podmienkami ich pozície
a socializáciou si osvoja kultúrne prejavy, vkus, činnosti a praktiky
zodpovedajúce ich sociálnemu postaveniu. Habitus, vychádzajúci
z myšlienok Bourdieua, znamená súbor trvalých hodnôt, činností
a predpokladov. Dáva konkrétnu podobu a spojitosť rôznym aktivitám
človeka v jeho rôznych sférach života [BOURDIEU 1998; BARKER
2006; HARRINGTON 2006].
Bourdieu, prepožičajúc si slovný obrat od Nietzscheho tvrdí, že
„jedinci prejavujú ‚amor fati‘ (lásku k osudu) a v jej duchu automaticky
spĺňajú roly zodpovedajúce ich objektívnej situácií“ [citované podľa
HARRINGTON 2006: 301]. Znamená to, že napĺňajú roly, ktoré sa od
nich očakávajú, prezentujú sa kultúrnymi prejavmi a záľubami, ktoré
odrážajú ich štrukturálnu situáciu. Ale na strane druhej, ak sú jedinci či
už v bežnej situácii, alebo v procese socializácie konfrontovaní so
sociálnymi praktikami, ktoré nezodpovedajú ich habitu, prežívajú silné
zahanbenie, sklamanie i poníženie. Mnohí sa s touto skutočnosťou
nedokážu vyrovnať, dobrovoľne opúšťajú svoju pozíciu, prípadne
zanechávajú aj členstvo v skupine.
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Habitus neformuje „len“ správanie, ale dokonca formuje
stavbu tela, držanie tela, pohyby, neverbálne (i verbálne)
komunikačné prejavy a podobne. Telesné správanie je podľa
Bourdieua pre sociálny život zásadné. Ľudské telo je dôležitým
vyjadrovacím prostriedkom sociálnej interakcie, vyjadruje sociálne
postavenie a moc rovnako ako komunikačné zámery [HARRINGTON
2006]. Pri návšteve vojenského objektu už zdiaľky, na základe pohybu,
chôdze, držania tela, je možné určiť, či ide o vyššieho dôstojníka –
pilota alebo o vojaka „nováčika“. Výskumy potvrdzujú, že toto určenie
býva skôr správne ako nie. Komunikačné prejavy vojakov sú rozhodne
iné ako komunikačné prejavy právnikov či športovcov. A to nielen
z lingvistickej, semiologickej a významovej stránky, ale aj používaním
neverbálnych prejavov, znakov a symbolov. Už v sprievode športovcov
na pretekoch si vieme na základe chôdze, vzhľadu a iných habitusov
tipnúť, či ide o bežca, guliara, skokana do výšky, gymnastku, prípade
športového funkcionára.
Človek sa navonok prejavuje súborom preferencií, odevom,
spôsobom vyjadrovania, správaním i už zmieňovaným držaním tela,
z čoho je možné usúdiť, predpokladať postoje, návyky a orientácie
človeka i jeho kultúrny prejav.
Podľa Bourdieua je habitus pojmom stredu, prostredníkom
medzi jednotlivcom a spoločnosťou, jednotlivcom a skupinou, medzi
minulosťou a budúcnosťou, slobodou a nutnosťou, rôznorodosťou
a jednotou, rozumom a cítením. Koncept habitusu poukazuje, že
každý jedinec je spoločensky determinovaný a že sa táto determinácia
odráža v jeho súčasnom i budúcom konaní. „Habity sú generatívne
princípy odlišných a odlišujúcich praktických činností, ktoré
z charakteristických vzťahových čŕt, vlastných určitému postaveniu,
vytvárajú jednotný životný štýl, čo znamená celok, v ktorom sa
zjednocuje voľba osôb, majetkov i praktických činností“ [BOURDIEU
1998: 16]. Človek sa síce rozhoduje a koná podľa svojho uváženia, ale
vzhľadom na mienku spoločenstva, vzhľadom na to, že má určité
spoločenské postavenie a skúsenosť, ich nemôže ignorovať. Musí sa
rozhodovať, komunikovať. Je to „systém dispozícií k určitému
správaniu a konaniu, ktorý sa vytvára počas socializácie a stáva sa tak
druhou prirodzenosťou. Zahrňuje zvyky, bežné aktivity, gestá, ktoré sú
59

Výskum socioprofesijných skupín, teoreticko-metodologické východiská

také ‚rutinné‘ a ‚neuvedomelé‘, že v danom poli fungujú ako inštinkt“
[McROBBIE 2005: 134].
Havelka,
vychádzajúc
z filozofických
a sociologických
východísk, poukazuje na skutočnosť, že sa rozlišuje najmä habitus
„profesijný“ a habitus „politický“. „Profesijnosť, podobne ako habitus
politický, je chápaná ako najzákladnejšia súvislosť zistiteľných
dispozícií a impulzov vzniknutých výchovou, vzdelaním, skúsenosťami
a stykom
s príslušným
prostredím
(politickým,
pracovným
i kultúrnym)“ [HAVELKA 2002: 23]. Je preto častým javom, že v rodine
robotníka pravdepodobne vyrastá ďalší manuálne pracujúci, v rodine
intelektuála ďalší intelektuál. Bourdieu poukazuje na to, že habitus
a kapitál, najmä kultúrny kapitál, má veľký vplyv na výber školy
a profesie. Tieto hypotézy rozpracoval Bourdieu v svojich konceptoch
kultúrneho kapitálu a jeho vplyvu na vzdelanie i profesiu a čerpajú
z neho viacerí antropológovia, filozofi i psychológovia [HARRINGTON
2006; McROBBIE 2005; MONTOUSSÉ – RENOUARD 2005; KATRŇÁK
2004, 2005; REICH 2005; RUPP 1997; SINGLY 1999].
Vo vyspelých spoločnostiach ľudia žijú v diferencovanom
sociálnom priestore. Rôzne sféry života – umenie, veda, náboženstvo,
politika, majú sklon vytvárať oddelené mikrokozmy, ktoré Bourdieu
nazýva poliami. Pole predstavuje štruktúru sociálnych vzťahov,
v ktorých sa jedinec nachádza. A v tomto širšom inštitucionálnom
prostredí výrazne pôsobí habitus, ktorý hrá zásadnú úlohu, pretože
vymedzuje postavenie jedincov v poli a zaisťuje, aby konali
zodpovedajúcim spôsobom vzhľadom na svoje postavenie. Zároveň
vymedzuje aj postavenie skupín v poli [BOURDIEU 1998]. Termín
trieda Bourdieu nahrádza pojmom sociálny priestor – pole, v ktorom
sú „triedy výsledkom schopností rôznych polí zakladať určité sociálne
skupiny“ [McROBBIE 2005: 123].
Môžeme hovoriť o poli zamestnania alebo o poli globálnej
kultúrnej práce, ktoré umožňujú vznik mnohých ďalších subpolí,
subkultúr, ako je napríklad pole pracujúcich na voľnej nohe, pole
lekárov, pole železničiarov, právnikov, golfistov... A hranice tohto poľa
„môžeme určiť iba na základe empirického skúmania“ [McROBBIE
2005: 133]. Každému poľu, pozícii v skupine, spoločnosti zodpovedá
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určitá trieda habitusov (záľub a schopností) ako produktov
spoločenských podmienok spätých s dotyčným postavením. Habitus,
podobne ako spoločenská pozícia, je určitými sociálnymi silami
štruktúrovaný a zároveň aj štruktúruje.
V rámci týchto polí plynie sociálny život človeka. A rovnako ako
bojové alebo hracie pole majú aj sociálne polia (rôzne skupiny
a spoločnestvá) svoje striktné pravidlá uznávané všetkými
spoluhráčmi, regulovanú hru, stratégie a vízie, ktoré hráči využívajú,
aby dosiahli v hre čo najlepší výsledok, cieľ. Jednoducho povedané,
aby boli úspešní. Porušenie pravidiel je sankcionované, pričom pri
nedodržaní princípov môže dôjsť až k vylúčeniu zo skupiny (z poľa).
Pole predstavuje štruktúrovaný priestor pozícií a u Bourdieua vízia
poľa, a teda spoločnosti je rovnako ako u M. Webera agonistická.
Všadeprítomným znakom skupinového života je súperenie, boj
o základy identity, hierarchiu, bohatstvo, uznanie, prestíž a status.
Skupiny a jedinci, ktorí určité sociálne pole ovládajú, cielene
volia stratégiu, ktorej cieľom je zachovať budovanie svojej vízie. Ide
o súťaživý boj, boj o zvýhodnenie. Nielen materiálne, ale najmä
zvýhodnenie symbolické a kultúrne. A kto chce uspieť vo svojej
skupine, nemá inú voľbu, než získať minimálne požadovaný určitý
druh kapitálu [WACQANT 2002; McROBBIE 2005].
Medzi kapitálmi a poliami existuje významný vzťah. Rôzne
formy kapitálu predstavujú vklady, ktoré sú v sociálnych poliach
„v hre“ a o ktoré skupiny a jednotlivci zápasia.
Sociálne skupiny neexistujú a nefungujú v sociálnom vákuu, ale
sú
súčasťou
geografického,
historického,
spoločenského,
ekonomického, kultúrneho a sociálneho priestoru. Tento priestor je
vymedzený globálnym i osobným množstvom ekonomického
a kultúrneho kapitálu, ktorý sa prejavuje v rámci komunikačných
i strategických väzieb.
Na základe vlastníctva jednotlivých druhov a množstva kapitálu
dochádza k hierarchizácii tak sociálnych skupín, ako aj jednotlivcov.
Podľa objemu, štruktúry a použitia kapitálu, ktorý ľudia vlastnia, sa
nachádzajú a združujú v rozličných sociálnych priestoroch, skupinách.
Každá skupina má svoje vlastné pravidlá, vlastné ciele, svoj hodnotový
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systém, svoj kapitál, ktorými sa prezentuje a zároveň diferencuje od
ostatných. Kapitál je prideľovaný nerovnomerne a je rozhodujúcou
devízou, prostredníctvom ktorej si jednotlivci a skupiny vydobýjajú
svoju pozíciu vo vnútri sociálnych polí. Druh kapitálu sa líši. Okrem
ekonomického a kultúrneho kapitálu Bourdieu vymedzuje aj kapitál
sociálny a symbolický.
Ekonomický kapitál je kapitálom v tradičnom zmysle slova. Je
tvorený materiálnymi a finančnými zdrojmi. Ale k skutočnej moci
môže vlastníctvo ekonomického kapitálu viesť iba v kombinácii najmä
s kultúrnym – vzdelanostným kapitálom, prípadne s kapitálom
sociálnym či symbolickým.
Kultúrny kapitál funguje ako sociálny vzťah, ktorý zahrňuje
nazhromaždené kultúrne vedomosti, schopnosti poskytujúce moc
a status. Sú to vzácne symbolické majetky a hodnoty. 38 Jeho
podstatou je vlastníctvo špecifických schopností, s ktorými sa dá
podobne ako s ekonomickým kapitálom výhodne obchodovať. Nedá
sa však zredukovať na ekonomický a nie každý, kto vlastní bohatstvo
a majetok, je zároveň vlastníkom kultúrneho kapitálu. Majiteľ
kultúrneho kapitálu vlastní veľmi dôležitý nástroj, pomocou ktorého si
udržuje sociálnu nadvládu nad tými, ktorí týmito schopnosťami
nedisponujú [McROBBIE 2005].
Sociálny kapitál je založený na vzájomnej známosti či uznávaní.
Sú to zdroje získané na základe členstva v skupine, vzťahy s priateľmi.
Sociálny kapitál je založený na využívaní trvalej siete vzťahov, ktorá je
produktom individuálnej alebo kolektívnej investičnej stratégie. Čím
rozsiahlejšia je táto sieť, tým väčšie sú šance na dosiahnutie zisku pri
reprodukcii ekonomického a kultúrneho kapitálu.
Symbolický kapitál predstavuje určité ritualizované správanie,
ktorého zisk je posunutý do roviny symbolu a prestíže. Môže byť
prezentovaný formou symbolov a symbolických systémov, spôsobom
obliekania i komunikáciou. V nadväznosti na M. Maussea Bourdieu
Kultúrny kapitál existuje v troch formách:
– intelektuálne a telesné dispozície človeka získané v priebehu socializácie;
– objektivizované hodnoty kultúrneho kapitálu: obrazy, knihy, fotografie;
– akademické tituly a vedecké hodnosti – inštitucionalizovaný kapitál [WACQANT 2002].
38

62

Výskum socioprofesijných skupín, teoreticko-metodologické východiská

konštatuje, že „symbolická účinnosť tohto kapitálu sa stáva akousi
magickou silou, ktorej uplatňovanie má charakter kolektívnej mágie“
[citované podľa ŠUBRT 2001: 110 – 111].
Ako sa jedinec správa, závisí od toho, v akom poli sa nachádza.
Každé z polí (napríklad subpole určitej profesie alebo športu) má totiž
svoje pravidlá fungovania a uznávaných priorít. Je možné, že jedinec
má vysoký ekonomický kapitál, ale má veľmi slabú pozíciu v športe.
Každá skupina a jednotlivci v sociálnych poliach bojujú o uznanie
a zhodnotenie svojho kapitálu. Ak chce niektorá skupina ovládnuť celé
pole a čo najlepšie svoju prevahu využiť, musí presadiť svoje
sociokultúrne regulatívy. Triedny boj je teda tak bojom ekonomickým,
kultúrnym i bojom symbolickým. Tí, ktorí získajú napríklad kultúrnu
moc, môžu úspešne presadzovať svoju kultúru u ostatných skupín,
ktoré majú nedostatok kapitálu, čím ich zároveň pripravujú aj o
symbolické i materiálne „majetky“.
Človek je počas svojho biodromálneho cyklu členom
niekoľkých sociálnych skupín. Každému miestu, každej pozícii
v sociálnej hierarchii zodpovedá mentalita človeka, spôsob
uvažovania, vedomosti, zručnosti, komunikačné danosti, ktoré ho
interakčne prisúdia k jeho spoločenskej pozícií, postaveniu [KATRŇÁK
2004]. Bourdieu na vysvetlenie používa príklad robotníkov, ktorí
rovnako ako každá iná skupina v spoločnosti nemajú iba podobné
vzdelanie, podobný typ povolania a podobný príjem, ale tiež podobnú
skúsenosť, podobný vývoj a rodinné zázemie, podobný myšlienkový
uhol pohľadu na svet, ktorý ich práve ako robotníkov charakterizuje.
Slovami Bourdieua, ktorý charatakterizuje habitus ako „to, čo
konzumuje robotník a hlavne spôsob, akým to konzumuje, športy,
ktoré pestuje, a akým spôsobom ich pestuje, jeho politické názory
a spôsob, akým ich vyjadruje, sa systematicky líšia od spôsobu
stravovania a zodpovedajúcich aktivít továrnika; ale sú tu tiež
klasifikačné schémy, princípy klasifikácie, princípy videnia
a rozlišovania rôzneho vkusu. Rozlišujú medzi tým, čo je dobré a čo
nie, čo je správne a čo nesprávne, čo je elegantné a čo vulgárne atď.,
ale spôsob rozlišovania je rôzny. Jedno a to isté správanie, dokonca
i majetok jednej a tej istej veci, sa jednému môže zdať elegantné,
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druhému namyslené či afektované, tretiemu vulgárne“ [BOURDIEU
1998: 16].
Nadradené skupiny sa vždy snažia monopolizovať pre seba isté
praktiky a podriadené skupiny sa súčasne pokúšajú osvojiť si ich.
Záľuba v istom vkuse či v spôsobe trávenia voľného času sa môže zdať
pre druhú skupinu neprípustná, neestetická, neetická, až odpudivá
[RUPP 1997: 225].
Premeniac na drobné: Keď dvaja robia to isté, ešte to nemusí
byť to isté. Niekto môže odstrel vysokej zveri považovať za vraždu,
nehumánny čin, niekto za šport, iný za príjemný koníček, možnosť
získať ďalšiu trofej, „dozdobiť“ si interiér pracovne, svojho bydliska či
chaty. Pre profesijne vzdelaného lesníka je to činnosť súvisiaca
s ekológiou lesa.
Každá skúmaná socioprofesijná skupina a jej členovia vlastnia
uvedené druhy kapitálu. Ekonomický kapitál sa nachádza vo forme
peňažnej odmeny, na ktorú majú jednotlivci pri vykonávaní svojej
profesie nárok. Zároveň ekonomický kapitál tvoria aj benefity, ktorými
sú určité výhody spojené s profesiou. Napríklad u železničiarov
zľavnené cestovné lístky, právo na pracovný odev, poľovníci majú
možnosť získať časť z prídelu mäsa po odstrele zveri, letci majú nárok
na nadštandardnú lekársku starostlivosť, štátni zamestnanci výsluhový
príspevok a podobne. Kultúrny kapitál sa nachádza najmä vo forme
získaného vzdelania, diplomov a certifikátov (univerzitné diplomy,
certifikáty o absolvovaní školení). Členovia socioprofesijných skupín si
zakladajú svoje profesijné komory, združenia, kluby, pretože majú
potrebu zviditeľniť, rozšíriť, ale aj kontrolovať svoj kultúrny kapitál,
ktorý Bourdieu považuje za dôležitejší než kapitál ekonomický.
Pre etnologický výskum sú zaujímavé nielen spomínané vzťahy
medzi kultúrnym kapitálom, vzdelaním, profesiou a prípadné „rodinné
profesijné tradovanie, dedenie profesie“, ale aj súvislosti medzi
kultúrnym kapitálom a kultúrno‐spoločenskými činnosťami, aktivitami
a podujatiami, ktorými sa socioprofesijné skupiny a ich členovia
zviditeľňujú,
ktoré
preferujú,
uznávajú,
demonštrujú
a prostredníctvom ktorých sa cielene identifikujú.
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Sociálny kapitál sa vytvára preferovaním určitého životného
štýlu a symbolický kapitál je presne určený profesijným postupom,
pričom v rámci môjho výskumu je zrejmý vo vojenskom
i akademickom prostredí a tiež aj u železničiarov a štátnych
zamestnancov. Závisí od počtu odpracovaných hodín i výsledkov
získaných v práci. Tento kapitál je demonštrovaný nielen vo vnútri
skupiny, ale aj pred celým urbánnym spoločenstvom (uniformy,
atribúty viažuce sa k dosiahnutej hodnosti či možnosť účasti na
prestížnych mestských a profesijných oslavách). S tým samozrejme
súvisí aj spoločenská prestíž, status, komunikačné i sociálne väzby.
Každá socioprofesijná skupina využíva svoj kapitál na
obsadenie si pozície v „urbánnom poli“. Podľa toho, ako je úspešná,
presadzujú a uznávajú sa jej symboly a hodnoty v urbánnom
spoločenstve.

1.2.2. Klasifikácia a triedenie sociálnych skupín
Odborná
literatúra,
najmä
sociologická
a sociálno‐
psychologická, ponúka veľké množstvo definícií, klasifikácií a triedení
skupín. Skupina v najširšom slova zmysle je „akékoľvek ľudské
zoskupenie, či už v reálnom priestore na základe reálnych interakcií,
alebo na základe určitých kritérií a spoločných znakov“ [PETRUSEK
1996: 994].
M. a C. W. Sherifovci za základné znaky skupiny považujú
diferenciáciu a vzájomnú závislosť pozícií a rolí, spoločné hodnoty
a normy regulujúce správanie členov v skupine. Skupinu definujú aj
ako „sociálnu jednotku skladajúcu sa z nejakého počtu jedincov, ktorí
sú svojimi statusmi a rolami vo vzájomných vzťahoch“ [citované podľa
GEIST 1992: 380]. Podobne aj etnologička M. Vrzgulová v rámci
svojich etnologických výskumov vníma sociálnu skupinu „ako základný
stavebný prvok sociálnej štruktúry spoločnosti, ako zoskupenie ľudí
prepojených špecifickými vzťahmi“. Za základné znaky pokladá
interakciu, kooperáciu, spoločné skupinové normy, ciele, hodnoty,
vedomie spolupatričnosti, príslušnosť ku skupine, vymedzenie auto
65

Výskum socioprofesijných skupín, teoreticko-metodologické východiská

a heterostereotypov, identifikáciu, existenciu pozícií, statusov, a rolí.
Za najdôležitejší znak považuje „činnosť danej skupiny zameranú na
zachovanie jej existencie a na jej prežitie“ [VRZGULOVÁ 2005: 37].
Pri sociologickom a sociálno‐psychologickom vymedzení sa
pojem skupina u mnohých autorov spája najmä so psychologickou
väzbou a s identifikačným vymedzením „my – oni“. Z. Bauman
charakterizuje skupinu ako „súbor ľudí spojených psychickou väzbou“
[GEIST 1992: 380]. I. Robertson pod pojmom skupina chápe „súbor
ľudí zoskupených na základe rovnakých očakávaní vzájomného
správania. Členovia skupiny jasne rozlišujú members from
nonmembers“ [ROBERTSON 1987: 167].
Manifestovanie a zdôrazňovanie skupinovej spolupatričnosti
a protikladu „my – oni“ sa v slovenskej etnológii spája najmä
s problémovými okruhmi majority a minority, s výskumami etnicity
a identity, so skupinami etnografickými 39 i etnickými.
Výsledky intenzívneho rozpracovania problematiky sociálnych
skupín v slovenskej etnológii v rokoch 1987 – 1990 poukázali na
možnú a podnetnú cestu poznávania kultúry analýzou vzťahov,
interakcií, komunikačných väzieb, dodržiavania i inovovania
existujúcich noriem správania, životných motivácií, stratégií ako
dôležitej súčasti sviatočného a najmä každodenného života.
V súvislosti s etnologickým vymedzením sociálnych skupín je
inšpiratívna teoretická štúdia Boženy Filovej O etnografickom
výskume spoločenských skupín [FILOVÁ 1990]. Podľa autorky
spoločenské skupiny tvoria subsystémy tradícií spôsobu života ľudí.
Okrem toho, že majú nadindividuálny charakter, zmyslom ich
pôsobenia je „organizovanie vzájomných ľudských vzťahov tak, aby
zabezpečovali jednotlivému príslušníkovi daného spoločenstva

39 Etnológia vníma entografické skupiny ako „subjednotky etnika, ktoré vytvárajú nositelia
ľudovej kultúry spoločensky a kultúrne odlišní od svojho okolia, spojení skupinovým
povedomím a skupinovým menom“ [ŠVECOVÁ 1995: 127]. Etnografické skupiny sa vyznačujú
skupinovou príslušnosťou, skupinovým povedomím a skupinovými znakmi i symbolmi,
odlišujúcimi skupinu od okolia. Dominantnými a diferenčnými znakmi môže byť napríklad
nárečový výraz, charakterizujúci odev alebo jeho časť i odlíšenie vyplývajúce z geografického
prostredia (Čilejkári, Sajdáci, Mantáci...).
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v reálnom čase jeho biodromálneho cyklu zaradenie do života celku.
Deje sa tak pomocou stredných úrovní tohto organizmu,
prostredníctvom viacerých, vedľa seba pôsobiacich ľudských
zoskupení a vrstiev spoločenstva“, ktoré autorka pracovne nazýva
spoločenské skupiny [FILOVÁ c. d.: 8].
Skupiny, ktoré sú predmetom bádania najmä sociálnych
antropológov – sociológov, sociálnych psychológov, ale i politológov,
poskytujú
pre
etnológov
v súbore
multidisciplinárneho
a medziodborového riešenia problematiky niekoľko špecifických
metodologických a vedeckých prístupov. Špecifikum etnológie,
uprostred iných vedných disciplín skúmajúcich túto problematiku,
treba hľadať v neustálych „interakciách jedinca s daným celkom
(skupinou) a v následne vznikajúcich spätných väzbách“. Týmto
pohľadom etnológia získava aj komplexné vedecké pochopenie
trendov moderného sveta a jednotlivca v ňom, pochopenie vzťahov
jedinca a spoločenstiev rôznych úrovní, a to prostredníctvom
sprostredkujúcej platformy – skupiny [FILOVÁ c. d.: 9].
Z etnologického pohľadu je zaujímavá i samotná sociálna
atmosféra v skupine, uznávanie a demonštrovanie profesijných
statusov. Aký význam má takáto skupina v procese enkulturácie
a socializácie jednotlivca, akými mechanizmami dochádza k transmisii,
prípadne reprodukcii a k rozvoju kultúrnych hodnôt i to, ako prebieha
proces akulturácie v širšom spoločenstve, v sociálnom prostredí.
Dôležité je aj bádanie s dôrazom na stálosť a premeny – ako sa
jednotlivé globálne či špecifické elementy v skupine intenzifikujú,
resp. inováciou a selektovaním oživujú, čím sa môžu rozvinúť i do
samostatne pôsobiacej tradície v rámci skupiny i širšieho
spoločenstva. Alebo naopak, aké mechanizmy a determinanty
ovplyvňujú jej oslabovanie, rozplynutie, prípadne aj samotný zánik.
Pre etnologické poznanie sú významné aj procesy, cesty i výber
elementov a sociokultúrnych regulatív, ktoré sa uplatňujú
v socioprofesijnej skupine a ktoré ovplyvňujú súkromný život
jednotlivca a jeho rodiny, jeho životné hodnoty i životný štýl.
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Z typologického hľadiska rozlišujeme skupiny na malé, veľké;
formálne, neformálne; primárne 40 , sekundárne; členské, referenčné;
nátlakové, záujmové, rovesnícke; marginálne a podobne.
Podľa Petra Salnera predmetom výskumu etnológa majú byť
prednostne malé skupiny 41 , ktorých základnými znakmi sú:
1. uvedomenie si vzájomnej spolupatričnosti členov od iných skupín;
2. vzájomný kontakt členov skupiny, ktorým sa umožňuje aj vzájomná
kontrola a ovplyvňovanie správania príslušníkov skupiny – toto
vymedzenie v sebe obsahuje aj faktor teritoriálnej vymedzenosti;
3. trvanie skupiny v čase a s tým spojená existencia skupinových
cieľov, ktoré sú predpokladom vzniku a podmienkou pretrvávania
skupiny [SALNER 1990: 286].
Salner ale na druhej strane hneď upozorňuje, že takéto
vymedzenia nemožno absolutizovať, pretože za určitých okolností sa
napríklad z bratislavských robotníkov, či gemerských rodákov stáva
skupina [SALNER c. d.: 285].
Existuje niekoľko druhov sociálnych skupín klasifikovaných
podľa najrozmanitejších hľadísk. 42 Zo sumarizujúceho pohľadu
k základným znakom ľudských sociálnych zoskupení patrí:
 interakcia medzi členmi skupiny,
 existencia komunikačnej siete,
 existencia spoločenských vzťahov,
 vykonávanie spoločných činností,
Samotná typológia sociálnych skupín je ovplyvnená tým, že prvým typom skupiny, ktorá
bola analyzovaná a klasifikovaná, bola skupina primárna. Termín skupina primárna zaviedol
na začiatku 20. storočia Charles Horton Cooley. A až neskôr sa vymedzili a definovali skupiny
ďalšie.
41 Pod malou sociálnou skupinou Salner chápal najmä rodinu, výskum rodiny. V rurálnom
prostredí najmä výskum malých skupín diferencovaných na rodovom a vekovom princípe.
42 Niektorí výskumníci delia ľudské skupiny podľa znakov antropologických, biologických, iní
podľa sociálno-kultúrnej úrovne, podľa stupňa zložitosti, trvania, podľa priamej a nepriamej
interakcie. Podľa I. A. Bláhu najúplnejšiu, najdômyselnejšiu ako i najzložitejšiu klasifikáciu
sociálnych skupín podal G. Gurvitch, ktorý uvádza 15 klasifikačných kritérií: obsah, rozsah,
trvanie, rytmus, miera rozptýlenia, základ utvorenia, forma prístupu, stupeň zorganizovania,
funkcia, orientácia, spôsob, ktorým ňou preniká spoločnosť globálna, stupeň zhody medzi
zoskupením, spôsob donútenia, princíp organizácie, stupeň jednoty [BLÁHA 1968: 27].
(Gurvitchovu klasifikáciu uvádza aj PETRUSEK 1996b: 995).
40
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 spoločné ciele,
 diferenciácia pozícií a rolí v dôsledku koordinácie činností
a prípadne rozvinutej deľby práce, rovnakého normatívneho
a hodnotového systému skupiny i systému sankcií,
 vedomá príslušnosť k skupine,
 vedomá odlišnosť skupiny od iných skupín [PETRUSEK 1996b: 995].
Jedným z definičných znakov sociálnej skupiny je jej sociálna
štruktúra. Sociálna štruktúra na jednej strane obmedzuje a usmerňuje
naše správanie v závislosti na pozíciách, ktoré v socioprofesijnej
skupine zaujímame, a na druhej strane nám i našim kolegom,
podriadeným – nadriadeným uľahčuje komunikáciu a pomáha rýchlo
sa adaptovať na nové prostredie.

1.2.3. Vymedzenie pojmu socioprofesijná skupina
Odborná literatúra zaraďuje profesijnú skupinu do „skupiny
sekundárnej“, ktorá sa vyznačuje:
 interpersonálnymi väzbami, ktoré sú menej osobné a pri ktorých
dominuje funkčný vzťah;
 početnejšou skupinou, takže osobná známosť každého s každým
nie je väčšinou možná;
 v tejto skupine nedochádza (nemalo by) k intímnym vzťahom,
dokonca sú chápané ako negatívny, dysfunkčný znak;
 dobou trvania skupiny, ktorá je obmedzená trvaním funkcie, ktorú
plní jedinec, sa v skupine neangažuje celou osobnosťou, ale plní
predpísané a vymedzené roly;
 základnou funkciou skupiny je dosahovanie špecifických
spoločných cieľov;
 skupina je formálne štruktúrovaná, má formálne pravidlá styku,
vybudovanú sieť vzájomných vzťahov nadradenosti, podriadenosti,
spolupráce a komunikácie;
 stanoveným spôsobom hodnotenia a kontroly priebehu
a výsledkov činnosti jednotlivcov a celej skupiny.
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K sekundárnym skupinám patria pracovné skupiny, záujmové
skupiny, politické strany, cirkvi [PETRUSEK 1996a; MATOUŠEK –
RŮŽIČKA 1966].
Sebauvedomovanie, identifikácia a socializácia ľudských
jedincov sa nemôže konať v spoločenskej izolácii, ale vo vzťahoch,
v skupinách, v určitej spoločenskej klíme. Jednotlivec nepatrí do
skupiny celou svojou osobnosťou, ale len vo vzťahu k spoločenskej
role, ktorá mu v tejto skupine prináleží, pretože je súčasne členom
viacerých skupín (rodina, zamestnanie, konfesia...), ktoré rôznou
intenzitou vstupujú do jeho spôsobu života, konania, správania,
režimu dňa a pod.
Postavenie a vzťah členov k socioprofesijnej skupine závisí od
viacerých faktorov, napríklad od vzdelania, výchovy, profesijného
postavenia,
skúseností,
motivácie,
morálky,
spoločenskej
ne/akceptácie profesie, veku a pohlavia.
Socioprofesijná skupina sa v sociálnom poli snaží obsadiť
výhodné miesto. Vytvára a štruktúruje určité konkrétne ciele, potreby
a perspektívy. Jej postavenie v sociálnom poli do značnej miery
ovplyvňuje sociálny svet pracovníkov. Od profesie, ktorú jednotlivec
vykonáva, závisí osobný, každodenný i sviatočný život, organizácia
dňa, spôsob trávenia voľného času jeho a jeho rodiny.
Interakcia členov skupiny vedie k vytváraniu všeobecne
platného a pre členov skupiny záväzného súboru názorov, hodnôt,
hodnotiacich súdov, noriem správania a jednania, komunikačných
väzieb a zásad. Tieto väzby medzi jednotlivcami a skupinou sú
obojstranné. Je v ich záujme, aby ich skupina bola výnimočná a dobrá
a v záujme skupiny je, aby jej členovia boli čo najkvalitnejší.
Každá profesijná rola v spoločnosti, i pri druhoradej práci,
nesie so sebou habitus správania, ktorým sa v spoločnosti jednotlivec
prezentuje. Dodržiavanie tohto habitusu je rovnako podstatné pre
budovanie si kariéry v zamestnaní i postavení v spoločenskom poli.
Prvkami habitusu môžu byť spôsoby obliekania, estetický vkus,
používanie jazyka a komunikačných prostriedkov, pretože skupina
stanovuje morálny vzor aj fyzický vzhľad svojich členov.
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So socioprofesijnou skupinou sa spája veľká miera samosprávy,
dohľadu, odmeňovania i sankcií, ktoré súvisia s odbornou kvalifikáciou
a vykonávaním práce. Cielená voľba alebo aj náhodné ocitnutie sa
človeka v určitej socioprofesijne skupine ho podriaďuje najrôznejším
formám kontroly. Okrem formálnych spôsobov kontroly, ktoré sú
súčasťou zákonníkov a písaných pravidiel zo strany zamestnávateľa,
nadriadených a sú zamerané na oficiálne požiadavky kladené na
zamestnanca, rovnakú, ak nie aj väčšiu dôležitosť majú neformálne
kontroly kolegov, spolupracovníkov i kamarátov. Pri porušení
pracovnej, etickej, kultúrnej morálky dochádza ku sankciám.
Najúčinnejšími v práci sú ekonomické sankcie, sankcie spoločenského
vylúčenia z poľa, ktoré sa nedotýkajú „len“ vylúčenia z profesijnej
skupiny, ale aj vylúčenia zo stavovskej organizácie, sú spojené
s odsúdením lokálnym spoločenstvom (susedia, známi...).
Mestský život a mestská kultúra sa manifestuje v nesmiernom
množstve rôznych subkultúr, t. j. v zvláštnom spôsobe života rôznych
skupín a ľudí. Predstavuje jedinečnú a unikátnu konfiguráciu
artefaktov, ideí, noriem, modelov správania, inštitúcií a kultúrnych
vzorov typických pre istú sociálnu skupinu.
Vychádzajúc z etnologických výskumov, ako aj na základe
preštudovanej odbornej literatúry a názorov, považujem výskum
socioprofesijných skupín v urbánnom prostredí zamerať a orientovať
na nasledovné sociálno‐antropologické aspekty:
1. Dynamika socioprofesijnej skupiny:
 východiská vzniku (podmienky jej vzniku – historické,
geografické kultúrno‐spoločenské, politické, ekonomické,
sociálne determinanty vzniku);
 formovanie skupiny (ciele, pracovné a sociokultúrne regulatívy
uznávané v skupine, sankcie);
 socializácia socioprofesijnej skupiny v urbánnom spoločenstve
(komunikačné väzby na mnohoúrovňovej štruktúre mesta);
 prestíž socioprofesijnej skupiny;
 socionormatívna kultúra profesijných skupín (rituály
socioprofesijných skupín, iniciačné rituály, rituály prechodu,
zvyky na pracovisku);
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 identita socioprofesijných skupín lokálne viazaných (symboly
uplatňované v skupine, status, odev a odevné doplnky);
 socioprofesijné skupiny v idustriálnej, postindustriálnej
i znalostnej spoločnosti;
 vplyv historických, politických a spoločenských udalostí, zmien
na profesijnú skupinu a hodnotové orientácie jej členov;
 zánik socioprofesijnej skupiny.
2. Jednotlivec, člen socioprofesijnej skupiny:
 výber skupiny jednotlivcom (cielený, náhodný, násilný);
 enkulturácia a socializácia jednotlivca v skupine;
 vzájomná interakcia členov skupiny;
 postavenie jednotlivca v skupine, status;
 uznávanie a demonštrovanie členstva v skupine (znaky,
symboly, odev);
 transmisia kultúrnych hodnôt;
 socioprofesijná skupina (športové, kultúrne, spoločenské
aktivity organizované pre členov skupiny);
 benefity spojené s členstvom v skupine.
3. Procesy spojené s prípravou na profesiou:
 motivačné impulzy pre výber danej profesie (rodinné zázemie,
školský systém, masovokomunikačné prostriedky, nábor);
 príprava na profesiu – štúdium;
 identita študentov, študentské obyčaje a symboly;
 študentské podujatia, komunikačné väzby s obyvateľmi mesta.
4. Socioprofesijné skupiny ako subkultúra mesta, socioprofesijná
skupina a urbánne spoločenstvo:
 akceptácia/neakceptácia skupiny urbánnym spoločenstvom;
 akulturačný proces sociokultúrnych regulatívov;
 vitalita socioprofesijnej skupiny (manifestné prejavy
skupinových noriem, hodnôt: kultúrne, športové, výchovno‐
vzdelávacie aktivity a podujatia, ktorými sa demonštruje
vitalita
socioprofesijnej
skupiny
pred
urbánnym
spoločenstvom);
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 priestorová segregácia (miesta pôsobenia socioprofesijných
skupín, budovy, parky, ubytovacie kapacity, využívanie týchto
priestorov obyvateľmi mesta);
 koexistencia a interakcia socioprofesijných, záujmových,
etnických a konfesionálnych skupín v meste;
 vplyv socioprofesijnej skupiny na organizmus mesta
(ekonomický,
vzdelanostný,
kultúrny,
športový,
environmentálny...);
 symboly socioprofesijnej skupiny, ktoré si osvojilo urbánne
spoločenstvo.
5. Vplyv profesie na diverzitu rodinného života:
 kariéra verzus rodinný život a životné stratégie;
 vplyv profesie na výber partnera (deľba povinností);
 vplyv profesie rodičov na výchovu detí;
 vplyv profesie na čas a spôsob trávenia voľného času;
 profesia a životný štýl (odievanie, stravovanie, bytový dizajn,
dovolenky, koníčky);
 vplyv profesie na každodenný i sviatočný chod rodiny
(organizácia dňa, zabezpečovanie povinností, trávenie
sviatkov).
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Niečo sa deje, pretože sa niečo deje.
Jan Gehl

2. SOCIOPROFESIJNÉ SKUPINY V URBÁNNOM
PROSTREDÍ
2.1. Charakter socioprofesijných skupín
Človek ↔ profesia ↔ socioprofesijná skupina
2.1.1. Identita, profesijná identita a identifikácia
Teoretické východiská
Jedinec a spoločenstvá vnímajú príslušnosť k niekomu,
k niečomu, vnímajú podobnosť a odlišnosť, percipujú časovú
kontinuitu, identifikujú sa s kolektívom, prostredím, ideami
i sociokultúrnymi normatívami platnými v určitej sociálnej skupine.
A čo je dôležité, emocionálne sa zvnútorňujú s príslušnosťou ku
kultúrnej, konfesionálnej, socioprofesijnej, záujmovej alebo inej
skupinovej tradícii a identite.
Identita jednotlivca sa utvára a vyvíja v kultúrnom a sociálno‐
historickom kontexte. Pojem identita je veľmi široký a rôzne vedné
odbory kultúrnej a sociálnej antropológie ju vnímajú rôzne. Teóriami
sociálnej identity sa zaoberali aj psychológovia H. Tajfel a J. C. Turner,
ktorí koncept sociálnej identity analyzujú ako sociálno‐psychologický
problém. Tajfel rozvíjal koncepciu založenú na predpoklade, že
identita personálna je chápaná ako systém presvedčení o svojich
vlastnostiach, kompetenciách a schopnostiach. Sociálna identita
zahrňuje aspekty identity odvíjajúce sa od uvedomenia si svojho
členstva v určitej sociálnej skupine (skupinách), uznávania hodnôt,
noriem a symbolov skupiny, spolu s emočným významom, ktorý je
spojený s týmto členstvom [Bačová 1997]. Sociálna identita saturuje
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potrebu jednotlivcov niekam patriť,
a príslušnosti k sociálnej skupine.

získať

pocit

totožnosti

Sociálna identita je základom skupinového
Sebaidentifikácia
a
sebakategorizácia
jedinca
medziskupinovú a vnútroskupinovú kohéziu.

správania.
spôsobuje

Podľa Tajfela a Turnera má sociálna identita tri dôležité
komponenty súvisiace so sociálnymi skupinami:
 kognitívny aspekt, autokategorizáciu, vedomie príslušnosti
k sociálnej skupine, s ktorou sa jedinec stotožňuje a do ktorej patrí;
 hodnotiaci, komparatívny aspekt znamená, ako je skupina
hodnotená či už jedincom – členom skupiny, alebo príslušníkmi
iných skupín;
 emocionálny aspekt, pocit citovej väzby jedinca na sociálnu
skupinu, ktorá je určujúca pre neho aj pre jej členov [Tajfel –
Turner 2004].
Koncept identity sa teda týka kultúrneho popisu ľudí, s ktorými
sa kognitívne i emocionálne identifikujeme a rozlišujeme
v kategóriách „my“ a „oni“.
Z toho, že naša sebaidentita je spojená so skupinami, ku
ktorým patríme, niektorí vedci, najmä M. Foucault a J. Derrida,
vyvodzujú názor, že podstatu toho, čo sme, máme iba vďaka vylúčeniu
charakteristík. Týmito sa údajne vyznačujú oni, a teda „cudzia skupina
je presne tou imaginárnou opozíciou, ktorú k sebe vlastná skupina
potrebuje pre svoju sebaidentitu, súdržnosť, vnútornú solidaritu
a emocionálnu istotu“. Nábojom pre vlastnú skupinu je „pospolitosť,
vzájomná dôvera a to, čo by sme mohli podľa vzoru francúzskeho
sociológa E. Durkheima označiť ako ‚pocit súdržnosti‘, či ‚spoločné
puto‘[…]“ [citované podľa BAUMAN – MAY 2004: 44].
Vo všeobecnosti majú ľudia tendenciu preferovať pozitívne
sebahodnotenie pred negatívnym. Kladnejšie vidia a hodnotia svoju
skupinu v porovnaní s inými skupinami.
Inšpirujúc sa Tajfelom a Turnerom, je identifikácia so skupinou
dlhodobejšie trvajúci a prelínajúci sa proces:
 sebaformovania a sebaprispôsobovania k prototypu člena skupiny,
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 uvedomovania si odlišností medzi vlastnou a inou skupinou,
 prezentovania a demonštrovania hodnôt, ideí, cieľov, symbolov,
zvykov uplatňovaných v „mojej“ skupine.
Počas priebehu identifikácie sa jednotlivec kognitívne,
mentálne i emotívne stotožňuje s morálnymi, sociokultúrnymi
i hodnotiacimi normami platnými v skupine, so skupinovou etiketou,
nonverbálnou komunikáciou i s prvkami identity, ktoré sú považované
za skupinové a vhodné na to, aby zastupovali a reprezentovali
skupinu. Zároveň tieto prvky identity, ktorými môžu byť rôzne
symboly, atribúty, napríklad časti odevu, odevné doplnky, držanie
tela, odznaky, farby, produkty a podobne, demonštruje pred širším
spoločenstvom. Tento systém ideí, symbolov je pre každú sociálnu
skupinu identifikačný, jedinečný a invariantný.
Jednotlivec, ktorý je členom viacerých sociálnych skupín, sa
neidentifikuje so všetkými skupinami rovnako intenzívne. Členstvo
v skupinách s vyšším sociálnym statusom je pre neho významným
zdrojom pozitívnej sociálnej identity. Príslušnosť k takejto žiaducej
sociálnej skupine je spojená s prestížou, je emotívne priaznivá
a výrazne motivujúca.
Prvky identity tvoria aj Bourdieuov koncept sociálneho
a symbolického kapitálu. 43 Sociálny a symbolický kapitál vyplýva
z členstva v skupine, ktoré jedincovi poskytuje dôveryhodnosť, ktorou
daná skupina disponuje. Predstavuje súhrn súčasných, ale aj budúcich
zdrojov, vzťahujúcich sa k viac či menej inštitucionalizovanej sieti
sociálnych vzťahov, do ktorej jedinec patrí a ktoré mu poskytujú
uznanie a skupinovú identitu. Tieto vzťahy môžu existovať v praktickej

Podobne ako vníma symbolický kapitál Bourdieu, charakterizuje Fukuyama kapitál sociálny.
Chápe ho ako „súbor neformálnych hodnôt či noriem spoločných pre členov nejakej skupiny,
umožňujúci im nejakú kooperáciu.“ Fukuyama zároveň upozorňuje, že spoločné uznávanie
hodnôt a noriem ešte nie je podmienkou vytvárania sociálneho kapitálu, ale „sociálny kapitál
musí zahŕňať také cnosti, ako dodržiavanie záväzkov, vzájomnosť, ktoré sú totožné
s „weberovskou protestantskou etikou“ [FUKUYAMA 2005: 28 – 29]. Sociálny kapitál je podľa
Fukuyamu dôležitým kapitálom pri formovaní a fungovaní občianskej spoločnosti, rodiny
i riadení vysokokvalifikovaných zamestnancov. Ako významný zdroj sociálneho kapitálu
Fukuyama uvádza aj odborné vzdelanie a výchovu, ktoré Bourdieu poníma ako kapitál
kultúrny.
43
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podobe, v materiálnych či symbolických výmenách, ktoré ich
napomáhajú udržovať. Ich nositeľ, člen skupiny si ich váži
a demonštruje svoj vzťah a členstvo k skupine. Vlastníctvom
a pôsobením symbolického kapitálu sa členovia skupiny diferencujú zo
svojho okolia a identifikujú sa s členmi svojej skupiny, čím navonok,
smerom k spoločenstvu i dovnútra manifestujú svoju príslušnosť
k skupine. Zároveň tieto prvky identity obsahujú okrem funkcie
diferenciačnej aj funkciu socializačnú a emotívnu. Kapitál je
prezentovaný dôverou, ktorá sa jedincovi, členovi dostáva i šancou
vlastniť a používať symboly skupiny. Symboly v chápaní Bourdieua
predstavujú symbolický kapitál. Odev – uniforma, talár, biely plášť,
odznaky, semiotické predmety demonštrujú identifikáciu so skupinou
a uznávanie oficiálnych skupinových hodnôt, cieľov a noriem. Zároveň
demonštrujú množstvo a hodnoty sociálneho kapitálu, ktoré skupina
vlastní. Tento kapitál, okrem kultúrneho či ekonomického, má pri
presadzovaní pozície moci veľký vplyv. Skupina, ktorá vlastní najviac
symbolického kapitálu, sa snaží dosiahnuť to, aby ostatné skupiny
uznali a prijali jej symboly a tým „donútili“ ostatné skupiny uznávať aj
jej hodnoty a ciele [BOURDIEU 1986; KŘÍŽOVÁ 2006; McROBBIE 2005].
Identifikácia s profesijnou skupinou je chápaná ako postoj,
vnútorné stotožnenie i emotívne zážitkové naplnenie, akceptácia
a podieľanie sa na tvorbe spoločných cieľov, uznávanie skupinových
hodnôt, morálnych a etických noriem, ktoré sú zároveň aj súčasťou
individuálnej hierarchie hodnôt.

2.1.1.1. Motivačné impulzy na výber povolania
a podmienky prijatia do socioprofesijnej skupiny
Pozitívna identifikácia so socioprofesijnou skupinou môže byť
pri vykonávaní profesie považovaná za výhodu. Čím väčšia intenzita
identifikácie s profesijnou skupinou, tým väčšie pracovné zanietenie,
uznávanie skupinových cieľov, hodnôt i sociokultúrnych regulatív.
Identifikačný proces vytvárania, budovania a stotožnenia so
socioprofesijnou skupinou môže byť započatý ešte pred vstupom do
samotnej skupiny. V prípade, že sú motivačné impulzy na výber
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povolania silné a jedinec sa so svojou budúcou profesiou vnútorne
stotožní, proces identifikácie je intenzívnejší. Okrem odborného
záujmu je dôležitá aj emocionálna zložka podporovaná
spoločenstvom, prostredím, rodinou či kamarátmi.
Motívov a impulzov na výber a rozhodnutie ľudí vykonávať
určitú profesiu je niekoľko. Na základe rozhovorov s respondentmi je
možné ich vyšpecifikovať ako:
 Dlhodobý záujem o určitú profesiu a jej špecifiká, naplnenie
detských snov
„Od malička som túžil byť pilotom. Bol to môj chlapčenský sen“ (m. 1978).
„Je to moja, našťastie splnená chlapčenská túžba“ (m. 1981).
„Vždy som chcel byť lesníkom, chodiť do hory [...]“ (m. 1964).

 Atraktívnosť povolania
 Získať určitý kultúrny, sociálny kapitál vo forme osobnej, sociálnej,
profesijnej, fyzickej i psychickej skúsenosti
„Ako normálni chodci sa pohybujeme len po zemi, ale my máme ešte ďalšiu
možnosť. Vzlietnuť. A to je niečo iné, to je trojdimenzionálny priestor, to
môžete zažiť len hore“ (1982).

 Získať prestíž, nadobudnúť socioprofesijný a spoločenský status
„Á rušňovodiči, to boli páni. To bola kasta. To boli grand páni“ (m. 1919).

 Ekonomické zabezpečenie, sociálne výhody
„Železničiari a hlavne rušňovodiči, to bola výsadná kasta. Tí pracovali len 25
rokov a potom išli do penzie. Mali rok za poldruha. A najlepšie boli platení.
Neboli horšie platení ako prednostovia. A vtedy, keď iní mali 500 korún, on
išiel s 2000 korunovým platom do penzie“ (m. 1922).

 Individuálne potreby, postoje, hodnoty, záujmy, sebaocenenie
„... môžete tak rátať, že zo 100 ľudí psychotestami a lekárskymi vyšetreniami
prejde 15. Nie je to výborné, že ste medzi 15. schopnými?“ (m. 1982).

 Praktické i finančné možnosti rodiny a študenta
„Otec bol lesník, starý otec bol lesník, tak ma v tom aj doma podporovali.
A bolo to aj lacnejšie ako ísť študovať kdesi do Blavy“ (m. 1964).
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Každá socioprofesijná skupina vyžaduje splnenie určitých
podmienok prijatia do skupiny. A len na základe ich splnenia sa
jednotlivec stáva platným členom socioprofesijnej skupiny.

Socioprofesijná skupina: železničiari
V súvislosti so vznikom štátnych železníc sa postupne začali
tvoriť kategorizácie železničných štátnych zamestnancov s presne
vymedzeným statusovým, pracovným, platovým zaradením,
podmienkami prijatia, prepúšťania, udeľovania finančných odmien
i trestov. 44
Na prijatie do železničnej služby podľa služobného poriadku
z roku 1907 boli stanovené nasledujúce podmienky:
 uhorské štátne občianstvo a ovládanie maďarského jazyka,
 vek 18 – 35 rokov,
 zmyslová a telesná spôsobilosť pre službu,
 odborná spôsobilosť, zloženie odborných skúšok,
 občianska bezúhonnosť,
 usporiadané majetkové pomery,
 beztrestnosť uchádzača, proti ktorému sa nesmie viesť žiadne
trestné stíhanie,
 ukončená základná vojenská služba alebo oslobodenie od nej
[Kubáček 1999].
Vznikom Československých železníc boli zamestnanci
klasifikovaní do troch základných kategórií:
 definitívni (úradníci, gážisti, podúradníci a zriadenci),
 pomocní (úradnícki, gážistickí, podúradnícki, zriadeneckí čakatelia
a pomocní zamestnanci),
 zmluvní.
Definitívni a pomocní zamestnanci tvorili presne stanovený
systemizovaný stav pracovníkov, potrebný na pravidelný výkon
železničnej služby. V čase mimoriadnych udalostí, keď systemizovaný

44

Prvý služobný poriadok platný pre zamestnancov MÁV bol vydaný v roku 1884.
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počet pracovníkov nestačil na zabezpečenie plynulej prevádzky,
prijímali zmluvných pracovníkov – robotníkov alebo remeselníkov.
Každý uchádzač o úradnícke, podúradnícke a zriadenencké
miesto musel spĺňať tieto podmienky prijatia:
 československé štátne občianstvo,
 znalosť služobného jazyka slovom a písmom,
 spôsobilosť zastávať verejný úrad,
 zodpovedajúci vek: od 18 do 35 rokov, pričom na úradnícke
a podúradnícke miesta boli preferovaní slobodní uchádzači, ktorí
mali ukončenú vojenskú službu,
 telesná spôsobilosť,
 zodpovedajúce vzdelanie,
 mravná zachovalosť [Černý 1930].
Telesná spôsobilosť
Do železničných služieb mohli byť prijatí iba tí kandidáti,
ktorých zdravotný stav bol dobrý. Každý žiadateľ o trvalý pracovný
pomer musel absolvovať lekársku prehliadku. 45 Príslušný železničný
lekár 46 zisťoval všeobecný zdravotný stav a zmyslové (zrakové
a sluchové) schopnosti.
„Šiel som na lekársku prehliadku. Tam bol doktor Tomaškof
(Tomashoff Jakub – pozn. autorky), žid, plukovník. A on skúmal zdravie. No
ale nie ako teraz. Čo boli stanioly, mal ich už také riadne ufúľané, čo ich dlho
potreboval. A to sme museli farby poznať. Potom ešte nervozitu zisťoval tak,
že vás poslal vonku, a ak ste sa ohradili, že nemáte čas, napísal nervózny“
(m. 1903).

Podľa výsledkov lekárskej prehliadky 47 boli zamestnanci
zaradení do štyroch kategórii od A – D. Záujemcovia o prácu
Lekársku prehliadku absolvoval každý pred vstupom do zamestnania a potom pravidelne,
počas celého pracovného pomeru.
46 Služby železničného lekára mohli využívať aj rodinní príslušníci.
47 Zvolen až do roku 1936 nemal postavenú nemocnicu, ktorá by poskytovala základné
i špecializované služby pre železničiarov. Až po veľkom železničnom nešťastí vo Zvolene
v roku 1932, ktoré si vyžiadalo vyše 30 ťažko ranených a mŕtvych, sa začalo uvažovať o jej
výstavbe. Samostatná železničiarska poliklinika sa vybudovala až po 2. svetovej vojne.
45
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strojvodcu, rušňovodiča, kuriča, vlakvedúceho, sprievodcu,
posunovača, staničného zriadenca, výhybkára, úpravcu a strážcu
trate, pochôdzkara nesmeli mať žiadne zdravotné problémy, a teda
mohli byť zaradení iba do kategórie A.
„A rušňovodič nemohol mať iný stupeň, len jednotku. Ani okuliare
nemohol mať (m. 1921).

Zodpovedajúce vzdelanie
V súlade so systemizáciou miest, získaním služobného miesta
a definitívy sa na každé pracovné zaradenie presne viazalo predpísané
absolvované vzdelanie, požadovaná prax a vykonanie odborných
skúšok. 48
Záujemcovia o prácu boli pridelení na vhodnú železničnú
stanicu na zácvik. Napríklad uchádzači o úradnícke miesta začínali
telegrafnou službou a v súlade s ňou aj museli vykonať telegrafnú
skúšku a skúšku z návestných predpisov. Po jej zložení, bez ohľadu na
svoje vzdelanie a budúce zamestnanie, absolvovali zácvik v dopravnej
službe (na stanici) a skladali skúšku dopravnú. Po uplynutí
predpísaného času sa museli podrobiť skúške zo všeobecne platných
predpisov stanovených pre štátnu službu železničnú a pre príslušné
služobné odvetvie. V službe vozebnej pod vedením pridelených
skúsených odborníkov vykonávali kuričský a rušňovodičský zácvik
ukončený stanovenou skúškou. Pre všeobecnú správnu službu to bola
skúška administratívna, pre dielenskú strojne‐technická, pre účtovnú
službu z účtovných predpisov a pod. [KMEŤ ev. č. 12 721].
V období 1. Československej republiky bolo nemožné, aby
zamestnanec hneď, bez absolvovania príslušných skúšok a praxe
nastúpil na miesto, pre ktoré nespĺňal požadované podmienky.
Železniční zamestnanci sa museli neustále vzdelávať, nakoľko
sa skúšky pravidelne opakovali. Vykonávali sa v Prahe, Bratislave
alebo v mieste svojho pôsobenia. K jednotlivým skúškam boli
Pri prijímaní do železničných služieb sa na základe presne stanovených pravidiel mohla dať
výnimka len legionárom.
48
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vypracované knižky, pomôcky 49 , ktoré obsahovali rozsah a obsah
potrebnej látky.
„Dreli nás, to sa na nás vyžívali, že čo vieme. Skúšky boli prísne aj
test, aj ústne. To sme aj v nevykúrených miestnostiach sedeli v kabátoch. No
začali sme písať a to sme sa už o chvíľku vyzliekli a o chvíľku zasa vyzliekli, čo
nám bolo teplo“ (m. 1921).

Rušňovodiči a kuriči chodili ešte aj na odborné mesačné
prednášky. Počas roka bol stanovený počet prednáškových hodín,
ktoré museli absolvovať. Išlo o odborné vzdelávanie, napríklad
o technických novinkách.
Mravná zachovalosť
V rámci uplatňovania podmienky mravnej zachovalosti
nemohli byť do železničných služieb prijímané osoby, ktoré boli súdne
odsúdené za vykonanie akéhokoľvek priestupku, osoby, proti ktorým
sa súdne pojednávanie pripravuje, a bývalí zamestnanci, ktorí už boli
pre priestupok zo železničnej služby vylúčení. Dôvodom, prečo
železničná správa uplatňovala uvedená pravidlá, bola skutočnosť, aby
sa definitívnymi zamestnancami stali iba bezúhonní občania. Aj
dodržiavaním tohto nariadenia bol status železničiara cenený
spoločenstvom oveľa vyššie ako pri iných profesiách.

Socioprofesijná skupina: piloti bojových lietadiel, vojaci
profesionáli
Podmienky prijatia ustanovuje Zákon o štátnej službe
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky [ZÁKON
346/2005]. V Armáde Slovenskej republiky platí systemizácia miest, čo
predstavuje počet miest profesionálnych vojakov v členení podľa
jednotlivých hodností.

Pomôcka k podúradníckej skúške obsahovala aj stručný „železničný zemepis“. Zahŕňal
všeobecný zemepis európskych štátov a Československa a zemepis, ktorý sa skladal
z prehľadu jednotlivých tratí a ich odbočiek.
49
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K podmienkam prijatia do štátnej služby sú stanovené
napríklad tieto požiadavky:
 štátne občianstvo Slovenskej republiky,
 trvalý pobyt na území SR,
 vek 18 rokov,
 splnené požadované vzdelanie,
 zdravotná, psychická spôsobilosť a fyzická zdatnosť,
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 bezúhonnosť a spoľahlivosť,
 nie je členom politickej strany alebo politického hnutia.
Prijatím do služby sa niektoré ústavné práva pre vojakov
obmedzujú. Na demonštrovanie uvádzam len niektoré z nich:
 petičné právo profesionálnych vojakov vo veciach súvisiacich
s výkonom štátnej služby sa obmedzuje na individuálne žiadosti,
návrhy a sťažnosti profesionálneho vojaka;
 profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo
politického hnutia;
 profesionálny vojak sa nesmie aktívne zúčastňovať na
zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo
politickými hnutiami.
Zdravotná, psychická spôsobilosť a fyzická zdatnosť
Už pri prijímacích pohovoroch na študijný odbor riadenie
leteckej prevádzky uchádzači absolvujú špeciálne lekárske vyšetrenia
i psychotesty. Podmienkou prijatia je aj splnenie limitov telesnej
zdatnosti. Respondenti bez generačného vymedzenia potvrdili
náročnosť a prísnosť zdravotníckych prehliadok, ktoré medzi
uchádzačmi predstavovali najväčšie sito.
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti i psychodiagnostické
vyšetrenia (duševné a zmyslové schopnosti) piloti absolvujú
pravidelne vo vojenskej nemocnici. 50 Na základe výsledkov lekárskej
prehliadky lekár určí spôsobilosť. Pri nesplnení predpísaných

50

V období ČSA chodievali piloti na pravidelné prehliadky do Prahy.
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zdravotných kritérií sú preradení na inú pozíciu, ktorá už
nepredstavuje taký sociálny, symbolický, kultúrny i finančný kapitál.
„Myslím si, že prijímačky boli dlhé a náročné. Mali sme dvojdňové
lekárske vyšetrenie od hlavy až po päty a asi štvorhodinové psychologické
vyšetrenie, IQ, EQ, reflexy, pamäťové reakcie, motorické reakcie, reakcie na
orientáciu, test na variabilnosť osobnosti“ (m. 1980).

Bezúhonnosť a spoľahlivosť
Za bezúhonného sa nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne
odsúdený za trestný čin. Svoju bezúhonnosť musí vojak preukázať
výpisom z registra trestov. Za spoľahlivého sa nepovažuje občan, ktorý
bol liečený zo závislosti od alkoholu alebo iných omamných látok,
prípadne bol na základe záverov služobného hodnotenia hodnotený
ako nespôsobilý vykonávať profesionálnu službu v ozbrojených silách.

2.1.1.2. Identifikácia so zamestnávateľskou organizáciou
Identifikácia so zamestnávateľskou organizáciou je ponímaná
ako postoj zamestnancov k svojej firme, k podniku, k vykonávanej
profesii vyjadrený správaním, napĺňaním cieľov skupiny
a demonštrovaním pracovných, morálnych hodnôt, kódexov
a symbolov tej‐ktorej organizácie.
R. Růžička poukazuje na fakt, že v globalizovanom svete vzniká
zvýšený dôraz na firemnú identitu, prezentujúc názor Boltanského:
„Človek bez firmy by bol ničím“ [RŮŽIČKA 2004: 205].
V súčasnosti si firmy budujú firemnú identitu, strategicky
naplánovanú predstavu, ktorou sa chce podnik prezentovať navonok.
Identita je vo firme vytváraná predovšetkým symbolmi (logo, grafický
design dokumentov, farebná symbolika), firemnými propagačnými
materiálmi (od graficky prezentovaných publikácií cez tričká, perá,
odznaky, tašky a podobne), architektúrou, priestorovou segregáciou,
firemným zariadením, odevom zamestnancov, štýlom ich konania
a komunikácie [RIEGER – VANĚK 2004].
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Do firemnej kultúry Janoušek zaraďuje „subjektívne momenty
cieľavedomé – hodnoty, ciele, plány, zásady i subjektívne momenty
charakterizujúce trvalý, každodenný život firmy – duch podniku,
celková atmosféra čí klíma, zvyklosti, ceremoniály, rituály“ [JANOUŠEK
2004: 185]. Podľa Janouška firemná kultúra (hodnoty, ciele, plány,
zásady) vstupuje do identity organizácie – „pre seba“, ďalšia časť
prezentujúca prostredie, klímu, zvyky vstupuje do identity organizácie
– „o sebe“ a v neposlednom rade existuje aj identita organizácie
smerom k širšiemu spoločenstvu – „pre iných“ [JANOUŠEK c. d.: 184].
S firemnou kultúrou, logami, symbolmi a hodnotami
spoločnosti, organizácie či firmy, ktoré predstavujú silný faktor
budovania profesijnej identity sa jednotlivci stotožňujú postupne.
Každá skúmaná socioprofesijná skupina má vypracovanú firemnú
kultúru, vlastní a uplatňuje svoje symboly, logá, firemné predmety,
publikácie, webové stránky prezentujúce a propagujúce profesijnú
identitu a „svoju“ socioprofesijnú skupinu.
Vychádzajúc z výskumov, možno konštatovať, že budovanie
firemnej identity sa veľmi úzko prelína s profesijnou identitou
jednotlivca. Čím je firemná identita výraznejšia, čím viac sa jednotlivec
stotožňuje s firemnou kultúrou, tým je proces formovania a rozvíjania
jeho profesijnej identity intenzívnejší. Spropagovanie firemnej kultúry,
symbolov, identity a vitality socioprofesijnej skupiny „pre iných“
napomáhajú aj najrôznejšie podujatia, ktoré tieto skupiny organizujú
pre širokú verejnosť. Účinok priameho kontaktu je nesporný a ako
dokladajú výskumy (pozri kapitolu 2.3. Socioprofesijné skupiny,
spolutvorcovia mestských subkultúr, s. 200), sú pozitívne hodnotené
urbánnym spoločenstvom.

2.1.1.3. Profesijná identita
Pri budovaní identity so socioprofesijnou skupinou miera
identifikácie závisí aj od typu vykonávaných profesií. V prípade
manuálnych profesií, kde dochádza k častejšej fluktuácii, miera
identifikácie nie je intenzívna. Nevznikajú sociálne väzby, pocity
prináležitosti k niekomu, k niečomu. Naopak, predstavitelia profesií,
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ktorých vykonávanie si vyžaduje určitý vzdelanostný kapitál, majú
väzbu na profesijnú skupinu silnejšiu a intenzívnejšiu.
Na človeka má tlak a mienka skupiny veľký psychologický
vplyv. Vplyv skupiny na jednotlivca počas identifikačného procesu je
viditeľný. Uvedená skutočnosť sa vzťahuje na profesiu vojaka
profesionála, kde je viditeľná najmä pri výcviku adeptov v armáde.
Goffman pri analyzovaní človeka – masky použil príklad nováčika
v armáde, ktorý sa zo začiatku riadi vojenskou etiketou iba preto, aby
sa vyhol fyzickým trestom. Ale postupne začne pravidlá dodržiavať
preto, lebo sa identifikuje so skupinou [GOFFMAN 1999; BERGER
1991].
Proces
sabaidentifikácie
a
sebaprispôsobovania
sa
so socioprofesijnou skupinou, s prototypom člena skupiny nebýva
vždy jednoznačný a jednoduchý. Ale pre mnohých jednotlivcov je
túžba po vykonávaní „svojho“ povolania taká silná, že prekonávajú
i mnohé problémy. Tento jav som zaznamenala najmä pri
socioprofesijnej skupine pilotov bojových lietadiel, keď sa profesijná
túžba po lietaní musí spájať s absolvovaním vojenskej školy, nosením
uniformy, členstvom v armáde a s povinnosťami k tomu viažucimi sa.
„Veľmi ma lákalo lietať na stíhačke a to je v podstate jediná
možnosť, keď som sa chcel stať profesionálnym pilotom, ísť k armáde. [...]
Proste chcel som lietať, musel som ísť do armády a mám uniformu. Tak to
akoby bola taká daň za môj sen byť pilotom. Ale mne sa ten sen splnil a keby
som sa mal rozhodnúť ešte raz, tak urobím aj napriek problémom také isté
rozhodnutia a za toho pilota pôjdem“ (m. 1971).
„Tá túžba stať sa pilotom bola taká silná, že si zvykneš na to, že tomu
podriaďuješ celý život, že musíš odísť tam, kde ťa dajú, že musíš ísť do práce,
kedy ti rozkážu, že musíš vykonávať úlohy, ktoré ti určia. Vedia všetci veľmi
dobre, že kvôli lietaniu podstúpime veľa vecí“ (m. 1974).
„... ináč to, samozrejme, nejde stať sa pilotom vojenského lietadla
bez toho, aby bol na vojne. Takže to každý zobral tak, že to musí byť“
(m. 1956).

Zároveň je potrebné upozorniť aj na skutočnosť, že proces
sebaidentifikácie so socioprofesijnou skupinou môže byť
problematický napríklad v prípade, ak jednotlivec z nejakého dôvodu
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nemôže vykonávať profesiu, ktorú si vybral. V tomto prípade sa
s novou skupinou, s jej cieľmi, hodnotami nevie profesijne
identifikovať.
„Ja som sa hlásil na pilota. Ale neprešiel som lekárskou. Bolo to
náročné. A keď som chcel robiť s lietadlami, musel som ísť už len za technika.
Ale teraz neviem, či neodídem, či si nebudem hľadať niečo iné. Chcel som
lietať a teraz neviem...“ (m. 1981). 51

Aby sa z jednotlivcov stali viditeľní členovia určitej skupiny
stačí podľa Baumana, aby vykazovali konkrétne príslušné skupinové
znaky. Napríklad nosili charakteristické, identifikačné oblečenie,
počúvali správne CD, navštevovali špeciálne kultúrne, športové či
spoločenské podujatia, ovplyvnili svoj fyzický vzhľad a večery trávili na
určitých, pre skupinu špecifických miestach [BAUMAN – MAY 2004].
Bourdieu zastával názor, že pri presadzovaní pozície a moci má
veľký význam nielen ekonomický a kultúrny kapitál, ale aj kapitál
symbolický. Jedným z druhov tohto kapitálu je aj uniforma. Pohľad na
vojenskú uniformu jednoznačne napovie, že človek v nej oblečený je
príslušníkom ozbrojených síl. Pre väčšinu civilistov „táto situácia
predstavuje dostatočnú štrukturáciu stretnutia. Pre ostatných
príslušníkov ozbrojených síl – so zložitou a silnou hierarchiou moci
a rozdelením si povinností – však nemusí byť informácia prenášaná
uniformou úplná. Potom treba, aby sa primárny a všeobecný znak
(uniforma) navŕšil ďalšími znakmi vypovedajúcimi o hodnosti, ktoré by
chýbajúce informácie poskytli“ [BAUMAN – MAY c. d.: 160 – 161].
Ďalšími významnými identifikačnými znakmi, okrem samotnej
uniformy, sú jej farba, insígnie, výložky, odznaky, prípadne
vyznamenania. Podľa týchto atribútov sa odlišujú profesionálni vojaci
pozemných i vzdušných síl, diferencujú sa hodnosti i samotný
profesijný status. I napriek tomu, že mnohé kódy, symboly a znaky
dokážu dešifrovať „len“ príslušníci konkrétnej socioprofesijnej
skupiny, najbližší príbuzní či záujemcovia o problematiku, existujú aj

Respondent, ktorý má túto skúsenosť, sa počas celého nášho rozhovoru neustále vracal
k faktu, že výsledky lekárskych odborných vyšetrení ho neodporučili k štúdiu odboru bojového
pilota. Poznámka „už len za technika“ potvrdzuje nepísanú, ale uznávanú a dodržiavanú
statusovú hierarchiu.
51
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pre širokú verejnosť dostatočne štruktúrované indikácie a indície
napomáhajúce ich základné dešifrovanie.
Uniforma, oblečenie, ktoré demonštruje profesijnú skupinu,
predstavuje výrazný symbolický kapitál s funkciou identifikovať
a prezentovať profesijnú identitu jednotlivca alebo skupiny. Tento
druh symbolického kapitálu manifestovaný v pracovnom prostredí
i na verejnosti v rámci širšieho spoločenstva zabezpečuje jeho
vlastníkovi primerané statusové postavenie. Predstaviteľov niektorých
socioprofesijných skupín dokážeme na základe oblečenia, rôznych
atribútov a symbolov identifikovať okamžite – zdravotné sestry,
kominárov, kuchárov, čašníkov, policajtov a podobne.
Príklad uvedený Baumanom a Mayom je aplikovateľný nielen
na vojakov, ale aj na železničiarov i lesníkov oblečených vo „svojich
uniformách“, ktorí si podobne ako vojaci potrpia na svoju identitu,
hierarchické a stavovské odlíšenie i verejnú prezentáciu svojho
statusu. Svojím oblečením podobne ako vojaci ponúkajú širokej
verejnosti dostatočnú štrukturáciu profesie.
Každá skúmaná socioprofesijná skupina svoju profesijnú
identitu demonštruje aj špecifickým spôsobom obliekania. Či už išlo
o povinné, predpísané uniformy železničiarov v medzivojnovom
období, prípadne zákonom ustanovené vojenské rovnošaty a vojenské
výstrojové súčiastky príslušníkov armády Slovenskej republiky alebo
v neposlednom rade aj štýl obliekania charakterizujúci lesníkov.
V každom z uvedených príkladov ide o symbolický kapitál,
identifikáciu, manifestovanie skupinových cieľov a hodnôt
i statusového postavenia.
Vzťah jednotlivcov k uniforme je vyslovene individuálny a nie
je možné ho charakterizovať ako jednoznačne pozitívny alebo
negatívny. Na základe výskumov sa dá konštatovať, že pokiaľ uniforma
spĺňa funkciu statusového vyjadrenia, prezentácie symbolického
kapitálu, napríklad vojenská špecializácia (odbornosť) a hodnosť, je
vnímaná pozitívne. Nezanedbateľný je aj racionálny prístup
respondentov k uniforme – materiálna výhoda získavania odevu.
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Socioprofesijná skupina: piloti bojových lietadiel
Vojenské rovnošaty a vojenské výstrojové súčiastky, ich
nosenie, strih, farba, hodnostné označenie či znak druhu vojska sú
presne vymedzené zákonom. 52
Uniformy príslušníkov vzdušných síl Armády SR sa od uniforiem
príslušníkov pozemných síl v súčasnosti odlišujú. 53 Základné odlíšenie
je vo farebnosti. Profesionálny vojak vykonávajúci štátnu službu vo
vzdušných silách nosí služobnú rovnošatu tmavomodrej farby
a spoločenskú rovnošatu bledomodrej farby. Profesionálny vojak
pozemných síl nosí služobnú rovnošatu tmavozelenej farby
a spoločenskú rovnošatu bledozelenej farby. Práve uvedenú
skutočnosť farebného odlíšenia pozitívne hodnotili všetci respondenti,
zástupcovia vzdušných síl. Farebné odlíšenie ich hneď determinuje
naproti majoritným príslušníkom pozemných síl.
Špecifickými znakmi vojenskej rovnošaty sú: odznak na čiapke
so štátnym znakom, rukávové (košeľové) znaky, domovenky
a rozlišovacie znaky používané výlučne v ozbrojených silách,
označenie vojenskej hodnosti, rovnošatové gombíky so symbolmi
ozbrojených síl, rozlišovacie označenia vojenských útvarov.
Diakritickým symbolom pre označenie letectva je okrídlená vrtuľka. 54
Ďalším dôležitým dištinktívnym znakom je hodnostné označenie,
napríklad generáli a dôstojníci nosia zlatisté hviezdy, poddôstojníci
striebristé hviezdy s určitým rozmerom a podobne. 55 Pilotom na
Zákon č.346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej
republiky.
53 V období socializmu, v čase existencie Československej ľudovej armády akákoľvek
odlišnosť bola nežiaduca, a teda vojaci z povolania rôznych útvarov neboli odlíšení svojimi
každodennými uniformami – ich farebnosťou. Jedinou odlišnosťou boli slávnostné uniformy,
ktoré pre príslušníkov vzdušných síl boli tmavomodré a pre pozemné sily svetlošedé. Ďalšími
odlišnosťami boli napríklad symboly na rovnošatách, lampasy, odznaky a vyznamenania,
ktoré plnili funkciu hodnostného odlíšenia.
54 Protivzdušná obrana má za symbol protiletadlové delo pod lietadlom, ženisti kotvu, členovia
vojenskej hudby lýru a podobne.
55 Hodnostným rozlíšením sú napríklad aj rovnošatové gombíky, ktoré sa rozlišujú na zlatisté
pre profesionálnych vojakov v hodnostnom zbore dôstojníkov, na strieborné pre
profesionálnych vojakov v hodnostnom zbore práporčíkov, poddôstojníkov…
52
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označenie svojej špeciality a statusu slúžia aj odznaky letectva:
zaslúžilý letec, letec 1. triedy, letec 2. triedy, letec 3. triedy.
Súčasťou ich profesijného oblečenia je aj zelená kombinéza 56 ,
ktorú si obliekajú v letový deň a samozrejme špeciálny letecký výstroj.
Podľa charakteru úlohy si priamo na lietanie obliekajú špeciálne anti G
nohavice alebo výškové kompenzačné kombinézy, prilby a kyslíkové
masky.
Sebaidentifikácia a sebaprezentácia pilotov prostredníctvom
modrých uniforiem bola respondentmi hodnotená veľmi pozitívne,
hoci poukazovali na skutočnosť, že „modrú“ nosia všetci príslušníci
vzdušných síl, nielen piloti.
„Predtým (v období Československej ľudovej armády – poznámka
autorky) sme všetci mali zelené uniformy, akurát sme boli nejakým tým
označením odlíšení. Ale teraz sú pekné tie modré uniformy. Teraz vidno, kto
je z letectva a kto od pozemákov. Pozemní majú svoju zelenú a my modrú
farbu...“ (m. 1952).

Socioprofesijná skupina: železničiari
Svojim zamestnancom predpisovala odev aj železnica.
Železničiarske uniformy s doplnkami taktiež plnili dôležitú vonkajšiu
znakovú funkciu a železničiari týmto spôsobom verejne manifestovali
svoju profesijnú identitu a status spoločenského postavenia.
Zamestnanci, ktorí prichádzali do kontaktu s verejnosťou, boli
povinní nosiť služobný odev alebo služobný odznak. Predpismi, ktoré
sa ale v priebehu rokov niekoľkokrát menili, bolo presne určené, kto
mohol nosiť uniformu, prípadne, po koľkých rokoch a na ktoré jej
doplnky a odevné súčiastky má zamestnanec nárok.
Podľa Úředního věstníka Ministerstva železnic Republiky
Československé z roku 1922 základný odev železničiara pozostával
z čiapky, košele, nohavíc a plášťa.

Na zelených kombinézach majú piloti našitý symbol svojej letky a hoci ide vyslovene
o pracovné oblečenie, ich vzťah k nej je veľmi kladný.
56
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Čiapka, plochého tvaru s malým šiltom, bola vyhotovená
z vlnenej látky čiernej alebo červenej farby. Čiapku červenej farby
mohli nosiť v službe len vlakoví výpravcovia. Nad šiltom bol
umiestnený znak okrídleného kolesa s malým štátnym znakom. Okolo
čiapky bola pripevnená tzv. leonská šnúrka. 57 Úradníci mali šnúrku
pozlátenú, podúradníci postriebrenú a zriadenci namiesto leonskej
šnúrky mali na čiapke upevnený čierny pásik – remienok.
Košeľa bola tmavomodrá s 5 cm vysokým stojatým golierom.
Na oboch jeho koncoch boli prišité výložky so znakom. Výložky na
košeli i kabátoch boli taktiež dôležitým identifikačným znakom.
Výložky farby tmavočervenej – bordovej bolo dovelené nosiť iba
úradníkom, prednostom, správcom stanice, výpravcom vlakov.
Ostatní zamestnanci, ktorí mali povinnosť nosiť odev, mali výložky
z čierneho zamatu.
Nohavice boli dlhé, vlnené, tmavomodré, pre úradníkov čierne.
V lete bolo dovolené nosiť nohavice bielej alebo kávovej farby.
Zamestnanci mali nárok aj na krátky i dlhý tmavomodrý kabát
a plášť do dažďa, v zime na krátky i dlhý kožuch a zimnú čiapku. Všetci
zamestnanci, ktorým bolo dovolené nosiť odev, mohli nosiť aj
rukavice.
Služobným odznakom bola 10 cm široká páska červenej farby
a nosila sa na ľavom rukáve so znakom.
Rušňovodiči v zamestnaní nenosili uniformu, ale ako pracovný
odev dostávali montérky. Do práce chodili oblečení v civile a v práci sa
prezliekli do „modrákov“.
„Rušňovodiči nemali uniformy, ale nosili obleky a k tomu nosili tvrdý
biely golier. Oni sa tak dobre obliekali. Iba potom, keď išiel do tej svojej
zaolejovanej kuchyne, sa prezliekol do montériek“ (m. 1920).

Služobný odev a jednotlivé súčiastky majú zamestnanci
dovolené nosiť iba v službe a na ceste do práce a z práce. Nosenie
uniformy sa viaže aj na slávnostné pracovné príležitosti, prípadne pri
výnimočných životných udalostiach.
57

Leonská šnúrka pozostávala z dvoch stočených šnúrok.
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Uniforma demonštruje identifikáciu so skupinou. Členom
skupiny poskytuje sebaidentifikovanie v rámci svojho sociálneho
prostredia i v rámci širšieho spoločenstva. Slúži na horizontálne
i vertikálne odlíšenie ja/on, alebo my/oni a zároveň spĺňa funkciu
skupinovej vitality. Je symbolom povinností, práv, profesijnej pozície
a hierarchie. Pri rozkódovaní znakov, ktoré jednotlivé uniformy majú,
jednotlivec vie, aké správanie si vyžaduje jej nositeľ, aký mu prináleží
status. To je aplikovateľné najmä pri socioprofesijnej skupine
profesionálnych vojakov. Ale hodnota symbolického kapitálu
skupinovej identity, prestíže sa dá odhaliť aj v profesiách, kde nosenie
uniformy nie je dané predpismi.

Socioprofesijná skupina: lesníci, drevári
Na Technickej univerzite vo Zvolene nie je povinnosťou
študentov ani pedagógov nosiť lesnícke uniformy, hoci na terénnych
cvičeniach sa vyžaduje patričné oblečenie. Niektorí študenti lesníckej
fakulty, najmä absolventi stredných lesníckych škôl vlastnia uniformu
a v priebehu štúdia si ju postupne zadovážia aj niektorí ďalší
vysokoškoláci. Profesijná identita lesníkov bola a v súčasnosti stále je
výraznejšia ako u študentov iných fakúlt TU. Mnohí respondenti
vitalitu, energiu, statusovú hrdosť a skupinovú identitu lesníkov
spájajú aj s nosením uniformy, ktorá im dáva pocit spolupatričnosti
a sily vyniknúť nad ostatnými.
„My, lesníci, my sme vždy boli hrdí, vždy sme aj do mesta chodievali
v obojstraňákoch, v zelenom, klobúkoch“ (m. lesník 1974).
„Lesníci, tam ide o náturu. Ja nie som človek, ktorý sa rád vtiahne do
nejakej uniformy. Pre mňa sú lesníci tou uniformou ovládaní a potom si
naozaj všetci myslia, že lesník je čosi viac ako drevár. A oni si to myslia“ (m.
drevár 1975).
„Tam veľa robí uniforma. Tá uniforma robí čaro. Taký ten pocit, že
v jednote je sila, že keď sú spolu, majú veľkú silu. Keď som študoval, lesníci,
keď boli pokope, boli veľkí hrdinova, frajeri. Ale jednotlivo to boli obyčajní,
jemní ľudia, s ktorými sa dalo aj o niečom inom rozprávať ako o tých
hrdinských témach lesníckych. Ale tá uniforma im dáva silu“ (m. drevár
1966).
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„Niektorí chodili v tých uniformách aj na skúšky. Neviem, či si mysleli,
že zapôsobia na pedagógov viac. Ale asi áno, tam sa to dosť nosí“ (m. drevár
1972).

Vzťah jednotlivca k uniforme sa nedá zovšeobecniť a škála
názorov na jej nosenie je veľmi široká. Dokazujú to aj rozhovory
uskutočnené priamo po slávnostnej imatrikulácii prvákov, študentov
lesníckej fakulty:
„Páči sa mi tá uniforma, čo majú chlapci. Oni sú väčšinou zo
Štiavnice alebo aj z Liptovského Hrádku. Je to slávnostné. Aj ja si chcem takú
zabezpečiť. Už som sa s chlapcami rozprával...“ (m. 1987).
„V Štiavnici sme chodili v uniforme. Aj sme sa zdravili Lesu zdar!
Učitelia v nás udržiavali také tie veci. Bola tam taká výchova. Na každú
slávnosť sme nosili uniformy. Tak ja som sa dnes takto obliekol. Aj iní boli
v uniformách...“ (m. 1986).

Skupinovú identitu napomáha okrem štýlu oblečenia
a demonštrovania symbolov skupinovej príslušnosti aj habitus, fyzický
vzhľad. Čím sa jednotlivec viac stotožňuje so svojou profesiou, so
svojou referenčnou skupinou, tým viac sa snaží uplatňovať
a prezentovať skupinové ciele, hodnoty i kultúrne prejavy, ktoré
zahrňujú aj štýl obliekania a celkový vzhľad. Príkladom sú aj lesníci,
ktorí svoj štýl obliekania (materiál, strih i farebnosť) ladia s filozofiou
a prostredím, v ktorom sa pohybujú a ktoré prezentujú.
„Ja vlastne mám tak do zelena, hneda, do prírodna ladený môj
šatník, ale nie je to vyslovene uniforma“ (ž. 1944).
„Ja nenosím uniformu, ale celý život sa obliekam do zelena. Ja by
som nemohol isť oblečený, ako teraz čo sú manažéri. [...] Ja som lesník, ja
mám blízko k prírode, k rastlinkám“ (m. 1928).
„Ja som chodil na poľovačky s otcom, ten tiež bol lesník. Tak ja som
mal také oblečenie na poľovačku ešte predtým, ako som šiel na lesnícku. Ešte
na gymnáziu. Do hory nemôžeš ísť oblečený len tak, kadejaké topánky,
nohavice. To musia byť kvalitné, pevné topánky, golfky alebo iné nohavice,
bunda, klobúk. A nemôžeš ísť oblečený v krikľavej červenej, bielej, žltej, aby si
zver plašil, ale aby si s tou horou splýval, aby si s tou horou tvoril nerušený
celok. Teraz je to oblečenie veľmi pekné. Vesta, bunda, klobúk...“ (m. 1963).
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Širšie spoločenstvo charakterizuje predstaviteľov jednotlivých
socioprofesijných skupín nielen na základe spôsobu vykonávanej
práce, fyzického vzhľadu či správania, ale spája sa aj s maličkosťami
odrážajúcimi ich spôsob života.
„Prednostovia aj rušňovodiči za 1. republiky nosili len biele
rukavičky“ (m. 1919).
„... to boli všetci takí fešáci, vyštramákovaní, s klobúkmi“ (ž. 1926).
„Starý apa (rušňovodič – pozn. autorky) žil panským životom. On bol
veľký gavalier. Veľmi dbal na oblečenie...“ (ž. 1938).

Snaha jednotlivcov identifikovať sa s určitou sociálnou
skupinou ich zároveň posúva do opozície voči ostatným, čím sa
kontrast my/oni vytvára a demonštruje. Demonštruje sa už
spomínaným habitusom – štýlom obliekania i životnou filozofiou. Ide
o cielené manifestovanie členstva vo svojej skupine a cielené odlíšenie
sa od „tých druhých“. Piloti bojových lietadiel sa vedome
i podvedome chcú od ostatných vojakov profesionálov, vojakov
z iných druhov vojsk odlíšiť. Vzhľadom na náročnosť profesie si musia
udržiavať aj fyzickú kondíciu. Pravidelne cvičia, aktívne sa venujú
rôznym druhom športu a dbajú o svoj fyzický vzhľad a celkový výzor.
„Ja som to robil tak, že skoro každý rok som fasoval novú uniformu.
Niežeby som to päť rokov nosil, veď to sa vyšúcha. Ja som tie body, za ktoré
sme si mohli vybrať oblečenie, neminul ako na ponožky, tričká a čo ja viem čo
ešte a zásoboval tým celú rodinu. Ja som nechodil napríklad v tých
topánkach, čo som fasoval, tie obyčajné papieráky hnedé, ale kúpil som si
sebe kožené, pekné. To sa mne jednoducho nepatrilo, aby som tak chodil.
Proste nešiel som tam na nejaké zhromaždenie ako šupák, alebo nemal puky,
pokrčenú uniformu, také nebolo. Keď vidím niektorých tých pozemákov, aj
dôstojníkov, ako idú ako šupáci s nohavicami dokrčenými, na zadku to už má
vydraté, až sa tá látka leskne...“ (m. 1952).
„Ja som mu dávala do čistiarne obleky aj kombinézy a ostatné som
prala doma. ... aj po tejto stránke estetickej sa vedelo, že to je pilot. Pekne
vyžehlené nohavice, košeľa. A oni sú aj vyslovene typy, že im tá uniforma aj
svedčí, štíhli, vytrénované tie postavy...“ (ž. 1954).

Okrem postojov a symbolov sa jednotlivci, členovia sociálnych
skupín prezentujú i určitým životným štýlom, komunikačnými väzbami
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a spôsobom vyjadrovania. Inšpirujúc sa Baumanom – „jazyk je formou
života a každý jazyk, jazyk robotníckej alebo strednej triedy,
podsvetia, žargón, part pubertálnej mládeže, jazyk námorníkov,
atómových fyzikov, baníkov, je jeho špecifickou podobou. Každý jazyk
spojuje svoju mapu sveta s nejakým kódom správania sa“ [BAUMAN –
MAY 2004: 212].
Komunikačné väzby, slovné spojenia, skratky, prezývky, ktoré
sociálne skupiny používajú, okrem základnej komunikatívnej funkcie
plnia aj funkciu emocionálnu, keď postačuje „nadhodiť“ slovo, vetu
a členovia skupiny reagujú na podnet. Slová pre iných nezrozumiteľné,
predstavujú pre členov skupiny kognitívne, odborné, emotívne,
spomienkové, situačné kódovacie znaky a symboly s určitou
komunikačnou hodnotou.
Každá socioprofesijná skupina má svoj špeciálny odborný
i slangový jazyk a jeho porozumenie, ovládanie a schopnosť ním
komunikovať je tiež jedným z dôležitých identifikačných znakov
členstva v skupine.
Niektoré symboly, atribúty, označenia sú všeobecné a dokáže
ich rozkódovať aj nečlen skupiny. Ale existujú a používajú sa aj znaky
špecifické. Na ich odkódovanie je potrebné bližšie poznať statusovú
hierarchiu, skupinové hodnoty, komunikačné zákonitosti a podobne.
Mnohí antropológovia poukázali na dôležitosť špeciálnej reči
a komunikácie medzi členmi rôznych sociálnych skupín. Jazyk
umocňuje obrady, napomáha ochranu subjektu i objektu, dopomáha
k úspešnému zvládnutiu magických úkonov, umocňuje atmosféru
prežívania a medziosobného kontaktu.
Aj jazyk socioprofesijných skupín má svoje špecifiká, osobité
spojenia a pomenovania, a to nielen odborné výrazy, ale aj slangové
označenia. V každej socioprofesijnej skupine sa uplatňujú základné
komunikačné princípy, odráža sa odborná, tvorivá schopnosť skupiny
i transformácia kultúrnych hodnôt.
Jazyk a jednotlivé výrazy socioprofesijných skupín uvedené
v knihe nie sú analyzované po gramatickej či lexikálnej stránke. Cieľom
je priblížiť atmosféru a semiotiku jazyka so špecifikami tej‐ktorej
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skupiny. Osobité spojenia, pomenovania v práci sú uvádzané
prostredníctvom jednotlivých výpovedí tak, ako boli získané
z rozhovorov. Výpovede sú uvádzané cielene, pretože sú
nenahraditeľnou sentenciou a dokumentujú samotný výskum a obsah
práce.
Význačný, dôležitý a aj v súčasnosti uplatňovaný odborný
i slangový jazyk medzi poľovníkmi je poľovnícka reč. Poľovnícka reč je
súčasťou poľovníckych rituálov a uplatňuje sa na poľovačkách i pri
prácach v revíroch. Zvieratá „nekrvácajú“, ale farbia, jeleň v ruji ručí,
srnec béka, daniel chŕka, zajac vreští, muflón i kamzík hvízda. Párenie
pri raticovej zveri sa nazýva ruja, pri pernatej tokanie, pri
mäsožravcoch honcovanie. Poľovnícka trúbka je lesnica, zver sa
nezastrelí, ale zloží a úcta k nej sa prejavuje posledným hryzom alebo
posledným zobom. Pečienkár je poľovník, ktorý v snahe získať čo
najviac diviny (mäsa) porušuje etické a morálne zásady humánneho
vzťahu k zveri, poľovnícka latina predstavuje humorné príbehy zo
života, častokrát zveličené poľovnícke úspechy i zážitky, a latinár je
chválenkár, prípadne dobrý rozprávač a nositeľ týchto príbehov.
Jazyk socioprofesijnej skupiny bojových pilotov taktiež
vychádza z jej špecifického zamerania. Vzhľadom na to, že
komunikácia v lietadle, rádiové vysielanie, kontakt s riadiacou vežou
a s navádzacím strediskom sa uskutočňuje podľa prísnych pravidiel
špeciálnou technikou reči so zakódovanými názvami lietadiel,
rádiolokátorov, azimutu, zostávajú pre širokú verejnosť
nezrozumiteľnými. Samotný pilot má svoj volací znak pozostávajúci
z určitého počtu čísel. Nataša je pomenovanie hlasového výstražného
prijímača, ktorý oznamuje chybu systémov. „Keď letíš a vysadia ti
hydrauliky, tak ti žena s milým ruským hlasom oznámi, že máš závadu
hydrauliky.“ Keď je pilot hore, tak lieta, Kobra a Zvon sú špeciálne
manévre lietadiel Mig‐29 a SU‐27, Premet predstavuje prvok vyššej
pilotáže, akrobatický obrat, Vejár sa používa pri skupinovej formácii
a znamená rozdelenie letu lietadiel na rôzne smery a mixeristi sú
vrtuľnikári.
V rámci socioprofesijnej skupiny železničiarov je uplatnený
dôraz predovšetkým na tie výrazy, ktoré súvisia so železničiarskymi
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špecializáciami a slangovým pomenovaním lokomotív. Mašinfírer –
rušňovodič, gazda – vlakvedúci, hajcer – kurič, ďateľ – výpravca,
traťovák – pracovník na údržbe tratí, avizíroš (avizér) – zamestnanec
na železnici, ktorý chodil zamestnancom domov oznamovať
neočakávaný nástup do práce, osožák – člen Ochrannej stráže
železníc, Kórea – Prednádražie, časť medzi Lieskovcom a Zvolenom,
Habeš – časť Nákladnej (starej) stanice, od plotu dielne po 9 koľaj,
Courák – meškajúci vlak, Hektor – lokomotíva 273 (mala tri výfuky
a vydávala zvuk ako brechajúci pes), Mikádo – rýchliková parná
lokomotíva 387.0 (s krátkym komínom), Ťapka – lokomotíva 423,
Šľachtičná – parná lokomotíva rady T 475.1, Ventilka – lokomotíva
s ventilmi, kuchyňa – miesto v lokomotíve, kde pracoval rušňovodič
a kurič, amina – služobná taška vlakového personálu, plácačka –
výpravka, robiť paru – vyrábať paru v rušni, dostať – dostať meškanie,
hromada – železničná nehoda, ísť na postrky – zaučovanie mladých
rušňovodičov, otrhnúť sa – ísť rýchlo, vypadnúť – vykoľajiť sa.
Už samotné uvedomenie si človeka, že je súčasťou sociálnej
skupiny, stačí na ovplyvnenie jeho správania, pretože prijíma
skupinové hodnoty a „hrá – svoju rolu“.
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Život je jedno veľké divadlo a každý sa ho zúčastní po svojom.
Erving Goffman

2.1.2. Status a rola
Teoretické východiská
Jedným zo znakov sociálnej skupiny je sociálna štruktúra, ktorá
obsahuje súbor statusov a s nimi spojených rolí, ktoré riadia správanie
členov skupiny. Status a rola sú dve strany jednej mince. Status
predstavuje fixovanú pozíciu v sociálnej štruktúre a rola 58 , ktorá je
jeho dynamickým, flexibilným aspektom, vymedzuje vzťah tejto
pozície k ostatným pozíciám. Tvoria neviditeľnú sieť pravidiel, dohôd,
o ktorých sa nepochybuje a ktoré garantujú, že človek sa bude správať
tak, ako sa od neho očakáva. Mnohé z pravidiel sú
neidentifikovateľné, pretože sú vykonávané spontánne, rutinne
i každodenne.
Status 59 , ktorý je ovplyvňovaný aj vzdelaním, profesiou
i príjmom, je súhrnným vyjadrením sociálnej pozície človeka v určitej
spoločnosti i v socioprofesijnej skupine. Je vnímaný prostredníctvom
ocenenia zo strany druhých, vlastníctvom určitých kapitálov, privilégií
a rôznych benefitov.
Rôznosť statusov 60 sa prejavuje diferenčným štýlom života,
budovaním životných a profesijných šancí a stratégií, vplyvom, mocou,
nadväzovaním kontaktov a známostí.

Za zakladateľov teórie sociálnych rolí je považovaný americký sociológ, sociálny psychológ
Georg Herbert Mead a americký antropológ Ralph Linton [ROBERTSON 1987].
59 Pojem sociálny status zaviedol americký antropológ R. Linton, ktorý ho chápal ako
postavenie človeka v určitom type spoločnosti, ako súbor práv, právomocí, povinností,
záväzkov a očakávaní [GEIST 1992].
60 Rozlišujeme status predpísaný (an ascribed status), ktorý je nám daný nezávisle od našej
vôle (vek, pohlavie, etnická príslušnosť), v dôsledku sociálnych okolností, najmä dedičstva.
Status získaný (an achieved status) môžeme sami ovplyvniť. V modernej spoločnosti sú
zamestnanie a vzdelanie statusom získaným [ROBERTSON c. d.].
58
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K zviditeľneniu vlastného statusu, členstva a pozície v určitej
sociálnej skupine, k jeho demonštrovaniu sa používajú rôzne znaky
a symboly typické pre určité skupiny. 61 K statusovým symbolom patria
najmä tie, ktoré sú nositeľmi kultúrneho, symbolického a sociálneho
kapitálu. Napríklad vzdelanie, špeciálne schopnosti, vedomosti či
talent, pozícia v zamestnaní, adresa bydliska alebo kancelárskych
priestorov, kontakty a známosti, spôsoby verbálneho prejavu
a komunikácie, spôsob trávenia voľného času (pestovanie rôznych
športových aktivít, členstvo v kluboch, návštevy kultových barov,
reštaurácií, divadiel, alternatívnych kultúrnych podujatí), odev
(obliekanie v práci i v súkromí), módne doplnky (hudobný štýl,
časopisy) i celkový fyzický vzhľad.
Status má aj svoju historickú vývinovú líniu. Sociálny status
a zamestnanie človeka záviseli od príslušnosti k spoločenskej vrstve,
k určitému pôvodu. Napríklad šľachtic mal zaistenú sociálnu pozíciu,
ktorá mu umožňovala vykonávať iba istú profesiu, napríklad povolanie
armádneho dôstojníka. V moderných spoločnostiach aspekty majetku,
moci, pôvodu nemusia splývať a do istej miery sa osamostatňujú. Do
popredia sa dostáva kompetencia získaná vlastným úsilím či
šikovnosťou, napríklad aj vykonávaním určitej profesie. Zamestnanie
a status sú v moderných spoločnostiach úzko prepojené, ale nejde
o jedinú a absolútnu koreláciu. V moderných spoločnostiach získaný
status, na rozdiel od askriptívneho, viac podmieňuje profesijný status,
pretože profesijná kariéra jednotlivca vzrastá priamoúmerne so
vzdelaním. Na rozdiel od tradičných spoločností 62 sa potláča vplyv
rodiny i vplyv otcovho zamestnaneckého statusu na svoje deti.
Profesijný status, ktorý jednotlivcovi v modernej spoločnosti prináleží,
závisí od vzdelania, pretože formálne vzdelanie je primárnym
mechanizmom, na základe ktorého ľudia získavajú zručnosti
a predpoklady, prax vykonávať špecifické povolania, obzvlášť
povolania vyžadujúce vyšší status. V rozvinutých spoločnostiach
61 I. Robertson na príklade dvoch, na prvý pohľad úplne odlišných sociálnych skupín punkerov
a zdravotných sestier demonštroval, ako symboly nimi používané (odev – jeho farba, doplnky,
úprava vlasov a celkový vzhľad) dokážu tlmočiť a deklarovať ich sociálnu, skupinovú identitu
a spoločenský status [ROBERTSON c. d.]
62 Mám na mysli obdobie do 2.svetovej vojny.
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vysokokvalifikované práce si vyžadujú určité, väčšinou predpísané
vzdelanie. Iba na úrovni tradičných povolaní, akým je napríklad
poľnohospodárstvo alebo priamo vo výrobe, sa kladie dôraz najmä na
prax [TRIEMAN 2007].
Status jednotlivca sa mení nielen v rámci historicko‐
spoločenského, politického a kultúrneho vývoja spoločnosti, ale mení
sa aj počas samotného biodromálneho života človeka. Vzhľadom na
to, že existuje mnoho oblastí sociálneho života, existuje i pluralita
statusov, čo znamená, že človek môže byť zároveň dôstojníkom,
manželom, otcom či poslancom v mestskom úrade. Hrá rôzne roly
v interakcii k svojim podriadeným, kolegom, manželke, deťom či
voličom. Status tak určuje horizontálne i vertikálne pozície jednotlivca.
Zároveň dochádza aj k funkčnej diferenciácii postavenia, moci a rolí
jednotlivých členov v štruktúre sociálnej skupiny, ktorá je v podstate
záväzná pre všetkých členov. Roly poskytujú vzor, podľa ktorého má
jednotlivec konať, podľa ktorého sa má správať, vyjadrovať i obliekať.
Členovia socioprofesijných skupín vkladajú svoju osobnosť
prednostne len do niektorých úloh, na ostatné kladú menší dôraz.
Napríklad dôstojník sa nemusí snažiť vystupovať v obchode alebo na
ulici ako dôstojník. Ale v spoločnosti, v rámci vojenskej komunity, kde
uplatní svoje preukázateľné profesijné schopnosti, si dá veľmi záležať
na tom, „aby ju predviedol pôsobivo“. Goffman upozorňuje na to, že
„pri príprave svojho správania k tomuto účelu sa jedinec nebude príliš
zaoberať celou škálou rôznych úloh, ktoré napĺňa, ale iba jednou
z nich, a to s tou, z ktorej sa odvodzuje jeho profesionálna povesť“
[GOFFMAN 1999: 39]. Dramaturgický prístup vychádza z predpokladu,
že keď sa jednotlivec ocitne v spoločnosti druhých, spoločnosť sa snaží
o ňom získať informácie, ktoré by pomohli odhadnúť, čo dotyčný
očakáva a naopak, čo oni môžu očakávať od neho. Spoločnosť zaujíma
jeho spoločenské a ekonomické postavenie, spoločenský status,
kvalifikácia, vykonávaná profesia a profesijná rola i rodinné zázemie
[GOFFMAN c. d.].
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Socioprofesijná skupina: piloti bojových lietadiel
Profesijným rolám sa venoval aj sociológ L. P. Berger. Jeho
príklad napĺňania, uplatňovania i premien profesijnej roly,
uplatňovania moci, prezentovania pozície profesionálnych vojakov
koreluje aj s výskumami medzi pilotmi bojových lietadiel.
Berger poukazuje na skutočnosť, že človek, ktorý sa nedávno
stal dôstojníkom, najmä keď bol povýšený z poddôstojníka, bude
prvýkrát v rozpakoch pri pozdravoch od vojakov, ktorých postretne.
Pravdepodobne im bude odpovedať priateľsky, takmer
ospravedlňujúcim sa spôsobom. Nové odznaky, symboly jeho
uniformy sú do toho okamihu niečím ako iba prezlečenie. Nový
dôstojník si skutočne môže sebe i druhým nahovárať, že je pod
uniformou stále tou istou osobou, iba má nové úlohy. Tento postoj
nebude ale trvať dlho. Aby sa presadil v novej role dôstojníka, musí sa
určitým spôsobom aj správať. Jeho rola je rola dôstojníka,
nadriadeného vojaka, ktorého rozkazy je potrebné poslúchnuť. Každý
pozdrav je prijímaný ako samozrejmosť tým, kto na pozdrav
odpovedá. Takto spolu s rituálmi prechodu súvisiacimi so zmenou
stavu je utvrdený vo svojom správaní, je uvedený do novej funkcie, do
novej roly. Tento proces správania nie je uvedomelý. Naopak,
výnimkou je človek, ktorý uvažuje o svojich rolách a ich zmenách.
Rola, prestíž a vlastná predstava dôstojníka však môže byť potvrdená
a udržiavaná iba v spoločenskom kontexte. Ak dôjde k spoločenským
zmenám, môžu byť vo verejnom ponímaní predstavy o dôstojníkovi,
o jeho prestíži, odlišné [BERGER 1991: 86].
Každá rola má svoju vnútornú disciplínu a človek sa stáva tým,
čo hrá. Je maskou, ktorú musí nosiť, aby bol v spoločnosti
akceptovaný, uznávaný, aby bol identifikovaný. Inú „masku“ nosí a inú
rolu hrá vojak alebo dôstojník. Nová rola dôstojníka sa nedotýka iba
jeho vlastnej osoby, ale aj celej rodiny, manželky a detí. Od manželky
sa očakáva, že pri kontaktoch s manželkami nižšie postavených
vojakov sa bude odlišovať spôsobom komunikácie, životným štýlom,
obliekaním, miestom a štýlom bývania a vytváraním „domácej
pohody“ pre povýšeného dôstojníka. Aj navonok v rámci širšej
vojenskej komunity bude demonštrovať svoje činnosti zamerané na
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ostentatívnu podporu manžela pri budovaní jeho kariéry, v udržiavaní
„domáceho krbu“ [BERGER 1991].
Disciplína v armáde veľmi jasne rozoznáva nutnosť tých
formalít, ktoré oddeľujú vyššie hodnosti od nižších a pomáhajú tak
presadzovať nespochybňovanú nadradenosť tých vyšších [GOFFMAN
1999]. V Armáde Slovenskej republiky je vybudovaný prísny, zákonom
daný hierarchický profesijný rad. Postavenie a právomoci vojaka
v hierarchii armády stanovujú vojenské hodnosti: vojak 1. stupňa,
vojak 2. stupňa, slobodník 1. stupňa, slobodník 2. stupňa, desiatnik
1. stupňa, desiatnik 2. stupňa, čatár 2. stupňa, rotný, rotmajster,
nadrotmajster, podpráporčík, práporčík, nadpráporčík, štábny
nadrotmajster, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník,
plukovník, brigádny generál, generálmajor, generálporučík, generál.
Vstup do vojenskej elity prichádza až po mnohých rokoch
profesionálneho vzdelávania, tréningu a praxe. Vojenská kariéra sa
oproti ostatným povolaniam vyznačuje vysokou mierou
štandardizácie. V živote každého dôstojníka je možné nájsť situácie,
v ktorých dochádza k zmenám v jeho profesijnom živote. Dochádza
k povýšeniu, prípadne degradovaniu, odveleniu i plneniu špecifických
úloh. Aj samotní dôstojníci si uvedomujú, že civilná populácia
nedokáže vnímať špecifiká ich vzdelávania, vykonávanej práce aj
služobného rastu a postupu.
Vo všeobecnosti sa vojenská kariéra vyznačuje vypracovaným
normatívnym systémom. Vojenská výchova je zameraná na výchovu
k vodcovstvu a vojenskému spôsobu života, v rámci ktorého sa
zdôrazňujú vodcovské kvality a zároveň aj zodpovednosť jednotlivca
za skupinu. V tejto profesii dochádza k zdôrazňovaniu individuálnej
výnimočnosti a k osobnému oceneniu i k motivačnému ohodnoteniu
v súvislosti s povyšovaním.
„Viem vám povedať, ktorý pilot bude dobrý. To sa dá otypovať.
Určitým spôsobom by to mal byť dravec, búrlivák, riava, veď to akoby ste
každý deň vykonávali adrenalínový šport. Musí byť fyzicky i psychicky vo
vynikajúcej forme. ... musí mať správny inštinkt, zdravo riskovať, byť
zodpovedný. Maximálne zodpovedný a disciplinovaný. Nielen za seba, ale aj
za iných. Nestačí chcieť, jednoducho to musí mať aj v povahe. Musí chcieť
tomu podriadiť svoj život…“ (m. 1966).
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Už pri príprave na profesiu je možné odhaliť statusové
odlišnosti. Objem kultúrneho kapitálu ovplyvňuje aj výber profesie
jednotlivca i výber školy (strednej a vysokej) s konkrétnym študijným
odborom.
Získanie statusovej pozície vojenského pilota a možnosti „hrať“
profesijnú rolu pilota bojových lietadiel je podmienené absolvovaním
predpísaného vysokoškolského vzdelania, ktoré obsahuje aj vojenskú
prípravu a letecký výcvik. Po ukončení štúdia sú piloti povýšení do
dôstojníckej hodnosti. V statusovej hierarchii tohto povolania boli
vždy najvyššie hodnotení a akceptovaní piloti bojových lietadiel
a potom vrtuľníkov. Už samotná príprava na vykonávanie tohto
povolania a štúdium „predurčovalo“ študentov k inému statusu.
V čase môjho výskumu 63 sa na Vojenskej leteckej akadémii
v Košiciach (VLA) pripravovali študenti pre potreby letectva armády
SR, a to v smere manažérskom, pilotnom, organizačnom,
navigátorskom a technickom.
Na základe výpovedí respondentov – študentov mal
najvýznamnejšie postavenie I. odbor (riadenie leteckej prevádzky)
a spomedzi nich práve špecializácia pilot bojového lietadla. Na ďalšej
pozícii sa nachádzali iné špecializácie, ale taktiež z prvého študijného
odboru (riadenie letovej prevádzky; riadenie, prevádzka
a automatizácia velenia v letectve). Na konci hierarchického radu sa
vyskytoval II. a III. odbor – technické smery. Študenti pri hodnotení
uprednostňovali svoje odbory, čo je pochopiteľné. Ľudia majú
väčšinou pozitívnu predstavu o tej sociálnej skupine, ktorej sú členmi.
Takže sú pozitívnejšie viazaní na „svoj“ sociálny útvar a s ním sa aj
identifikujú. Porovnávanie a hodnotenie vlastného sociálneho útvaru
s inými je pozitívnejšie zamerané na „svoju“ ako na inú sociálnu
skupinu (GEIST 1992). Študenti VLA si „hájili“ každý svoj študijný
odbor. Všetci sa však zhodli, že najvyššiu pozíciu v škole zastávajú
študenti piloti.

63

Rok 2003.
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Pri presadzovaní „svojich“ odborov používali najrozličnejšie
argumentácie a pri hodnotení používali slangové pomenovanie
jednotlivých špecializácií:
 Riadenie, prevádzka a automatizácia velenia v letectve – „štábne
krysy“.
 Piloti bojového lietadla, vrtuľnikári – „mixeristi“.
 Letiskové technické a prevádzkové zabezpečenie – „betonári“.
 Rádiotechnické zabezpečenie – „cvrčky – pípáci“.
„Najdôležitejší sú piloti, potom my letovodi a potom štábne krysy.
My sme mali ťažšie prijímačky ako štábne krysy, tak si myslím, že sme
dôležitejší“ (študent letovod).
„Piloti, to je úplne iné. Oni majú iné privilégiá. Sú tu málo. Po nich je
náš odbor, lebo my budeme velitelia a budeme menežovať kolektívy“
(študent riadenia a automatizácie velenia v letectve).
„Pretláčaný je I. odbor a pritom my máme ťažšie štúdium. My
absolvujeme aj niektoré ich prednášky, a tak môžeme porovnať. Čo oni
považujú za najťažšie, úplný veget pre nás. A tak majú aj lepšie známky a tak
ich potom berú aj pedagógovia. V technickej odbornosti nie je možné
dosiahnuť taký dobrý priemer, ako majú oni a oni preto berú aj štipendium.
Ale keby mali také technické prednášky a skúšky, čo máme my, tak sa
z toho…“ (študent, technik na lietadlách).

Vyššie statusové postavenie študentov pilotov i samotných
pilotov zvýrazňuje a determinuje aj zloženie jedálneho lístka a forma
stravovania. Stravovanie pilotov je dôležitou súčasťou prípravy na
letový deň a musí spĺňať všetky kritériá zdravej výživy. Ich stravná
jednotka sa líši od stravnej jednotky vojakov profesionálov iného
zamerania, pretože je kaloricky hodnotnejšia. Nárok na špeciálnu
stravu majú piloti od prvého letu. To znamená, že aj študenti piloti
majú predpísanú tzv. L‐stravnú jednotku. Počas letového dňa má pilot
povinnosť „odobrať“ stravu trikrát denne. Pred a počas letového dňa
jedálny lístok nesmie obsahovať jedlá spôsobujúce nafukovanie
žalúdka, prípadne jedlá, ktoré žalúdok zaťažujú či spôsobujú
akékoľvek problémy so zažívaním. K stravnej jednotke dostávajú aj
prídavky vo forme ovocia, čokolády, keksov či iných sladkostí, a keďže
počas lietania dochádza k veľkej dehydratácii, majú zabezpečený aj
dostatočný prísun tekutín.
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Na špeciálne stravovanie majú piloti nárok počas celej
profesijnej dráhy bez ohľadu na miesto útvaru alebo hodnostné
a funkčné zaradenie.
„Niekedy máme na raňajky rezeň, na obed potom hovädziu alebo inú
polievku a kuracie mäso s niečím, na večeru niečo sladké... Určite
nejedávame nič s majonézou, strukoviny. A veľa vody, minerálky“ (m. 1978).

Profesia pilota je špecifická, nakoľko jej vykonávanie je
podmienené viacerými faktormi. Nejde „len“ o odborné zvládnutie
profesie, dôležitá ja aj psychická rezistencia a vyzretosť, výborný
zdravotný stav a celková fyzická kondícia i zdatnosť. Okrem toho je
profesia pilota ovplyvnená i celospoločenskými, politickými prioritami
a záväzkami krajiny. Letectvo a protivzdušná obrana v súvislosti
s bezpečnosťou vzdušného priestoru plní aj v období mieru úlohy
blízke bojovému použitiu v pohotovostnom systéme s pôsobnosťou
na celé územie Slovenskej republiky.
Keď nastúpi poslucháč k útvaru, jeho základná funkcia je pilot.
Postupne si pilot môže vylietať vyššiu triedu, ktorou je pilot 3. triedy,
pilot 2. triedy a pilot 1. triedy. Trieda je podmienená počtom
nalietaných hodín, druhom cvičení a je odrazom aj schopnosti
samotného pilota, hoci v súčasnosti pri dnešnej leteckej technike
a počte lietacích hodín je väčší problém získať vyššiu triedu ako
v období socializmu, keď sa lietalo viacej. Okrem vyššieho finančného
ohodnotenia respondentov pilotov motivuje aj perspektíva vyššieho
statusu a možnosti vykonávať náročnejšie letové operácie.
„U každého je určitá méta, určitý cieľ. Každý, keď príde, tak si chce
vylietať tú triedu. Každý chce byť pilot I. triedy, to už je také z hľadiska
kariéry lepšie. Ten samotný výcvik jedničky pilota prináša nové náročnejšie
a zaujímavejšie úlohy. Nižší stupeň nelieta v sťažených podmienkach,
napríklad v mrakoch. … a popri tom jak ja letím, sa vykonávajú aj iné úkony,
bojové použitie, navádzajú sa rakety, ovláda sa iný zbraňový systém a to
chce každý skúsiť. Ale niektorým sa ani nepodarí vylietať si vyššiu triedu…“
(m. 1966).
„Skôr sme sa v Čechách vycvičili. Aj častejšie sme lietali, aj tvrdší bol
výcvik. Za tri roky som bol pilot 1. triedy a ešte som bol aj inštruktorom.
Niekde to trvalo päť rokov a dnes to je ešte viac. 450 hodín musí mať
nalietaných na pilota 1. triedy“ (m. 1952).
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Samotní piloti sa medzi sebou ešte vnútorne diferencujú na:
stíhacích pilotov („nadzvukárov“ a „podzvukárov“),
vrtuľníkových pilotov,
dopravných pilotov.

Najvyšší status majú stíhací piloti, zvlášť piloti nadzvukových
lietadiel. Respondenti zdôrazňovali skutočnosť, že po určitom
preškolení môže dopravné lietadlo pilotovať každý z nich, ale opačne
to je v podstate nemožné. Motivačnými sú pre nich aj náročnejšie
úlohy vykonávané na stíhačkách, akrobatické možnosti a podobne.
„Najvyššia kasta, všade vo svete sa to tak berie, to je taký nepísaný
zákon, sú nadzvukoví stíhači v letectve. Potom sú, čo lietajú podzvuk, potom
sú vrtuľnikári a dopraváci. Teraz sú možno dopraváci ešte pred vrtuľnikármi,
lebo veľa zarábajú, a vrtuľnikári sú možno tak na chvoste. Ale aj tu treba
rozlíšiť, či lieta ako vrtuľnikár na bojovom Mi 24 – lietajúci tank, alebo tí
vrtuľnikári, ktorí zabezpečujú prepravu pri záchrannej akcii“ (m. 1952).
„Vo väčšine prípadov to je tak, že ten chlapec chce ísť na ten Mig.
Keď som ja lietal Albíky, tak som chcel ísť na rýchlejšie, na 21‐tky, to sa mi
podarilo a zasa som chcel ísť už na 29‐tku. Takže si myslím, že je to
prirodzené, že každý chce lietať lepšie a lepšie lietadlo. Každý by chcel na tom
lepšom kočári sa voziť...“ (m. 1966).

Už počas štúdia na vysokej škole sa určovalo, kto sa na aký typ
lietadla bude špecializovať. Selekcia je podmienená zdravotným
stavom, schopnosťami jednotlivca a súvisí i s plánmi príslušného
ministerstva. Vyššie statusové postavenie stíhacieho pilota dokresľuje
aj prípad, keď sa z príkazu ministerstva celý štvrtý ročník študentov
stíhacích pilotov musel preorientovať na vrtuľníky. Medzi študentmi,
ktorí boli nútení urobiť rozhodnutie, či budú lietať na vrtuľníkoch,
alebo skončia s lietaním, bol aj syn významného a uznávaného
slovenského stíhacieho pilota, ktorý spolu so svojou manželkou
v spomienkach situáciu hodnotili nasledovne:
V štvrtom ročníku im oznámili, že ak chcú lietať, musia sa
preorientovať na vrtuľníky. Bola to taká malá tragédia v našej rodine. Veľmi
nás to trápilo, aj kvôli synovi. On vždy chcel byť stíhacím pilotom ako manžel.
Ale jeho túžba po lietaní bola taká silná, že k tým vrtuľníkom šiel. Ja som
nemohla ani spávať, že bude lietať na vrtuľníku. [...] V letectve je taká
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nepísaná hierarchia, že stíhači sú na vrchole, dolu dopravní a medzi nimi
vrtuľnikári (anonymné).

Letecká základňa Sliač, ktorej štruktúry sú v súčasnosti
kompatibilné so štruktúrami NATO, za obdobie svojej činnosti prešla
zložitým procesom budovania a transformácie. 64 V čase výskumu 65 sa
na leteckej základni uskutočňoval výcvik a príprava pilotov v troch
letkách, pričom každú letku vytvárajú roje. Roj je skupinka približne 4
lietadiel s určitým počtom pilotov, ktorým velí jeden veliteľ.
V súvislosti s hierarchickým radom veliteľ roja podlieha veliteľovi
letky 66 , ten veliteľovi leteckého krídla, 67 ktorému velí veliteľ leteckej
základne. 68
Každá letka má vo svojej výzbroji iný typ lietadiel, z čoho
vyplýva aj rozdielna príprava pilotov na plnenie odlišných druhov
úloh. Byť členom a súčasťou niektorej letky predstavuje určitú
hodnotu symbolického kapitálu, ktorý zároveň podmieňuje a rozvíja aj
kapitál ekonomický i kultúrny. V rovine symbolickej má členstvo
v letke aj funkciu diferenciačnú, identifikačnú, korporačnú i psychologickú.
Členstvo v skupine sa verejne demonštruje prostredníctvom symbolov,
ktoré si každá letka uplatňuje a prezentuje. 69
Zaradenie do 1. letky je spojené s vyšším statusom i prestížou
jednotlivca. Jej názov je aj 1. tigria letka (1st Tiger Fighter Squadron),
čo vyplýva z jej členstva v Asociácii tigrích letiek NATO. Letky tohto
združenia majú vo svojich letkových znakoch hlavu tigra. „Tiger
predstavuje symbol sily, rýchlosti a loveckých schopností“. A hlavu
tigra majú vo svojom znaku aj členovia 1. letky na Sliači. Asociácia

Na jar roku 2008 sa na Sliači začala rekonštrukcia leteckej základne i pristávacej dráhy,
ktorá by mala byť dokončená v roku 2011. Vojaci a lietadlá sú dočastne prevelení/umiestnené
na LZ Kuchyňa.
65 Obdobie rokov 2002 – 2006.
66 Letku tvoria 3 alebo 4 roje.
67 Veliteľ leteckého krídla usmerňuje a riadi výcvik pilotov a podliehajú mu 3 letky.
68 Veliteľ leteckej základne koordinuje celé zabezpečenie (pilotov, technikov, logistov...) LZ.
69 Letky sa v súvislosti s transformáciou letectva menili. Druhá letka mala v znaku kobru,
v súčasnosti je jej symbolom Albatros a v symbole tretej letky je malé dopravné lietadlo
s padákom a znak červeného kríža.
64
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organizuje stretnutia tigrích letiek, ktoré sa vyvinuli do elitných
vojenských cvičení, na ktorých sa účastníci zúčastňujú kombinovaných
leteckých misií zahrňujúcich celé spektrum vojenských operácií.
„My sme boli, myslím, dvakrát na takom medzinárodnom cvičení.
Ono to nie je pracovná záležitosť, ale prestížna. Ale ja si myslím, že toto
môže našej letke pomôcť, pretože sú to medzinárodné skúsenosti a kontakty.
Je to prestíž pre letku“ (m. 1971).

Mladšie ročníky respondentov za vojenskú elitu nominovali
pilotov – display pilotov, ktorí boli členmi akrobatickej skupiny, display
teamu. Tých, ktorí sa prvotriednou technikou svojej pilotáže presadili
na mnohých domácich a zahraničných leteckých vystúpeniach
a súťažiach. Okrem Bielych albatrosov 70 to boli aj vynikajúci ukážkoví
piloti sliačskej leteckej základne. Respondenti svojim starším kolegom
v rozhovore so mnou prejavovali úctu a najmä obdiv, hoci poukazovali
aj na skutočnosť, že to „bola pre pilotov dobrá doba“.
„Ja som zažil XY aj YX, keď ešte aktívne lietali. To boli páni piloti so
všetkým všudy…“ (m. 1966).
„To bola pre pilotov dobrá doba. Oni prišli z Čiech a mali nalietaných
veľa hodín, lietali na viacerých mašinách. […] A otvorili sa hranice, no a bola
možnosť ísť reprezentovať von. To sa vtedy podporovalo…“ (m. 1975).
„Z hľadiska kariéry všetko malo svoje. Každá základňa… Perfektne
bolo aj na Sliači, lebo sme boli doma na Slovensku. A potom sme začali
chodiť po svete. Bol som v tom display teame. Chodili sme s ukážkami na
letecké dni, na súťaže. A mali sme možnosť spoznať sa s kolegami. A zrazu
zistíte, že to Slovensko je v lietaní dobré, že ste v tom lietaní nielenže dobrí,
ale že patríte k najlepším“ (m. 1952).

V súčasnosti nedostatok strojov i financií na pokrytie výdavkov,
nácvikov neumožňuje v dohľadnej dobe vyprofilovanie takejto
skupiny. K významným profesijným podujatiam v súčasnosti patria
výmenné skúsenosti s pilotmi z iných krajín i pravidelné medzinárodné
cvičenia v Holandsku, Veľkej Británii, Poľsku, Turecku.

K významnej akrobatickej skupine patrili Biele albatrosy z Košíc, ktoré reprezentovali
Slovensko od roku 1991 a oficiálne zanikli v roku 2004.

70
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Inštitucionálne, striktné dodržiavanie vojenského služobného
postupu vymedzuje štruktúru skupiny a jednotlivcom určuje statusovú
hierarchiu a profesijnú rolu. Piloti disponujú výrazným symbolickým
kapitálom a hoci nie sú si jeho vlastníctvom prvotne vedomí,
sekundárne ho využívajú na demonštrovanie svojej zvláštnosti,
špecifickosti, a to najmä pri symbolickej komunikácii s predstaviteľmi
iných zložiek armády i pri interakcii a prezentácii pred širšou
verejnosťou. Uvedený kapitál ich vymedzuje nielen v štruktúre
socioprofesijnej skupiny pilotov, ale aj v širšie ponímanej skupine
vojakov profesionálov, v rámci ktorej sú prezentovaní i seba
prezentujúci a akceptovaní ako statusovo vyššie postavení. V rámci
vnútornej hierarchie najvyšší status majú stíhací piloti. Symboly
a pravidlá, ktoré táto socioprofesijná skupina vlastní a uplatňuje, nie
sú v plnom rozsahu pre širokú verejnosť rozkódovateľné, čo opäť
súvisí so špecifickosťou povolania, s vojenskou profesijnou disciplínou,
normami a zákonmi.

Socioprofesijná skupina: železničiari
Vypracované hierarchické a „statusové rady“ dôsledne platili aj
pri socioprofesijnej skupine železničiarov.
Prijatím do železničných služieb v období 1. Československej
republiky vznikali a vyplývali pre zamestnanca určité práva
a povinnosti. Na železnici platili presne stanovené zákony, pravidlá,
morálne normy, ktorých dodržiavanie bolo dané zákonom a zároveň
ich uplatňovanie bolo aj stavovskou povinnosťou i hrdosťou.
Železničiari vo Zvolene tvorili výraznú, vnútorne heterogénnu
sociálnu skupinu. Vyplývajúc z ich postavenia, „kastovali sa“ a každý si
bol vedomý toho, aký sociálny status mu prináleží, kam patrí.
„Vyššie postavení mali svoj honor. Boli vyššia kasta. Bolo to také
vyššie postavenie a z toho vychádzalo aj to ostatné. Tie ostatné výhody.
Definitívne zamestnanie. Boli zvýhodnení oproti ostatným aj tým, že ich
nemohli len tak vyhodiť z roboty a mali aj iné výhody. Tí nižší mali tiež svoj
honor, ale už menší. Mali aj menej výhod...“ (m. 1935).
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V súvislosti so systemizáciou miest a získaním definitívy bol na
železnici vytvorený presný hierarchický poriadok:
 úradníci s vysokoškolským vzdelaním: právnici, strojní a stavební
inžinieri, vrchní komisári;
 úradníci s úplným stredoškolským vzdelaním: merači, komisári,
inšpektori, prednostovia stanice;
 podúradníci so vzdelaním nižším ako úplným stredoškolským:
dielmajstri, strojmajstri, traťmajstri, výpravcovia, strojvodcovia,
vlakoví revízori;
 do skupiny podúradníkov patrili tiež: staniční dozorcovia, strážnici
trate, kuriči, výhybkári, posunovači, sprievodcovia;
 zriadenci: zámočníci, pumpári, traťoví remeselníci, úpravcovia
tratí, strážnici.
Po absolvovaní predpísaných skúšok a odpracovaní presne
stanoveného počtu rokov sa mohli z jednotlivých kategórií
prepracovať na vyššie postavenie. Napríklad:
„Môj otec začínal u odboru pre úpravu trate, takzvane od krompáča.
Po odpracovaní rokov veľmi prejavil záujem o rušňovodičské zamestnanie.
Tak najprv išiel za zámočníka do rušňového depa. Ale to musel už byť
vyučený zámočník, to už musel mať profesiu. Inak by sa s ním nebavili. Tam
si musel určitú dobu odpracovať, potom išiel do výhrevne, tam si musel
určitú dobu odpracovať a všade, keď postupoval, musel robiť skúšky. Potom
išiel za kuriča, medzitým si kuričskú skúšku musel urobiť, potom za kandidáta
na rušňovodiča, urobiť si podúradnícku skúšku a až potom bol rušňovodič.
Potom už bol pán“ (m. 1935).

Najvýznamnejšie postavenie na železnici mali výpravcovia,
náčelníci a rušňovodiči. Tým, že mali zodpovednú funkciu
a absolvovali celý rad odborných kurzov, mali ich zamestnanci v úcte.
„K tým naj patril prednosta stanice a výpravca. To boli funkcie! Mali
určitú hrdosť, uniforma doplnená bielymi rukavičkami“ (m. 1946).

Železnica mala vypracovanú presnú vnútornú štruktúru,
v rámci ktorej mal každý zamestnanec svoje práva a povinnosti.
Pracovníci železníc počas svojho profesijného pôsobenia zastávali
niekoľko sociálnych pozícií, podľa ktorých im prináležala aj patričná
rola. Na železnici v rámci vertikálnej diferenciácie na najvyššom stupni
stáli prednostovia, výpravcovia a rušňovodiči.
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Výraznú skupinu, uznávanú v samotnom vnútri železnice, ktorá
mala aj prestížne postavenie v rámci mestskej society, tvorili
rušňovodiči. Ich výrazným integračným činiteľom bolo samotné
vykonávanie náročnej, zodpovednej profesie. Niesli zodpovednosť za
prepravu osôb, tovaru. Pri nepredvídaných udalostiach počas
realizovania pracovných úkonov museli neraz sami riešiť i nebezpečné
situácie. Ich práca súvisela s veľmi častým cestovaním, počas ktorého
spoznávali iné miesta, ľudí, kultúrne vzory, museli prenocovať v iných
mestách. Boli nositeľmi nových technických, kultúrnych i politických
informácií. Absolvovali náročné školenia, skúšky, čím sa ich
intelektuálny obzor takisto neustále rozširoval. Spájala ich aj
ekonomická solventnosť, viedli rušný spoločenský život a nakoľko
v pomerne mladom veku odchádzali na dôchodok, spoločne trávili aj
svoj voľný čas. Navzájom sa uznávali a stotožňovali so svojím
spoločenským statusom.
„Čierna kasta oni hovorili, že sme. Tak nás menovali“ (m. 1911).

Svoj status navonok prezentovali aj svojím oblečením,
správaním a vystupovaním. Rušňovodiči vždy prišli aj do práce
upravení i napriek tomu, že ich „pracovné miesto“, ktoré oni nazývali
kuchyňa, mašina – lokomotíva, bolo zaprášené, špinavé od sadzí,
uhlia:
„... to sme boli špinaví na tej mašine. Najmä keď sme šli cez tunely.
Tam bolo treba prestať dýchať, pokiaľ vydržal“ (m. 1921).
„Aj keď sa kúrilo uhlím, mašinfírer na parnej lokomotíve si dal
rukavičky a v tej lokomotíve, čo bolo z medi, z bronzu, sa muselo ligotať ako
kľučky v Betliari alebo v nejakom kaštieli. A on bol tak, že si mohol dovoliť
rukavičky aj v takejto profesii“ (m. 1946).
„Rušňovodiči chodili v celuloidových golieroch s pripätou mašľou,
v rukavičkách. Prišiel, skontroloval, či je všetko čisté, siahol na rukoväte, či sú
čisté. Na mašine sa muselo všetko ligotať. Tie bronzové súčiastky to musel
mať vyleštené. Nikde fúkať nesmelo. Až potom si obliekol belastníky modráky
a až potom išiel s tým rušňom. To boli páni, kasta“ (m. 1915).
„Za 1. republiky rušňovodiči, to boli páni. Tam kurič dokonca čistil
madlo vedľa schodíkov do rušňa. On mu ho čistil, pretože pán rušňovodič
prišiel aj v rukavičkách“ (m. 1919).
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Rušňovodiči tvorili v rámci zamestnancov železničiarov
zvláštnu, malú, ale silnú sociálnu skupinu. Každý šikovný železničiar sa
snažil stať rušňovodičom a každý rušňovodič sa snažil jazdiť radšej na
osobnom ako na nákladnom vlaku.
„To bolo ešte také odškatuľkovanie. Pri nákladnom mal viac roboty.
Pri osobnom viacej starostí a musel dávať pozor na ľudí. Rušňovodič na
rýchliku, to bola šarža“ (m. 1920).
„To dlho trvalo, kým bol rušňovodič. A keď potom jazdil na rýchliku,
to bolo také finále. Musel byť v zálohe, v stanici. Musel poznať všetko. Mal
veľa skúšok z predpisov. Musel chodiť najprv na postrky, to len tlačil vlak do
kopca. Potom šiel na miestnu trať. A ak bolo treba niekde na záskok, do
iného mesta, tak šiel mladý rušňovodič“ (m. 1915).

Pri študovaní konkrétnych socioprofesijných skupín je
potrebné si uvedomiť, že existuje akýsi uhol pohľadu na profesijnú
rolu jednotlivca. Jednotlivec je totiž v rámci skupiny ešte členom
niekoľkých malých tímov a vzhľadom na to, že každý tím hrá svoju
úlohu pred druhým tímom, môžeme hovoriť o dramatickej interakcii.
Napríklad dôstojník na leteckej základni v jednej situácii hrá rolu
dôstojníka pilota a na opačnej strane sú „tí ostatní vojaci – pozemáci“.
Pri inej príležitosti sa dostáva do postavenia, keď v tíme hrá rolu
služobne mladšieho dôstojníka a už predvádza inú rolu a vyberá iné
komunikačné prostriedky pred prítomným veliteľom. Podobnú
zákonitosť je možné odhalliť aj v socioprofesijnej skupine
železničiarov. V jednom „predstavení“ tvoria jeden tím železničiari
a druhý tím rušňovodiči. Goffman túto interakčnú situáciu navrhuje
riešiť tak, že tím, ktorý ovláda dejisko interakcie, bude tímom
účinkujúcich, a opačný – obecenstvom [GOFFMAN 1999]. Pričom je
zaujímavé sledovať, ako sa jednotlivé tímy vedia rýchlo formovať
a vykonávať svoju rolu, aké komunikačné väzby, normy správania
uplatňujú a vyžadujú.
Železničiari demonštrujú svoju jednotu pred cestujúcimi. Inú
rolu hrajú v tíme rušňovodičov a inú v tímoch rušňovodičov
nákladných vlakov a rušňovodičov rýchlikov.
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Dôstojníci piloti demonštrujú svoju jednotu pred pozemákmi,
ale inú rolu hrajú dôstojníci piloti v rámci svojej značne diferencovanej
štruktúry.
Podobnú zákonitosť je možné objaviť aj pri študentoch
Technickej univerzity vo Zvolene. V niektorých situáciách hrajú rolu
študentov TU, kde divákmi sú obyvatelia mesta, niekedy rolu študenta
– lesníka v interakcii so študentom – drevárom.
Táto existencia viacerých statusov a s nimi spojených
divadelných profesijných rolí sa dá odhaliť nielen v rámci analyzovania
sociálnej štruktúry skupiny, ale aj v rámci interpersonálnych vzťahov
i v rámci vzťahov socioprofesijnej skupiny a urbánneho spoločenstva.

2.1.2.1. Socioprofesijné rituály spojené s profesiou
Pohľad antropológov na sociálny status ako na univerzálny jav
ľudských spoločenstiev vychádza z rôznych konceptov. Linton
a Gofman napĺňajú víziu dramaturgického stvárnenia sveta, v ktorom
sú všetci členovia spoločenstva hercami vytvárajúcimi dojem.
Interakcia založená na prijatí statusov a rolí je nespochybniteľným
predpokladom fungovania každej spoločnosti, teda aj sociálnej
skupiny, pretože jej členovia môžu vzájomne komunikovať na základe
svojich pozícií. Zmena statusu, jeho manifestácia i potvrdenie sa
realizuje prostredníctvom rituálov. V tejto súvislosti je potrebné sa
zmieniť aj o konceptoch V. W. Turnera, ktorý rozšíril analytický rámec
rituálov A. van Genneppa.
Podľa van Gennepa sa prechodové rituály (rites de passage)
skladajú z troch samostatných a navzájom nadväzujúcich etáp.
Predstavujú symbolické vylúčenie (preliminarita), pomedzie
(liminarita – prah) a prijatie (postliminarita). Jednotlivé etapy nie sú
zastúpené rovnakou mierou aktivity a intenzity, pretože niektorá sa
odohráva len v náznakoch.
Turner ako predstaviteľ symbolickej antropológie sa venoval
najmä rituálom spoločenského vzostupu, prevráteného statusu,
životných kríz a kalendárnym rituálom. Turner poukazuje na dva typy
liminarity. 1. Liminaritu, ktorá charakterizuje rituály zvýšeného
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statusu, v ktorej je subjekt v inštitucionalizovanom systéme
postavenia povýšený. A 2. liminaritu, ktorá sa nachádza
v kalendárnych rituáloch, keď skupiny a jednotlivci, ktorí obyčajne
v štruktúre society zastávajú pozíciu nižšieho statusu, majú v určitých
definovaných situáciách kalendárneho obdobia prikázané a dovolené
uplatňovať nad skupinami a osobami im nadriadenými rituálnu moc.
Nadriadení musia prijímať rituálne poníženie. Tieto Turner nazýva
rituály prevráteného statusu [TURNER 2004]. 71 Rituály životných kríz
zahrňujú nielen rituály súvisiace s narodením, svadbou a smrťou, ale
aj so získaním členstva v klube [TURNER c. d.]. V nasledujúcej časti
poukážem na niektoré rituály zvýšeného statusu, prevráteného
statusu, obrady životných kríz i kalendárne rituály.
V mnohých sociálnych skupinách, a teda aj socioprofesijných,
je získanie novej sociálnej pozície jednotlivca podmienené vykonaním
určitého iniciačného rituálu (lat. initium – počiatok, vstup). Iniciáciou,
ktorá predstavuje súčasť prechodových rituálov, jedinec získava nový
spoločenský (socioprofesijný) status, práva i povinnosti. Znamená
potvrdenie prijatia i prechod do inej kategórie v rámci skupiny.

Socioprofesijná skupina: železničiari
Aj prijatie do železničných služieb v medzivojnovom období
a zaradenie do stavovsko‐profesijnej korporácie bolo sprevádzané
vykonaním iniciačného rituálu, ktorým bola slávnostná prísaha. Už
v samotnom texte prísahy sa odlišoval socioprofesijný status
jednotlivca. Slávnostnú prísahu vykonávali úradníci čakatelia, ktorí
zložili telegrafnú skúšku a boli vymenovaní za definitívnych
zamestnancov. Provizórni zamestnanci skladali služobný sľub, ktorý sa
začínal slovami: „Slibuji na svou čest...“ Text prísahy: „Přísahám
a slibuji na svou čest a svědomí, že Československé republice budu
vždy věren a její vlády poslušen, že budu veškery státní zákony

V rámci výskumu som rituály prevráteného statusu zachytila v socioprofesijnej skupine
lesníkov, drevárov. Zaznamenala som ich v súvislosti s imatrikuláciami študentov lesníkov
a drevárov, keď v divadelných scénkach dochádza k prevrátenému statusu žiak – učiteľ
(bližšie s. 122).
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zachovávati, všecky své úřední povinnosti dle platných zákonů
a nařízení vykonávati, pilně, svědomitě a nestranně, poslušen budu
příkazů svých představených, úředního tajemství neprozradím a ve
všem svém jednání jen prospěchu státu a zájmu služby budu dbáti“.
Prijímaný jedinec bez ohľadu na etnicitu opakoval znenie sľubu po
svojom nadriadenom, ktorý ho predčítaval. Pretože väčšina vyšších
funkcionárov bola českého pôvodu, aj znenie sľubu opakovali po
česky.
Vychádzajúc z prísahy boli železniční zamestnanci viazaní
služobným tajomstvom. O udalostiach na železnici, nariadeniach
a vnútorných záležitostiach nesmeli bez zvláštneho dovolenia podávať
akýmkoľvek osobám, prípadne tlači žiadne informácie. V prípade
vypočúvania pri súde museli o zrušení mlčanlivosti vopred požiadať
nadriadeného [ČERNÝ 1930].
V súvislosti s rituálmi zvýšeného statusu som nezaznamenala
v tejto socioprofesijnej skupine vykonávanie iných rituálov. Od
respondentov som nezískala žiadne informácie ani v súvislosti
s povyšovaním, ani napríklad s mágiou počiatku – prvýkrát ísť
s mašinou.

Socioprofesijná skupina: piloti bojových lietadiel
Proces výchovy štátneho zamestnanca, budúceho dôstojníka je
poznačený tým, že jednotlivec vytvára obraz celého kolektívu, celej
armády a zároveň si tento systém vytvoril svoje vlastné formálne
i neformálne rituály.
Vojenská prísaha, ktorou sa vojak stáva príslušníkom
Slovenskej armády, je rovnaká pre všetky zložky armády a jej text znie:
„Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem,
že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú
z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, a budem vykonávať
vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným
vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť,
územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.
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Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť
aj svoj život. Tak prisahám!“
Ide o slávnostnú prísahu, ktorú jednotlivec vykonáva na
nástupišti útvaru v areáli príslušnej posádky za prítomnosti svojich
nadriadených i širšieho spoločenstva, napríklad rodičov či priateľov.
V prípade vojakov pilotov to je v prvom ročníku štúdia na vysokej
škole.
Každá špecializovaná zložka armády si vytvára zároveň svoje
vlastné, diferencované rituály a symboly. K rituálom zvýšeného
statusu patria tie, ktorými je jedinec inštitucionálne povýšený do
vyššej hodnosti.
Absolvovaním vysokej školy získava pilot hodnosť poručíka,
prípadne nadporučíka (absolventi s červeným diplomom). Po
odslúžení určitého počtu rokov na tejto funkcii je, na základe
povyšovacieho rozkazu ministra obrany, uvedený do vyššej hodnosti.
Oficiálne uvedenie sa koná pred nastúpeným útvarom, kde veliteľ
útvaru prečíta text rozkazu, čím sa nová skutočnosť zverejní.
Zúčastnení príslušníci útvaru tak na akte predstavujú spoločenstvo,
ktoré je oficiálnym svedkom povýšenia. S dosiahnutím vyššieho
sociálno‐mocenského statusu vojakovi prináležia aj symboly
prezentujúce a dokladujúce zmenu jeho pozície, ktorou sú napríklad
výložky na uniforme. Tieto demonštrujú širšej verejnosti, ktorá sa
tohto rituálu nezúčastnila, novú rolu dôstojníka. Nepísanou, ale
dodržiavanou povinnosťou povýšeného vojaka je pripraviť pre svojich
kolegov jednoduché pohostenie, na ktorom sa oficiálny prechod
oslávi. Súčasťou tejto neoficiálnej spoločenskej udalosti, ktorá má
i rituálny význam, je aj symbolické vypitie alkoholu z pohára, v ktorom
sú hviezdy. Tieto sú súčasťou statusového a hodnostného označenia
na uniforme. Priamy nadriadený ich vhodí do 3‐dl pohára, ktorý je
doplna naplnený niektorým druhom alkoholu (vodka, gin, koňak,
fernet). Povýšený vojak je nútený vybrať hviezdy, ale nie rukou. Čo
znamená, že celý pohár musí za účasti užšieho a neformálneho
kolektívu vypiť do dna na ex. Až po tomto akte ho tento kolektív
považuje za povýšeného dôstojníka. Na uvedený rituál povýšenia
spomínali najmä služobne starší dôstojníci. Väčšina mladších vojakov
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ho neabsolvovala a poznajú ho iba z rozprávania. Ako dôvod, prečo
v súčasnosti už nie je samozrejmou súčasťou rituálneho povýšenia,
respondenti uvádzajú najmä nedostatok času spoločne si posedieť.
„Už to nie je ako kedysi. To sme boli partia. Spolu sme trávili čas
a všetko sme spolu oslavovali. Teraz sa každý ženie a uteká…“ (m. 1956).

Nová rola zaväzuje jednotlivca nielen k novým, náročnejším
pracovným povinnostiam, komunikačným väzbám, ale získava aj
utilitárne výhody spojené s povýšením. So zmenou pozície, získaním
vyššieho sociálno‐mocenského statusu sa mení ekonomický, no najmä
sociálny kapitál jednotlivca, čím získava aj väčšiu profesijnú
i spoločenskú prestíž. Tento akt povýšenia, v Turnerovom ponímaní
rituál zvýšeného statusu, v celkovom kontexte plní statusovú,
utilitárnu, sociálnu, spoločensko‐zábavnú i komunikačnú funkciu.
Vzdušné sily zastúpené elitou – pilotmi predstavujú
špecializovanú zložku armády, ktorá má vzhľadom na svoju špecifickú
činnosť aj vlastné a diferencované socioprofesijné rituály. Pri
praktickom výcviku sa pilot zaúča na trenažéri, neskôr lieta so svojím
inštruktorom, potom v kombinácii sám – niekoľkokrát s inštruktorom
a podobne. Pritom nejde len o profesijne mladých pilotov. K zácvikom
dochádzalo, aj keď sa piloti preškoľovali na iný typ lietadiel. Prvý
samostatný let je očakávanou udalosťou nielen pre neho samotného,
ale aj pre celú letku i technikov. Po úspešnom pristátí pilota čaká
symbolické povýšenie, ktoré mu pripravujú jeho kolegovia piloti
a technici. Toto povýšenie nemá ustálenú formu a často sa
improvizuje podľa typu človeka, prípadne celého kolektívu, ktorý sa
nachádza na letisku, aj momentálnej atmosféry. Jedinec zvykne dostať
hobľa, pričom ho udierajú o koleso lietadla (29‐krát = MiG‐29),
inokedy je obliaty vodou z hydrantu alebo priamo namočený do
blízkeho vodného zdroja, čím mu je spôsobená aj fyzická bolesť.
Fyzická bolesť i tvrdé skúšky častokrát bývajú, pravdepodobne vo
všetkých kultúrach, súčasťou iniciačných rituálov. Po ukončení
letového dňa pilot „musí“ svojich kolegov i technikov pohostiť. Na
tento účel sa najčastejšie používa šampanské.
V súvislosti s touto socioprofesijnou skupinou je potrebné
spomenúť aj ritualizované úkony a magické praktiky, ktoré pilot
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vykonáva pred lietaním. Niektoré sú uvedomelé a cielené, iné sa
vykonávajú podvedome.
Každému letovému dňu predchádza predbežná letová
príprava. Bezprostredne pred lietaním sa ešte uskutoční predletová
príprava, počas ktorej piloti aj ostatní príslušníci letovej zmeny
dostanú všetky aktuálne informácie o počasí, prípadných
obmedzeniach a spresní sa spôsob i plnenie jednotlivých úloh. Piloti sa
oblečú, prevezmú si prilby a kyslíkové masky a odchádzajú
k lietadlám, ktoré technici skontrolovali a pripravili na let.
Pilot si prevezme lietadlo od technika a postupne ho obchádza.
Postupuje od kabíny k prednej časti trupu a potom okolo lietadla
v smere hodinových ručičiek späť ku kabíne, pričom lietadlo zároveň
aj skontroluje.
Okrem obídenia lietadla a vizuálneho skontrolovania, čo je
predpísanou činnosťou, iné úkony i magické praktiky piloti vykonávajú
na základe svojho vnútorného, emocionálneho cítenia a neradi to
komentujú. Výpovede respondentov svedčia o viacerých zaužívaných
činnostiach. Niektoré sú jednoduché, napríklad kopnutie do
pneumatiky, poťapkanie lietadla po pristátí, iné súvisia s používaním
magických predmetov, prípadne tabu.
„Musíš obísť ten eroplán. Bez toho si tam nemôžeš sadnúť.
Obchádzam ho z jednej strany, okolo jedného krídla, idem dozadu a tam
urobím ten úkon... To robí väčšina starších pilotov. Bez toho by som si do
eroplánu nesadol“ (m. 1956). Ten úkon znamená vykonať malú potrebu.
„Nosím šatku okolo hrdla. Tú si nikdy nesmiem zabudnúť dať. To
mám taký zvyk. V Amerike nosia piloti hodvábne šatky, čo dostanú od svojej
ženy alebo frajerky. Aj ja mám takú bielu od mojej ženy. A to som veru
poverčivý. Bez tej nejdem na lietanie“ (m. 1963).
„Nikdy sa pred letom nefotím. Aj keď sme v zahraničí, a že poďme sa
odfotiť s inými kolegami, ja nenápadne odstúpim“ (m. 1971).

Prelínanie súkromného i profesijného života je viditeľné aj
v tom, že rituály životných kríz sa oslavujú aj v práci, prípadne doma
s kolegami. Stretnutie, posedenie spojené s občerstvením sa koná pri
životných jubileách i pri výročí „druhého narodenia“. Pre kolegov do
práce sa prinesie „svadobná fľaša“ a koláče, oslávi sa narodenie
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dieťaťa. Výzdoba v bare pilotov obsahuje aj dátumy druhého
narodenia, narodenia detí i úmrtia.
„Vo vedľajšom bare, tak tam sú napríklad dátumy napísané, komu sa
narodilo aké dieťa a kedy sa to tam oslavovalo. Potom napríklad jeden
kolega sa katapultoval, tak ten tam má napísaný tiež druhý dátum
narodenia. Ďalšiemu kolegovi začalo horieť lietadlo na dráhe, ledva z neho
ušiel, tak aj ten tam má druhý dátum narodenia, ktorý sa oslavoval. To sú
veci, ktoré sa oslavujú, lebo to je také zamestnanie, že jeden deň ste tu
a zajtra tu už nemusíte“ (m. 1971).

Ak došlo k tragickej udalosti, účasť na pohrebe je stavovskou
povinnosťou. Pri tragických úmrtiach spojených s výkonom profesie,
prípadne pri úmrtí vysokého vojenského dôstojníka vojaci držia pri
katafalku čestnú stráž. Oblečení sú v slávnostných uniformách
s čiernou páskou na rukáve.

Socioprofesijná skupina: lesníci, drevári
Dlhodobý vývoj lesníctva a poľovníctva na Slovensku, ako aj
existencia dlhoročného odborného lesníckeho školstva formovali
i uplatňovali stavovské rituály, ktoré sú súčasťou transmisie lesníckych
kultúrnych hodnôt. Ich dodržiavanie je striktné, evidované a ich
porušenie morálne, inštitucionálne i finančne sankcionované.
Formovanie a budovanie lesníckeho a drevárskeho vysokoškolského
školstva vo Zvolene dáva priestor nielen odbornému rastu študentov,
ale aj identifikačným prejavom prostredníctvom rôznych rituálov.
Dajú sa rozdeliť do troch skupín:
 začiatok štúdia,
 stred, prelom štúdia,
 ukončenie štúdia – vyradenie, rozlúčka [Feglová 1981].
Pod vplyvom najrôznejších historických, spoločensko‐
kultúrnych, sociálnych, politických i individuálnych determinantov sa
lesnícke a drevárske rituály realizované na TU vyvíjajú a menia.
Niektoré podliehajú nivelizácii, niektoré pretrvávajú, ale
s pozmenenou formou a funkciou, iné menia svoju intenzitu. Je
dôležité poznamenať, že aj dnes sú na TU vo Zvolene stále živou
súčasťou mentálnej hodnoty lesníkov a drevárov.
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Začiatok štúdia
K rituálom zvýšeného statusu patrí imatrikulácia, ktorou je
študent TU uvedený do cechu lesnícko‐jágerského, prípadne
drevárskeho. Prvá imatrikulácia sa na VŠLD (terajšia TU) konala v roku
1958 a vychádzala zo študentských tradícií z Banskej Štiavnice.
Imatrikulácie lesníkov a drevárov majú podobnú štruktúru, charakter
i atmosféru. Obidve obsahujú vešanie buly, imatrikulačný sprievod,
divadlo, ples i športové podujatia.
Termínom konania imatrikulácie je niektorý deň v októbri,
prípadne v novembri, ale prípravné práce a sprievodné akcie trvajú
niekoľko týždňov. Imatrikuláciu organizačne, dramaturgicky i finančne
zabezpečujú štvrtáci, ktorí sa stávajú krstnými rodičmi prvákov.
Funkcia krstných rodičov, ktorá je aj v súčasnosti zachovávaná
a uplatňovaná, vychádza z práva i povinnosti voviesť svoje krstňa do
študentského života, odovzdať mu skúsenosti zo života v škole,
v internáte, v meste a podobne. Krstných rodičov si vyberá prvák na
základe vtipných básničiek charakterizujúcich mentalitu, prípadne
pôvod krstného. Básničky s číslom izby štvrtáka sú uverejnené na
nástenke internátu. Vyberá sa väčšinou na základe pôvodu, prípadne
absolvovanej strednej školy. Úkažky básničiek:
Na fujarke pohráva si,
k tomu pekne zaspieva si,
je to chlapec z Poľany,
horou chce byť chovaný.
Z východu k nám prišiel Mižu,
bohatú má doma chyžu,
pušku má vždy zbalenú,
chce len dzifku šalenu.
Fičúr je on veľmi veľký,
dzifky má rád do postieľky.
A tá naša Lydka, má prekrásne lýtka.
Ale pozor, chlapi, ona študentka je dokonalá.
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Fero veľký, nohatý, chodí stále strapatý.
Na účesy nemá čas, chce len jedno,
nech je chľast!
Pred imatrikuláciou sa vo vestibule študentského internátu
slávnostne vyvesuje bula s desiatimi prikázaniami. Vešanie buly je
slávnostný akt, na ktorom sa zúčastňuje vedenie školy, prváci
a štvrtáci. Tí, ktorí vlastnia lesnícku uniformu, prídu demonštrovať svoj
socioprofesijný status v nej, ostatní v slávnostnom oblečení. Príkazy
uvedené v bule sa dramaticky, za sprievodu hudby, bubna či
heligónky, prečítajú. Tieto prikázania tvoria aj text imatrikulačného
listu. Examenovaný adjunkt cechu lesníckeho a drevárskeho je povinný
tieto prikázania dodržiavať a podľa nich sa riadiť.
Bula, za dohodnutú finančnú čiastku alebo alkohol, sa predáva
ďalšiemu ročníku. Zároveň bula je tabu, ktoré sa nesmie znevážiť
a ukradnúť. Stalo sa, že došlo k porušeniu tabu. Drevári ukradli bulu
lesníkom ako akt pomsty za vypílený totemový háj (pozri s. 126).
Následne bola lesnícka bula znevážená a potupne vystavená na
sociálnych zariadeniach.
Text prikázaní uvedených na bule a imatrikulačných listoch:
1. K znakom erbu nášho a starším kolegom s pozdravom Lesu zdar
pristupovať a zdvorilo chovať sa musíš!
2. Keď s dievčaťom ideš a starší kolega sám, bez meškania mu dievča
ponúknuť musíš, ak so škaredou ide, ihneď mu ju vymeniť musíš!
3. Fajku, kresadlo a dobrý dohán k dispozícii starším kolegom dať musíš!
4. Keď v krčme pri prázdnom pohári kolegu zočíš, ihneď o jeho naplnenie
tekutinou hrdlo blažiacou a liečiacou postarať sa musíš!
5. Keď nájdeš kolegu svojho pod ťarchou povinností v priekope
odpočívajúceho, o jeho odvedenie a ctihodný blahobyt postarať sa
musíš: ak to možné nebude, uložíš sa vedľa ako cechu nášho regula
prikazuje!
6. Flintu, ktorú oprávnený nosiť budeš, každý deň premastiť, laufy zdnuka
prešúchať a v almare dobre uzamknúť ju musíš!
7. Ferbľu, mariáš a im podobné zvyky mozgové pre nemilosť u zákona do
ilegality preniesť musíš!
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8. V lese riadne sekerou a pílou narábaj, šichtúne podľa patričného
foršichtu stavať naučiť sa musíš!
9. Podľa kolegovho príkladu v obličaji svojom zdravú zelenú farbu
nadobúdať naučiť sa musíš!
10. A predovšetkým ctiť a poslúchať krstného svojho musíš!

Po oboznámení sa s textom buly sa študentom dôrazne
zverejnia aj lesnícke a poľovnícke činnosti, prezentované piatimi ef,
ktoré musia ovládať. Sú to flinta, fajka, fľaška, frajerka a ferbľa 72 .
Oficiálna imatrikulácia sa koná v aule univerzity, kde sú
študentom prvého ročníka za prítomnosti dekana odovzdané
imatrikulačné listy, ktoré plnia funkciu dekrétu a potvrdenia
o príslušenstve k cechu lesníckemu, jágerskému. Na spomínanej
slávnosti študenti dostanú aj indexy i symboly lesníctva, napríklad
zelené vetvičky či gaštany.
K najvýznamnejším
udalostiam
imatrikulácie
patrí
imatrikulačné divadlo. Koná sa pravidelne a zúčastňuje sa na ňom aj
širšie spoločenstvo, najmä mladí ľudia z mesta. Opäť ho pripravujú
štvrtáci. Prostredníctvom divadelných scénok študenti parodujú svoju
budúcu profesiu, život v škole i jednotlivých pedagógov. Počas
imatrikulačného divadla sú dovolené, a vždy sa aj uplatňujú, prvky
prevráteného statusu pedagóg – žiak. „Moc“ majú v rukách študenti
štvrtáci, ktorí v pripravených, prípadne v divadle zapožičaných
kostýmoch skúšajú svojich pedagógov i prvákov. Za neuspokojivé
odpovede a správanie sú potrestaní. Trestom väčšinou býva povinnosť
zjesť a vypiť niečo odpudzujúco vyzerajúce a nechutné.
„Mne sa veľmi páčia imatrikulácie, pretože to majú poňaté veľmi
vtipne. Ja neviem, ako je to možné, že tieto zvyky sa už roky udržiavajú.
A myslím si, že toto prijímanie prvákov do lesníckeho cechu je veľmi
významné a je to prvok, ktorý pomáha udržiavať taký ten lesnícky cech,
identitu. Tí prváci, keď sem prídu, tak potom nie sú takí stratení, lebo tí ich
krstní štvrtáci ich do toho tak nejako vtiahnu. Myslím si, že aj toto tvorí takú
tú výnimočnosť školy a jej zamerania. A tie imatrikulácie, to je aj ukázať sa
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Ferbľa je kartová hra.
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mestu. […] Mňa si veru často vyberú ako obeť na divadle, lebo si vyberajú
pedagógov, o ktorých vedia, že si z nich môžu robiť srandu a že tú srandu
nepokazia. Keď ma skúšajú a neviem odpovedať, musím niečo čudnej farby,
chute i vône vypiť. Nezabudnuteľné bolo jedno z divadiel, kde bola inšpirácia
z Othela. Ja som hrala Oféliu a k veľkej radosti celého publika ma aj uškrtili“
(ž. 1944).

Atmosféru imatrikultácii dotvárajú členovia folklórneho súboru
Poľana . K sprievodným aktivitám patria diskotéky, imatrikulačný
ples, imatrikulačný futbal, basketbal, hokej, na ktorý si študenti
prenajímajú mestský zimný štadión. Nepísaným, ale dodržiavaným
pravidlom je, že každý zápas musia vyhrať štvrtáci. K spoločensko‐
zábavným podujatiam patrí aj pochôdzka po zvolenských
pohostinstvách. 74
73

Celá imatrikulácia predstavuje bohatý systém aktivít s využitím
rôznych symbolov potvrdzujúcich a demonštrujúcich identitu
k lesníctvu. Okrem povýšenia do cechu lesnícko‐jágerského spĺňa
tento rozmanitý komplex viacero funkcií. Ide najmä o identifikačnú,
socializačnú, komunikačnú, spoločensko‐zábavnú i športovú funkciu,
keď všetky aktivity súvisia s formovaním a budovaním socioprofesijnej
identity. Nezanedbateľná je tvorivá semiotická a obsahová hodnota
imatrikulačných textov, organizačné zabezpečenie i dramaturgické
naplnenie imatrikulačných obradov, ktoré napomáhajú identifikáciu
a prestíž ročníka i študentov. Mnohé texty, dramatické výstupy
ostávajú v mentálnej pamäti študentov a ich fabulácia sa traduje
z generácie na generáciu.

Poľanári sú aj nositeľmi lesníckej hymny Tak ako švárna dievčina alebo Na Poľane vlci vyjú,
ktorá sa spieva na všetkých podujatiach rituálneho, spoločenského, kultúrneho i športového
charakteru.
74 Pôvodná funkcia tejto pochôdzky bola sprostredkovateľská, informačná a zoznamovacia,
keď štvrtáci mali svoje krstné deti oboznámiť s mestom. Postupne sa „obhliadka“ zúžila na
miesta barov, krčiem, pivární a vinární. V súčasnom období ide o súťažné podujatie s určitými
pravidlami, v ktorom ide o to, kto navštívi najviac krčiem a kto vypije najviac alkoholu.
Pochôdzku absolvuje krstný rodič so svojím krstňaťom a v pohostinstvách ich konzumáciu
„kontrolujú“ študenti iných ročníkov.
73
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Stred, prelom štúdia
Prelom štúdia je spojený s „lámaním dreva“, takzvanou
lámačkou. Lámačka sa koná na samostatnom plese, ktorý organizačne
zabezpečujú tretiaci. Ples je oficiálnou udalosťou, na ktorej sa
zúčastňuje vedenie školy, študenti i širšie urbánne spoločenstvo.
Symbolické prepílenie dreva metaforicky vyjadruje prelom štúdia do
jeho druhej polovice. Drevo píli zástupca školy – rektor, dekan spolu
s niektorým študentom. Ostatní študenti majú na krku vetvičku, ktorú
zlomia a jednu polovicu zahadzujú za seba. Celý večer potom plynie
formou plesu a spoločenskej zábavy.
Ukončenie štúdia – vyradenie, rozlúčka
Posledný týždeň študentov na prednáškach a cvičeniach sa
nazýval Čiernym týždňom 75 , čo znamenalo, že študenti chodili na
prednášky oblečení slávnostne, v tmavých farbách. Na obedoch či
večeriach v menze mali študenti zvlášť prestreté stoly a obsluhovali
ich krstné deti. Po štátniciach sa organizuje absolventský ples, banket,
na ktorom sa zúčastňujú študenti, pedagógovia, priatelia a známi.
Ukončenie štúdia je spojené so slávnostnou promóciou, keď je
študent oficiálne prezentovaný ako právoplatný člen socioprofesijnej
skupiny lesníkov, drevárov. Promócie sa zúčastňujú rodičia i priatelia
a spolužiaci z iných ročníkov, pričom prevažuje rodinný charakter. Jej
súčasťou je aj slávnostný obed, prípadne večera.
Prvé promočné slávnostné pohostenia sa konali spoločne na
Sliači v hoteli Palace. V súčasnosti je tento slávnostný obed
rezervovaný individuálne pre rodinu. Promócia je obrad oficiálneho
ukončenia statusu študenta a získanie statusu lesníka, drevára. Táto
skutočnosť sa zverejňuje prostredníctvom promočných oznámení.
Študent je za úspešné ukončenie odmenený vecným darom alebo
finančnou čiastkou. Dary sú najrozmanitejšieho charakteru
i finančného obnosu. Ako príklad uvádzam len tie, ktoré súvisia so

75

Čierny týždeň sa nerealizuje už vyše 20 rokov.
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skúmanou socioprofesijnou skupinou: poľovnícky lístok, puška –
brokovnica, vzácne atlasy, hudobné nástroje a podobne.
Hoci nasledovne uvedené javy nesúvisia s rituálmi zvýšeného
statusu, ich priebeh, konanie, realizácia, pravidlá dodržiavania i tabu
súvisia so statusom a identitou. Ide o kalendárne rituály, stavanie
májov a totemov.
Na Drevárskej fakulte VŠLD študovali aj poslucháči z Českej
republiky, ktorých vklad v rámci tvorby kultúrnych podujatí,
realizovania rituálov a tvorivej činnosti bol výrazný, neprehliadnuteľný
a nepopierateľný. Vychádzajúc z výskumov, vzťahy medzi Slovákmi
a Čechmi boli dobré, etnický pôvod nemal na status ani na
interpersonálne a komunikačné väzby žiadny vplyv. Statusové
postavenie a intenzita vzájomných vzťahov sa odvíjali od toho, či bol
študent lesník alebo drevár. Status lesníkov, v porovnaní s drevármi,
je vyšší a výraznejšie sa prejavuje, čo vychádza z historického vývoja
profesie, dlhoročného budovania lesníckeho školstva na Slovensku,
výraznejšej identifikácie a podobne.
Vo Zvolene, a to nielen medzi socioprofesijnými skupinami
lesníkov alebo drevárov, ale aj medzi členmi širšieho urbánneho
spoločenstva, je známy výrok charakterizujúci drevára: Je to dobrý
chlap. Ale drevár!
Vzájomná rivalita, prezentovanie statusovej pozície a strety
medzi lesníkmi a drevármi sa ostentatívne demonštrovali a cielene
vyvolávali práve počas sviatočných príležitostí.
Povinnosťou študentov druhého ročníka LF je postaviť máj.
Stavanie májov je spoločenskou udalosťou pre všetkých študentov a aj
pre samotných Zvolenčanov. Stavia sa viacej májov, pred školou, pred
internátom a aj pri Zvolenskom zámku. Ide o niekoľkodňovú udalosť,
ktorej súčasťou je aj majáles. Máje sa najprv vytnú, 76 prinesú, očistia,
dievčatá ich vyzdobia a za spevu, hudby a tanca sa postavia.

Máje získajú študenti zadarmo zo Vysokoškolského lesného podniku alebo Mestských
lesov.

76
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Nepísaným pravidlom bola skutočnosť, že postavený máj mohli
drevári zvaliť do polnoci. Z tohto dôvodu boli máje strážené. Po
polnoci už boli postavené máje tabu. Lesníci z irónie, v snahe navonok
demonštrovať svoju skupinovú silu, vyprovokovať rivalitu i ponížiť
drevárov zvyknú postaviť máj aj im. Drevárskym májom je ozdobený
vyschnutý krík, suchá vŕba, prípadne strom pri drevárskom bloku
starého internátu. Dekorácia na ňom pozostáva z kotúčov toaletného
papiera, plechoviek a podobne.
Drevári začali približne v osemdesiatych rokoch stavať pred
internátmi totemy, veľké drevené kláty, ktoré vyrezávali. Keďže došlo
k viacerým porušeniam tabu a drevári spílili máje po polnoci, lesníci
z pomsty zničili totemy. Neskôr si drevári stavali totemy v totemovom
háji na Strážach. 77 Totemový háj sa stal miestom, kde drevári chodili
na opekačky, na béčka 78 a podobne. Na konci deväťdesiatych rokov,
keď drevári porušili tabu a máje spílili, lesníci v noci vypílili celý
totemový háj. Táto skutočnosť už bola prekročením a porušením
sociokultúrnych hodnôt, normatívov a zdravej rivality. Touto rituálnou
smrťou totemového hája sa stavanie totemov skončilo a tradícia sa už
neobnovila. Situácia, ktorá vznikla, sa oficiálne riešila priamo u rektora
školy.
„Keď drevári spílili máj po polnoci, tak to bol podraz. Potom sme im
my spílili totem a takto sme sa hecovali. Ale bol to práve môj ročník, čo to
veľmi pokazil a aj sa museli lesníci verejne drevárom ospravedlňovať. Oni
nám vtedy spílili dva máje. A bol to podraz. A taká väčšia partia sa vybrala
na Stráže spíliť nejaké dva totemy. Ale vypílili celý totemový háj. Jeden totem
doniesli pred internát, postavili ho a zapálili. A porušili tradíciu. Bol koniec...“
(lesník, 1974).
„… no a im spadol nejaký máj. Jeden máj im spadol, lebo fúkal silný
vietor, to viem a jeden im spílil, neviem kto. To bola taká tradícia, že keď
jeden máj my im, tak jeden totem oni nám. To akože v rámci tých rituáloch,
že si to vraciame a že existuje medzi nami nejaká rivalita, že si dokazujeme,
kto je lepší, proste rivalita, ktorá nás ale má niekde posúvať. No a oni nám
vtedy vypílili všetky totemy, celý totemový háj. Boli veľkí frajeri, potom sa
chválili, že z tých totemov majú suveníry doma a pamätajú si to ako veľmi
77
78

Stráže sú súčasťou Zvolena.
Béčkami nazývali posedenia pri „bečkách“ piva.
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veľkú srandu. Pre nás to bolo akurát smutné. Pretože ja mám rád tie tradície,
ktoré proste človeka nejakým spôsobom aj motivujú žiť v tomto priestore
a v tejto krajine medzi týmito ľuďmi, je to istý rituál, dobrý rituál a oni mali
rituál stavania májov, ktorý dodneska trvá, a my sme mali stavanie totemov,
ktoré už neexistuje. Tí lesníci preto viac spolu držia ako veľká partia, lebo
v jednote je sila. Ale keby to mal ísť vypíliť jeden človek, tak to určite
nepôjde...“ (drevár, 1975).

Tento motív rituálnej smrti sa vo výpovediach lesníkov
i drevárov vyskytuje pomerne často, hoci jeho dej je už pomerne
fabulovaný.
Boj, ktorý sa koná na poli medzi lesníkmi a drevármi je, bojom
o získanie prestíže, statusovej pozície a moci, v rámci ktorého sa
bojuje o symbolický kapitál (máje, totemy, bula). V tomto boji,
v snahe získať prestíž sa usilujú presadiť svoj kapitál a iné symboly
zničiť, zneužiť, degradovať a zosmiešniť. Na jednej stane tomu
zodpovedá rituálna smrť, zničenie drevárskeho symbolického kapitálu,
ktorý prezentovali totemy, a na strane druhej dehonestovanie
lesníckeho symbolického kapitálu, ktorým je bula.
V celom komplexe systém rituálov predstavuje transmisiu
lesníckych a drevárskych sociokultúrnych hodnôt a regulatívov, ktoré
aj v súčasnosti plnia silnú identifikačnú a socializačnú funkciu.
Nezanedbateľnou je aj ich funkcia spoločensko‐zábavná, komunikačná
a demonštratívna. Tieto rituály sú zároveň aj odrazom mentálnej
pamäti niekoľkých generácií lesníkov a drevárov, ktorí ich formovali,
uplatňovali, realizovali a dodržiavali. Urbánne spoločenstvo, ktoré sa
na nich zúčastňuje ako priamy svedok, náhodný divák či aktívny
účastník ich vníma pozitívne ako charakteristické kultúrne prejavy
typické pre mesto Zvolen.
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2.1.3. Interpersonálne, interetnické, interkonfesionálne
a genderové vzťahy
Teoretické východiská
K významným komponentom, ktoré v práci vplývajú na
človeka, sú interpersonálne vzťahy, komunikácia, kolegialita
a atmosféra na pracovisku. Faktory spokojnosti či nespokojnosti
vzťahov medzi členmi socioprofesijných skupín sú rôzne a líšia sa
v jednotlivých historických obdobiach. Závisia od celkovej politickej,
sociálno‐ekonomickej situácie v spoločnosti, vnútornej klímy vo firme,
ako aj od verejnej mienky o sociálnej skupine, jej dôležitosti
a význame pre spoločnosť.
K faktorom pozitívneho vplyvu na spokojnosť so svojou
profesiou i k miere stotožnenia sa so svojou socioprofesijnou
skupinou patrí istota stáleho príjmu, jeho výška, sociálne výhody či iné
benefity, prestíž i statusové profesijné postavenie, sociálna pozícia
v rámci spoločnosti, ako aj vzťahy na pracovisku – sociálna klíma.
Socioprofesijné skupiny sú zároveň determinované samotným
charakterom práce, ktorú členovia vykonávajú (odborná i časová
náročnosť profesie) i perspektívou rozvoja vitality skupiny. Ďalšími
faktormi, ktoré ovplyvňujú interpersonálne vzťahy v socioprofesijných
skupinách, sú pracovné podmienky, možnosti kariérneho rastu,
pracovné prostredie, mobilita – ak si ju charakter práce vyžaduje
a samotná diverzita v kolektíve – interetnické, rodové i generačné
vzťahy.
V pracovných kolektívoch existujú formálne i neformálne
vzťahy. Neformálne vzťahy sa v mnohých prípadoch prelínajú až do
súkromnej sféry a osobného voľna života členov socioprofesijných
skupín.
Vzťahy medzi jednotlivcom a skupinou, medzi ktorými je
vytvorená väzba, nevyplývajú iba z činnosti zameranej na
uspokojovanie materiálnych potrieb – získanie mzdy, benefitov, ale aj
na dodržiavaní, uznávaní a uplatňovaní určitých, skupinou
stanovených hodnotových systémoch a komunikačných väzbách. Ak si
jednotlivec plánuje a hodlá zlepšiť postavenie v rámci profesijnej
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skupiny, je potrebný dobrý profesijný výkon i dodržiavanie
profesijných hodnôt, komunikačných, etických a morálnych noriem,
ktoré daná skupina presadzuje.
Skupina svojim členom na jednej strane umožňuje byť
slobodnými, na druhej strane ich slobodu obmedzuje, určuje
i kontroluje. „Patričné spôsoby jednania, vyjadrovania, obliekania
a správania nám sami o sebe poskytujú orientáciu, ktorú potrebujeme
k životu v skupinách, do ktorých patríme“ [BAUMAN – MAY 2004: 32].
V pracovnom tíme je potrebné, aby jeho člen vnímal oficiálne
rozhodnutia, ktoré by mu mali byť dané, na vedomie. A to z toho
dôvodu, aby zase jednotlivec mohol hrať svoju rolu v tíme a cítiť sa
jeho súčasťou. Odoprieť informácie o postoji tímu jednému
z tímových členov de facto znamená odoprieť mu jeho funkciu, jeho
rolu i profesijnú identitu, pretože keď nevie, aký postoj bude zaujímať,
akú rolu bude hrať, nemusí sa mu podariť demonštrovať či presadiť
svoju osobnosť pred kolegami i verejnosťou.
Pri vykonávaní svojej profesie musí mať letec mnohé aktuálne
a presné informácie od svojich kolegov (napr. o počasí, o stave
lietadla, o charaktere úlohy, ktorú má vykonávať). Vzájomná
informačná prepojenosť je nevyhnutná a typická pre mnohé profesie.
Navyše početné pracovné činnosti ovplyvňujú i životy či už
konkrétnych predstaviteľov profesie, prípadne iných klientov,
náhodných účastníkov a podobne. Vykonávanie niektorých profesií,
napríklad lekárskej, vojenskej, železničiarskej či právnickej, si vyžaduje
dodržiavanie prísnej profesionálnej etiky, ktorá predstavuje „súbor
neformálne vznikajúcich rituálov, ktorých úlohou je ochrániť pred
zákazníkmi verejnú fasádu tej‐ktorej profesie“ [GOFFMAN 1999: 92].
Na dodržiavanie profesionálnej etiky majú dohľad aj profesijné
komory alebo združenia a porušovanie pracovných morálnych
pravidiel a hodnôt je sankcionované.
Profil profesií, ich miera spoločenskej prestíže sa odvíja aj od
skutočnosti, či sú vykonávané prevažne mužmi alebo ženami.
Sociologické výskumy dokazujú, že existuje duálny trh práce, keď
prestížne, lepšie platené profesie a pozície zastávajú muži, pozície
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s nižšou prestížou, nižšími platmi ženy. Práve feminizácia má
deštruktívny vplyv na prestíž profesie. Zamestnania ktoré sa
feminizujú, buď stratili na cene, alebo na nej strácajú, čo odliv mužov,
spôsobený práve feminizáciou ešte podporuje [BOURDIEU 2000].
V sústave profesií existujú profesie prevažne, prípadne výrazne
feminizované alebo aj naopak. Všetky tri skúmané profesie
v prevažnej miere vykonávajú muži. 79

Socioprofesijná skupina: lesníci, drevári
V rámci novovytvorenej Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo
Zvolene sa štúdium rozvíjalo na dvoch samostatných fakultách.
Lesníckej a drevárskej. Už samotný počet absolventov fakúlt svedčí
o tom, že z rodového hľadiska v týchto profesiách výrazne dominujú
muži.
Lesnícku fakultu vo Zvolene absolvovala prvá žena v školskom
roku 1954/1955. Z celkového počtu absolventov LF do roku 2005
dievčatá 80 tvorili približne 14 %. 81
Na Drevárskej fakulte vo Zvolene je počet absolventiek o niečo
vyšší. Z celkového počtu absolventov DF do roku 2002 dievčatá tvorili
približne 26 %. 82

Na jeseň v roku 2009 bola v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši vyradená prvá pilotka v histórii Armády SR. Pilotka získala špecializáciu na
vrtuľníkové letectvo. V súčasnosti v Armáde SR pôsobí približne 800 žien vojačiek, čo
predstavuje 3,5 %. Väčšinou sú zamestnané vo vojenskom školstve, vojenskej polícií.
Niektoré funkcie, napríklad v oblasti spisovej služby, väčšinou obsadzujú a vykonávajú ženy.
Škála hodností je od najnižších, poddôstojníckych, až po plukovnícke. Generálsku hodnosť
nemá žiadna žena.
80 Do roku 1999 platil na LF kvótový systém, ktorý percentuálne (10 %) stanovoval počet
prijímaných dievčat.
81 V šk. roku 1963/1964 absolvovalo 65 študentov, z toho 7 žien (1963/64: 65/7), 1973/74:
86/9, 1983/84: 253/37, 1992/93: 111/16, 2004/05: 153/43. Zdroj: Internetový portál Lesníckej
fakulty TU Zvolen.
82 V šk. roku 1963/1964 absolvovalo 52 študentov, z toho 9 žien (1963/64: 52/9), 1973/74:
112/12, 1983/84: 348/109, 1992/93: 116/11, 2003/04: 261/112. Zdroj: Internetový portál
Drevárskej fakulty TU Zvolen.
79
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Pohľad na ženu lesníčku je ambivalentný. Názory na
vykonávanie tejto profesie ženami sa nedajú generačne zovšeobecniť.
Očakávania, že hodnotiaci prístup k ženám lesníčkam bude kritickejší
zo strany starších kolegov a mladší budú „rodovo nezaťažení“ sa
nenaplnili, pretože výskumy potvrdili dvojznačnosť postojov.
Stanovisko niektorých starších pánov lesníkov a drevárov na ženu
realizujúcu sa profesijne v oblasti lesníctva sú progresívne. Na druhej
strane existujú aj názory mladých mužov, ktorí sa na ženu v tejto
profesii pozerajú s nadhľadom a iróniou. Ambivalentný názor
k profesii ženy lesníčky majú aj obyvatelia mesta Zvolena, a to nielen
muži, ale aj ženy. Ako najčastejšie dôvody, prečo by žena nemala
vykonávať túto profesiu, boli uvádzané fyzická náročnosť práce,
celkové pracovné prostredie a podmienky, technická (ne)zručnosť,
historická autopsia vykonávania tejto profesie mužmi, narúšanie
mužskej partie ženami, z čoho vyplýva iná forma komunikácie, zábavy
a trávenia voľného, popracovného času.
„Za lesníčky chodia študovať také tvrdšie dievčatá. Alebo také, čo
boli z lazov, alebo také zo Zvolena, čo tu mali už bratov alebo nejakých
kamarátov“ (m. 1938).
„Hora, poľovníctvo, poľovačka, prináleží mužom. Bez debaty. Ja sa
pozerám nato tak, že tie ženy sa podľa mňa majú starať o výchovu detí.
Chlapi zas majú robiť niečo iné. Nie je dobré, keď niekto robí všetko. Každý
má robiť to, na čo je predurčený. To je dané prírodou. Ja vychádzam len z tej
prírody. A tú poznám“ (m. 1960).
„Do toho lesa, tak to len také dievčatá chlapčenskej povahy“ (m.
1981).
„To sú také reči, viete, ako chlapi. Že ako môže byť žena lesníčka, keď
nevie ani drevo popíliť. To je také krátke videnie. No načo by drevo pílila
ručne, keď ona vie naprogramovať pílu, aby pílila to drevo automaticky?
Viete, kedysi sem bol strašne tvrdý výber dievčat. Ony boli v mnohých z tých
predmetov oveľa šikovnejšie ako tí chlapci“ (m. 1928).
„Lesárina má tú výhodu, že tí lesníci dostávajú polytechnické
zameranie. Aj prírodovedné, aj technické, aj ekologické. Takže v tom
uplatnení dievčat lesníčok ja nevidím problémy. Aj v botanike, fytológii,
ekológii lesa…“ (m. 1948).
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„Páči sa mi, keď sú ženy lesníčky. Myslím si, že sme boli prvý ročník,
kde sa nerobil rozdiel, neboli limity pre dievčatá. Boli dievčatá, ktoré sa
dokázali uplatniť aj v tomto odbore“ (m. 1972).

Názory na lesníctvo ako na mužskú profesiu boli a aj sú
deklarované niektorými pedagógmi školy, pričom bariéru presadiť sa
v „mužskom svete lesníctva“ potvrdili aj ženy, ktorým sa už podarilo
„preraziť sklenený strop“.
„... mali sme takého pedagóga, ktorý tvrdil – když chcete pracovat
v lese, tak ste se měla vdát za hajního a vařit mu knedlíky“ (ž. 1944).
„Ten mužský fenomén je tu veľmi silný. Aj medzi drevármi, ale najmä
medzi lesníkmi. Oni sa vedia aj tak potiahnuť aj odborne, aj do funkcií. Skôr si
presadia muža do funkcie ako ženu“ (ž. 1955).
„Chlapi si myslia, že to lesníctvo je ich doména. Keď som bola po
revolúcii prvá prodekanka, nezabudnem na príhovor jedného kolegu, ktorý
vysvetľoval, že s tou varechou doma by to bolo lepšie. Že je to hanba
a súmrak lesníckej fakulty. Potom som bola prvá prorektorka, to tiež niektorí
muži ťažko niesli, že kde to speje naše lesníctvo“ (ž. 1944).
„… lesníctvo v praxi i na fakulte bolo vždy doménou mužov. […]
Samozrejme, že i vo vedúcich funkciách vždy výrazne prevažovali, prevažujú
a prevažovať budú muži, čo každý považuje za úplne normálne. Ale ako sa
pozerajú muži na ženy lesníčky, profesorky a navyše vedúce katedier?
Reakcie sú rôzne: niektorí (najmä starší praktici) sa s tým nevedia zmieriť
a dokonca hovoria o „začiatku konca lesníckej fakulty“. Nedávno jeden
z dlhoročných praktikov vo vedúcej funkcii takmer utrpel šok, keď sa
dozvedel, že tá, ktorú považoval nanajvýš za sekretárku, je v skutočnosti
vedúcou katedry. Iní trúsia poznámky o ich odborných kvalitách, o tom, ako
„to teraz majú ľahšie, ako sme mali my“ a pod. Keď som sa nemenovaného
staršieho profesora našej fakulty spýtala prečo, dostala som šokujúcu
odpoveď: „Lebo voľakedy musel profesor vedieť aj so sekerou a pílou robiť!“
K čomu je to profesorke dobré (ak na chalupe rúbe drevo manžel) som sa už
nedozvedela…
Našich absolventiek pribúda, podobne pribúdajú aj doktorandky
v rôznych vedných odboroch. Aká bude ich budúcnosť v „mužskom“ svete
lesníctva? Závisí to nielen od odborných kvalít ich samotných, ale aj na
postojoch „druhej strany“. A zmena postojov si bude zrejme vyžadovať dlhý
čas. Musíme teda čakať, kedy sa Európskou úniou proklamovaná a našou
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ústavou garantovaná gendrová rovnosť stane realitou aj v lesníctve na
Slovensku.“ 83

Stereotypy o mužovi lesníkovi pretrvávajú nielen v samotnej
socioprofesijnej skupine, ale aj v rámci urbánneho spoločenstva.
Samotné ženy lesníčky poukazovali aj na individuálne prekážky, ktoré
si vytvárajú samy. Ide najmä o ženskú rivalitu namiesto vzájomnej
spolupráce.

Socioprofesijná skupina: železničiari
K zamestnaniu a postaveniu žien na železnici v medzivojnovom
období sa v archívnych materiáloch nachádza len veľmi málo
informácií. Aj samotní informátori o práci žien na železnici nemali veľa
poznatkov. Vyplývalo to zo spoločenskej situácie skúmaného obdobia,
keď ženy boli zamestnané len zriedkavo a železnica určite nepatrila
k miestam, kde by našli široké uplatnenie. Ženy boli na železnicu pre
všetky druhy prác prijímané prvýkrát počas 1. svetovej vojny, čo
prirodzene súviselo s nedostatkom mužských pracovných síl. V období
1. Československej republiky pracovali v administratíve väčšinou ako
pisárky či skladníčky. Ak boli členkami Penzijného fondu, mohli si
uplatňovať nárok na výbavné. 84 V mnohých prípadoch však boli ženy
v porovnaní s mužmi znevýhodnené. Ako príklad slúži skutočnosť, že
všetci zamestnanci muži mali nárok na získanie výchovného, no
v prípade zamestnankýň: „ženy – zaměstnankyně nemají zásadně
nárok na výchovné, může však jim býti k jich žádosti poskytnut
příspěvek až do výše výchovného“ [ČERNÝ 1930: 81].
So vznikom štátnych železníc súvisí aj kategorizácia
železničných štátnych zamestnancov s presne vymedzeným
statusovým hierarchickým radom, pracovným, platovým zaradením,
podmienkami prijatia, prepúšťania, udeľovania finančných odmien

83 Uverejnené v Univerzitných novinách Technickej univerzity vo Zvolene č. 1 (ročník XV),
január 2007, s. 5. Autorkou uvedeného genderového príspevku bola doc. Ing. Križová, CSc.
84 Výbavné muselo byť uplatnené do dvoch rokov od uzavretia sobáša. V roku 1930 sa
skladalo zo základnej čiastky 3 600,– Kč a z príplatku odvíjajúceho sa od dĺžky členstva vo
fonde [ČERNÝ: 1930].
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i trestov. V skupine železničiarov bol sociálny status presne
vymedzený a dodržiavaný. Vo vzájomných kontaktoch – pracovných
i osobných sa dodržiavali predpísané i nepísané, presne vymedzené
vnútorné pravidlá správania. Každý vedel, komu aké správanie
prináleží, aký okruh činností má vykonávať pre skupinu na realizáciu
jej úloh. Ich dodržiavanie bolo kontrolované a zabezpečované aj
prostredníctvom rôznych druhov sankcií, ktoré sa uplatňovali nielen
pri služobných previneniach, ale aj pri porušení stavovských
povinností mimo služby.
Vo vzájomných kontaktoch sa uplatňovali predpísané
i nepísané, presne vymedzené vnútorné pravidlá správania. Na
pracovisku sa vyžadovala a prejavovala vzájomná úcta. Aj v bežnom,
každodennom náhodnom styku vedeli, kto má aké postavenie na
železnici a zároveň aké normy správania si jeho postavenie vyžaduje.
Súhrn noriem správania, ktoré boli uznávané, vyžadované
a dodržiavané, určoval hodnotovú orientáciu skupiny.
Zamestnanci udržiavali vzájomné kontakty
príslušnosti k rovnakému pracovnému zaradeniu.

na

základe

„Kolegiálne vzťahy boli veľmi silné, no hlavne na svojej úrovni sa
stretávali. Staničiari tvorili jednu spoločnosť, rušňovodiči druhú a kuriči boli
už zvlášť“ (m. 1935).

Vzťahy medzi nadriadeným a podriadeným boli oficiálne.
Nadriadení zodpovedali za priebeh služby a výkon jednotlivých
pracovníkov. Od svojich podriadených nesmeli prijímať dary
a nemohlo medzi nimi dôjsť k žiadnemu peňažnému styku.
Podradení mali svojich nadriadených bezpodmienečne
poslúchať a prejavovať im príslušnú úctu. Vzájomne si vykali
a oslovovali sa pracovným zaradením – pán majster a pod.
„Určitá nadradenosť bola, čo sa týka funkcie. Každá funkcia mala
svoj určitý protokol, ako sa správať, každý vedel, čo si môže a nemôže
dovoliť. A dodržiavať tie protokoly sa muselo, lebo tie robili dôstojnosť tej
funkcie“ (m. 1946).
„Tá funkcia bola dôležitá. To každý vedel, komu čo patrí. Disciplína
a úcta bola veľká v tom čase. To nikto neprišiel do kancelárie, aby si nedal
dole čiapku, nepozdravil sa a neoslovil: pán dielmajster“ (m. 1915).
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„Taká disciplína bola, veď to bol polovojenský útvar. To sa musel
kdekoľvek pozdraviť nadriadenému a nie len svojemu. A slušne správať“ (m.
1912).
„To ak by ste sa neboli náčelníkovi pozdravili, tak by si vás bol hneď
pristavil. To sa vyžadovalo. A vykať“ (m. 1922).

Blízky pracovný kontakt, napríklad medzi rušňovodičom
a kuričom, ktorí spolu jazdili dlhší čas na jednej „mašine“, sa
prejavoval aj tým, že si tykali a oslovovali sa krstnými menami.
„Ale už k ostatným podriadeným toho istého zaradenia sa správali
oficiálne. Na rušni, tam sa pravdaže bežne krstnými menami oslovovali,
tykali si. Mali užší vzťah. K iným kuričom a podriadeným už nie. Tí už neboli
braní medzi rušňovodičov. Len veľmi málo“ (m. 1935).

Aj keď sa jednotlivé pracovné skupiny bližšie nekontaktovali,
uvedomovali si dôležitosť každej práce a odbornosť bola vždy
hodnotená vysoko kladne.
„Železnica, to je ako hodinky. Jedno malé koliesko vypadne a všetko
sa pokazí“ (m. 1920).
„Tí zámočníci chlapci boli na vysokej úrovni. Keď si to po rokoch
premietnem, to sa nedá porovnať. To boli špecialisti, to boli vysoko
kvalifikovaní ľudia, šikovní v tom odbore“ (m. 1922).

Vznik Československej republiky priniesol kvalitatívny obrat
v národnom a kultúrnom vývoji Slovákov. Nastolenie moci
Československej republiky znamenalo aj zavedenie množstva zákonov,
nariadení, zmien, ktoré znamenali často anulovanie výsledkov
predchádzajúceho polstoročného vývoja. Zrušenie maďarizačných
opatrení, zavedenie slovenčiny (resp. češtiny) ako úradného jazyka
podlomili výsledky desaťročného úsilia o pomaďarčenie. Neznalosť
slovenčiny stála mnohých úradnícke postavenie, iní sa museli
urýchlene, namáhavo a s nechuťou doučovať jazyk, ktorý sa v ich
povedomí spájal s kategóriou nižších vrstiev [LIPTÁK 1998].
Národnostné zloženie zamestnancov železnice signalizuje, že
postoj železničiarov k vzniku Československej republiky bol
diferencovanejší a zložitejší. Vychádzalo to zo stratifikačného zloženia
železničných zamestnancov. Vedenie železníc a následne aj všetky
vedúce funkcie a pozície zastávali maďarskí úradníci. Preto väčšina
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železničných zamestnancov na území Slovenska prijímala vznik
nového štátu s nevôľou a nestotožňovala sa s povojnovým
štátnoprávnym usporiadaním. Proti nastoľovaniu nových pomerov
často aj aktívne pôsobila.
V meste Zvolene síce výrazne prevažovalo slovenské
obyvateľstvo, ale žilo tu aj veľa Maďarov, ktorí, ako bolo uvedené,
zastávali všetky dôležité pozície. Železničiarov slovenskej národnosti
bolo v dôsledku maďarizačného tlaku na štátnych zamestnancov málo
a zastávali len nižšie funkčné kategórie. Po vyhlásení Československej
republiky sa maďarské vedenie domnievalo, že situácia je len dočasná,
že ide len o prechodné, krátkodobé obdobie, v čom ich podporoval aj
vpád armády Maďarskej republiky rád na Slovensko.
V januári roku 1919 prišli na železničnú stanicu českí železniční
úradníci, ktorí zvolali zamestnancov a po otázke, či chcú ďalej slúžiť pri
železnici, museli zložiť sľub vernosti republike. Maďarských
železničiarov pripúšťali k službe, iba ak preukázali znalosť slovenčiny
a takisto zložili sľub vernosti. Ale väčšia časť staničných úradníkov
a personálu zo Zvolena odišla do Maďarska. Do služby nastúpilo 198
železničiarov, väčšinou Slovákov, niekoľko železničiarov maďarskej
národnosti, ktorých s ťažkosťami prijímali do služieb už
Československých státních dráh (ČSD) [LACKO 1992].
K základným podmienkam prijatia do služieb ČSD prináležalo
československé štátne občianstvo, znalosť služobného jazyka slovom
i písmom. V prípade, že zamestnanec nemal občianstvo ČSR, bola mu
udelená ročná lehota na jeho získanie. Po nesplnení požiadavky bol zo
štátnych železničných služieb prepustený.
Pod pojmom služobná reč sa v predpisoch uvádzala reč
československá. Väčšina predpisov, dotazníkov, tlačív bola vytlačená
v Čechách, jazykom pre Slovákov zrozumiteľným. Takže v služobnom
kontakte, pri vybavovaní formulárov a podobne si zamestnanci ani
neuvedomovali, že tlačivá sú štylizované v češtine.
O každom železničiarskom pracovníkovi sa viedol tzv. Osobný
výkaz (podrobnejšie na s. 148), v ktorom zamestnanec okrem iného
uvádzal aj svoju národnosť. Vplyvom nových udalostí a podmienok
dochádza k etnickej identifikácii. V oficiálnych zamestnaneckých
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dotazníkoch sa „národnosť: Maďar“, iba prečiarkla a prepísala sa na
„národnosť: Slovák“. Osobné výkazy obsahujú aj vyhlásenia takéhoto
znenia: 85
„Vyhlásenie. Vyhlasujem, že záznam v mojom osobnom výkaze
o mojej národnosti že som maďarom je nesprávnym. Ponevač som slovákom
a žiadam, aby záznam v mojom osobnom výkaze byl v tomto smere
opravený. Zvolen, dňa 17. I. 1923“
Podpis: Viktor Klein

Niektorí železničiari naďalej čítali a objednávali si maďarské
noviny a časopisy, prípadne používali maďarčinu v súkromnej či
rodinnej komunikácii. Nešlo však o nejaké promaďarské cítenie, ale
o zaužívané komunikačné frázy, viažuce sa s rodinnou etiketou: „… tak
sa patrilo…“, „… starú mamu sme vždy len čókolom zdravili…“.
„Starý apa (rušňovodič – pozn. autorky) veľmi dobre hovoril po
maďarsky. Veľmi veľa čítal, aj maďarské knihy a časopisy. Keď išiel po meste,
zdravil sa čókolom. Dával mi čítať maďarské noviny a smial sa na mne, keď
som to komolila“ (ž. 1938).

Vznikom Československej republiky sa zmenila etnická
štruktúra zamestnancov na železnici. V prvých poprevratových rokoch
sa zvýšila imigrácia z českých krajín na Slovensko, a to najmä do
štátnej a verejnej správy, do školstva, na pošty a železnice.
Do Zvolena tak ako aj do iných miest Slovenska prišli odborníci
z Čiech a Moravy, ktorí nastupovali do služieb na miesta uvoľnené
maďarskými železničiarmi. Českí odborníci kladne ovplyvnili a
v mnohom obohatili spoločenský život železničiarov aj samotného
mesta. Podieľali sa na zakladaní rozličných vzdelávacích a umeleckých
spolkov, boli iniciátormi mnohých kultúrnych – hudobných,
divadelných podujatí a propagátormi i organizátormi športových,
telovýchovných a turistických aktivít.
Interetnické vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi na železnici boli
priateľské. Konfliktné situácie boli skôr ojedinelé a výnimočné. Spájali

Informácie som získala z osobného výkazu Viktora Kleina, narodeného 19. 1. 1884,
vlakmajstra zo Zvolena. Osobný výkaz Viktora Kleina je uložený v archíve Múzejnodokumentačného centra Železníc SR v Bratislave. Bez uvedenia evidenčného čísla.
85
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sa s kritikou zamestnávania českých uchádzačov 86 v čase všeobecného
nedostatku pracovných príležitostí, poukazovaním na obsadenie
vyšších funkcií.
Po vyhlásení Slovenskej republiky 14. marca 1939 sa väčšina
českých rodín musela z mesta vysťahovať. Ich pracovné miesta
nahrádzali Slováci. Faktom je, že odchodom českých rodín sa otvárali
pracovné príležitosti a na krátky čas sa postavenie mnohých, hlavne
mladých rodín zlepšilo [LUTHER 1999]. Ku cti odchádzajúcim českým
zamestnancom slúži, že aj napriek ich skorému odchodu, o ktorom
vedeli, si poctivo a disciplinovane plnili svoje pracovné povinnosti do
konca svojho pôsobenia.
„Bolo tu veľmi veľa železničiarov Čechov. Po I. svetovej vojne hádam
aj väčšina. Zvlášť rušňovodičov bolo veľa Čechov. Až neskôr pribúdalo
Slovákov. Ale tí Česi doniesli určitý stupeň kultúry. Tí jednali slušne s ľuďmi“
(m. 1912).
„U železnici bolo veľa Čechov. No nemôžem na nich nič dopustiť. Veľa
mi ich bolo kamarátov. Kadečo sme spolu pozažívali“ (m. 1922).
„Čo boli Česi, sa mi lepšie páčili ako Slováci. To boli rozumove
vyspelejší. Aj humoru mali radšej“ (m.1903).
„Dalo sa s nimi veľmi dobre. Veľa z nich mi bolo kamarátov. Neboli
takí, žeby podrazili, alebo tak nejak. Kamaráti boli“ (m. 1921).
„Čechov bolo dosť, boli aj dosť privilegovaní, mali určité preferencie.
Nijaké rozdiely neboli. Ale vždy tu bolo to čertovo kopýtko, ty si Čech a robíš
to miesto, ktoré môže kľudne zastávať aj Slovák. Bolo ich asi 30 percent
a väčšinou boli vedúci, dielmajstri a v kanceláriách tiež skoro výlučne Česi.
Všetky dôležité funkcie zastávali. Keď si vezmeme, že aj čatárov, a to nie je
vysoká funkcia, väčšinou robili Česi“ (m. 1935).

86 „Prijímanie robotníkov pri železniciach. V týchto dňoch boly výnosom ministerstva železníc
všetky odbory pre udržovanie trate zmocnené k prijímaniu smluvných robotníkov, z ktorých sa
bude doplňovať jazdný a staničný personál. Naši ľudia nech podávajú už teraz žiadosti
k odboru pre udržovanie trati a hlásia sa o prácu. Prijímanie síl záleží na odboroch samých
a pri dostatočnom záujme so strany slovenských uchádzačov netreba sa obávať, že táto
príležitosť k získaniu zamestnania na železniciach by dopadla pre Slovákov nepriaznive ako
v prípade prijímania traťmajstrov“ [Stredoslovenské noviny, 10. 4. 1936, s. 2].

138

Socioprofesijné skupiny v urbánnom prostredí

„A museli všetci odísť. Štát musel dať súhlas, aby zostali. A bol tu
napríklad Ing. Straka. Bol Čech, taký šikovný. Oženil sa tu a musel požiadať,
že tu môže ostať aj s rodinou. Aj dostal výnimku“ (m. 1935).

V roku 1932 žilo vo Zvolene 7 480 katolíkov, 5 426 evanjelikov,
550 židov a 796 príslušníkov iných vierovyznaní.
Vychádzajúc zo spomienok informátorov, konfesionálna
diferenciácia v profesijnej skupine železničiarov neovplyvňovala ich
vzájomnú komunikáciu. Konfesionálne vzťahy medzi železničiarmi boli
tolerantné a neboli predmetom konfliktov. Väčší dôraz sa kládol na
profesijnú stránku a odbornosť.
„Tu vierovyznanie nemalo význam. To ste na rušni museli vyjsť. To sa
nedalo, kto je katolík, kto je luterán. A sme sa znášali dobre. Lepšie sme sa
znášali, ako teraz sa znášajú, a to hovoria o tom ekumenizme. Teraz sa viac
delia“ (m. 1921).
„Otec, čo mal kamaráta, spolu robili na železnici, si pamätám bol
katolík“ (m. 1935).

V súkromnom živote, pri výbere partnera dávali síce prednosť
rovnakému vierovyznaniu, no jeho nedodržanie nebolo predmetom
vážnejších rodinných konfliktov. Pri výbere krstných rodičov
dominovali príbuzenské vzťahy, no neboli ojedinelé prípady, keď
o vykonávanie tejto funkcie požiadali spolupracovníkov.
Mnohí zamestnanci železníc pracovali v turnusoch aj počas
nedieľ a sviatkov, čo taktiež bolo príčinou nepravidelnej návštevy
cirkevných obradov. Navyše túto potrebu zúčastňovať sa ani
nepociťovali a pokladali ju za doménu žien. Kostol navštevovali len na
výnimočné sviatky. Priestorové rozmiestnenie veriacich v kostole bolo
zaužívané podľa rodinnej tradície.
„Starý otec nechodieval do kostola, len na sviatky. Ale stará mama
chodievala aj v nedeľu a vždy len v klobúku, upravená“ (m. 1938).

Okrem zvolenských zamestnancov na železnici pracovali aj
obyvatelia blízkych dedín (Môťová, Sliač, Hájniky, Rybáre, Budča,
Zolná, Zvolenská Slatina). V rámci jednej stavovskej skupiny sa
nerozlišovalo vierovyznanie, ani kto odkiaľ pochádza.
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Pre socializáciu, integráciu, identifikáciu a budovanie
interpersonálych vzťahov sú potrebné aj stretnutia neoficiálneho
charakteru, kde sa môžu prezentovať názory na vykonávanie profesie
aj iným, neoficiálnym jazykom. Výskumy socioprofesijných skupín
potvrdili skutočnosť, že na takýchto „mimopracovných“ stretnutiach
sa jednotlivci naučia niektoré veci ešte viac ako na oficiálnych
rozboroch. Uznávané a prestížne postavenie rušňovodičov napomáhal
aj Rušňovodičský domov, ktorý bol významným miestom integrácie
i identifikácie sa rušňovodičov. Zároveň to bolo miesto budovania
interpersonálnych vzťahov a miesto transmisie kultúrnych hodnôt.
Rušňovodičský domov vznikol v roku 1910 podľa vzoru MÁV.
Bol to prestavaný rodinný dom, ktorý tvorili spojené dva jednoizbové
byty. V prerobenej jednej kuchyni sa nachádzala knižnica
s rôznorodou literatúrou a časopismi, v druhej výčap. Izby boli spojené
do viacúčelovej miestnosti, v ktorej sa nachádzal biliard, kartové stoly
i provizórne kino. Na stenách viseli veľké tablá fotiek generácií
rušňovodičov a rôzne, železničiarom blízke predmety a symboly, ktoré
zvýrazňovali fakt, že ide o statusové miesto. Čapovalo sa pivo, pila sa
slivovica, aj tajne vypálená, fajčili sa cigarety. Organizovali sa tu aj
podujatia pre deti rušňovodičov. Iba v tomto prípade bolo povolené
fajčiť „len“ pri výčape. Cez leto sa sedávalo aj vonku na dvore, kde sa
hrávali obľúbené kolky.
Rušňovodičský domov bol integrujúcim miestom, kde sa
rušňovodiči pre jeho neopakovateľnú atmosféru stretávali po práci
veľmi radi. Keď niekto niekoho, prípadne niečo potreboval zohnať, šiel
práve sem. Rušňovodiči pri pive, kolkách dávali rady a zaúčali
mladších kolegov. Navzájom si rozprávali príbehy z bežného života,
o udalostiach osobných i verejných. K hlavným námetovým okruhom
patrilo spomienkové rozprávanie a príbehy týkajúce sa ich profesie
(veselé zážitky, nešťastia, nehody), často úmyselne zveličené,
chválenkárske – o tom, kto akú ťažkú situáciu zvládol, kto ako
zachránil vlak, ako komu nechytili brzdy a podobne. Respondenti
zvýrazňujú a kladne hodnotia možnosť prirodzenej socializácie
a transmisiu autopsií.
„Aj knižnicu sme tam mali, karty sme hrávali, no hlavne čo sa robilo,
školenia pre mladých rušňovodičov. Mladí sa tam vychovávali. Stalo sa niečo,
140

Socioprofesijné skupiny v urbánnom prostredí

prišiel mladí a starší už radil – takto povieš. To držali spolu starí, mladých
podporovali... To mladým dalo viac ako aj prednášky. O rušňoch, o kotloch.
To nebolo na skazu. To bolo na osoh. Tam sa povedali skúsenosti, tam sa
povedal život“ (m. 1911).

Rušňovodičský domov bol otvorený každý deň, od rána do
večera. Aj keď nebol typickým, pre širokú verejnosť otvoreným
verejným pohostinským zariadením, okrem rušňovodičov sem
prichádzali a aj ho radi navštevovali ich kamaráti a známi. Keďže
rušňovodiči sa v medzivojnovom období v meste kontaktovali
prevažne s inteligenciou, boli to najmä lekári, profesori. Prevažovala
pánska spoločnosť. Ženy, manželky rušňovodičov ho navštevovali
zriedka a väčšinou len poobede.
Rušňovodičský domov bol aj miestom organizovania zábav,
maškarných plesov a silvestrovských osláv. Hlavnými organizátormi
boli, samozrejme, rušňovodiči. Neboli to pravidelné spoločenské
podujatia. Ich cieľom bolo posilniť stavovské cítenie, chuť zabaviť sa
s priateľmi a ich rodinami. V takýchto prípadoch bola účasť manželiek
nevyhnutná.
V 50. rokoch bol Rušňovodičský domov ako nežiaduce
stavovské zariadenie zámerne zrušený. Respondenti naň dodnes
spomínajú už len s nostalgiou a mladá generácia rušňovodičov ho
pozná iba z rozprávania.
„To už sme vedeli, že je zle. Do toho sa tak stále rýpalo, že sme čierna
kasta a to už šlo všade dole z kopca. To by som ale rád vedel, prečo ho
zrušili... veď sme mali peniaze a také plány sme mali…“ (m. 1911).

Vyhotovenie posledného tabla s fotografiami rušňovodičov
bolo spojené s veľkou rozlúčkovou slávnosťou, na ktorú boli pozvané
aj manželky rušňovodičov.
V roku 1964 si železničiari na mieste kalvínskeho kostola
zbúraného počas vojny svojpomocne vybudovali Dom kultúry
železničiarov, jediný na Slovensku. Jeho atmosféra však pre staršiu
generáciu rušňovodičov nezodpovedala starému Rušňovodičskému
domu, hoci ten bol svojím vybavením i priestorovo podstatne
skromnejší, čo dokumentuje nasledovná výpoveď respondenta:
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„Atmosféra v novom kultúrnom bola iná. Už tam nebola olejová
dlážka, nedalo sa tam vypiť čapované pivo, nedalo sa fajčiť pri kartách. Už
sme sa navzájom nepokúšali a neškolili mladých. Veď sme sa už ani riadne
nepoznali. Karty a biliard boli už hazardná hra. Už sa chodilo organizovane
na estrády“ (m. 1904).

V súčasnosti je Dom kultúry železničiarov obľúbeným miestom
stretávania starších i mladších železničiarov. Organizujú sa v ňom
rôzne kultúrno‐spoločenské podujatia a jeho priestory využíva celé
urbánne spoločenstvo.

Socioprofesijná skupina: pilotov bojových lietadiel
Profesia vojaka profesionála má v porovnaní s inými
povolaniami špecifické postavenie. Vojenská práca predstavuje
jednotu konštruktívnej i deštruktívnej činnosti, je to súhrn účelných
aktivít vojakov jednotlivých zložiek vojenských ozbrojených síl
(leteckých). Vzťahy medzi vojakmi profesionálmi sú diferencované.
Signifikantnou je výrazná statusová hierarchia daná inštitucionálne
i neoficiálne.
Náročnosť profesie, ktorá už pri prijímacích pohovoroch na
vysokú školu „vydefinovala“ tých najlepších, vymedzuje pilotov
bojových lietadiel z pozície ostatných vojakov profesionálov.
Statusová hierarchia predznamenala aj princípy existovania,
fungovania i uplatňovania zásad vzájomných interpersonálnych
vzťahov. Tieto je možné odhaliť vo viacerých líniách:
 vzťahy medzizložkové (vojak pilot ↔ vojak z iných zložiek
armády),
 vzťahy na leteckom krídle (vojak pilot ↔ vojak technik),
 vzťahy generačné (vojak pilot starší ↔ vojak pilot mladší).
Vzťahy medzizložkové sú oficiálne. Bližšie kontakty vojaci
medzi sebou neudržiavajú, ani nepodporujú a ani nevyhľadávajú.
Skutočnosťou, že piloti majú dané zo zákona určité privilégiá (finančné
príplatky, sociálne zabezpečenie, hodnotnejšia stravná jednotka...),
ich automaticky posúva na vyššie miesto v hierarchii prestíže, čo
zároveň vyvoláva aj závistlivú reakciu zo strany ostatných príslušníkov
armády. Výsady, ktoré pilotom prináležia zo zákona, vyplývajú z ich
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náročnej, riskantnej práce, ktorá si vyžaduje nielen výborného
odborníka, ale aj človeka fyzicky zdatného, psychicky
koncentrovaného a vo výbornej zdravotnej kondícii.
„Sú také prípady, kedy vznikali rôzne reči, lebo my máme nárok na
inú stravu. A to nám niektorí vykrikovali a prečo by ste mali mať inú stravu…
Nedokázali si vyhodnotiť to zaťaženie toho organizmu pri výške, ten stres
a vyčerpanosť celého toho organizmu… Chodíme na zdravotné prehliadky
a minule jednému zistili, že z toho spektra frekvencií nepočuje nejaký rozsah.
Dovidenia. Proste skončil. A kde pôjde? […] Ale kde, keď on je pilot na
vojenskom lietadle…“ (anonymné).
„Veľakrát ľudia nerozumejú tomu, čo robíme… Ja sa musím vedieť
hneď rozhodnúť a zároveň nejakým spôsobom aj reagovať, aj pod tlakom, aj
pod stresom. To nie je ako u ostatných vojakov, keď si v kancelárii pijú
kávičku a vypisujú tabuľky…“ (anonymné).
„Oni nikdy neboli braní ako zelení vojaci, ale vždy ako piloti. Ako
ľudia s vyšším postavením. Technika, s ktorou pracovali, bola vždy taká
drahá a ich práca tak náročná, že vždy museli mať okolo seba ďalších
vojakov profesionálov, ktorí sa starali o ich servis. Kdežto do tanku mohlo ísť
päť rýchlo vycvičených vojakov“ (m. 1966).

Organizačná štruktúra na leteckom krídle je v súčasnosti iná,
ako bola v období Československej socialistickej republiky, keď bol
zaužívaný letkový systém. To znamená, že do letky patrili nielen piloti,
ale aj technický personál i vojaci základnej vojenskej služby.
V súčasnosti je na leteckej základni letecké krídlo, kde sa
pripravujú piloti, a technické krídlo, do ktorého spadajú technici.
Starší piloti hodnotili vtedajší organizačný systém pozitívnejšie, a to
nielen z hľadiska zosúladenia pracovných činností, ale najmä
z hľadiska budovania vzťahov medzi pilotmi a technikmi. Vyplývalo to
z toho, že boli pracovne viac prepojení a navzájom oboznámení so
svojimi činnosťami. I napriek súčasnému „rozdeleniu“ do krídiel sa
vzťahy medzi technikmi a pilotmi hodnotia ako dobré. V rámci
vojenskej komunity je možné ich kvalifikovať aj ako nadštandardné,
hoci určitý rešpekt, odstup existuje. Piloti sa s technikmi poznajú
veľakrát ešte zo štúdií alebo zo svojho pôsobenia v Čechách. Väčšina
z nich si tyká, a to nielen v osobných, ale aj pri oficiálnych kontaktoch.
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Zároveň však vnútorná hierarchia vymedzuje pozíciu technika na škále
prestíže na nižšiu priečku. Výraznejšie sa prejavuje statusová
hierarchia vymedzená na základe generačných vzťahov. Ich vzťah je
budovaný na základe dôvery, ktorú majú medzi sebou vybudovanú.
Táto vyplýva z akceptovania a rešpektovania práce a z viery v jej
odborné kvalitné vykonanie. Piloti počas lietania nespochybňujú
odvedenú prácu a názor technikov, ktorí im oznámia stav
pripravenosti lietadla. Zároveň sú technici pilotom v čase reálneho
nástupu do eroplánu najbližšími spolupracovníkmi. Technici sú aj
priamymi účastníkmi iniciačných obradov pilotov ako napríklad prvé
sólo a podobne.
„Ja mám s nimi (technikmi – poznámka autorky) super vzťah, ale
veľakrát sa vyskytne to, že vy piloti…“ (m. 1971).
„Zahlásenie pred odletom by malo byť oficiálne. Ale záleží od
osobných vzťahov. Samozrejme, keby niekto vyžadoval oficialitu, alebo žeby
mu dupal na krk, tak si musia vykať. Ale tu sú nadštandardné vzťahy, to sú
kamaráti naši. Každopádne sú to chalani, ktorí prešli celú vysokú školu
s nami. To je tak, že keď sadám do toho lietadla, tak viem, že keď mi povie,
máš tu mašinu nachystanú, tak mu môžem dôverovať. Tá hantírka okolo
toho je vyslovene kamarátska, hoci kedysi tie vzťahy boli ešte oveľa bližšie.
Viac sa chodilo spoločne na pivo…“ (m. 1966).
„Keď ide pilot lietať, tak musí byť psychicky pripravený. To tí chlapci
technici sakra vedia, čo sa deje, že ide s kožou na trh…“ (m. 1956).

Vzájomné interpersonálne vzťahy medzi pilotmi sú budované
na základe úcty vyplývajúcej z vojenskej hierarchie i z úcty k starším
pilotom. K vyššej vojenskej hodnosti a funkcii prináleží aj predpísaný
pozdrav, salutovanie, a oficiálna etiketa v komunikácii vyšších
a nižších hodností. Každému je presne jasné, akú rolu hrá a kde sú
jeho hranice. Pole pôsobenia sa rozširuje získavaním skúseností,
zručností a je podmienené nielen schopnosťami, ale aj mentálnymi
vlastnosťami jedinca. I napriek tykaniu si mladší piloti nesmú k starším
dovoliť neadekvátne prejavy správania. Vplyv kolektívu je veľmi silný
a v prípade takéhoto správania mladšieho kolegu k staršiemu by došlo
k okamžitému usmerneniu a k primeranej forme sankcionovania.
Miera úcty a kamarátskeho vzťahu bola dodržiavaná a generáciami
vypestovaná.
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„U stíhačov úcta bola vždy, ale vedelo sa rozlíšiť tie situácie, keď bolo
treba veliť a keď bolo treba kamarátsky. To u každého sa tento cit veľmi
rýchlo vypestoval. Kolektív ho hneď skresal“ (m. 1952).
„Tu musia veci fungovať na dôvere. Tu sa nedá len takým veliteľským
prístupom, pretože keď sme hore a lietame tesne vedľa seba, musím vedieť
predsa, ako sa ten druhý zachová. Aby sme sa nezrazili, musíme sa dobre
poznať, dôverovať. Samozrejme, čo sa týka vojenských zásad, vyžaduje sa tu
určitý stupeň rešpektovania, rešpekt každopádne“ (m. 1975).

Pred a počas lietania musí každý pilot konzekventne
uplatňovať pracovnú psychohygienu. Prísne sa dodržiava stravovací
a pitný režim, 8‐hodinový spánok, zákaz konzumácie alkoholu
a užívania liekov. Po každom dennom i nočnom lietaní piloti
s inštruktormi a vedúcim letky absolvujú oficiálny rozbor v letkách,
keď sa analyzuje a hodnotí splnenie úloh. Všetci respondenti však
poukazujú na skutočnosť, že najdôležitejšie a najúčinnejšie rady
prichádzajú po oficiálnych rozboroch pri stretnutiach v klube, keď sa
budujú interpersonálne a kolegiálne vzťahy. Tieto vzájomné poletové
rozhovory napomáhajú odbúrať stres pilotov a dochádza
k odovzdávaniu skúseností a neoficiálnemu formovaniu osobnosti.
Po skúsenostiach z Čiech, ale aj z iných leteckých základní
v zahraničí si piloti na leteckej základni na Sliači, v časti leteckého
krídla, zriadili svoj klub – bar. Klub je zariadený svojpomocne,
rôznorodým nábytkom. Podstatná je však jeho výzdoba. Na stenách sa
nachádzajú symboly a artefakty súvisiace s letectvom. Obrázky
a označenia rôznych lietadiel, symboly letiek, fotografie bojových
lietadiel s podpismi od zahraničných kolegov i osobnejšie spomienky
a symboly. Napríklad dátumy sobášov, narodenia detí, povýšenia, ale
aj hodnosť, „náplecník“ z uniformy kolegu pilota, ktorý zahynul,
dátum „druhého narodenia“ a podobne. Tento interný vojenský
klubový priestor ostáva však pre obyvateľov mesta uzatvorený.
„Ja neviem, ako to je, ale keď vzlietne pilot, pre neho končí svet. On
je sám iba s tým svojím strojom. Stres prichádza po lete. To sa vám klepú
ruky a ak ste niečo pokazili, tak sa klepete celý. Dobre je sa s ostatnými
vyrozprávať… A je tam inštruktor, ktorý dá do toho všetko, najlepšie to chápe
a podrží vás“ (m. 1981).
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„To je veľký psychický tlak. Vždy chcete ten let urobiť najlepšie. Či
akrobačku, alebo keď idete robiť vzdušný boj. A potom sa to tu v bare krásne
rozoberalo. A vyprávalo sa, čo robil ten, čo ten a ani sme nevedeli, ako tie
skúsenosti prechádzajú…“ (m. 1958).

Vierovyznanie a konfesionálne vzťahy v rámci tejto
socioprofesijnej skupiny sú v rovine bezvýhradnej tolerancie, pričom
medzi respondentmi boli piloti veriaci (katolíci, evanjelici a. v.,
gréckokatolíci) i piloti, ktorí sa neprihlásili k žiadnemu vierovyznaniu.
Príslušnosť k viere v interpersonálnych vzťahoch nehrala dôležitú
úlohu.

2.1.3.1. Sankcie
Porušenie pracovnej disciplíny, profesijnej etiky, zanedbanie
profesijného výkonu i neadekvátne správanie, ktoré nie je v súlade
s morálnymi normami skupiny, je sankcionované. V rámci každej
socioprofesijnej skupiny sú uplatňované právne predpisy, nariadenia,
zákazy i príkazy. Veľký význam sa prikladá aj „nepísaným pravidlám“,
ktoré sú v určitej sociálnej skupine rokmi dodržiavané a odovzdávajú
sa transmisiou socionormatívnych hodnôt.

Socioprofesijná skupina: železničiari
Železniční zamestnanci boli povinní dodržiavať nielen všetky
zákony vyplývajúce z ich pracovného zaradenia, ale aj nepísané
pravidlá, morálne normy vo svojom súkromnom živote. Ich
dodržiavanie bolo kontrolované a zabezpečované prostredníctvom
rôznych druhov sankcií, ktoré sa uplatňovali nielen pri služobných
previneniach, ale aj pri porušení stavovských povinností mimo služby.
Z náročnej práce, v ktorej boli železničiari zodpovední za
bezpečnú prepravu osôb i tovaru, vyplývalo, že zamestnanci nesmeli
požívať počas pracovného času alkoholické nápoje. Opilstvo v službe
alebo počas nástupu do služby patrilo k najťažším pracovným
priestupkom a mohlo byť sankcionované až prepustením zo štátnych
služieb.
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Služobné previnenie na železnici bolo hodnotené ako
porušenie povinností súvisiacich s vykonávaním pracovných úloh. Išlo
napríklad o:
 pracovné dopravné priestupky,
 nedovolené pristavenie rušňov,
 vzdialenie sa z pracoviska,
 opilstvo v službe,
 prijímanie úplatkov,
 krádeže,
 pašovanie tabaku,
 poburovanie,
 neznášanlivosť,
 štrajk a podobne.
Za porušenie stavovských povinností mimo služby sa
považovalo napríklad:
 nemravné a nečestné konanie,
 opilstvo,
 krádež,
 nebezpečné vyhrážanie,
 ťažké ublíženie,
 falšovanie listín,
 obchod s režijným palivom a podobne.
„Tie predpisy boli také prísne a bolo ich toľko, že keby ich mal
železničiar všetky splniť, ani z domu by nemohol vyjsť. To každému záleželo,
aby mal čistý papier. Ale stalo sa. Aj sa vypilo, aj chyba bola a to už potom tí
starší radili – toto povedz, keď sa ťa budú vypytovať, toto povedz. Lebo to sa
hneď vyšetrovalo…“ (m. 1922).
„To nebolo jednoduché. To sa muselo riadne vyšetriť. To nemohlo byť
ľubovoľné. Ten zamestnanec sa mohol brániť, odvolať až na riaditeľstvo
železníc. A to sa potom zase muselo prešetriť a až potom sa to uzavrelo. Buď
sa potvrdil, zrušil, alebo dostal iný stupeň trestu“ (m. 1935).

Ľahšie previnenia sa trestali napomenutím alebo peňažnou
pokutou do 40 korún. Závažnejšie porušenia morálky a disciplíny sa
trestali napríklad týmito poriadkovými trestami:
 finančný trest do 2 % základného ročného platu (najmenej však
80,‐ Kč),
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podmienka,
preloženie na nižšie pracovné zaradenie,
zníženie platového zaradenia o 1 stupeň,
prepustenie s priznaním nižšej podpory,
prepustenie [ČERNÝ 1930].

Proti každej sankcii mal pracovník právo odvolať sa. Všetky
previnenia sa dokumentovali a zaznamenávali do osobných výkazov
zamestnancov. V múzejno‐dokumentačnom centre Železníc SR
v Bratislave je archivovaných niekoľko osobných výkazov, napríklad aj
výkaz Viktora Kleina.
Národnosť: Maďar, Slovák
Dokonalosť reči:
dokonale: slovensky, maďarsky
obstojne: nemecky
Služební hodnost: Brzdár, sprievodca, průvodčí vlaků, vlakový
manipulant, vlakvedúci, vlakmajster
Deň narodenia: 19. I. 1884
Deň nastúpenia: 22. VIII. 1911
Do penzie započítateľná doba služobná: 23. VIII. 1911
Ustanovenie sriadencom: 1. V. 1917
Ustanovenie podúradníkom: 24. XI. 1928
Posledný postup:
1. 7. 1922 – 5 784,– Kč
1. 4. 1930 – 12 708, – Kč
činovné 87 2 100, – Kč
1. 4. 1939 – 16 008, – Kč
činovné 2 100, – Kč
1. 4. 1942 – 17 400, – Kč
činovné 2 100, – Kč
Disciplinární tresty:
Disciplinární řízení zavedeno dnem 14/XII. – 25.
Zavinil srážku vlaků č. 661 s osob. vlakem č. 612 dne 13/V. 1921.
Trestá sa přeložením s dosavádního působište ke službě nižšího
druhu § 92, odst. 3, bod 4. sl.ž.
Kvalifikace:
Vyznačení prací v odboru kvalifikačním: vlakvedoucí, manipulant
Způsobilost 88 k železniční službě: dobrá, dobrá
Pilnost: dobrá, výborný
Činovné bolo vyplácané podľa veľkosti železničného uzla.
Spôsobilosť, usilovnosť a celkový výsledok služobnej činnosti sa hodnotil známkami 1 –
bezvadná, 2 – dobrá, 3 – dostatočná, 4 – nedostatočná.
87
88
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Chování ve službě 89 : bezvadné, bezvadné
Celkový výsledek služební činnosti: dobrý, dobrý
Hoden povýšení nebo jmenování: v poradí, v poradí
Tresty pořádkové:
Uložil: dopravní úřad Zvolen, 1921 r.
Přivezl dne 8. I. 1921 vlakem č. 676 vúz č. 585141 bez účtu.
výměra trestu: 5,‐ Kč
Uložil: přednosta, 1922 r.
v lednu nebyl ve škole
výměra trestu : 2,‐ Kč
Uložil: přednosta, 1922 r. 19. IX.
nepřístupné chování sa vůči výpravčímu u vlaku č. 677
výměra trestu : 5,‐ Kč
Uložil: přednosta, 1923 r. 7. VI.
za nesprávny výpočet kilometrů u vlaku č. 2824
výměra trestu: 1,‐ Kč.

Socioprofesijná skupina: piloti bojových lietadiel
Sankcie dané zákonom platia aj v rámci socioprofesijnej
skupiny piloti bojových lietadiel, ktorí sú tak ako aj železničiari
štátnymi zamestnancami a ich prijatie, odmeňovanie i sankcionovanie
vyplýva zo zákona o štátnej službe. 90
Pri porušení základných pracovných povinností možno uložiť
profesionálnemu vojakovi disciplinárne tresty:





napomenutie,
prísne napomenutie,
zníženie služobného príjmu až o 15 % najviac na 3 mesiace,
zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň na jeden rok.



Za závažný spôsob porušenia základnej povinnosti sa považuje:
výkon štátnej služby pod vplyvom alkoholu, prípadne iných
omamných alebo psychotropných látok,

Správanie v službe sa hodnotilo dvoma stupňami: bezvadné, nie bezvadné.
Podľa zákona č. 346 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl
Slovenskej republiky z 23. júna 2005 a o zmene doplnení niektorých zákonov.
89
90
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užitie iných omamných alebo psychotropných látok mimo výkonu
štátnej služby,
spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných či psychotropných látok,
prijatie úplatku,
podplácanie.

Vykonávať profesiu profesionálneho vojaka je podmienené
jeho spoľahlivosťou. Za nespoľahlivého sa považuje, ak bol vojak
profesionál:
 liečený zo závislosti od alkoholu, prípadne iných omamných alebo
psychotropných látok,
 preukázateľne nadmerne požíva alkohol, prípadne iné omamné
alebo psychotropné látky
 bol na základe záverov služobného hodnotenia hodnotený ako
nespôsobilý vykonávať profesionálnu službu v ozbrojených silách,
 závažným spôsobom porušil niektorú zo základných povinností
profesionálneho vojaka,
 bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať
funkciu profesionálneho vojaka alebo trest straty vojenskej
hodnosti.
Práca pilota sa hodnotí po každom vykonanom lete na
rozboroch. Respondenti poukazovali na účinnosť neoficiálnych
poletových rozborov v klubovni a podobne, kde sa uplatňovali aj
nepísané pravidlá. Neadekvátne správanie voči veliteľovi, prípadne
nepatričné správanie voči iným kolegom sa netoleruje a vyskytuje sa
naozaj len veľmi výnimočne. Muži piloti slovne a rázne hneď riešia
situáciu a previnilcovi dajú v rámci komunikácie pocítiť, že jeho
správanie nebude tolerované.
„Ak dôjde k profesijnému zlyhaniu, tak to je… To sa prešetruje,
zisťuje, to je taká pakáreň, to nikomu neprajem. Niektoré veci si vieme
zariadiť my tu, ale pokiaľ ide o zlyhanie počas lietania…“ (anonymné).
„My sme tu nejaký kolektív. A ak ja urobím niečo, čo sa v tom
kolektíve nenosí, tak potom sa to už na vás sype. Človek nie je potrestaný
tak, že nejako oficiálne, že dostanete trest, ale napríklad keď sa plánuje let
a veliteľ sa rozhoduje medzi dvomi, komu ho dať, tak sa prikloní viete
ku komu. A v konečnom dôsledku je toto veľký trest“ (m. 1974).
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Vzťah jednotlivca a skupiny je výslednicou dvoch rovnako
významných faktorov, subjektívneho a objektívneho. Charakter,
vitalita skupiny i funkcia spoločenského diania je teda závislá od
individuálnych hodnôt, ktoré vstupujú do sociálneho procesu, aj od
objektívnej sociálnej situácie. A výsledok fungovania skupiny
i jednotlivca v skupine je výsledkom spolupráce týchto faktorov.
V jednotlivých
socioprofesijných
skupinách
existujú
a dodržiavajú sa vzťahy na základe oficiálnych nariadení, ktoré určujú
pracovné poriadky i zákony. Významným komponentom v rámci
budovania
a fungovania
interpersonálnych,
interetnických,
interkonfesionálnych, rodových, generačných vzťahov je uplatňovanie
a dodržiavanie komunikačných väzieb neoficiálneho charakteru. Tieto
sa dodržiavajú na základe statusovej hierarchie i rokmi zaužívaných,
uplatňovaných pravidiel komunikácie a vzťahov. Sú súčasťou
identifikačného procesu, odrazom názorov jednotlivých členov
skupiny, uplatňovaných hodnôt i reflexiou celospoločenskej situácie.

2.1.4. Spolková činnosť a aktivity
Vykonávanie konkrétnej profesie môže človeka determinovať
aj za príslušníka a predstaviteľa určitého spolku, záujmového
združenia, klubu a podobne. Členovia socioprofesijných skupín si za
svoju stavovskú hrdosť i povinnosť považujú participáciu
v profesijných komorách, združeniach, spoločnostiach. Predstavitelia
profesijných komôr sa môžu podieľať na kvalifikovanom rozvíjaní
odboru, kontrolovať profesijnú etiku a morálku, vyjadrovať sa
k cieľom, profesijnému zameraniu i jeho perspektívnym víziám rozvoja
v spoločnosti.
Participácia v určitých združeniach môže byť pre
predstaviteľov iných profesií uzatvorená, niekde sa príslušníkmi
spolkov môžu stať aj amatéri, ktorých daný odbor fascinuje a zaujíma.
Mať členstvo v niektorých spoločnostiach je prestížna záležitosť,
vhodná na budovanie nových sociálnych vzťahov, rozvíjanie najmä
sociálneho a následne aj symbolického, kultúrneho i ekonomického
kapitálu. Nezanedbateľnými sú okrem stavovskej prestíže aj sociálne
istoty a ekonomické výhody, ktoré členstvo v niektorých združeniach
garantuje.
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Socioprofesijná skupina: železničiari
Byť železničiarom, štátnym zamestnancom predstavovalo pre
členov tejto socioprofesijnej skupiny výhody viažuce sa najmä na
získanie definitívy, a teda finančnej istoty. Okrem toho železnica mala
presne vypracovaný aj sociálny i vzdelávací program, na ktorý mali
nárok členovia určitých spolkov.
Činnosť jednotlivých spolkov bola rozmanitá. Zahrňovala
schôdze, odborné i osvetové prednášky, kultúrne večery, divadelné
predstavenia, hudobné koncerty, plesy, zábavy, dobročinné aktivity
a podobne. Byť členom niektorého združenia v období formovania
tejto socioprofesijnej skupiny, i neskôr v medzivojnovom období,
predstavovalo ekonomické, sociálne i kultúrne výhody, ktoré ostatní
obyvatelia mesta nepoznali.
Definitívni zamestnanci železníc a čakatelia na stále pracovné
miesta boli povinne členmi Penzijného fondu. Funkcia fondu bola
organizačná, spoločenská, podporná až charitatívna. Členovia mali
nárok na vyplácanie výchovného, 91 ktoré poberali až do 18. roku
dieťaťa. V prípade, že dieťa navštevovalo strednú školu, až do veku 21
rokov a u študentov vysokoškolákov až do veku 24 rokov. Príslušníci
fondu mali možnosť chodiť do kúpeľov a sanatórií, mali právo na
vyplácanie vdovského a sirotského príspevku i príspevkov na výbavu
členkám fondu. Z dôvodu častých zranení a nešťastí na trati vznikali
nemocenské podporné spolky podporované železničnou správou. Pre
zamestnancov železníc bolo uzákonené povinné nemocenské
poistenie už na konci 19. storočia.
Okrem povinného Penzijného fondu a nemocenského
poistenia železničiari mali možnosť byť členmi aj iných pomocných
združení. Vo Zvolene bol už v roku 1877 založený Pohrebný spolok
železničných zamestnancov Prozreteľnosť. Pozostalí príbuzní člena
spolku mali nárok na vyplatenie finančnej podpory. 92

91 Výchovné sa na základe splnenia zákonom stanovených podmienok vyplácalo na deti
vlastné, nevlastné, adoptované, deti zverené do výchovy i nemanželské.
92 Každý člen (členka) spolku mal nárok na „pohrebné“, ktoré sa pri úmrtí rovnalo sume 2 100
Kč a pri úmrtí nezamestnaného dieťaťa bez ohľadu na vek 600,- Kč. V prípade úmrtia
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V prípade úmrtia železničiara sa kolegovia zúčastňovali
rodinného pohrebu, pričom v uniformách s čiernou páskou
prejavovali smútok za svojím kolegom a sústrasť s jeho pozostalou
rodinou. „Keď zomrel zamestnanec, bolo určených 12 ľudí na pohreb,
služobne to bolo zaplatené (bez úkolu). Ostatní, t. j. keď sa chceli
zúčastniť viacerí, dostali neplatenú dovolenú, nakoľko to práca
dovolila“. 93
V roku 1907 bol založený Zvolenský železničiarsky potravinový
spolok. Jeho členovia mali na základe členského preukazu nárok
nakupovať v železničiarskej predajni lacnejšie potraviny. Ich členský
podiel v roku 1928 činil 200,‐ Kč. Spolok nebol len pasívnym
združením, ale vykonával aj kultúrnu a osvetovú činnosť, ktorá bola
zameraná najmä na oblasť racionálnej výživy a stravovania. V roku
1919 vznikol Zahradníkov fond sociálnej starostlivosti, ktorý
poskytoval študijné štipendiá deťom železničných zamestnancov,
príspevky na umiestnenie detí do prázdninových kolónií, liečební,
kúpeľov, podpory na protézy i príspevky na výbavu dcéram
železničných zamestnancov. Spolok železničných kuričov, ktorý vznikol
v roku 1921, mal 130 členov. Staral sa o zlepšenie pracovných
podmienok kuričov lokomotív a o ich penzijné a zdravotné
zabezpečenie. Pre kuričov vo Zvolene organizoval rôzne odborné
i osvetové vzdelávacie podujatia [KMEŤ ev. č. 12 720].
Ostatné pomocné fondy, napríklad Jednota zamestnancov
ČSD, Medzinárodná federácia železničiarov, Únia železničných
zamestnancov, Zväz slovenských železničiarov mali svoje sociálne
programy s podobným zameraním.
Aktívnu činnosť vykonávali aj kultúrno‐humanitné spolky,
napríklad Hudobný spolok železničných zamestnancov i Zvolenský
strojvodičský zbor, ktorý pracoval už od roku 1903. Jeho členmi boli
rušňovodiči, ktorí sa spoločne zúčastňovali koncertov, divadelných
a filmových predstavení, besied a iných kultúrnych podujatí. Členovia
zboru aktívne nacvičovali divadelné hry a boli organizátormi
následkom nehody vypláca sa dvojnásobné pohrebné [Ročenka státních a soukromých drah...
1936 – 37].
93 Pamäte železničiara Petra Janoušku [KMEŤ ev. č. 12 721].
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spoločenských zábav a plesov. Šíriť odbornú a osvetovú činnosť,
rozvíjať spoločenský život medzi železničiarmi vo Zvolene mal za úlohu
aj Železničiarsky čitateľský krúžok (Vasúti Olvasókör), ktorý vznikol
v roku 1875. V roku 1878 mal 90 členov a v roku 1886 vyše 200.
Vychádzajúc z archívnych materiálov, vedenie železníc v tomto
období správalo sa k svojim zamestnancom naozaj „trhovo
a profesionálne“. Poskytovali nadštandartné služby, organizovali
výlety, poskytovali sociálnu starostlivosť a iné finančné a kultúrne
výhody. Dobre organizovaná spolková činnosť železničiarov zohrávala
dôležitú vzdelávaciu, osvetovú a kultúrnu činnosť a spoluvytvárala
atmosféru sviatočných dní Zvolenčanov, čím sa bližšie zaoberá
kapitola Socioprofesijné skupiny v meste.

Socioprofesijná skupina: lesníci
V mentálnych obrazoch ľudí dominuje predstava lesníka ako
muža oblečeného v zelenom odeve, s puškou na pleci, ako chodí po
lese, stará sa o lesnú zver a poľuje. Nie je to presné. Nie všetci lesníci
sú rodovo muži a nie všetci lesníci sú aktívni poľovníci, hoci práve
absolvovaním odborného vzdelávania v odbore poľovníctva na
lesníckej fakulte získavajú najvyššie poľovnícke vzdelanie. To znamená
teoretické a praktické vedomosti nutné na riadenie a prevádzku
poľovníctva v poľovných revíroch, štátnych a iných organizáciách.
Absolvovanie skúšky na lesníckej fakulte 94 v súlade s platnými
predpismi o poľovníctve nahradzuje skúšku poľovných hospodárov a
vyššiu odbornú poľovnú skúšku s možnosťou výkonu funkcií všetkých
úrovní v poľovníckych organizáciách vrátane činností, kde poľovníctvo
súvisí tiež s tvorbou a ochranou prírodného a životného prostredia.
Študenti lesníci získajú na základe absolvovania skúšky poľovný lístok,
pričom sú oslobodení od platenia poplatkov za jeho zriadenie. Právo
poľovníctva má každý občan, ktorý je členom poľovníckej organizácie,
úspešne zloží skúšku z poľovníctva a má platný poľovný lístok.

94

Študenti Drevárskej fakulty TU si predmet poľovníctvo môžu zvoliť ako voliteľný.
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Najstaršou dobrovoľnou poľovníckou organizáciou na Slovensku je
Slovenský poľovnícky zväz. 95
Vedeckej problematike poľovníctva, pedagogickej, populárno‐
náučnej i osvetovej činnosti sa venujú najmä odborníci z Katedry
ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty Technickej univerzity, ako
aj vedeckí pracovníci z Lesníckeho výskumného ústavu, Lesníckeho
a drevárskeho múzea vo Zvolene i Poľovníckeho múzea v Antole.
Vlastniť poľovnícky lístok a zúčastňovať sa na poľovačkách
predstavuje bohatý kultúrny, sociálny i symbolický kapitál, ktorý
umožňuje a prezentuje určitý životný štýl. Tento sa prejavuje
aktívnym trávením voľného času na poľovačkách, starostlivosťou
o zvieratá, špecifickým spôsobom obliekania, relaxovania, kulinárskou
kultúrou i spolčenskými kontaktmi. Poľovníctvo je potrebné vnímať
ako hospodársku, biologicko‐ekologickú činnosť i ako spoločensko‐
kultúrnu, etickú, rekreačno‐športovú i výchovnú aktivitu. Byť členom
poľovníckeho zväzu oprávňuje jednotlivca zúčastňovať sa na
poľovačkách a na všetkých aktivitách s týmto členstvom spojených.
Slovenský poľovnícky zväz sa venuje odbornej výchove
a vzdelávaniu svojich členov, príprave kandidátov na skúšky
z poľovníctva, výstavníckej i propagačnej činnosti.
Povinnosťou poľovníka je okrem iného dodržiavať platné
právne predpisy i nepísané zákony poľovníckej etiky a poľovníckej
tradície. Ide o celý komplex uplatňovaných, dodržiavaných
poľovníckych rituálov, ktoré poľovníci zachovávajú pri výkone
poľovného práva a úkonov s tým súvisiacich. Patrí k nim poľovnícka
reč 96 , poľovnícke signály a pozdravy, poľovnícky odev a odevné
doplnky, prijímanie za poľovníka, prijímanie za lovca, posledná pocta
ulovenej zveri, spôsob výradu ulovenej zveri, posledný hon či
poľovnícky súd. O dôležitosti ich poznania, dodržiavania a tradovania
medzi poľovníkmi svedčí i skutočnosť, že tieto vedomosti (poznanie
95 Prvou poľovníckou organizáciou v ČSR bol Československý myslivecký a kynologický říšsky
svaz, ktorý sa v roku 1923 pretvoril na Československú mysliveckú jednotu [BAKOŠ 1994].
96 Mnohí antropológovia poukázali na dôležitosť tajnej reči medzi primitívnymi kmeňmi, ktoré
sa pripravovali na lov. Reč preplnená symbolmi umocňovala rituály, mala napomôcť ochranu
subjektu i objektu i úspešné zvládnutie magických úkonov.
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poľovníckych rituálov, poľovnícka reč) sú súčasťou
z poľovníctva, ktoré pripravuje Slovenský poľovnícky zväz.

skúšky

Poľovníkom boli oddávna pripisované nadprirodzené
schopnosti. Ich neustály pobyt v lese a tichu vzbudzoval v ľuďoch
predstavy o ich zázračnej moci a spojení s tajomnými silami, ktoré sa
v mýtickom myslení spájalo s nebezpečenstvom. U mnohých národov
dodnes pretrváva prestíž života lovca v porovnaní so životom usadlých
roľníkov. Hovorievalo sa, že poľovníci v lese trhajú čarovné byliny, že
ich zver poslúcha na slovo, že vedia o tajomných skrýšach a poznajú
reč zvierat. Na poľovníkov sa neodvažovali vystreliť pytliaci, pretože
verili, že by sa guľka od nich odrazila a zasiahla by samotného strelca.
Je pochopiteľné, že s činnosťou, ktorá predstavovala zdroj obživy,
nebezpečenstvo i tajomstvo a v neposlednom rade i určité privilégiá
a výhody, spájali sa mnohé obrady, ktorých pôvod siaha najmä do
stredoveku.
Poľovníctvo v súčasnosti plní hlavne funkciu ochranársku,
biologicko‐ekologickú, reprodukčnú, hospodársku, produkčnú,
kultúrnu, rekreačnú, športovú a v súčasnosti aj komerčnú.
Kultúrna hodnota poľovníctva implikuje aj úroveň poľovníckej
morálky, dodržiavania predpísaných i nepísaných poľovníckych zásad,
ktoré sa uplatňujú najmä počas poľovačiek – individuálnych
i spoločných.
Spoločná poľovačka sa skladá zo štyroch častí: otvorenie pri
slávnostnom výrade, samotná poľovačka, záver – slávnostný výrad
a posledný pohon – spoločenské posedenie po skončení poľovačky.
Poľovník pri úspešnom love získava symbolické označenie, tzv.
zálomok. Zálomok je odlomená (nie odrezaná) vetvička z ihličnanu
alebo listnáča z blízkosti zloženej zveri. Najčastejšie sa používa
trojvýhonkový zálomok (trojklan), menej jedno‐ a päťvýhonkový
z koncovej vetvičky (nikdy nie z vrcholku stromu). Pri individuálnej
poľovačke ho úspešnému strelcovi odovzdá sprievodca alebo
najbližšie poľujúci. Pri spoločnej poľovačke je zálomok slávnostne
odovzdaný pri spoločnom výrade na záver poľovačky. Zálomok je
dôkazom toho, že zver bola správne poľovnícky ulovená [MOLNÁR –
ĎURICA – SERDEL 2002]. Vetvičku sprievodca jemne namočí do krvi
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ulovenej zveri a ľavou rukou ju na klobúku alebo na loveckom noži so
slovami: „… blahoželám k uloveniu tohto jeleňa a podľa starej
poľovníckej obyčaje prijmi zálomok so želaním Lovu zdar“ podá
poľovníkovi. Strelec i sprievodca stoja v pozore, obaja s obnaženými
hlavami. Poľovník nosí zálomok len v ten deň, keď zver ulovil, a to na
pravej strane klobúka. Ak strelec uloví zver v spolupráci so
sprievodcom, je jeho morálnou povinnosťou jeden bočný výhonok zo
zálomku rovnakým spôsobom s poďakovaním vrátiť sprievodcovi. Text
poďakovania je variovaný, napríklad: „Ďakujem Ti, že si ma priviedol
k rane na tohto jeleňa a prijmi, prosím, časť úlomku ako vďaku. Lovu
zdar.“ Zálomok predstavuje symbolický kapitál, ktorého kódovací
systém poznajú všetci poľovníci a pri stretnutí vedia o úspešnosti
jednotlivca.
Ku kultúrnym a morálnym hodnotám poľovníctva patrí aj
povinnosť dohľadať pri poľovačke postrelenú, poranenú zver,
prípadne zabezpečiť jej bezpečné dohľadanie. Pri dohľadávaní zveri
napomáhajú špeciálni poľovní psi – farbiari. V prípade, že zver
úspešne dohľadajú, časť zálomku, jeho bočnú vetvičku, lovec odovzdá
aj majiteľovi psa, ktorý zver dohľadal, pričom povie text rôzneho
variantu, napr.: „Musím sa poďakovať tomu, kto ma k tomuto úlovku
po slabšej rane priviedol. Ďakujem za úspešnú dohľadávku a želám:
Lovu zdar.“ Majiteľ psa, ktorý dohľadal ranenú zver, zasunie zálomok
farbiarovi za obojok.
Pre lovecké civilizácie sú príznačné náboženské úkony,
v ktorých je obsiahnutá viera, že Pán zvierat bdie nad tým, aby lovec
zabil iba to, čo potrebuje na obživu, a aby sa s mŕtvym zvieraťom
rozlúčil [ELIADE 1995]. Uznávanie a dodržiavanie podobných hodnôt
sa nachádza aj v súčasných poľovníckych rituáloch. Zálomkom môže
byť odmenený a ocenený len ten poľovník, ktorý poľoval správne,
s dodržaním všetkých odborných a etických noriem. 97
Úcta k zvieratám sa prejavuje aj symbolickou poctou pri jej
zložení. Zloženú zver má poľovník upraviť tak, aby ležala na pravom
97 Poľovník neloví na zver v ležisku, na matku pri mláďati, na jarabicu alebo bažanta na zemi,
dodržuje termíny poľovačky...
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boku. 98 Úspešný lovec prejaví pietu k ulovenej zveri prostredníctvom
streleckého zálomku a posledným hryzom.
Strelecký zálomok (opäť ide o odlomenú vetvičku) zasunie do
otvoru vzniku strely do tela zveri. Konárik sa položí na telo ležiacej
zveri tak, aby odlomená časť smerovala u samčej zveri k hlave
(zvýraznenie parožia), u samičej zveri naopak (zvýraznenie materstva).
K zvýrazneniu úcty k ulovenej zveri patrí aj zvyk dávať posledný
hryz alebo zob. V tomto prípade sa zelený zálomok vkladá ulovenej
raticovej zveri medzi zuby ako „posledný hryz“, pernatej zveri do
zobáka ako „posledný zob“. Veľké kusy zvierat (jelene) sa na miesto
určenia prepravujú dopravnými prostriedkami (traktor, terénne
vozidlo). Ulovenú zver položia tak, aby hlava smerovala k zadnej časti
vozidla. Týmto spôsobom poľovníci dávajú zveri možnosť symbolicky
„posledným pohľadom rozlúčiť sa s revírom, so svojím domovom“.
Zálomok má symbolickú funkciu aj pri úmrtí, poslednej
rozlúčke s poľovníkom. Pri pohrebe zúčastnení poľovníci položia
zálomok ako posledný pozdrav na rakvu. Zálomky používané pri
smútočnom obrade sú zhotovené z jedlí alebo smrekov a sú
previazané čiernou stužkou. Smútočné zálomky majú poľovníci
pripnuté na ľavej strane chlopne kabáta alebo na klobúku
a v smútočnom sprievode kráčajú so zlomenými puškami
Zálomok je jedným z najvýznamnejších symbolických darov,
s ktorými sa máme možnosť v poľovníctve stretnúť. Jeho funkcia je
semiotická, informačná, identifikačná, estetická, pietna, recipročná
alebo účelová. Napĺňa i funkciu odmeny a splnenia záväzku. 99
V poľovníckych rituáloch nachádzame aj rituály zvýšeného
statusu. Ide o prijímanie za poľovníka a pasovanie za lovca.

Ukladať zver na pravý bok má pravdepodobne staré korene, keď sa lovilo šípmi strieľanými
z kuší a lukov. Zásah na komoru z ľavej strany bol najúspešnejší. Ulovená zver sa potom
ukladala tak, aby šíp trčal z rany.
99 Účelové zálomky slúžia napríklad pri dohľadávaní zveri. Sú to zálomky s dorozumievacím
a dohovoreným významom, napr. na označenie rôznych miest a oznamov, zálomok čakací,
výstražný, stanovištný, smerový a pod.
98
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Odborná poľovnícka literatúra uvádza, že pôvod tohto rituálu
pochádza zo začiatku 19. storočia, keď boli za poľovníckych učňov
prijímaní 16‐ až 17‐roční chlapci. K požiadavkám prijatia patrila znalosť
čítať, písať a počítať. Počas praxe sa zaúčali ošetrovať poľovnícke psy,
sokoly, spoznávali život zvierat, ich stopy, odstrel, poznali poľovnícke
signály a podobne. Po troch rokoch dostal učeň na starosť poľovačku,
lov na jeleňa. Ak vyhovel, nasledovala skúška teoretická. Úspešnému
absolventovi slávnostne a za prítomnosti ostatných poľovníkov
odovzdali poľovnícky tesák, lesnicu, prípadne i strelnú zbraň. Majster
požiadal ostatných poľovníkov o jeho prijatie. Následne ho udrel
rukou po ľavom líci. Chlapec si kľakol a majster sa trikrát dotkol
tesákom jeho ľavého ramena so slovami: „Prepúšťam ťa z učenia
a zaraďujem medzi slobodných poľovníkov v meste nášho patróna
svätého Eustacha (Huberta), v mene našej vrchnosti a v mene
starodávneho práva“ [MOLNÁR – ĎURICA – SERDEL 2002: 63].
Prijatie za poľovníka do poľovníckeho združenia sa v súčasnosti
väčšinou koná na členskej schôdzi a prijatie sa viaže s pohostením.
Paralelu predstavuje pasovanie za lovca. Za lovca sa pasuje
poľovník, ktorý prvýkrát uloví kus určitej zveri, čo znamená, že môže
byť pasovaný za lovca jeleňa, diviaka, tetrova a podobne.
Pri individuálnej poľovačke je pasovanie za lovca priamo
v revíri pri zloženej zveri. Poľovnícky hodnostár sa ho spýta: Pýtam sa
ťa, XY, je to tvoj prvý jeleň, ktorého si dnes ulovil? Po odpovedi si lovec
kľakne na koleno vedľa ulovenej zveri, pušku drží v pravej ruke a ľavú
položí na trofej. Poľovnícky hodnostár sa čepeľou poľovníckej dýky
alebo tesáka dotkne jeho ramena a hovorí text približne tohto znenia:
XY, týmto úderom ťa v mene sv. Huberta slávnostne pasujem za lovca
jeleňa [MOLNÁR – ĎURICA – SERDEL c. d.].
Podobný priebeh má pasovanie na spoločnej poľovačke, ktoré
sa uskutoční na výradisku zveri. Respondenti spomínali aj na úkon,
keď sa lovec v kľaku prehne cez ulovené zviera a pasujúci ho trikrát
udrie palicou po zadku. Pasujúci hovorí text:
„Prvý úder je v mene zeme a poľovníctva slovenského, by si v svojom
živote nikdy nezabudol na úctu k mravom poľovníckym. V tom druhom údere
pamätaj, že si verným ochrancom všetkého tvorstva na zemi, to cti si ako
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zákon svätý. Tretím úderom svoju zbraň opatruj a rozváž svoj výstrel, najprv
mier a potom páľ“ (m. 1960).

Po samotnej poľovačke nasleduje slávnostný výrad, posledná
pocta ulovenej zveri. Výrad má svoje konzekventné pravidlá.
Vykonáva sa na výradisku za prítomnosti všetkých zúčastnených na
poľovačke. Okolo presne zoradenej ulovenej zveri sa urobí obruba,
lemovanie z čečinky a na štyroch rohoch sa zapália vatry. Na
slávnostnom výrade v čele stoja funkcionári, oproti nim lesničiari 100 ,
po pravej strane od funkcionárov stoja strelci, oproti nim honci
a poľovnícky personál. Každý desiaty kus zveri sa povytiahne
o polovicu dĺžky tela. Zoraďuje sa do vyrovnaných radov od najväčšej
po najmenšiu v poradí jeleň, diviak, líška, pri malej zveri líška, zajac,
bažant... Zvieratá sú položené na pravej strane so streleckými
zálomkami a s posledným hryzom prípadne zobom. Zver na výrade sa
nikdy nesmie prekračovať. Aj samotné prekročenie výradu je tabu.
Strelci nastupujú s nenabitými puškami na ľavom pleci, s ústiami
rovno hore. Všetci zúčastnení sa spoločne poďakujú za dary prírody,
vzdajú hold ulovenej zveri a úspešní lovci sú povýšení do statusu
lovca.
Súčasťou spoločnej poľovačky je posledný pohon. Je to
spoločenské posedenie poľovníkov a účastníkov poľovačky. Nikdy sa
nekoná v miestnosti prístupnej verejnosti. Konzumujú sa poľovnícke
špeciality, povolený je alkohol. Pred a počas jedla sa prednášajú rôzne
prípitky na poctu zveri, vedúcemu poľovačky, úspešným lovcom
i kuchárom. Poľovníci si pripíjajú ľavou rukou. 101 Súčasťou posledného
pohonu je „poľovnícky súd“, počas ktorého sudca – skúsený poľovník
žartovným spôsobom „súdi“ tých účastníkov poľovačky, ktorí sa
dopustili priestupkov proti poľovníckym obyčajom. Súd má aj svojho
K 50. výročiu organizovaného poľovníctva na Slovensku zložil Tibor Andrašovan a Pavel
Poruban fanfáry pre lesné rohy, skladby K horám, Poľovnícka rozlúčka a 10 základných
poľovníckych signálov pre lesnice. Napr. Uvítanie, Začiatok činnosti, Lovu zdar, Slávnostné
lesnice. Prvýkrát boli použité v roku 1971.
101 Údajne knieža Hubert, ktorý sa venoval veľmi konzumnému, frivolnému spôsobu života,
mal po poľovačke pri stole po pravici krásnu ženu. Prítomný kňaz ho chcel od nej odpútať
a zdvíhal času k prípitku. Hubert však pohotovo zdvihol čašu ľavou rukou s odôvodnením:
„Keď pravá loví, pripíja ľavá“.
100
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žalobcu i obhajcu. Poľovník je súdený napríklad za prekročenie
výradu, nevhodné oblečenie, nesprávne nosenie zbrane a podobne.
Posledný pohon má komunikačnú, spoločenskú, socializačnú, zábavnú
i výchovnú funkciu.
V súvislosti s poľovníckymi rituálmi je potrebné spomenúť aj
lovecké právo a delenie ulovenej zveriny. Lovecké právo má úžitkovú,
finančnú, recipročnú, symbolickú, reprezentatívnu i zberateľskú
funkciu. Ak na spoločnej poľovačke strieľalo na tú istú zver viac
strelcov, platí pravidlo: „Prvá guľa, posledný brok“, ktoré v prípade
sporov rozhodne o úspešnom strelcovi. Jemu patrí pri raticovej zveri
okrem trofeje i tzv. lovecké právo: jazyk, srdce, pľúca, pečeň, slezina
s priobličkovým tukom. Ostatné mäso si účastníci poľovačky delia
spoločne rovným dielom. Výnimka sa udeľuje, ak sa napríklad
poľovník dožíva významného životného jubilea, pripravuje väčšiu
rodinnú slávnosť, svadbu a podobne. V takýchto prípadoch sa už pri
plánoch lovu vopred určí, v akom období si daná osoba má právo
uloviť zviera, z ktorého mäso patrí práve jemu.
„Ja keď som mal päťdesiatku, tak som dostal diviačika si odstreliť.
Inokedy povieš: – potreboval by som diviaka, dievku vydávam. Tak ty
dostaneš prednostne lovecké právo, nech vedia, že boli u poľovníka na
svadbe“ (m. 1948).

Bourdieuov kultúrny a symbolický kapitál predstavuje
poľovnícka trofej, parohy, rohy, kly, kožušina. Trofej spĺňa niekoľko
funkcií. Funkciu emocionálnu, symbolickú, prestížnu, dekoratívnu,
súťaživú. Mnohé trofeje vypovedajú o šikovnosti poľovníka, mnohé
slúžia aj ako ostentatívna výpoveď životného štýlu, moci a peňazí
majiteľov, ktorí si nimi zdobia interiéry chát, domov i kancelárií.
V poslednom období poľovačka predstavuje výrazný sociálny
i ekonomický kapitál (komerčnú aktivitu). Môžu si ju kúpiť jednotlivci,
ktorí si na ňu pozvú svojich známych, obchodných partnerov
a podobne, od ktorých sa väčšinou očakáva reciprocita. Reciprocita na
základe druhu kapitálu, ktorý vlastnia. Komerčná poľovačka spĺňa
veľké množstvo funkcií: ekonomickú, komerčnú, spoločensko‐
zábavnú, športovú, zberateľskú, prestížnu, utilitárnu, recipročnú,
socializačnú, komunikačnú, symbolickú. A keďže sa každá poľovačka
musí konať v súlade s predpismi Poľovníckeho poriadku Slovenského
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poľovníckeho zväzu, nedá sa jej uprieť ani funkcia ochranársko‐
ekologická.
Technická univerzita spoločne s Vysokoškolským lesníckym
podnikom (VŠLP) pravidelne zabezpečujú a pripravujú chovateľské
prehliadky a výstavy poľovníckych trofejí a zhodov z účelových
poľovných revírov vo VŠLP. Organizujú semináre na vyhodnotenie
chovu a lovu zveri. Zároveň podporujú činnosť poľovníckeho krúžku,
krúžku lesničiarov, kynológov a podieľajú sa na tradičných
„Univerzitných dní sv. Huberta vo Zvolene“, na ktoré má prístup
nielen odborná lesnícka verejnosť, ale celé urbánne spoločenstvo.

2.2. Organizácia rodinného života
Človek ↔ profesia ↔ rodina
Teoretické východiská
Tak ako sa počas historického vývoja pod vplyvom
technologických, ekonomických, informačno‐kultúrnych i politických
determinantov menil charakter práce i zamestnania, menila sa aj
intenzita vplyvu profesie na rodinu a rodinný život.
Vychádzajúc z historickej antropológie, v 17. a 18. storočí boli
spoločnosťou za menejcenných považovaní tí jednotlivci, ktorí síce
pracovali, ale nemali vlastnú domácnosť. V protiklade k tomu
najvyššie bola hodnotená eventualita, ak mohol človek dobre
a bezstarostne žiť bez toho, aby vykonával nejakú prácu.
V súčasnosti sa indikátory posudzovania sociálneho statusu
výrazne zmenili. Kým „v minulosti sa spoločenský úspech prejavoval
vzostupom, vážnosťou celej domácnosti, v súčasnosti býva často
práve rodina prvou obeťou snahy jedného alebo obidvoch partnerov
dosiahnuť výraznejší spoločenský úspech“ [KELLER 1992: 62 – 63].
V tradičných spoločnostiach bola práca súčasťou domácností.
Vykonávala sa priamo v súčinnosti s rodinnými príslušníkmi
i v priestoroch domu. Vo väčšine rodín boli deti počas svojho rastu
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a dospievania priamo dennodenne konfrontované s profesiou otca.
Profesijné vzdelanie – jeho kognitívna materiálna časť (nástroje,
vybavenie dielne a podobne) sa odovzdávalo z generácie na
generáciu, a to najmä synom, ktorí zvyčajne profesiu otca dedili.
K oddeleniu pracovného a rodinného života dochádza
v období, keď sa ekonomická produkcia vyčlenila od domácnosti a keď
si výrobná činnosť vyžadovala účasť zamestnanca (väčšinou manžela –
otca) mimo domácnosti. Táto zmena, presun práce ekonomických
aktivít do tovární, dielní a kancelárií mimo domova si vyžadovala
potrebu zladiť nové záväzky, povinnosti i samotnú organizáciu
rodinného života. S touto skutočnosťou zároveň dochádza aj
k prehodnoteniu rodinných rolí, pozícií a povinností, ktoré v čase
neprítomnosti (väčšinou) muža musela doma i na verejnosti zastávať
a zabezpečovať žena – manželka. Ďalšou premenou, ktorá výrazne
zasiahla do rodín a chodu domácností, bolo najmä obdobie po
vypuknutí druhej svetovej vojny, keď došlo k masívnemu nástupu
a zapájaniu žien na pracovný trh. Slovenská republika patrí medzi
krajiny, v ktorých od päťdesiatych rokov 20. storočia pretrváva veľmi
vysoká úroveň participácie žien na pracovnom trhu, čo vychádzalo
z ideologických propagácií komunistického režimu – práva
a povinnosti pracovať pre každého.
V dnešnej dobe je menej takých dedičných povolaní a profesií,
ktoré by vyžadovali vstupný kapitál vo forme materiálneho dedičstva
(napríklad vybavená dielňa, obchod). Vo väčšine prípadov je dnes
sociálna a ekonomická situácia závislá od stupňa dosiahnutého
vzdelania. Ekonomický kapitál v súčasnosti už nie je taký významný
a svoje miesto prenecháva kapitálu kultúrnemu [BOURDIEU 1998;
MONTOUSSÉ – RENOUARD 2005; McROBBIE 2005].
Práca, charakter profesie, jej druh, časová náročnosť
i pracovná mobilita dávajú každodennému životu poriadok, podľa
ktorého sa potom zosúlaďujú iné činnosti a sféry, napríklad súkromný
život, trávenie voľného času a podobne. Rodiny sú podľa Fukuyamu,
podobne ako aj u Bourdieua, zvyčajne aj významným zdrojom
sociálneho kapitálu, ktorý spočíva v budovaní, vytváraní a využívaní
siete vzájomných vzťahov a kontaktov. Kooperácia v rámci rodiny
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uľahčuje výchovu detí, chod domácnosti i skĺbenie profesijných
a rodinných povinností [FUKUYAMA 2005].

2.2.1. Miesto bývania
Charakteristickým znakom rodiny je príbuzenská sústava
i vykonávanie mnohých osobných a sociálnych funkcií, napríklad
fyzická a sociálna starostlivosť, kontrolná funkcia výberu povolania,
partnera, konfesionálnej či politickej orientácie, ekonomická funkcia
a určitá forma rezidencie [GEIST 1992]. V medzivojnovom období
majetok a profesia podmieňovali miesto jednotlivca v spoločenstve
a jeho územné začlenenie v rámci mestského priestoru.
Priestor i forma rezidencie jednotlivých rodín je významným
vonkajším statusovým znakom. Verejné i súkromné priestory mesta,
ich funkcie sa pod vplyvom mnohých determinantov (politických,
ekonomických, hospodárskych a kultúrnych) menili.

Socioprofesijná skupina: železničiari
Železničiari v medzivojnovom období aj navonok prezentovali
svoje postavenie umiestnením domu v centre mesta, v jeho okolí
alebo na odľahlejších uliciach. Vzhľadom na pracovné zaradenie muža
– otca rodiny sa bývanie jednotlivých zamestnancov železníc
navzájom odlišovalo. V iných častiach mesta žili a bývali železničiarski
robotníci, v iných častiach úradníci. Obytnou zónou vo Zvolene, ktorá
sa spája s miestom bývania železničiarov, je železničiarska kolónia,
ktorá sa budovala postupne pri dnešnej nákladnej stanici – „starej
stanici“.
Vo Zvolene už v r. 1920 vzniklo Všeobecné stavebné družstvo
československých železničných zamestnancov Jednota, ktoré malo
povolenie na stavbu typizovaných rodinných domov. Pri dnešnej
starej stanici sa postupne vybudovala železničiarska kolónia. 102

Pojem železničiarska kolónia je Zvolenčanom známy aj v súčasnosti. Ešte stále v okolí
starej stanice (dnešná Nákladná stanica) bývajú starší železničiari. V súčasnosti je tento
102
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Pôvodne boli budované menšie rodinné domčeky so záhradkou
a studňou. 103 V železničiarskej kolónii boli okrem domčekov
postavené aj „dlhé baraky“, v ktorých každú jednu izbu s kuchyňou
vlastnila iná rodina. Tieto baraky obývali väčšinou len radoví, výkonní
zamestnanci železníc so svojimi rodinami. Do konca roku 1926 sa
postavilo celkom 74 rodinných domkov.
„Stanica so stále rušnou Jesenského ulicou tvorila jeden z hlavných
mestských ťahov, ale hneď vedľa koľajiska osobného nástupišťa vládla idyla,
obyvatelia sa tu od jari do jesene vŕtali v záhradách (záhradné kolónie vtedy
neboli). Len denný a nočný staničný ruch rušil pokoj a pripomínal obyvateľom
štvrte, že žijú v meste“ [Kraus 1995: 6].

S určitým pracovným zaradením na železnici sa spájalo aj
získanie služobného bytu. Išlo napríklad o prednostov stanice, ktorí
kedysi bývali v bytoch na stanici.
„Tam na stanici boli krásne, veľké panské byty. Prechádzalo sa
z jednej izby do druhej, vysoké múry. Muškáty mali v oknách, ale potom sa to
už všetko zničilo. Potom tam už býval kde – kto, len prednostovia už nie.
Každý sa ťahal potom do svojho“ (ž. 1926).

Okrem staničných bytov boli popri tratiach postavené aj
strážne „domky“. Bývali v nich tí zamestnanci, ktorí robili
pochôdzkarov po trati. Ich povinnosťou bolo každý deň urobiť
pochôdzku, nahlásiť nedostatky, poškodenia trate a podobne. Je
pochopiteľné, že takíto zamestnanci nemohli dennodenne dochádzať
na svoj traťový úsek a kontrolovať ho. Strážne „domky“ obývali so
svojimi rodinami, vlastnili malé hospodárstvo i záhradku.
„S rodinou som žil v strážnom domčeku a mal som na starosti
desaťkilometrový úsek s výhybkami, železničnými priechodmi, rampami.
Každá výhybka musela byť osvetlená, strojvodcovia ich poznali. Denne som
obišiel úsek, hlásil som najmenšiu poruchu. Beda, ak nie, to by mi dali! Veď
som mal na starosti cestujúcich. Jednou nohou v base. Ale pláca bola stála
a erár sa tiež pravidelne vyplácal. Okolo domu malé hospodárstvo. O to sa

priestor ale značne zdevastovaný, nakoľko sa sem prisťahovalo viacero rodín rómskeho
pôvodu.
103 Približne pred 20 rokmi domčeky zbúrali a na ich mieste postavili paneláky.
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starala žena. Mal som päť detí, všetky doštudovali stredné a vysoké školy.
V zime som vymrzol a na jar zmokol“ [KRAUS c. d. 1995: 39].

Železničná správa vo Zvolene postavila taktiež pri stanici
nájomný dvojdom. Pri súpise štátnych bytov v meste Zvolene,
vykonanom k 12. 12. 1925, z 307 bytov bolo 246 železničných,
obývaných železničiarmi v činnej službe, dôchodcami, prípadne
pozostalými [KMEŤ ev. č. 12 721].
V roku 1937 boli vo Zvolene postavené v železničiarskej kolónii
ďalšie, nové a väčšie rodinné domčeky. 104
Vo Zvolene na železnici pracovali aj obyvatelia blízkych dedín –
Môťová, Lieskovec, Zolná, Rybáre, Hájniky, Budča, Zvolenská Slatina.
Z odľahlejších lazov a obcí boli záujemcovia o prácu na železnici
prijímaní len výnimočne, nakoľko by vznikol problém s dochádzaním.
Každý oneskorený príchod do zamestnania bez ohľadu na to, či bol
zavinený zamestnancom, alebo meškaním vlaku, musel byť nahradený
prácou po pracovnej dobe.
Už pri prijímaní do zamestnania na železnici sa povoľovalo
bývanie mimo Zvolena len pod podmienkou, že zamestnanec bude do
práce chodiť včas bez ohľadu na príchody vlakov. To bolo prísne
kontrolované a dodržiavané. Zamestnanci zo vzdialenejších obcí
vyriešili situáciu tak, že si prihlásili trvalý pobyt u niektorého kolegu
a do práce dochádzali, prespávali u známych, prípadne na stanici. 105
„Starí zvolenskí železničiari“ bývali prevažne vo svojich
vlastných domoch. A väčšina z nich vlastnila tiež malé záhumienky, no
tie sa nachádzali na kraji mesta, prípadne za mestom. Vo svojich
„Republikánski železničiari rozhodli sa postaviť kolóniu rodinných domkov vo Zvolene. Dňa
18. mája t. r. bolo ustanovené družstvo pre postavenie rodinných domkov s úmyslom využiť
výhod stavebného zákona z roku 1936. Predsedom družstva bol zvolený Ján Kulich zo
Zvolena… Domky budú jedno-, dvoj- a trojizbové. Firmy Mandys, Novák a Wiesner zo Zvolena
boly vyzvané, aby podali svoje nabídky pre prevádzanie týchto stavieb do 12. júna t. r.
Družstvo chce prikročiť k stavbe týchto rodinných domkov ešte tohto roku koncom júna“
[Stredoslovenské noviny, 17. 4. 1936, s. 4].
105 Stávalo sa, že zamestnanci, aby boli ráno v službe, dochádzali do Zvolena už poslednými
vlakmi po polnoci a zvyšok času strávili v čakárni železničnej stanice. Pred 2. svetovou vojnou
železnice prenajali pri stanici v hoteli Štromf jednu miestnosť, ktorá slúžila pre týchto
zamestnancov ako nocľaháreň.
104
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mestských domácich dvoroch nechovali žiadne domáce zvieratá. Ak
áno, bol im vyhradený priestor za domom. V porovnaní so
železničiarmi z blízkych dedín sa však hospodárstvu venovali oveľa
menej.
„Starý otec veľmi dbal, aby doma bolo pekne. Aj vo dvore. Tam mali
čajové ruže pekne obstrihané, mali lehátka, tam sa posedávalo. V dvore
studňa. Dvor bol pekne upravený, lebo nebolo zvykom, aby sa v dvore hydina
chovala. Len tak úplne vzadu a väčšinou len sliepky. To bol taký veľký dom.
Mali aj políčko, ale to až na Rákoši“ (ž. 1938).

Po druhej svetovej vojne bol v meste nedostatok bytov.
Železničiari získali povolenie na stavbu obytných domov v uliciach
okolo stanice i na stavbu domov na sídlisku Podborová. Tu vznikla celá
štvrť železničiarskych rodinných domkov. Spomínaná štvrť existuje aj
v súčasnosti. Pôvodný architektonický vzhľad má už len niekoľko
domov, pretože noví majitelia si ich nadstavujú, rozširujú
a prispôsobujú novým nárokom na bývanie.

Socioprofesijná skupina: lesníci, drevári
Vysoká škola lesnícka a drevárska bola presťahovaná do
Zvolena v lete v roku 1952 a provizórne bola umiestnená v budove
bývalého gymnázia na Ulici T. G. Masaryla. Problémy, ktoré súviseli
s presťahovaním školy, sa týkali nielen vyriešenia dispozícií
vyučovacích priestorov, zriadenia viacúčelových zariadení, ale
vzťahovali sa aj na ubytovacie kapacity pre študentov a pedagógov.
Byty pre pedagogických pracovníkov – lesníkov, drevárov, ako
aj ďalších pracovníkov boli zabezpečené za pomoci MsNV vo Zvolene,
Štátnych lesov, Lesprojektu a drevospracujúceho podniku Bučina,
ktoré prepustili svoje byty pre potreby VŠLD [PRIESOL 1977]. Pre
slobodných asistentov bola postavená provizórna slobodáreň, mnohí
však prespávali v školských kabinetoch. Kapacitne ubytovanie
nepostačovalo, a tak mnohí jednotlivci, ako aj celé rodiny
v počiatočnom období formovania odborného lesníctva vo Zvolene
bývali v podnájmoch. Respondenti i napriek vtedajšej zložitej situácii
poukazovali na skutočnosť, že išlo o počiatky 60. rokov a problémy
s ubytovaním sa im v tom čase nezdali existenčné. Následne sa začala
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výstavba bytoviek na Štúrovej ulici 106 , neskôr na Ulici Kimovskej.
Postupne sa vo Zvolene vybudoval a vytvoril kompaktný rezidenčný
priestor pre lesníkov a drevárov, zamestnancov školy, Lesoprojektu
i pre študentov.
„To bola ešte tá eufória z budovania povojnového štátu. Býval som
v dvoch rodinách. Najprv u rodiny v župných domoch..., keď som sa oženil,
ešte jeden rok som býval u môjho kolegu a oni čakali ďalšie dieťa. Viete si
predstaviť, aké to boli úžasné vzťahy, keď sme mali len jednu izbičku u nich
k dispozícii a dokázali sme sa tolerovať...“ (m. 1928).
„Postavili sme bytovku, potom ďalšiu bytovku, takže sme postavili 40
bytov. 40 lesníkov dostalo byty. Hneď bola lepšia situácia. Postavili sme si to
svojpomocne. Ráno už o štvrtej sme boli v tehelni a nakladali sme na
vétriesku tehly. O šiestej už bola zložená a od siedmej som už bol v práci“
(m. 1938).

V súčasnosti sa areál okolo TU a starého internátu stále spája
s miestom lesníkov a drevárov, hoci mladí lesníci a drevári bývajú
v rôznych častiach mesta v závislosti od toho, kde si svoj byt zakúpili,
prípadne prenajali.
I napriek tomu, že sa priestor a samotné urbánne prostredie
rokmi pozmenilo, v mentálnej pamäti Zvolenčanov sa priestory mesta
okolo starej železničnej stanice doteraz spájajú so železničiarskou
kolóniou a priestor v okolí TU a „starého“ internátu s lesníkmi
a drevármi.
Výstavba budov dôležitých pre rozvoj a existenciu určitej
profesie, vytváranie bytových priestorov, sústava technickej
a sociálnej infraštruktúry, to sú všetko znaky antropogénneho tlaku na
priestory mesta.
Rozvoj mesta Zvolena a jeho urbanizáciu je potrebné ponímať
štrukturálne, pretože v meste sú vytvorené priestory štruktúrované
profesiou (železničné stanice, dielne, železničiarska kolónia, TU,
Štátny lesný podnik, Ústav ekológie lesa, Arborétum...),
voľnočasovými priestormi (štadióny, plaváreň, ihriská...), kultúrnymi
a vzdelávacími inštitúciami (divadlo, kino, školy, knižnice), úradmi
106

Prvá bytovka bola dokončená v roku 1954, ďalšia v 1956 a tretia v 1958 roku.
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a podobne. Zároveň je vhodné upozorniť aj na sociálne prostredie,
teda na vplyv sociálnej skupiny na charakter priestoru. Ľudské
kontakty, činnosti, kultúrne prejavy sa odrážajú v mikropriestore
mesta a plnia funkciu akulturácie a demonštrovania kultúrnych
a spoločenských hodnôt (rôzne kultúrne, spoločenské a športové
aktivity, vzájomné susedské kontakty a spoločné trávenie voľného
času).
Vytvorenie
pracovných
príležitostí,
formovanie
socioprofesijných skupín a profesijné zameranie obyvateľov vplýva na
urbanizovaný priestor, pričom vytvára aj špecifickú štruktúru a kultúru
miest s charakteristickou atmosférou, príznačnými sídliskami, ulicami,
dvormi a zákutiami. Tieto verejné priestory slúžia aj na stretávanie,
relaxáciu a komunikáciu dospelých obyvateľov i detí. Prejavy
subkultúry do značnej miery určujú význam predmetového, osobného
i sociokultúrneho prostredia. Aj preto je priestor mesta Zvolena
svojím vzhľadom, štruktúrou, funkciou determinovaný ako mesto
železničiarske a lesnícke.

Socioprofesijná skupina: piloti bojových lietadiel
Profesia vojenského profesionála je špecifiká tým, že je
ovplyvnená určitými objektívnymi faktormi, medzi ktoré možno
s určitosťou zaradiť aj nutnosť pôsobiť tam, kde je potrebné
vykonávať vojenskú profesionálnu službu, teda v mieste posádky.
Miestom posádky je len vo veľmi výnimočných prípadoch aj miesto
pôvodného bydliska vojaka.
S uvedenou skutočnosťou súvisia aj problémy spojené
s pomerne vysokou frekvenciou mobility, so získaním bytu, čo výrazne
ovplyvňuje rodinný život, manželské a rodinné stratégie vojakov a ich
najbližších – manželiek i detí.
V období ČSSR boli slovenskí piloti po absolvovaní vysokej
školy umiestňovaní na letecké základne do Čiech a na Moravu. Ich
životné stratégie sa podriaďovali funkčnému zaradeniu k príslušnému
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bojovému útvaru. Do miesta posádky prichádzali so svojimi
manželkami a deťmi a snažili sa budovať si svoj domov. 107
S vybudovaním leteckej základne na Sliači súvisel aj problém
ubytovania pilotov a ostatných vojakov z povolania zabezpečujúcich
servis a obsluhu leteckej základne. V posádke Sliač a Zvolen nebol
dostatok bytových kapacít, a tak sa pre vojakov (zo vzdušných
i pozemných síl), ktorí prišli z ČR, prerábali byty, ktoré zostali po
vojakoch Červenej armády ZSSR na Sliači a vo Zvolene. Tieto byty boli
v dezolátnom stave. Okrem toho, že ich priestorové riešenie
nezodpovedalo našim štandardným bytovým nárokom, boli pred
odchodom vojakov do Sovietskeho zväzu úplne zdevastované
a zničené.
Sídliská a paneláky, v ktorých bývajú vojaci profesionáli,
nazývajú členovia urbánneho spoločenstva jednoducho ako vojenské,
prípadne letecké (na Sliači). Obyvatelia mesta vedia, ktoré paneláky
patria Armáde SR, a v súčasnosti sú spájané najmä so skutočnosťou,
že byty boli vojakom pridelené bezplatne.
V armádach krajín 108 NATO a USA sú služobné vojenské byty
alebo domy dôstojníkov prideľované v závislosti od funkcie
a hodnosti. Na rozdiel od pomerov na Slovensku (a bývalých
socialistických štátov) sú tieto ubytovania nadštandardné a tvoria
separovanú komunitu vo vnútri konkrétnej posádky. Na Slovensku
byty aj vyšších dôstojníkov patria do mestskej štruktúry, sídliskovej
zástavby bez vonkajších hraníc a statusového vymedzenia.
Vychádzajúc z organizačnej schémy vzdušných síl, letecké
základne sa nachádzajú na Sliači, v Prešove a v Kuchyni. Vo Zvolene
sídli Veliteľstvo vzdušných síl, ktorého sídlo je skoro v centre mesta,
a tak s mužmi i ženami v uniformách sa urbánne spoločenstvo môže
bežne stretávať na mestských verejných priestranstvách.

Ako táto skutočnosť vplývala na rodinný život, poukazujem bližšie na s. 192.
V krajinách, ktoré boli pôvodnými členmi NATO – pred vstupom krajín z bývalého
socialistického bloku.
107
108
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2.2.2. Výber partnera, partnerský život a život v rodine
Skúsenosti z výskumov dokazujú, že rozdelenie na súkromné
a verejné, súkromné a pracovné, rodinné a pracovné nie je
jednoznačné. A nie je jednoznačné najmä v súčasnosti, keď sa sociálny
status výraznejšie odvíja od pracovnej pozície ako od rodinných väzieb
[KELLER 1992]. Aj vzťahy, ktoré má jednotlivec v rodine a ktoré
súčasný americký „familizmus“ hodnotí ako útočisko pred napätím
a neosobnosťou vonkajšieho sveta [Berger 1991], sú previazané
s profesiou, pretože svet práce formuje a ovplyvňuje vytváranie,
budovanie i napĺňanie životných štýlov a stratégií v spojitosti
s rodinou, rodinným životom, domácnosťou, partnerskými,
manželskými a rodičovskými vzťahmi.
Na rozdiel od tradičného modelu, keď muž podriaďoval svoj
život práci a žena požiadavkám rodiny, ako to ukázali výskumy
z medzivojnového obdobia medzi členmi socioprofesijnej skupiny
železničiarov a ich príbuznými, v súčasnosti sa obidve pohlavia usilujú
o profesijné ambície. Nie je to len z dôvodov ekonomického
zabezpečenia, hoci väčšina domácností je závislá od platov obidvoch
partnerov. V tradičných rodinách sa sociálny status odvíjal od rodiny,
a to najmä od otca živiteľa, nakoľko ženy v medzivojnovom období
boli len ojedinele v pracovnom procese.
Nutnosť koordinovať pracovný a rodinný život v súčasnosti
predstavuje každodennú realitu všetkých pracujúcich žien a mužov.
Previazanosť práce a rodiny je obojstranná. Spôsoby a stratégie,
akými si sociálni aktéri organizujú svoj profesijný, súkromný
partnerský a rodinný život, súvisia s predstavami jednotlivca o svojom
živote, ktorý zahrňuje všetky tieto stránky, ktoré sa navzájom
ovplyvňujú.
Sociologické výskumy profesijne aktívnych žien a mužov, ich
rodinných vzťahov a pracovných podmienok ukázali, že kombinácia
rodiny a práce je pre väčšinu z nich životnou stratégiou [ČERMÁKOVÁ
a kol. 2002; KŘÍŽKOVÁ 2002, 2002a, 2002b, 2004, 2005, 2005a 2005b;
KŘÍŽKOVÁ – HAŠKOVÁ 2003; HAŠKOVÁ – KŘÍŽKOVÁ 2002, HAŠKOVÁ –
LINKOVÁ 2002].

171

Socioprofesijné skupiny v urbánnom prostredí

Hoci manželstvo a rodičovstvo zasahujú do profesijnej dráhy
obidvoch partnerov, profesijnú i súkromnú sféru žien ovplyvňujú
výraznejšie. Sociológ Alan poukazuje na skutočnosť, že ambície žien
bývajú už v anticipačnej fáze štruktúrované inak ako u mužov. Plány,
ambície a stratégie žien sú oveľa širšie a uberajú sa dvoma smermi.
Zahŕňajú anticipáciu vlastnej životnej dráhy, a to v oboch centrálnych
líniách, pracovnej i rodinnej, a zároveň zahrňujú aj anticipáciu
profesijnej dráhy manžela. U manžela rodinná línia i profesijná dráha
manželky zostáva len okrajovou záležitosťou, ktorú by bolo potrebné
brať do úvah pri plánovaní si svojej profesijnej dráhy [ALAN 1989].
Švédske výskumy Leiulfsrudovej a Woodwardovej dospeli
k záveru, že profesia manželov sa odráža aj v konkrétnom napĺňaní
obsahov rolí mužov a žien v rodinnom a rodičovskom živote. Deľba
práce v rodine, postoje k výchove detí sa líšia od charakteru
vykonávanej práce. Švédske sociologičky uvádzajú príklady, že
v triedne homogénnych rodinách zostáva s chorým dieťaťom doma
vždy žena. V rodinách heterogénnych je to ten z páru, ktorý vykonáva
robotnícke povolanie, a to bez ohľadu na pohlavie [citované podľa
ŠANDEROVÁ 1999: 24].
Vykonávaná profesia a dosiahnuté vzdelanie v súčasnosti
patria k mnohým stálym faktorom ovplyvňujúcim aj výber partnera.
V súvislosti s výberom partnera je možné hovoriť napríklad
o podobnosti socioprofesijnej (medzi manželmi vykonávajúcimi
podobné povolanie) či o analógii kultúrnej (manželia s porovnateľným
vzdelaním alebo záujmami).
V súčasnosti rozhodujúcim faktorom úvah o manželstve už nie
je tak často sociálny pôvod, ale skôr to, aké vzdelanie budúci manželia
dosiahli. Sociálni a kultúrni antropológovia vysvetľujú tieto
skutočnosti na základe „pravdepodobnosti“ a „stratégie“. Do tohto
prúdu patria aj Bourdieuove analýzy, na základe ktorých si jedinec vo
väčšine prípadov nevedome vyberá partnera, ktorý má k dispozícií
rovnaký typ kapitálu ako on sám. Podobnosť výberu býva
vysvetľovaná tým, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa jedinec
stretne s niekým, kto je mu sociálne blízky. K výberu partnera totiž
najčastejšie dochádza počas štúdia, zábavy alebo v zamestnaní a vzťah
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sa rodí z hodnôt, záľub a zdieľaných schopností. 109 Zároveň sa
nositelia iného množstva a druhu kapitálu vlastne ani nemajú kde
stretnúť. Manželstvu podobnému kultúrne i sociálne dávajú ľudia
prednosť tiež z opatrnosti, predchádzaním problémov vyplývajúcich
z kultúrnych rozdielov medzi manželmi a ich rodinami, ktorí žijú
odlišným životným štýlom [BOURDIEU 1986, 1998; McROBBIE 2005;
MONTOUSSÉ – RENOUARD 2005].
Rodina železničiara
Na konci 19. storočia sa uzavretie manželstva na železnici
nebralo len ako súkromná záležitosť, ale na uzavretie sobáša dávalo
povolenie samotné riaditeľstvo železníc. Budúca nevesta musela
predložiť „vysvedčenie zachovalosti“. Sobáš a k nemu viažuce sa nové
sociálne výhody vyplývajúce z Penzijného fondu museli byť vedením
železnice schválené. V prípade neuposlúchnutia a svojvoľného
uzavretia manželstva mohol byť zamestnanec zo služieb na železnici aj
prepustený. Povinnosť žiadať povolenie na uzavretie sobáša bola
zrušená až 20. 4. 1912 [DIVIŠ 1989].
Muži zamestnaní na železnici, navyše ak už mali pridelenú
definitívu, predstavovali pre mladé Zvolenčanky „dobrú partiu“. Aj
rodičia dievčat kladne hodnotili najmä fakt, že ich dcéry budú mať
prostredníctvom zamestnania svojho manžela určité sociálne istoty
a na základe stáleho príjmu a dôchodku bude o ne a o ich deti
finančne postarané.
„Bolo dobré, vziať si železničiara. To nás chceli, no pravdaže nás
chceli“ (m. 1911).
„To bolo veľmi vítané byť železničiarom. Dievčatá sa o nás zaujímali.
To viete, keď mal stabilné zamestnanie, už sa mohol ženiť, už mal istotu“
(m. 1912).
„Jój keď som bol mladý, mňa si ženy celkom vyberali. Aj som mal
peňazí, aj som mohol ísť tam, ísť tam, hrával som v kapele...“ (m. 1903).
V 20. rokoch 20.storočia sa na plesoch stretávali 2/3 budúcich manželov, v 70. rokoch to
bola už iba tretina. V súčasnosti sa budúci partneri stretávajú častejšie v práci, v škole či pri
voľnočasových aktivitách [MONTOUSSÉ – RENOUARD 2005: 288].
109
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„... železničiar mal definitívu, o ženu, o deti sa vedel postarať“
(ž. 1926).

Vzájomné vzťahy mladých však vznikali a uzatvárali sa len na
približne rovnakej sociálnej úrovni. Takže aj železničiar si podľa svojho
postavenia v práci hľadal primeranú partiu pre seba. Často manželstvo
uzatvorili mladí ľudia zo železničiarskych rodín. Vyššie sociálne
postavenie sa verejne manifestovalo aj väčším venom. Dcéry
železničných úradníkov pri vstupe do manželstva prinášali do novej
domácnosti napríklad nábytok.
„Náš starý otec za to, že bol vyššie postavený, dal obom dcéram
urobiť nábytok z orechového dreva do všetkých miestností. Celý nábytok dal
vyhotoviť u Figušov. To bola vo Zvolene nábytkárska firma“ (ž. 1938).

Železničiari boli organizátormi mnohých kultúrnych
i športových podujatí, na ktorých sa zúčastňovali aj mladé slečny, čím
bol tiež vytvorený priestor na vzájomné zoznámenia sa.
„... osudová Borová hora. Tam už oddávna robili železničiari zábavy.
Tam sme sa spoznali aj tak, že ako zasnúbili. Ja som bola dievča veľmi mladé.
Viete, železničiarska zábava bola a spolu sme tancovali. A boli tam maškary
policajti a oni nás spolu zajali. Museli sme ísť k pokladni a tam nám dali
akože obrúčky. Dali nám vypiť štamprlíčok. Tak tam to bolo naše prvé skoro
zasnúbenie“ (ž. 1929).

Muži uzatvárali manželstvá väčšinou až po získaní definitívy.
Mnohí tridsať‐ i viacroční. Ženy boli oveľa mladšie a medzi partnermi
býval väčší vekový rozdiel. K rozvodom nedochádzalo. Ak aj boli
v manželstve problémy, práve od manželky sa očakávalo, že sa
prispôsobí, bude tolerantná a chod domácnosti bude viesť
nepretržite.
„Ja som mal ženy vždy veľmi rád. Vždy som niečo mal so ženami
rozrobené. Moja žena tá bola vždy len nahnevaná...“ (m. 1903).

Ženy – manželky boli zamestnané len veľmi výnimočne. Aj
v prípade, že ako slobodné pracovali, po uzavretí manželstva ostali
doma a boli úplne vylúčené z pracovného procesu. Mnohé boli
vzdelané. Vyštudovali dievčenské školy, učiteľské ústavy, ale
spoločenská konvencia i mužská hrdosť a nadradenosť nedovoľovali
ženám realizovať sa v zamestnaní. Celkove to však hodnotili kladne
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a vôbec sa nad tým ani nepozastavovali. Práve naopak, boli s tým
úplne stotožnení.
„Nechodili ženy do roboty, to sa nepatrilo. Boli doma, starali sa
o domácnosť, o muža. To chlap sa postaral o rodinu. To až tak po vojne taká
módnosť, že ženy išli do roboty“ (m. 1903).
„Ženy sa nezamestnávali. Môj muž nechcel, aby som robila, len aby
som doma bola. Až keď syn išiel na vysokú, šla som robiť. Jemu sa to smrti
rovnalo“ (ž. 1909).
„Ženy nechodili do práce. Tam na železnici bola dokonca podmienka,
že zamestnaný bude iba muž. Keď sa žena vydala za železničiara a predtým
robila, automaticky odchádzala domov“ (m. 1935).
„A bolo vtedy ešte tak, že rušňovodič, keď sa oženil, tak si mal ženu
vychovať. Aj mamina bola dlho domáca. Ako domáca si robila školu
ekonómiu a potom len išla robiť, neskoro“ (m. 1921).
„To pravdaže ženy nerobili. Na chlapa, keď mu žena robila, len tak
vraveli – no, ten si ženu nevychová. To bola hanba“ (ž. 1929).
„Keď mal muž vyššie vzdelanie, tak bolo pod jeho úroveň, aby jeho
žena robila“ (ž. 1938).

V medzivojnovom období v mestskom prostredí prevažovali
patriarchálne vzťahy. A to aj napriek tomu, že toto obdobie už
naznačuje smerovanie prechodu z patriarchálnych k partnerským
vzťahom s možnosťou zastúpenia oboch partnerov [DARULOVÁ 2002].
Každodenná výchova detí, starostlivosť o vedenie domácnosti,
nákupy, to všetko bolo ženskou záležitosťou. Veľa zamestnancov na
železnici pracovalo na turnusy, cestovali a často trávili čas mimo
svojho domova. A tak v neprítomnosti manželov ich v mnohých
prípadoch zastupovali manželky a vybavovali aj neodkladné úradné
veci. Ženy železničiarov boli teda určitým spôsobom samostatné
a niesli zodpovednosť za rodinu a domácnosť. Ale podstatné, vážne
rozhodnutia žena nerobila sama. Ak to situácia dovoľovala, na
manžela radšej počkala. Pri riešení závažných problémov, situácií bol
to vždy muž, ktorý mal hlavné, rozhodujúce slovo, a to nielen pri
výchove detí. Manžel – otec bol autoritou, ktorému sa rodina
prispôsobovala.
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„Stará mama bola poslušná. Zrejme nebola zvyknutá svoju mienku
presadzovať. To, čo povedal starý otec, o tom sa nediskutovalo. Ale vždy sa
pekne k nej správal. Vždy ju pekne oslovoval – Janka a ona ho oslovovala –
Pali“ (ž. 1938).

Muži dávali manželkám peniaze na domácnosť, nákupy,
oblečenie, pre deti a na iné bežné rodinné výdavky. Ony s nimi museli
hospodáriť a vystačiť do ďalšej výplaty. Sporenie peňazí doma mala na
starosti žena. O sporenie väčšieho obnosu peňazí, prípadne ich
ukladanie do bánk, sa už postaral muž. Keďže ženy neboli zamestnané
a nie každý príjem manžela stačil na chod domácnosti, niektoré ženy si
privyrábali šitím alebo vyšívaním pre seba a iných v domácnosti.
Vedľajšie zdroje príjmov boli rôzne a ich potreba i spôsob získania
záviseli od ekonomického postavenia rodiny.
„Starí rodičia mali veľký dom. Náš byt a za ním bývali vtedy ešte dve
rodiny, ktorým to starí rodičia prenajímali. Tí sa občas prišli aj spýtať, či dačo
nepotrebujú pomôcť“ (ž. 1938).

O celú domácnosť sa starala žena sama. Väčšinou nemohla
počítať s pomocou manžela a ani ju vlastne neočakávala. Aj práca
v prídomových záhradkách bola ženskou záležitosťou. Ak to
postavenie manžela dovoľovalo, vypomáhali ženám v domácnosti
slúžky. V železničiarskych rodinách to však bolo skôr výnimočné.
Častejšie sa stávalo, že na vykonávanie určitej práce boli najímané
mladé dievčatá. Bola to pomoc pri malých deťoch, upratovaní
a podobne.
Rušňovodiči z prímestských častí a z blízkych dedín mali hlavné
slovo pri zabíjačkách. Vzájomná výpomoc medzi kolegami bola
samozrejmá a aj očakávaná. Za pomoc sa neplatilo, všetko sa
„odrábalo“, napríklad pri stavbe domu.
„Ja, keď som staval dom a povedal som, že potrebujem desať
brigádnikov, prišlo dvadsať a problém som mal iba s pálenkou“ (m. 1912).
„Môj muž bol dobrý. Ale nič mi doma nepomáhal. Na všetko som
bola sama. Len čo mi svokra pomohla. O deti som sa starala ja. Aj v záhradke
málo pomáhal. Pomáhal akurát kúriť. Stále len do roboty, domov sa chodil
len vyspať. Nakupovala som ja, to on nikdy nechodil. Ja som mala peniaze,
on mi dával výplatu a ja som gazdovala celý mesiac. O nič sa nestaral, len
aby bolo navarené“ (ž. 1909).
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„Často bol preč, čo som mala robiť. Sama som sa o deti starala,
sama som veci vybavovala. A keď prišiel domov, zasa len do
Rušňovodičského domova utekal...“ (ž. 1922).
„Starý otec bol taký mestský človek. Stará mama všetko len na trhu
nakupovala, aby to bolo zdravé, dobré. Na všetko si potrpel. Doma nerobil.
Jedine čo viem, že starý otec doma robil, piekol oblátky na Vianoce“
(m. 1938).
„Žena ťahala celú rodinu, domácnosť, dieťa, všetko. A tie noci, keď
som bola sama a on bol vonku. Aj keď bol syn malý, veľa som bola sama. To
bolo také samozrejmé, čo som mala robiť“ (ž. 1929).

Železničiari, ktorí bývali na dedinách, vlastnili oveľa väčšie
hospodárstva, s čím, samozrejme, súviselo, že ich pomoc pri
hospodárskych prácach bola neporovnateľne výraznejšia.
„Prišiel z roboty, unavený, nevyspaný a utekal ešte robiť do poľa“
(ž. 1929).

Každodenný bežný i sviatočný denný režim rodiny závisel od
toho, či bol manžel v službe alebo doma. Rodinné oslavy neboli veľmi
okázalé. K sviatočnejším patril len deň narodenia. Pracovné výročia,
prípadne odchod zamestnanca do dôchodku nebol dôvodom na
oslavu. Ani v práci, ani v rodinnom kruhu. Uvedené oslavy sa rozšírili
až po 2. svetovej vojne. V železničných dielňach sa netolerovalo pitie
alkoholických nápojov, ani organizovanie rodinných osláv (menín,
narodenín a podobne)“ [KMEŤ ev. č. 12 721].
Ak bol manžel doma, ráno celá rodina spolu raňajkovala. Pila
sa káva – melta, čaj. Jedlo sa čerstvé pečivo alebo chlieb s klobásou,
maslom. Muž odišiel do práce, matka vyprevadila deti do školy. Ak
boli ešte malé, ostali s ňou doma.
Dopoludnie bolo určené na vykonávanie domácich prác. Matka
s deťmi obedovali doma, muži (zamestnaní) domov na obed
nechodievali. Všetci spolu jedávali len vtedy, ak manžel nebol
v službe.
Ak bol manžel po práci, „dospával, doma sa motal“, prípadne
trávil svoj čas prechádzkami v meste, posedeniami s kamarátmi,
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návštevou pohostinských zariadení, partiou šachu či mariášu. Tí, ktorí
doma vlastnili väčšie hospodárstvo, pracovali.
Poobede sa ženy s deťmi prechádzali mestom, prípadne sa
príbuzné, rodinné priateľky navštevovali. Ženy samy, bez mužského
sprievodu do reštaurácie nechodili. Miestom ich stretávania bolo
mestské korzo, parky a samotná domácnosť.
Rodina večerala spoločne doma. Po večeri muži ešte
odchádzali do mesta na pivo, deti trávili čas s matkou, prípadne
s kamarátmi.
„Keď boli deti ešte malé, ostávala som s nimi doma. Dopoludnia sme
veľa bývali doma na dvore. Ja som robila tak kadečo, čo bolo treba a oni tam
sa hrávali. Až keď boli väčší, mali kamarátov z ulice. Obed som varila ja, ale
veľa sme dostávali od svokrovcov. Ráno som si doma robila a poobede som
chodila do mesta. Aj s kočíkom. Po korze, po parku...“ (ž. 1909).
„Suseda, čo mala tiež muža železničiara, mala také staré deti ako
my. Tak som spolu s ňou chodila na prechádzky do mesta. Mužov sme doma
nemali, tak sme si spolu pomáhali“ (ž. 1922).
„Ja som nerád bol doma. Vždy ma to len do mesta ťahalo. Žena sa
vždy hnevala. Aj dcéra sa hnevala. Ona je dobrá, šikovná, vyštudovaná
profesorka. Ale vždy tak ako žena, aj ona spievala. Chodieval som na skúšky
kapely a aj keď sme nemali, povedal som, že idem na skúšku a tak som
odišiel. Do krčmy som ale nechodil. To len tak vyjsť si, poobzerať, čo je nové“
(m. 1903).

Miestom rodinného stolovania bol stôl umiestnený v kuchyni,
prípadne v izbe. Každý člen domácnosti mal za stolom vyhradené
miesto. Za vrchom stola sedával vždy otec. V prípade otcovej
neprítomnosti ostalo jeho miesto prázdne, nik si naň nesadal. Ak bol
manžel služobne vzdialený, manželka jedla s deťmi, na neho s jedlom
nečakali. Muži v domácnosti nikdy nevarili a o prípravu jedál sa
nezaujímali. Považovali to za vyslovene ženskú prácu. Na peknom
a príjemnom stolovaní i dobrom jedle si ale zakladali.
„Žena už vedela, kedy prídem z roboty domov. Ona ma vždy čakala.
Ona to už všetko mala pripravené, navarené. Spolu sme si potom sadli za
stôl, deti museli byť doma a tak sme spolu jedli“ (m. 1912).
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„Keď prišiel domov z roboty v noci, tak mal jedlo pripravené. Vždy
mal jedlo pripravené. Už si ho len zohrial, alebo len tak ho mohol zjesť“
(ž. 1909).
„Varievalo sa tak, že napríklad bola polievka aj čužpajz (prívarok –
pozn. autora) a za tým ešte múčne jedlo. To nemohlo byť ako teraz, keď
varíme prívarok, už polievku nie. Stará mama piekla aj kysnuté koláče, aj
rezy. Káva taká ako teraz sa nepila. Skôr čokoláda alebo kakao. Čokoláda so
šľahačkou, to bolo v nedeľu. A na sobotu sa piekla bábovka“ (ž. 1938).

Počas sviatočných dní, ak to bolo možné, sa rodina snažila
prispôsobiť otcovej službe. V iných prípadoch jedávali sami, bez otca.
Po príchode z práce on potom síce konzumoval sviatočné jedlá, ktoré
mu manželka odložila, ale nemalo to už sviatočný charakter.
„Aj niekoľko dní bol preč. Samy sme boli. A tie sviatky. To ak išiel do
služby ráno na Štedrý deň, to sme boli doma samy. Len ja s deťmi. To bolo
smutné. Ale išiel aj tak, že nastupoval turnus večer, a to sme radšej večerali
už skoro poobede, len aby sme spolu boli“ (ž. 1922).
„Keď sa nám narodili deti, tak už bol na Vianoce skoro vždy doma.
Len párkrát čo nebol, lebo to dávali najprv tých, čo nemali deti. Na Silvestra
tiež bol v robote. Aj náš prvý Silvester bol tak, že on v robote a ja
u svokrovcov“ (ž. 1909).

Na spoločné rodinné obedy do reštaurácie sa nechodievalo ani
v nedeľu, ani pri významných sviatkoch. V areáli železničných dielní
bola pre zamestnancov už v roku 1900 vybudovaná sociálna jedáleň,
kde si bolo možné kúpiť teplú stravu. Jedáleň patrila dielňam a bola
určená pre všetkých dielenských zamestnancov. Na železničnej stanici
sa nachádzala staničná reštaurácia. Tá slúžila najmä širokej
cestovateľskej verejnosti. Na rozdiel od dielenskej bola staničná
reštaurácia súkromnou. Majiteľ, súkromná osoba, si ju mohol prenajať
na niekoľko rokov. Od neho záležalo, aké ceny a zľavy určí pre
zamestnancov železníc. Najesť sa v nej mohol ktorýkoľvek železničiar,
keď sa preukázal „režijnkou“. Tá ho oprávňovala na určitú zľavu pri
kúpe jedál a nápojov.
Aj napriek tomu, že boli vybudované stravovacie zariadenia
pre železničiarov, stravu do práce im každý deň pripravovali manželky.
Služby jedální využívali väčšinou len slobodní zamestnanci. Na obed
bola v železničných dielňach určená obedňajšia prestávka, ktorej
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začiatok i koniec sa ohlasoval trúbením – sirénou. Tým mužom, ktorí si
obed nezobrali so sebou, ho nosili do práce ich deti.
„Chlapci, ktorých otcovia robili v železničných dielňach na opravu
vagónov pri Môťovej, dennodenne a v každom počasí presne na minútu
donášali otcom obedy“ [ZELIENKA 1978: 177].

Vychádzajúc zo spomienok informátorov, práve obedňajšia
prestávka dávala priestor na vzájomnú komunikáciu i zábavu. Počas
nej sa viedli rozhovory na najrozmanitejšie témy, vraveli sa vtipy...
„... čertoviny sa vymýšľali. Veselo bolo. Vymývači mali ťažkú prácu.
A oni mali povolené doniesť si lieh. A vedeli si uvariť pálenku. Oni boli ako
čerti. Keď som bol ešte mladý, raz ma cez obed prišiel zavolať strojmajster.
Poďte, poďte teraz na jeden rušeň zistiť a rozhodnúť, čo s tým potrebujeme
robiť. A viedol ma k starej lokomotíve 412, čo už len niekde posunovala. Si
myslím, čo ten chce a už otváral dvere do kuchyne. To kde je rušňovodič
a kurič na mašine. A tam títo vymývači a tam už voňala pálenka, škvarky,
slaninka. Oni si na slaninke varili pálenku a zajedali, kto čo mal, čo komu
žena zabalila. Nemám rád mastné, horko‐ťažko som vypil za štamprlík...“
(m. 1915).

Keď mali železničiari turnus, manželky im zabalili stravu na
niekoľko dní. Jedlo si do práce nosili v kožených taškách s plochým
dnom a ohrievali ho priamo v rušni na peci.
„Mali také klasické tašky. Vždy som ho riadne nabalila. Tá taška bola
celá zodratá a nie jedna. Tam sa rajničky normálne spratali, všetko jedlo.
A to mi nebol problém. Vždy som sa ho spýtala – čo ti dám do roboty? Trošku
teľaciny, a to som mu guľáš urobila, alebo som mu do rajničky trošku fazuli
dala. Ale čo vždy musel mať, on na čiernej káve bol. Ale nie na takej zrnkovej,
ako teraz pijeme, ale na melte. A to pol litra som mu vždycky uvarila. To
potom po troche pil miesto vody“ (ž. 1929).
„To som mu vždy plnú tašku nakládla. Uvarila som mu jedlo, mäso,
klobásy, aj slaniny, mlieka. To si zohrial na mašine, na šmaľci. To aj na dva
dni, keď mal cesty, som ho vybalila a to tak, aby sa jedlo nepokazilo. Aj to, aj
to zabaliť“ (ž. 1909).

Manželky železničiarov prežívali najťažšie chvíle, keď boli
doma samy. Mužov odprevádzali do práce v ktorúkoľvek hodinu bez
ohľadu na deň v týždni. Pociťovali strach, nevedeli, či sa niečo cestou
nestane, či ich manželia prídu domov načas a v poriadku.
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„Vždy som ho vyprevádzala. Aj okno som vždy otvorila a dívala sa,
kým ulicou prešiel. Bála som sa. Aj veľakrát som sa vyplakala, keď bol preč
a nechodil aj dva dni domov, či sa mu dačo nestalo. Nebolo nikdy isté, či sa
v poriadku domov vráti. Aj za Slovenského štátu a za Povstania to bolo
hrozné“ (ž. 1922).
„Moja žena to nemala veru ľahké. Ona musela byť v strehu ako ja.
Nevedela ani zaspať, keď som doma nebol“ (ž. 1912).
„Už som mal ísť z Margecian. Mali mi pripraviť rušeň na paru. A nie
a nie ho pripraviť. Aj ryby sme boli chytať, aj spať nás poslali. Telefonoval
som z Margecian do Zvolena strojvodcovi, nech pošle avizíroša 110 moju ženu
upozorniť, že som v Margecanoch a neviem, kedy prídem. On to ale neurobil
a ona len tŕpla. Prišiel som len na tretí deň stadiaľ domov. Už ma švagor so
švagrinou hľadali po železnici. Stretli sme sa, ja som akurát schádzal z rušňa.
A boli celí šťastní, že som tam, že ma vidia zdravého. Mamina celý život
tŕpla...“ (m. 1921).

Status rodiny sa určoval podľa sociálneho postavenia otca.
Podľa toho, akú pozíciu v zamestnaní zastával, taká sa mu prejavovala
úcta v práci i v meste. A podľa toho, aké postavenie zastával otec
rodiny, také správanie prináležalo aj jeho manželke, a tak podľa
určitých zásad vyrastali aj jeho deti. Ľ. Zelienka na svoje detstvo vo
Zvolene spomína, že ako každé iné mesto a mestečko, aj Zvolen sa
delil na ohraničené rajóny, štvrte, v ktorých vládli chlapčenské bandy
so svojimi veliteľmi. Jednou z väčších a silnejších bola železničiarska
banda, ktorú tvorili chlapci zo železničiarskej kolónie [ZELIENKA c. d.].
Chlapci z ulíc, ktoré sa tiahli v blízkosti stanice, často a radi
chodievali pozorovať vlaky, cestujúcich a neraz sa skúšali previezť zo
Zvolena na Sliač načierno, pričom mnohí z nich už v detstve túžili stať
sa železničiarmi.
„Na stanici som sa prechádzal po nástupišti, pozoroval som
lokomotívy pri posune, ba šiel som sa na ne podívať (čo som doma tajil) až
na most, aby som ich videl z „vtáčej perspektívy", ako hovorieval starý otec…
Tichým, ale dôrazným hlasom sa ma spýtal, čím chcem byť, hoci vedel, že
túžim len po jednom – stať sa strojvodcom. Ale prijal by som aj miesto

Avizér – zamestnanec na železnici, ktorý chodil zamestnancom domov oznamovať, ak mali
neočakávane nastúpiť do práce.
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„hajcera“, čiže kuriča, veď na lokomotíve je aj ten dôležitý. Mimoriadne
dôležitý – zdôrazňoval starý otec – a nielen na lokomotíve… Lokomotívy
s dlhými tendrami naloženým uhlím ma fascinovali. Šiel som z kože vyskočiť,
keď som videl, ako čerpajú vodu u veží púmp. Strojvodca nasmeroval potrubie
pumpy dlhé ako sloní chobot do otvoru lokomotívy, pričom musel vyjsť na
železný mostík namontovaný vedľa kotlového telesa. Prešiel sa po ňom dva‐
tri razy, kontrolujúc čosi s olejovou mazničkou v ruke. Zišiel dolu a pritlačil
dlaň na ložisko kolesa vyššieho ako on sám“ [KRAUS 1995: 13 – 14].

Deti vyšších úradníkov sa od iných odlišovali najmä tým, že
v rodinách sa kládol veľký dôraz na vzdelanie. Od vrstovníkov sa líšili
nielen modernejším a kvalitnejším oblečením, ale aj záujmami, ktoré
súviseli s vyšším postavením ich rodiny a ktoré neboli pre ich
rovesníkov v meste samozrejmými. Hrávali tenis, navštevovali
hudobné školy, mládenci s otcami chodievali na poľovačky. Daná
skutočnosť súvisí aj s rezidenčným ukotvením rodiny.
Rodinné výlety, vychádzky, túry sa absolvovali v nedeľu, keď
rodina spoločne trávila najviac času. Samotné mesto Zvolen a jeho
blízke okolie je bohaté na výskyt minerálnych prameňov. Bývali pekne
upravené a rodinám poskytovali príjemný výlet i pobyt v prírode.
Chodievalo sa najmä na Červený medokýš pod Pustý hrad, Gustávku
za Hron, Podlavický medokýš k starej železiarni, kde „piknikovali“,
opekali, nabrali si „medokýš“ – „šťavicu“ a spoločne aj niekoľko rodín
dokopy trávilo voľné chvíle. Pre Zvolenčanov bol vyhľadávaným aj
turistický výstup na Pustý hrad, výlet na Bakovú jamu, Borovú horu
a do Bienskej doliny.
„Ráno, len čo svitlo, brali deti a šli na Červenú medokyš. To sa šlo aj
s inými rodinami popri trati, Hrone. Keď išla mašinka, zapískala, dala o sebe
vedieť, pozdravila. Cesta bola len vyšľapaná. Po ceste sa vždy spievalo.
Robila sa živánska alebo guľáš. Nebolo žiadnou výnimkou, aj kľučkový
gramafón“ (m. 1946).
„Najradšej sme chodili na Červenú medokyš. Tam sme zobrali deku,
jedlo a boli sme aj pol dňa“ (ž. 1909).
„My sme chodili taká rodinka na výlety. Aj s inými. A to buď na
Červenú medokyš, buď do Bieňa. To bolo ohromné. Aj na celý deň sme šli.
Guľáš sa varil, do košíka som kadečo nakládla, však deti boli, museli sme
voľačo zobrať. Aj sme posedeli, podebatili, zaspievali“ (ž. 1922).
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Pre Zvolenčanov však najvýznamnejším miestom trávenia
voľných chvíľ boli kúpele Sliač. Na Sliač chodievala „nóbl spoločnosť“.
Na Sliači sa prechádzalo po kúpeľnej promenáde, po parku, pila sa
liečivá voda, navštevovali sa koncerty, reštaurácie, tanečné zábavy
a hrával sa tenis. Návšteva Sliača bola spoločenskou udalosťou pre
vyššiu, a to nielen zvolenskú, ale aj banskobystrickú spoločnosť. Aj
prvé spomienky Jána Poničana na Sliač svedčia o jeho spoločenskom
význame:
„Vlak zastal na Sliači. Na vŕšku boli vilky a zeleň. A na stanici samí
hrdo oblečení páni a panie vo veľkých klobúkoch, zdobených kvetmi. Dívaš
sa, čo? Na Sliač chodia iba bohatí. Chudoba chodí tam, na Kováčovú,
k prírodnému žriedlu“ [PONIČAN 1977: 100].

Taktiež spomienky informátorov dokladajú, že návšteva Sliača
bola vyhľadávanou sviatočnou udalosťou. Na Sliač sa cestovalo
vlakom alebo pešo príjemnou prechádzkou cez Bakovú alebo Borovú
horu.
„Bože môj, koľkokrát sme sa na Sliači prechádzali. To tak sa patrilo
tam chodiť. Pekne sme sa obliekli a to v nedeľu popoludní sme šli tam na
kávičku, vínko, hudbu popočúvať. Jój, tam bolo ohromne“ (ž. 1922).
„Na Sliač sme chodievali, keď bola hudba. Sadli sme do kaviarne na
kávičku, na zákusok, aj sme tancovali, na promenáde sme počúvali hudbu“
(ž. 1909).
„To by hádam ani nebol riadny muž, keby netancoval na Sliači. Tam
ale nebolo turistickej výstroje na tancovačke. Musel byť oblečený akurát.
Muži klobúky a dievčatá len v šatách a lodičkách…“ (m. 1922).

Rodinný život železničiara sa podriaďoval otcovým pracovným
povinnostiam. Manželovi, ako jedinému živiteľovi rodiny, bolo
v spoločnosti riadenej mužskými princípmi a potrebami umožnené
realizovať svoje schopnosti vo vonkajšom svete. Tým, že bol výhradný
živiteľ rodiny, bol „doma oslobodený od akejkoľvek práce, ktorá je
nudná, monotónna a hlavne nestatusová“ [CHORVÁT 1999: 11].
Rodina – manželka a deti boli hodnotené podľa sociálneho
postavenia otca, podľa toho, akú pracovnú funkciu zastával na
železnici. Aktívne svoj vzťah k rodine manifestovali rodinnými výletmi
a účasťou na spoločenských podujatiach. Žena v rodine železničiara
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bola zodpovedná za celý chod domácnosti, výchovu detí
a starostlivosť o manžela. V neprítomnosti svojho muža zastupovala
rodinu na verejnosti ona.
Rodina lesníka, drevára
Primerané vzdelanie medzi manželmi sa potvrdilo
v socioprofesijnej skupine lesníkov a drevárov, kde si vysokoškolsky
vzdelaní muži a ženy vyberajú spomedzi vysokoškolákov, prípadne
stredoškolákov. Medzi lesníkmi a drevármi výrazne prevažujú muži,
a hoci manželstvá s rovnakou profesiou existujú, nie sú početné.
Keďže spoločenský život na VŠLD, v súčasnosti na TU vo Zvolene, je
bohatý a pestrý, väčšinou ide o študentské lásky, ktoré vyústili do
manželstva.
„Môj muž bol štvrták a ja prváčka. V škole bol môj krstný otec. On si
ma vybral“ (ž. 1955).
„Keď bolo 80 chlapov a len 10 báb, to si musíte potom hľadať
externú babu. Medzi lesníčkami nie. Tie lepšie sa minuli hneď v prvom,
druhom ročníku“ (m. 1974).

I napriek tomu, že profesiu lesníka a drevára mnohí
respondenti ponímali vyslovene ako mužskú, vo všeobecnosti bola
mužmi aj ženami kladne prijímaná skutočnosť, keď obidvaja manželia
vykonávali rovnakú profesiu. Dôvodom bolo najmä pochopenie pre
vykonávanú prácu, spoločné záľuby a príležitosť spoločne tráviť voľný
čas s rodinou, prípadne si profesijne pomáhať. Niektorí respondenti
poukazovali aj na skutočnosť, že profesia, ktorú vykonávajú, nemusí
byť pre všetky ženy atraktívna a spolužitie s partnerom, ktorý trávi čas
v hore, chodí na týždňovky, prípadne na poľovačky, si vyžaduje určitú
mieru tolerancie aj pochopenia.
„Je to profesia náročná na čas. Ten les je treba stále sledovať. Lesník,
ten pravý lesník je stále v službe. Keď pracujete so zvieratami, tak to
nepadne o štvrtej, alebo že sobota, nedeľa fajront. Aj poľovať sa kedy chodí?
No večer až skoro ráno…“ (m. 1960).

V období socializmu sa kolegiálne vzťahy medzi členmi tejto
socioprofesijnej skupiny intenzívne prenášali aj do rodín. Napomáhala
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to aj skutočnosť, že lesníci bývali v rovnakej časti mesta. Deti
„vyrastali na jednom dvore“, organizovali sa spoločné dovolenky,
kultúrne i športové podujatia, zimné lyžovačky na Šachtičkách
a podobne. Hoci sú v súčasnosti interpersonálne vzťahy v práci
považované za dobré, už neprenikajú tak intenzívne do súkromia
a vzájomné stretávanie celých rodín je skôr výnimočné. Ako dôvod
respondenti uvádzajú najmä nedostatok voľného času. Ide
o všeobecný, spoločenský jav, keď rodinné stretnutia, návštevy,
spoločne trávené večery s rodinami kolegov z práce strácajú na svojej
intenzite a konajú sa zriedkavejšie.
„Keď sa tu vybudovali tie paneláky, tak tu vznikla taká štvrť. Medzi
tromi barakmi na Štúrovej ulici sme si vybudovali volejbalové ihrisko. Po
pracovnej dobe sme si išli zahrať volejbal. Boli sme kolegovia aj ešte zo
štúdia, síce nie všetci z toho istého ročníka, ale boli sme takí, čo sme sa
poznali – boli medzi nami dvoj‐, trojročné rozdiely. To sem prišla taká silná
generácia. A doteraz tie vzťahy aj trvajú. Boli to také intenzívne priateľské až
rodinné vzťahy… XY bol môj sused a všetko sme spolu oslavovali narodeniny,
rodinné návštevy, aj sme si pomáhali…“ (m. 1928).
„… mali sme taký kus zo záhrady a tam niekedy YZ organizoval
posedenia pri vatre. Tam sme si opekali špekačky, slaninku, a keď mal niekto
narodeniny alebo nejaký rodinný sviatok, tak tam sme si posedeli, každý si
niečo so sebou priniesol a zaspievali sme si a takto sme oslavovali. Celé
rodiny, ale iba z nášho vchodu, lebo vedľa tam už boli pomiešané rodiny,
lebo tam už bol aj napríklad jeden holič, čiže to už nebola čisto naša lesnícka
alebo drevárska komunita, ale aj takéto cudzie. Ale stretávali sme sa iba my“
(m. 1928).

Profesijná sféra sa prelína so sférou súkromnou i rodinnou.
A aj vykonávanie lesníckej a drevárskej profesie sa odráža vo
viacerých oblastiach rodinného života. Jednak je to v spôsobe
obliekania, v rámci ktorého lesníci aj v súkromí preferujú prírodné
farby oblečenia a ležérny módny štýl. 111 Daná profesia sa odráža aj
v interiéroch bytu, prípadne chaty, ktoré si poľovníci dekorujú
poľovníckymi trofejami zdedenými z generácie na generáciu. Niektorí
drevári sú schopní navrhnúť a zároveň si aj vyrobiť nábytok,
Niektorí predstavitelia drevárov, najmä dizajnérov nábytku, prípadne odborníkov na
hudobné nástroje preferujú skôr umelecký módny štýl.
111
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nábytkové solitéry a bytové doplnky. Kultúrny kapitál sa odráža aj
súborom knižiek s tematikou lesa, dreva, botaniky, zoológie
a podobne.
Spomínaná profesia sa výrazne odráža aj v kulinárskej kultúre.
Častý pobyt lesníkov v hore ich predurčuje nato, že poznajú lokality
výskytu lesných plodín či húb, ktoré vedia náležite spracovať. V tejto
súvislosti je dôležité spomenúť aj kultúrny jav, ktorým sú kulinárske
špeciality poľovníkov a rybárov. Poľovníci dodržiavajú poľovnícke
právo a pravidlá delenia mäsa. V domácnostiach, prípadne na
spoločenských stretnutiach sa príprave diviny alebo mäsa z vysokej
zveri vo väčšej miere venujú muži 112 , ktorí pripravujú poľovnícke či
rybárske špeciality.
Vychádzajúc z rozhovorov s respondentmi, z priameho
pozorovania pri ich neformálnych stretnutiach, z pozorovania
v domácnosti i priamo v pracovnom procese, je možné vo
všeobecnosti konštatovať, že profesia lesník, drevár sa v rodinnej
sfére najviac prezentuje a aj demonštruje cez odev, bytovú kultúru,
vedomostný kapitál ovplyvňujúci aj ostatných členov rodiny,
stravovanie i spôsob trávenia voľného času, čoho dôkazom sú aj
nasledujúce výpovede.
„Keď chodíme na dovolenky, tak my len tie byliny a dreviny
obzeráme. Takže to je ako profesionálna deformácia. Keď sme v nejakom
meste, či už doma na Slovensku, alebo aj v zahraničí, nás zaujímajú v prvom
rade parky a zeleň v meste. Pozeráme, koľko zelene majú, ako im to rastie,
aké stromy, kríky majú, čo im treba vyťať, čo majúc choré, zdravé…“
(m. 1957).
„… rodičia mi na promóciu kúpili pušku… ale v byte nemám žiadne
trofeje, nejaké parožia sú, ale skôr ich sústreďujem u rodičov“ (anonymné).
„Moja práca sa odráža asi všade. Myslela som si, že ani nie, ale keď
porozmýšľam, tak všade. Napríklad mám na chalupe bylinkovú záhradku.
A tam si pestujem, zbieram a suším bylinky. A varíme si čajíčky, aj
vnúčencom. Alebo keď niečo vnúčence pochytia, alebo niečo si natlčú, ja
používam bylinky. Šalviu, čierne ríbezle, medovku, skorocel, prasličku, lipu…
Medzi poľovníkmi sa nachádzajú aj ženy, hoci v menšom počte, ktoré sa venujú i príprave
poľovníckych špecialít.
112
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Výborný je čaj z listov z čiernych ríbezlí, medovky, do ktorého ešte pridám
rozdrvené bobule z čiernych ríbezlí…“ (ž. 1944).
„Syn práve doniesol jednotku z prírodovedy. Mali nejakú samostatnú
prácu práve o rastlinách. Rozprávali sme sa o tom a práve vďaka tomu si to
zapamätal. Zbierali sme si aj listy stromov, kvety sme lisovali. Keď mali
v škole huby, tak si pýtal odo mňa atlasy húb“ (m. 1966).
„… tá choroba sa so mnou ťahala dlhé roky. A keď som obhajoval
habilitačnú prácu, tak mi poradili, aby som si dal slivovicu s medom. Za
surova zmiešať a vypiť. A naozaj mi to pomohlo. Čiže aj ja som si vybudoval
takú teóriu, že ten med sa berie ako liečivo, výborné liečivo. Rozmiešať med
vo vode je neúčinné. Lebo najlepším rozpúšťadlom organických látok je
acetón. A tento acetón alebo lieh nielenže rozpúšťa ten med, ale rozbíja aj
makromolekuly zložitých organických látok. A tie keď sa rozbijú na menšie,
sú potom prijateľnejšie ľudským organizmom. Začal som ten med so
slivovicou piť každý deň. Dokonca to pijem dodnes. A vždy si ho dám, keď už
viem, že nepôjdem autom. Takže týmto spôsobom som sa z toho dostal.
A začal som tak pre seba a samozrejme aj pre rodinu včeláriť“ (anonymné).

Rodina pilota bojového lietadla
Stratégia, ktorú pri výbere partneriek uplatňovala generácia
služobne starších pilotov bojových lietadiel vyplývala zo skutočnosti,
že rodinný život pilotov ovplyvňovalo nielen náročné pracovné
nasadenie či vykonávanie profesie s nepravidelným pracovným
časom, ale najmä pracovná mobilita, ktorá závisela od miesta
posádky. Týmto miestom pre slovenských pilotov v období socializmu
bola posádka v Českej republike.
Ako ukazujú výskumy tejto socioprofesijnej skupiny, piloti si
vyberali za svoje manželky také ženy, ktoré vlastnili menší kultúrny
kapitál (vzdelanostný). Je to dôsledok skutočnosti, že manželky svoje
ambície profesijne sa presadiť nerozvíjali a ani ich, vzhľadom na časté
sťahovanie, rozvíjať nemohli. Svoje ašpirácie prispôsobili manželovej
kariére, ktorej rozvoj a budovanie podporovali. Piloti si postupne –
s oboznamovaním sa a identifikovaním sa s vojenským životom,
preberaním kultúrnych hodnôt a stratégií od starších kolegov –
uvedomovali, že musia zvážiť dôsledky a vyhliadky svojej budúcej
existencie a profesijnej kariéry, ktorá spätne ovplyvňuje aj sféru
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rodinnú. Nie je možné presne určiť, či išlo o cielený výber alebo
podvedomé a rokmi uplatňované skúsenosti týkajúce sa transmisie
rodinných kultúrnych hodnôt a stratégií medzi pilotmi. Počas výskumu
respondenti, najmä však respondentky, niekoľkokrát upozorňovali na
skutočnosť, že medzi manželmi v rodinách nejde vždy o rovnaký
kultúrny kapitál. A to nielen v súvislosti s rozdielnym vzdelanostným
kapitálom, ale aj kapitálom kultúrnym, viažucim sa na rozdielne
prostredia, z ktorého manželia pochádzajú. Podľa nich najmä tieto
manželstvá, keď každý z partnerov pochádzal z iného kultúrneho
prostredia, často končili rozvodom.
„… aj manželka XY má len učňovku, tá nemá ani maturitu. A keď
mal… (profesijné povýšenie – pozn. autorky), tak tam pred všetkými ďakoval
práve jej. A mal za čo. Ona mu venovala celý život. Vychovávala deti, starala
sa o domácnosť, o neho a on si robil kariéru. Teraz som niečo počula, že si ide
robiť aspoň maturitu, lebo to sa patrí, keď on je… A manželka YZ tiež nemala
maturitu, tá je zamestnaná ako… Ale to nedopadlo dobre, pretože ona je
Češka a tie sa neprispôsobia, tie sa nevedia tak o rodinu postarať ako
Slovenky“ (anonymné).

Pri vstupe do manželstva si manželky neuvedomovali, čo
všetko obnáša manželstvo s pilotom, s vojakom profesionálom. Hoci si
mysleli, že sú s touto skutočnosťou oboznámené, nastali situácie,
ktoré potvrdili opak.
„Bola som veľmi mladá vtedy. A šla som do toho ako do nejakého
dobrodružstva a vedela som, že mám po boku človeka, ktorý mi proste
pomôže, nech sa stane čokoľvek. Aj ja som sa cítila dosť silná nato, aby som
prekonávala prekážky, ktoré by prišli do cesty, aj som bola na seba hrdá. Aj
som bola hrdá, že mám muža pilota. Nebála som sa preto, lebo som mu
verila. Ale to bol prvý moment. Takže hneď po škole, po svadbe sme odišli do
Mesta. To, že odchádzame do Mesta, že tam nastupuje, tak túto správu mi
oznámil veľmi radostne, pretože podľa neho, od starších kolegov to vedel, že
Mesto je veľmi sympatické mestečko… Tešila som sa, že si ideme budovať
domov… Manžel už bol v Meste a potom som prišla za ním… A prvý šok, že ja
mám doma vojaka, bolo spoznanie, že absolútne museli ísť bokom moje
niektoré predstavy a plánovania, pretože tu bola armáda. A keby som sa ja
aj s ním chcela dohodnúť inak, tak proste to jednoducho musí byť tak,
z hľadiska jeho profesie. Keby som si naplánovala toto, toto, nedá sa. A či by
som si chcela naplánovať banálnu záležitosť, ktorá môže byť, alebo aj
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nemusí, alebo niečo dôležité, proste to sa nedalo. Jednoducho som sa musela
prispôsobiť hneď od začiatku. A hneď prvý moment bol, keď ja som mladá
prišla do Mesta a on musel služobne odísť na dlhšiu dobu. Prišla som
neskúsená do cudzieho mesta medzi cudzích ľudí, do cudzieho prostredia, do
práce, kde som nepoznala absolútne nikoho, nevedela som, kde sa čo
nachádza, a na slobodárku, ktorá nebola moja. A on tam nebol. Takže hneď
v úvode bol to taký stres pre mňa. Lebo som vedela, bola som rozhodnutá, že
ja zvládnem všetko, ale s tým, že manžel bude pri mne“ (anonymné).
„On sa ma k tomu, ako je to u pilotov, snažil zaúčať pri každej
stretávke. Také mi hovoril, že budeme spolu manželky pilotov, budeme si
pomáhať a že je to úplne niečo iného ako v normálnom živote. On ma už
takto dopredu pripravoval nato, čo by ma ako mohlo čakať. Ale aj tak si
neviete predstaviť, čo je to úplne iné ako v normálnom živote. A teraz, po
skúsenostiach by som povedala, že to iné, bolo úplné podriadenie
manželovej práci“ (ž. 1954).

K ďalšiemu výraznému javu, ktorý tiež najmä psychicky
ovplyvňuje fungovanie rodiny, je nebezpečenstvo spojené
s vykonávaním tejto profesie. Strach o manžela, o jeho bezpečnosť,
o existenciu rodiny sa vo výpovediach respondentiek – manželiek
pilotov, ale aj respondentov – samotných pilotov vyskytoval veľmi
často. 113 Manželky pilotov vedia, kedy ich muži majú letový deň a či
lietajú dopoludnia, popoludní alebo večer. V prípade, že nastane
nejaký problém, všetky lety sú zastavené, celé letisko je uzavreté
a nastáva informačné embargo. Lietanie sa môže pozastaviť aj
z jednoduchého dôvodu, ktorým je napríklad nepriaznivé počasie.
Manželky pilotov už podvedome počúvajú ruch lietadiel.
„Najstrašnejšie je, keď je ticho. A potom do toho ticha počujete
helikoptéru. To je záchranka… (ž. 1954).

V súvislosti s existenciou mobilných operátorov sa v súčasnosti
aj táto situácia o niečo zlepšila, pretože manželia sa môžu manželkám
hneď ozvať, či je všetko v poriadku.
„Že manžel je pilot, to som si tak vážne uvedomila, už sme mali
dcéru. Bývali sme už spolu ako rodina v Meste. A vedela som, že do večera,
Mojím respondentom bol aj pilot, ktorý sa zachránil pri zrážke dvoch stíhačiek typu MiG-29
v roku 2002. Jeho výborný kamarát a pilot M. K., veliteľ prvého roja prvej letky, vtedy zahynul.
Jeho manželka tak prišla o svojho už druhého manžela – vojaka.
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do noci sa lieta. A spadlo jedno lietadlo. A styk s letiskom sa zakázal, celé
letisko sa odrezalo. Nepovedalo sa, kto to bol, čo sa presne stalo. Tak vtedy
som si uvedomila, ježišmaria, veď to môže byť on, veď to sa môže zrovna
jeho týkať táto nehoda. Veď aj on dnes lietal. Keď študoval, nikdy som si to
nejako nepripúšťala, že on ide lietať. On od mlada lietal v aerokluboch a bol
to jeho život. Proste oči rozžiarené, keď vravel, ako lieta. To nebezpečenstvo,
teda že sa môže niečo stať, prišlo, keď spadlo to lietadlo. Presne si to
pamätám. Bola som akurát von pred bytovkou s dcérou, tam bývali iba
vojaci piloti, keď som sa dozvedela, že spadol nejaký mladý, dáky blonďák.
No jak to povedali, a jáááj, do kelu. Muža som mala blonďáka, mladého
pilota. Čakala som, celá som sa triasla, nemohla som ani hovoriť, ale furt
som verila, že nie, že on to nebude. Slzy mi tiekli od radosti, keď som sa
dozvedela, že to nie je on. Napokon to bol jeho spolužiak. A potom som si
ešte uvedomila, ja sa teším, že to nebol môj muž, ale čo žena toho pilota, čo
tá teraz robí… Už sa to potom prenieslo do rodiny. Keď som prestala počuť
hukot lietadiel, hneď ma chytala panika, čo sa deje. To už potom s vami
zostane“ (anonymné).
„Ja mám jednu skúsenosť, aké to majú manželky s nami ťažké. Žili
sme tu na ubytovni v takej dvojizbovej bunke s dvomi malými deťmi. Ale
chcem povedať to, že ja som chodil na to lietanie a ona chodila vonku
s deťmi. Pri ubytovni, tam sa tie ženy stretávali a stalo sa že kolega sa
katapultoval s lietadlom. A viete, keď sa niekto katapultuje, nastáva
obrovská mašinéria. To sa dávajú do pohybu rôzne tie informácie
a zabezpečovacie jednotky a to funguje celý záchranný systém. A teraz
okamžite sa zastaví lietanie a vidíte rozruch na základni. A teraz ona
zbadala, že sa prestalo lietať, to už žena pozná. A ja som počas tej akcie bol
určený ako veliteľ základnej pátracej služby. To znamená, že ten pilot vyráža.
Vyráža zostava určitých áut… A teraz kolega sa katapultoval, mašinéria sa
rozbehla, ja som bežal, zobral som auto, vyrazili sme smerom na Mesto. Ja
som si v tej rýchlosti neuvedomil, že prvé, čo mám urobiť, zobrať telefón
a zavolať žene, že to som nebol ja. No a ony teraz pred barakom videli, že sa
niečo deje, a zrazu niekto povedal: „Počuli ste, spadol Albatros?“ A moja
žena vedela, že ja lietam na Albatrose a som na lietaní. No viete si predstaviť
ten stres s tými dvomi deťmi. A ona sa mi nevedela dovolať, lebo som ani ja
proste ten mobil v tom strese nepočul a do jednej v noci ona nevedela, či som
to bol ja, či som to nebol ja, či žijem, alebo nežijem. No a toto sú veci, ktoré
zažíva ten pilot a jeho rodina“ (m. 1971).
„Teraz sú aspoň mobily. A tie ženy v podvedomí počúvajú, či sa lieta,
alebo sa nelieta. Keď sa prestane lietať, hneď vyvolávajú, že čo sa deje. Ja
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každému mladému hovorím, volajte domov. Aj keď sa zruší let, že sa zhoršilo
počasie, keď o nič nejde. Volajte hneď domov“ (m. 1956).

Manželky sú nielen konfrontované so strachom o bezpečnosť
manžela, ale sú nútené prispôsobiť svoj voľný čas i pracovné aktivity
manželovým povinnostiam, službe, letovým dňom a podobne. Jedným
z javov, ktorý výrazne zasahuje do rodinného života pilotov a zároveň
vstupuje aj do života jednotlivých členov rodiny, je profesijná
mobilita. Ovplyvňuje organizáciu každodenného rodinného života
a určuje perspektívy pilota i existenčné perspektívy členov rodiny.
Rodiny pilotov, vojakov profesionálov, sa počas profesijnej
kariéry manžela, otca sťahujú viackrát, a to nielen v rámci jedného
mesta. Zvládnuť okolnosti zmeny bydliska sú menej komplikovanejšie
pre mužov – manželov ako pre iných členov rodiny. Muži prichádzajú
na vojenské základne, kde v svojej profesijnej kariére kontinuitne
pokračujú a ďalej ju rozvíjajú, kde sa stretávajú so svojimi kolegami či
spolužiakmi.
V inej pozícii sa nachádza manželka, ktorá si pri každej zmene
miesta bydliska musí hľadať nové zamestnanie a profesijne začínať
„od začiatku“, v novom pracovnom kolektíve, na novom pracovnom
mieste. Nielenže na nej stojí povinnosť presťahovať rodinu, musí si
zvyknúť na odlišné prostredie, obchody, služby v inom meste, musí
zabezpečiť pre deti škôlku, školu. A preto nie je nezvyčajné, keď sa
manželka po niekoľkých sťahovaniach napokon zamestná na niektorej
z vojenských posádok ako civilná zamestnankyňa. Problémom pri
hľadaní si zamestnania je aj skutočnosť, že piloti chodia do práce
v nepravidelných časových intervaloch, čo znamená, že lietajú aj
popoludní, večer, prípadne v noci. Manželka musí zabezpečiť chod
celej rodiny, domácnosti a sama sa postarať o deti. Navyše manželky
žijú v prostredí, kde nemajú rodinné väzby, takže na rodinnú výpomoc
sa spoliehať nemôžu. Služby platenej opatrovateľky boli v období
socializmu nemysliteľné a v súčasnosti sa tiež nevyužívajú. Pri deťoch
si navzájom vypomáhajú susedky, väčšinou manželky vojakov
profesionálov.
„Ja som vyštudovala cestovný ruch. Ale nikdy som v svojom odbore
nepracovala. Keď sme mali prvé dieťa, tak som musela odísť zo sporiteľne,
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lebo mi povedali, že do večera do šiestej musím pracovať. Ale to kdeže, keď
môj muž nemôže prísť hocikedy domov, ako ja potrebujem. A to neviem
v pondelok, ako on pôjde do práce v stredu. Takže ja som musela furt hľadať
také zamestnanie, čo vyhovovalo mojej rodine. Aby som aj škôlku stihla, aj
školu stihla. Stále som musela od piky, od začiatku začínať. Ako náhle som si
niečo vybudovala, tak som stade musela odísť, lebo sme išli preč. Zase som
nejakých pár rokov niekde robila a musela som ísť zase preč. A nemohla som
v tom nikdy pokračovať, lebo v novom meste buď nebola taká pozícia, alebo
nebolo voľné miesto. Tak toto bolo veľmi ťažké. Mala som ambíciu, manžel
postupoval v kariére stále ďalej a ďalej, ale ja od piky. Potom som už upustila
od svojho zámeru. Potom sa človek tak uspokojí a buduje tú rodinu
a zázemie pre manžela“ (ž. 1954).
„Rodina sa tej mojej práci musí prispôsobiť maximálne. Lebo viete, ja
im ráno poviem ahoj a o dvanástej majú telefonát, že musím ísť na výcvik
a uvidíme sa v piatok. No a teraz nastane ten chaos v tej rodine. A teraz tá
žena zistí, že je na všetko sama, že čo si naplánovala na stredu musí zrušiť,
lebo sa nemá kto postarať o deti, pretože tu mojich rodičov ani svokrovcov
nemáme. A nato, aby sme si niekoho platili, jednoducho nemáme. Mne už
žena párkrát povedala, že ona nemôže robiť kariéru, lebo sa to jednoducho
nedá“ (m. 1971).

Čo sa týka pracovnej mobility, je v súčasnosti situácia menej
komplikovaná. Miestom posádky sú letiská na Slovensku, takže už na
škole môžu študenti predvídať, kde bude ich pracovné pôsobenie.
Hoci v súčasnosti nedochádza tak často k zmene miesta bydliska
a mladší piloti majú za manželky ženy s približne rovnakým
vzdelanostným kapitálom, vysokoškolským alebo stredoškolským,
väčšina manželiek podporuje manžela v budovaní jeho kariéry na úkor
svojho profesijného uplatnenia. A existencia dvojkariérového
manželstva je – aj napriek niektorým výnimkám – aj v dnes v tejto
socioprofesijnej skupine výnimočná.
V súvislosti s rodinným životom profesijnej skupiny pilotov
bojových lietadiel je potrebné upriamiť pozornosť aj na ich pracovné
pôsobenie v Čechách a príchod na Slovensko. I napriek tomu, že všetci
respondenti, muži aj ženy, spomínali, že sa pri rozdelení republiky na
Slovensko veľmi tešili, poukazovali aj na skutočnosť, že v Čechách
zanechávali veľmi dobré, nadštandardné priateľské vzťahy a nebolo
ľahké ich aktívne fungovanie prerušiť.
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Pri zmene vojenskej posádky – bojového útvaru po
presťahovaní rodiny do nového prostredia si manželky pilotov na
rozdiel od mužov museli hľadať nové zamestnanie i kamarátstva.
Pretože bývali vo vojenských bytoch, kde ich susedkami boli taktiež
manželky vojakov, rodinné priateľstvá sa uzatvárali a vznikali najmä
v rámci tejto socioprofesijnej skupiny. Ďalšia skutočnosť, ktorá
vplývala na rodinný život a jeho organizáciu, bola, že manželky boli na
všetko samy, nemohli sa spoliehať na pomoc rodiny, ba dokonca ani
na manželovu výpomoc. Takže bolo a aj je úplne bežné, že vzájomne
si vypomáhajú susedky a kamarátky, manželky pilotov, prípadne
manželky letovodov, technikov a podobne.
Na tomto mieste možno aplikovať názor sociálneho
psychológa Tofflera, ktorý súvisí so spomínanou situáciou. Podľa
Tofflera šok z neistoty a budúcnosti môžeme zmierniť tým, že si
rozšírime našu adaptabilitu vytvorením situačnej skupiny ľudí. Teda
skupiny ľudí, ktorí v danom období prechádzajú rovnakou zmenou.
Zdieľajú podobné skúsenosti a môžu si navzájom pomôcť [TOFFLER,
1992].
Výpomoc sa týkala najmä stráženia detí, pomoci pri
vybavovaní úradných záležitostí a podobne. Kamarátske vzťahy boli
pevné a fungovali na vzájomnej dôvere a výpomoci. Spoločné trávenie
voľného času s rodinami manželových kolegov bolo úplne bežné
a samozrejmé. Aj preto bol odchod Slovákov domov na Slovensko
ťažký nielen pre nich, ale aj pre ich českých kolegov, priateľov
a známych.
„Keď sme prišli do Čiech, manžel ma zoznámil so svojím veľmi
dobrým kamarátom Čechom a on mal manželku Češku. Takže moja prvá,
naozaj veľká, veľká kamarátka bola Češka. A to bola kamarátka, za ktorou
strádam dodnes. Oni zostali tam v Čechách. Dokonca si pamätám ten
moment, že keď sa to tam rozpúšťalo, tak uvažovali o tom, že oni pôjdu
s nami. Oni proste boli tak smutní, že je to tak, že sa naše cesty rozídu. XY, ak
by chcel lietať, musel by požiadať o slovenské občianstvo. A tak zostali doma
v Čechách. Ale stále sme v kontakte. Do roka sa stretneme tak možno
dvakrát. Vždy raz sa snažíme my ísť tam a potom oni sem…“ (ž. 1965).
„Ja som to rozdelenie vnímala veľmi tragicky. Horšie ako manžel.
Pretože to bolo ťažké. Mesiac pred odchodom sme dostali krásny trojizbový
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byt a bývali sme s našimi priateľmi v jednom vchode. Kamarátku, čo som tam
mala, ona mi bola nielen kamarátka, ale aj mama, starká v jednom. Tým, že
človek tam nemá nikoho, ona vlastne plnila pre mňa všetko. Bola to taký
človek, na ktorého som sa mohla spoľahnúť. Napríklad mala som pracovné
povinnosti…, manžel bol na lietaní, kto mi pomôže. Kde dám deti. Proste na
ňu som sa mohla vždy spoľahnúť. Ja som vysvetlila aj manželovým rodičom –
keď vytýkali, že chodievame častejšie na návštevu do Čiech ako k nim, že ja
ju nevnímam ako kamarátku, ona je niečo viac. No bolo to pre nás tak, že
sme sa museli rozhodnúť, čo so svojím životom ďalej, pretože syn išiel do
prvého ročníka. Teda sme museli aj zvažovať, či začne v českej škole alebo na
Slovensku. Manžel sa tešil, tešil sa na lietanie na Slovensku. Ale mne to nič
nehovorilo. Ja už som mala svoj domov tam. Mala som tam prácu,
kamarátov…“ (anonymné).

Organizačné problémy a náležitosti spojené so sťahovaním sa
dotýkali nielen manželského páru, ale aj ich detí. Tie, ktoré
navštevovali české školy, museli nastúpiť do škôl na Slovensku –
s vyučovacím jazykom slovenským, s predmetom slovenský jazyk
a literatúra. I napriek tomu, že sa „doma – v Čechách“, v rodinách
rozprávali po slovensky, deti v školách, v bežnom kontakte
s kamarátmi komunikovali po česky. Striedanie slovenčiny a češtiny
deťom nerobilo problém a jazyk vedeli plynule „prepínať“. Vo
všeobecnosti problém jazyka v období Československa akoby
neexistoval. Svedčia o tom viaceré výpovede slovenských
respondentov, keď napríklad učiteľka – manželka pilota, Slovenka,
v škole v českom meste vyučovala po slovensky a české deti, ani ich
rodičia, prípadne kolegovia pedagógovia s tým nemali žiadne ťažkosti.
Samotné deti so sťahovaním veľké problémy nemali. Informátori
uvádzali, že sa v novom prostredí adaptovali vždy veľmi rýchlo.
Starosti skôr spôsobovali záujmové aktivity detí (kultúrne i športové),
ktorým sa na novom mieste nemohli vždy venovať a ďalej ich rozvíjať.
„Z češtiny sme deťom mohli len málo pomáhať v tom pravopise. To
bol taký československý pravopis. Keď náhodou doniesol dvojku z diktátu, tak
sme vraveli, že dostali sme dvojku. Nie, on dostal dvojku, ale to celá rodina
sme dostali dvojku z pravopisu. Ale ináč nebol problém. S nami ten starší
hovoril iba po slovensky a vonku s deťmi po česky. O kom vedel, že je Slovák,
tak s ním len slovensky, s ostatnými po česky“ (ž. 1954).
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„XY akurát išiel do 8. ročníka. Tak si od sesternice požičal cez
prázdniny všetky slovenské knižky a musel si to naštudovať znova. Najmä
slovenčinu, pravopis, básnikov, spisovateľov, celú literatúru, lebo išiel robiť
prijímačky na gympel…“ (m. 1952).

Príchod na Slovensko nebol jednoduchý najmä pre manželky.
Prichádzali do neznámeho prostredia, ktoré navyše ešte nebolo na
príchod vojakov pripravené, čo sa prejavovalo nedostatkom miest
v škôlkach, školách, nedostatkom bytov a podobne. Ženy museli
zabezpečiť sťahovanie, administratívne veci (školy, škôlky, lekárov)
a opäť sa postarať o svoje zamestnanie. Mnohé manželstvá boli
národnostne zmiešané a nie všetky manželky, ktoré pochádzali z Čiech
a prišli na Slovensko spolu so svojím manželom Slovákom, sa dokázali
aklimatizovať a vnútorne sa stotožniť s novou situáciou, ktorá pre ne
znamenala život už v inej republike. Niektoré rodiny túto situáciu
nedokázali vyriešiť a postupne sa vyskytli aj rozvody.
„Keď sme prichádzali na Slovensko, manžel bol určený na Sliač. Ja
som vôbec nikdy na Sliači nebola, ani len v tejto lokalite. Ja som nechala
dcéru susede a išla som sa sem pozrieť. Takže ja som sadla do autobusu
a išla som sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Šla som sa pozrieť aj do toho nášho
prázdneho bytu, kde už manžel prespával. Tam bola iba jedna nafukovačka…
Nebola som z toho nejako nadšená. Bolo to hrozne malinké mestečko Sliač
v porovnaní s M. Začala som zháňať škôlku a to bol problém tu nájsť…
Situácia sa zlepšila, keď sme prišli sem do Zvolena“ (anonymné).
„Ja musím povedať, že mám veľmi tolerantnú ženu a dobrú ženu. Ale
z času na čas na nej vidím, že príde na ňu, ako sa hovorí, depka. Napríklad ja
by som sa tu nikdy neprisťahoval a moja žena tobôž nie. No načo by sem
chodila. My sme tu len preto, že armáda ma sem poslala a ja tu teraz musím
slúžiť a ona, ak chce žiť so mnou, musí žiť teraz tu. A možno o pár rokov zasa
inde. Ja som sem vlastne dotiahol ďalších troch ľudí, ktorí možno mali iné
predstavy o živote, ale jednoducho to tak vyšlo a tí rodinní príslušníci musia
toto všetko tolerovať. A to len preto, lebo ja som chcel niekedy na začiatku
lietať…“ (anonymné).

Organizácia bežného i sviatočného dňa v rodine pilota sa
podriaďuje jeho práci. Naplánované lietanie sa snaží každý pilot
naplno využiť, a preto rodinné povinnosti sú ponechané na manželku.
Tá okrem starostlivosti o deti zabezpečuje aj bežný chod domácnosti
a väčšinou vykonáva všetky „nestatusové“ domáce práce vrátane
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starostlivosti o manželov „pracovný“ odev. Sami respondenti – muži
priznávali svoj menší podiel pri vykonávaní domácich prác. Ako dôvod
uvádzali pracovnú psychickú i fyzickú vyčerpanosť. Do práce by mali
prísť dobre vyspatí a v celkovej psychickej pohode. Nočnú
starostlivosť o malé, prípadne choré deti, rozmýšľanie nad „domácimi
problémami“ sa snažia eliminovať.
„Mne veľakrát žena povedala – ako ty môžeš byť pilot, ako ty môžeš
lietať na lietadle, veď ty sa nevieš vôbec rozhodnúť! Ale ja prídem domov
a chcem úplne vypnúť a mať svätý pokoj, nech ma nikto neotravuje.
A hovorím žene – vymysli si ty, rozhodni si ty…“ (m. 1971).
„Doma, keď malá plakala v noci, tak on odchádzal vedľa, že on sa
musí vyspať a dodržiavať spánok. To nemohla byť ani žiadna oslava, ani
návšteva pred jeho lietaním. Ani nepil a ani hocičo nejedol pred lietaním.
Takú tú životosprávu mal prísnejšiu. Bolo to v ňom, mal to vypestované.
A keď prišiel z lietania, tak to si dal pivo a tak zaľahol. Nebol taký, že by išiel
ešte niekde s dieťaťom von…“ (ž. 1967).
„Naučila som sa to brať tak, že to lietanie je jeho svet. Je to jeho
koníček a je to pre neho veľmi dôležité, a tak som od neho nechcela, aby
doma varil alebo pral. Ja som rada, ako s nami trávi voľný čas. Vtedy sa
venuje deťom maximálne. On je z tých, ktorému na rodine a deťoch záleží“
(ž. 1965).

Pred lietaním musí pilot dodržiavať prísne psychohygienické
pravidlá, ktoré sa týkajú aj celkovej životosprávy a ktoré zasahujú aj
do rodinného života. 114 Hoci sú piloti počas letového dňa na základni,
kde sa aj stravujú, zdravotné a psychohygienické návyky dodržujú aj
pred letom. V domácnosti manželka väčšinou prispôsobuje a upravuje
stravu podľa manželových požiadaviek.
„Vždy som vedela, kedy ide na lietanie, a tak som si nemohla dovoliť,
aby som mu uvarila fazuľovú, hráškovú polievku alebo nejakú ťažšiu omáčku.
A to bolo tri, štyrikrát do týždňa, takže aj u nás strava bola podľa toho. Často
som musela aj dva druhy jedál robiť. Zvlášť pre neho a zvlášť pre deti. Takže
stravovanie sa prenieslo domov. Môj muž aj viacej lietal, býval náročný na
kvalitné jedlo, nezjedol hocičo“ (ž. 1954).

Pri výskumoch som sa stretla pre mňa so zaujímavým javom, že veľa pilotov fajčí a ako
dôvod uvádzali stresové situácie v práci.
114
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„To, že mám muža pilota, som si uvedomila aj pri varení a praní.
Pretože oni ako piloti musia trikrát poriadnu stravu odobrať a jedlo bez mäsa
sa neráta. On bol náročný. Takže palacinky nemohli byť obyčajné, lebo oni
v robote majú so šľahačkou. To oni dokážu vraj dve kilá za jeden let
schudnúť. Potrebujú výdatnejšiu stravu, chutnejšiu. To nemôžu byť len
nejaké rezance, alebo tak nejak. Je tam veľký výdaj energie. Dosť náročné
varenie a aj pranie. Maskáče sa neprali. Ale kombinézy sme prali, zašívali, to
hej, to som si uvedomovala. Že tu je kus odtrhnuté, špinavé, prepotené…“
(anonymné).

V rámci rodinného života sú dôležité aj zistenia, ako sa
ekonomický a kultúrny kapitál, ktorý rodina profesiou jedného člena
získala, prenáša aj do spôsobu trávenia voľného času. Nejde len
o ekonomické krytie aktivít, ale aj ich aktívne naplnenie. Trávenie
voľného času je v týchto rodinách obyčajne spojené s manželovými
koníčkami a priateľmi. Piloti vo väčšine prípadov sú športovo založení
ľudia, ktorí sa aktívne venujú športovým aktivitám, do ktorých
zapájajú aj ostatných členov rodiny – manželku i deti. Zároveň svoje
povolanie považujú za koníček, takže svoj voľný čas častokrát trávia
znovu na letiskách. Spoločné stretávanie sa rodín pri oslavách, vo
voľných chvíľach, výlety s kolegami z práce sú zvyčajné, hoci všetci
respondenti zhodne tvrdia, že v Čechách bol ich spoločenský život
oveľa intenzívnejší. V tom čase boli ekonomicky ohodnotení veľmi
dobre, ich platy boli v porovnaní s ostatnými ľuďmi v spoločnosti
vysoké, čo v súčasnosti podľa slov respondentov už nie je finančne
také lukratívne. 115 Ďalšími dôvodmi, prečo spoločné trávenie voľného
času už nie je také intenzívne, je nedostatok voľného času, zhoršené
medziľudské vzťahy a väčšia rozptýlenosť bytov. Uvedené dôvody
potvrdil aj výskum v rámci socioprofesijnej skupiny lesníkov
a drevárov. Z výskumov zároveň vyplýva, že priestorové formy a ich
usporiadanie (usporiadane bytov, pracovísk) stimuluje alebo, naopak,
utlmuje špecifické druhy ľudských činností, akými sú napríklad
vzájomné kamarátske vzťahy susedov – kolegov.

Aj preto niektorí jednotlivci v súčasnosti odchádzajú z armády do služieb rôznych civilných
leteckých spoločností.
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„Tak keď je nejaký voľný čas, tak, samozrejme, sa snaží človek ho
stráviť s rodinou. Ja ešte chodím lietať do aeroklubu…, venujem sa súťažnej
akrobacii. Tak vezmem ženu, deti a ideme na letisko“ (m. 1971).
„Voľný čas sme trávili jedine s manželovými kolegami a ich rodinami.
My sme bývali v bytovke pod sebou samí piloti u jednej letky. Potom sme aj
my manželky boli pokope. Veľkú súdržnosť sme pociťovali. To bolo iné ako
teraz. Boli pravidelné stretávania, keď deti mali narodeniny, tak sme
spoločne oslavovali, alebo sa torty rozniesli deťom po celom vchode. Alebo
keď som mala narodeniny, tak zrazu večer o pol deviatej zazvonili a zrazu 20
ľudí bolo u nás. To všetko piloti, manželky, po zemi sa sedelo…“ (ž. 1954).
„Že prečo sme boli vtedy dobrá partia. Pretože každý vtedy bol
zabezpečený. Ja som mal nástupný plat väčší ako môj otec, námestník
výrobného podniku po 30 rokoch praxe. A tým pádom mohli sme sa zabávať,
mohli sme žiť. My sme sa sedemkrát s rodinou sťahovali, zariadil som sedem
bytov. A nebol to žiadny problém. A nebol žiadny problém, v piatok, sobotu
sme zobrali ženy, zobrali decká, išiel sa opiecť baran alebo opekať špekačky,
alebo sme šli hrať kolky a do rána sme sa zabávali. Nebol mesiac, žeby sme
sa neboli niekde bavili. Súdržnosť bola ďaleko väčšia. Vedeli sme
o problémoch jeden druhého. Teraz je to skrátka… No pracovne dá sa
povedať, že partia je dobrá, ale voľakedy to bola partia, čo ešte aj žila“
(m. 1956).

Domáce práce piloti väčšinou nevykonávajú, ale vo voľnom
čase sa snažia aktívne venovať svojim deťom. Deti sú vedené k športu
a fyzickej zdatnosti. Spoločne sa venujú plávaniu, bicyklovaniu,
korčuľovaniu, lyžovaniu, loptovým hrám a podobne, ale sú
podporované a vedené aj k umeleckej sfére – hre na hudobný nástroj,
spevu, tancu, dramatickej i výtvarnej tvorbe. V škole patria k dobrým
žiakom, rodičia aktívne dbajú o budovanie a rozvíjanie ich kultúrneho
kapitálu a v kultúrnych, športových i spoločenských aktivitách ich
podporujú. Vychádzajúc z rozhovorov i zo samotného pozorovania, sú
deti na profesiu svojho otca hrdé, a to nielen chlapci, ale aj dievčatá.
Odovzdávanie kapitálu deťom je cielené i podvedomé. Výskumy
potvrdili skutočnosť, že ako sa profesia v rodinách železničiarov
i lesníkov v mnohých prípadoch dedí, tak je to aj v profesii pilota
bojového lietadla.
V rámci rodiny existuje niekoľko oblastí odovzdávania hodnôt.
A jednou z oblastí je aj odovzdávanie hodnôt spojených s prácou
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a profesiou. I napriek tomu, že odovzdávanie profesie z otca na syna
už neprebieha tak automatiky ako v minulých storočiach, je pocit
súdržnosti s konkrétnou profesijnou skupinou v niektorých prípadoch
stále silný [MONTOUSSÉ – RENOUARD 2005].
Rodina je priestor, kde sa hospodári so vzácnymi ľudskými
hodnotami, napríklad láskou, porozumením, podporou i pomocou.
Rodina je priestorom hospodáriacim s množstvom zdrojov, ktoré
závisia aj od profesií vykonávaných jednotlivými členmi. Rodina je
komunikačným systémom, miestom kultúrnych hodnôt, miestom
pokračovania a rozvíjania získaného know‐how, a to nielen
ekonomického charakteru, ale aj miestom transmisie kultúrneho
a vedomostného kapitálu pri napĺňaní životných stratégií,
vzdelanostných a rodinných ašpirácií. Preto v rodinách lekárov sú
mladí medici, v rodinách právnikov ďalší právnici, u rušňovodičov
rušňovodiči, pilotov piloti, lesníkov lesníci. Strategický význam
v odovzdávaní „mentálnych“ hodnôt v rodinách, kde sa profesia dedí
generačne, má sociálny kapitál. Mladí ľudia, ktorí vyštudovali tú istú
profesiu ako ich rodičia, kladú oveľa väčší dôraz na osobný záujem byť
pilotom, rušňovodičom, pretože sa s „profesijnými“ témami,
problémami i radosťami súvisiacimi s profesiou stretávali dennodenne
v období svojho detstva a dospievania. Ich profesijná štartovacia čiara
je iná ako štartovacia čiara úplného „laika“. Takíto jednotlivci
využívajú svoju autopsiu aj pri riešení harmonizácie profesijného
a súkromného života.
Aplikujúc východiská Bourdieua o sociálnych poliach, habitoch
a kapitáloch, možno zovšeobecniť, že profesia ovplyvňuje rodinu na
všetkých poliach vlastníctvom kultúrneho, ekonomického,
symbolického a sociálneho kapitálu a zároveň ovplyvňuje a formuje aj
rodinné habitusy. Vo všeobecnosti na základe výskumov je vplyv
profesie na rodinu viditeľný v ekonomickom zabezpečení, sociálnom
postavení rodiny, priestorovej segregácií i kultúrnom, vedomostnom
a spoločenskom formovaní jej členov.
Na základe poznatkov z výskumov k tejto problematike sa
profesia jednotlivých členov rodiny odráža:
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v ekonomickom a sociálnom postavení rodiny (získanie určitého
spoločenského statusu rodiny, priestorová segregácia bývania,
ekonomické zabezpečenie rodiny);
v organizovaní chodu domácností (režim každodenného
i sviatočného dňa);
v stravovaní (forma stravovania, druh stravovania, príprava jedál);
v odievaní členov rodiny (preferovanie určitého štýlu obliekania,
nosenie uniforiem);
v zariadení domácnosti, bytovej architektúre, nábytkovom
a dekoračnom dizajne (uprednostňovanie niektorých materiálov,
dekoračných, umeleckých artefaktov, memoárových prvkov,
symbolov, fotografií demonštrujúcich profesiu);
v organizovaní a trávení voľného času (preferovanie niektorých
voľnočasových aktivít);
v uvedomelom/neuvedomelom ovplyvnení výberu partnera;
vo výchove a vzdelávaní detí;
v odovzdávaní
kultúrneho,
sociálneho,
symbolického
a ekonomického kapitálu ostatným členom rodiny;
vo vytváraní životných stratégií a životných šancí;
vo vytváraní životných hodnôt;
v napĺňaní harmonizácie rodinného a profesijného života.

2.3. Socioprofesijné skupiny, spolutvorcovia mestských
subkultúr
Človek ↔ socioprofesijná skupina ↔ urbánne
společenstvo
Teoretické východiská
Urbánne prostredie, ktoré je sociálne, etnicky, kultúrne
i spoločensky diferencované, je obohatené o činnosť jednotlivých
záujmových skupín, klubov, konfesionálnych združení, národnostných
spolkov, socioprofesijných skupín, kultúrnych i športových organizácií
vo väčšej či menšej miere, rôznej forme a intenzite participujúcich na
aktivitách mesta.
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Prejavy týchto sociálnych skupín, ktoré tvoria subkultúry
mesta, nachádzame v symboloch mesta, v kultúrnych, spoločenských,
športových i výchovno‐vzdelávacích podujatiach organizovaných pre
skupinu i širšie urbánne spoločenstvo. Odzrkadľujú sa v ekonomickej,
rezidenčnej, sociálno‐priestorovej štruktúre, vo využívaní spoločných
i špeciálnych mestských priestorov, kaviarní a športových zariadení.
Ide o vedomý i nevedomý špecifický vklad sociálnych skupín do života
konkrétneho mesta.
Sociálne skupiny sa svojím kultúrnym, ekonomickým,
sociálnym i symbolickým kapitálom výrazne spolupodieľajú na
kultúrnej diverzite mesta odzrkadľujúcej sa v jeho celkovom
charaktere, symboloch, priestorovej štruktúre, v činnosti i aktivitách
obyvateľov mesta. Podľa Niedermüllera sa niektoré sociálne skupiny
v „danom ekonomicko‐spoločenskom kontexte organizujú do
subkultúr“, ktoré sa stávajú „určujúcou kultúrnou charakteristikou“
pre konkrétnu skupinu i mesto [NIEDERMÜLLER 1987: 473].
Spôsob ponímania urbánneho prostredia uprednostňujúci
výskum jednotlivých sociálnych skupín v podstate vyzdvihuje
konkrétne príklady istých alternatív mestského života a ich špecifík
[NIEDERMÜLLER c. d.]. Pre mestskú kultúru v globálnom kontexte
ponúka možnosť odlíšiť sa od iných mestských kultúr svojím
špecifickým vlastníctvom kultúrneho, ekonomického, symbolického
i sociálneho kapitálu. A to v snahe rozlíšenia „my – oni“ a v snahe
obhájiť samých seba, obohatiť i ovplyvniť „tých druhých“.

Socioprofesijná skupina: železničiari
Vybudovaním železničného uzla vo Zvolene sa pre obyvateľov
mesta vytvorili nielen nové pracovné príležitosti, ekonomické
a sociálne istoty, ale železnica obohatila širokú mestskú verejnosť aj
o nové rozmery kultúry. Poskytovala a zlepšovala úroveň cestovania,
ponúkala sezónne zľavy. Zo Zvolena sa vypravovali špeciálne výletné
vlaky a obyvatelia mesta mohli a aj využívali ponúkané výhody
a služby vo väčšej miere než iné okolité mestá. „Bystričania museli len
do Zvolena prísť, ak chceli ďalej cestovať…“ Zvolenčania mohli
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využívať zľavnené cestovné lístky, napríklad v období kalendárnych
i štátnych sviatkov. Špeciálne vlaky, ktoré vychádzali zo Zvolena, viezli
svojich pasažierov na výlety za kultúrou či športom. Obyvatelia mesta
mali tak lepšie podmienky a možnosť spoznávať prírodné a kultúrne
pamiatky Československa. Situáciu dobová tlač dokresľuje takto:
„Referát výletných vlakov riaditeľstva štátnych železníc v Bratislave
vypraví dňa 17. mája 1936 zvláštny vlak zo Zvolena do Demänovských jaskýň
za znížené jazdné ta i späť, jazdné autobusom a vstupné do jaskyne. K vlaku
bude pripojený bufetový a tanečný voz ČSD. Železničná kapela zo Zvolena
doprevadí výpravu a jej hudba bude vysielaná rozhlasom po celom vlaku.
Odchod zo Zvolena o 7. hod. 30. min., návrat do Zvolena asi o 24.00
hodine...“ [Stredoslovenské noviny, 1. 5. 1936, s. 3].
„Zvláštny vlak zo Zvolena do Zlína pripravuje riaditeľstvo štátnych
železníc v Bratislave na deň 27. a 28. septembra t. r. Už teraz v tunajších
kruhoch sa prejavuje veľký záujem o tento zájazd, je preto nutné, aby sa
záujemci prihlásili včas, t. j. najneskoršie do 20. septembra t. r. Informácie
podajú tunajšie osobné pokladnice“ [Stredoslovenské noviny, 18. 9. 1936,
s. 4].
„Vianočné športové lyžiarske zájazdy do Vysokých Tatier usporiada
t. r. riaditeľstvo štátnych železníc v Bratislave. Zájazd na 8 dní do Tatranskej
Lomnice... Zo Zvolena odjazd dňa 25. XII. t. r. o 10. hod. 24. min. Návrat 1.
januára 1937 o 17. hod. 14. min.“ [Stredoslovenské noviny, 4. 12. 1936, s. 3].
„O svätodušných sviatkoch veekendové slavy na železniciach už od
pondelka!“ [Stredoslovenské noviny, 22. 5. 1936, s. 4].

Podobne ako bola ponúkaná možnosť cestovať Zvolenčanom
do iných miest, aj mesto Zvolen navštevovali turisti z rôznych častí
republiky. Navyše všetci zamestnanci železníc a ich príbuzní mali na
tratiach ČSD zľavnené, prípadne voľné cestovné lístky. Do mesta
prichádzali kolegovia železničiari i výletníci z iných miest. Z týchto
dôvodov sa začal rozvíjať v meste aj cestovný ruch. Zlepšovali sa
a rozširovali sa služby, vznikali nové pohostinské zariadenia, takže
v tomto období môžeme vo Zvolene hovoriť o rozvíjaní turistického
ruchu.
„Výprava železničiarov vo Zvolene. V utorok 18. augusta t. r. prišla
do Zvolena výprava federácie strojvodcov ČSD, v počte 300 osôb. Na nádraží
boli uvítaní zástupcami obecenstva, kolegami strojvodičmi a železničiarkou
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hudbou v mestskom dome starostom D. Ertlom...“ [Stredoslovenské noviny,
21. 8. 1936, s. 3].

Železničiari prezentovali v medzivojnovom období pomerne
solventnú socioprofesijnú skupinu, ktorá sa aktívne zúčastňovala na
spoločenskom živote mesta. Miestami spoločenských stretnutí v prvej
polovici nášho storočia boli aj pohostinské zariadenia, reštaurácie,
kaviarne, hotely, vinárne i pivárne. Navštevovali sa každodenne
v bežný i sviatočný deň. Plnili funkciu spoločenských priestorov.
Návštevníci sem prichádzali s cieľom relaxovať, zabaviť sa, posedieť si
s priateľmi, podozvedať sa novinky zo života mesta, „ošacovať“
známych, rozobrať kultúrne, politické i športové informácie [ALTMAN
1995].
Satirické a humoristické črty J. Hobla písané do Hronských
novín v rokoch 1923 – 1925 dokumentujú, že pohostinských zariadení
bolo vo Zvolene dostatočné množstvo.
„Riešenie otázky stavu vodovodu nie je pálčivou otázkou, lebo vo
Zvolene jesto toľko krčiem, že je obyvateľstvo naskrze nie utisnuté na pitnú
vodu. Názvy týchto krčiem (skromne podotýkam, že ich poznám len z povestí)
dávajú Zvolenu ráz svetového mesta. Tak ku príkladu: „Hviezda“, „Pigľajz“,
„Port Artur“, Činga“, Posledný groš“, „Amerika“ atď. atď.“ [HOBL 2000: 14].

Na
obľúbenosť
i početnú
návštevnosť
jednotlivých
pohostinských zariadení vplývalo najmä dlhodobé vlastníctvo podniku
jedným majiteľom, ktorého návštevníci dobre poznali a on dobre
poznal svojich zákazníkov, ktorých mal v úcte. Podľa výberu podniku
sa prejavovala sociálna a zamestnanecká rozvrstvenosť mestského
obyvateľstva, „t. j. – ľudia z rovnakého sveta. Stabilita a homogenita
zákazníkov vytvárala z pohostinských zariadení miesta, ktoré neboli
len konzumnými spoločenstvami, ale aj spoločenskými priestormi so
širším sociálno‐psychologickým dosahom, umožňujúcim rozvíjanie
osobných, priateľských aj pracovných kontaktov a vzťahov“
[BITUŠÍKOVÁ 1996: 10].
Rôznorodé pohostinstvá, reštaurácie, z ktorých každé malo
svoju klientelu, boli odrazom sociálnej diferenciácie mesta a ľudí
v ňom žijúcich. Samozrejme aj železničiari si vyberali a navštevovali

203

Socioprofesijné skupiny v urbánnom prostredí

jednotlivé podniky na základe svojho sociálneho postavenia. Inde
chodievali železničiarski úradníci, „iné pivo“ si vypili traťoví robotníci.
Na najlepšej, najreprezentačnejšej úrovni bola vo Zvolene
kaviareň, divadelná sieň a reštaurácia hotela Grand. Nachádzali sa tu
kartárske i šachové stoly, podávalo sa výborné víno, káva, zákusky.
Obsluha bola úslužná. Každý večer hrávala v kaviarni na počúvanie
i do tanca cigánska kapela.
„Do Grandu chodili aj z dielní, ale len veľkí funkcionári. Karty tam
mastili“ (m. 1935).

Železničiari navštevovali aj reštauráciu Centrál, ktorá sa
nachádzala v blízkosti stanice.
„Vtedy, keď sme sa stretli taká rovnaká vrstva kamaráti a išli sme zo
služby, zastavili sme sa v reštaurácii. V krčme nie. Šli sme buď do nášho
Rušňovodičského domova alebo do reštaurácie. Chodievali sme napríklad
tam, oproti stanici. Lupták bol majiteľ. To sme sa tam všetci dobre poznali“
(m. 1911).

V spomienkových memoároch opisuje Dušan Kraus atmosféru
hostinca Centrál takto:
„Hostinec Centrál zostal z bývalej reštaurácie hotela ako jediný
svedok zašlej slávy, s tým istým menom, no nič nenasvedčovalo, že sa tu
kedysi stretávala elita mesta, kde som aj ja sedával so starým otcom.
Pravdaže vtedy okolo nás pobehávali čašníci v tmavých oblekoch,
s motýlikom pod hrdlom, úctiví, pozorní. Na požiadanie doniesli hosťom aj
noviny“ [KRAUS 1995: 102].

Nižší železničný personál chodieval do staničnej krčmy,
Robotníckeho domu, Vikisálych, do reštaurácie Pod lipou. Každý
vedel, ktorý podnik si môže či nemôže dovoliť navštíviť, aká klientela
sa spája s tým‐ktorým zariadením a aké oblečenie si návšteva určitého
podniku vyžaduje, o čom svedčia aj niektoré výpovede informátorov:
„Inteligencia chodila do Grandu, remeselníci do Robotníckeho domu.
Ovšem rušňovodič bol vítaný všade, pretože mal peňazí. Nech je, ako chce“
(m. 1912).
„Ja som mohol chodievať, kde sa mi zachcelo. Na vínko, na pivko.
Všade som mal známych. Ale taký traťový robotník, ten by do Grandu nebol
šiel. To už nie“ (m. 1919).
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K neodmysliteľným spoločenským udalostiam patrili bály,
plesy, zábavy, majálesy, juniálesy, ktoré boli taktiež odrazom sociálnej
i profesijnej skladby a diferenciácie obyvateľstva mesta. Ich
organizátormi boli rôzne zamestnanecké profesijné skupiny, spolky,
stavovské i záujmové organizácie.
Najviac zábav a plesov sa uskutočnilo na Silvestra a počas
fašiangového obdobia. Nemenej obľúbenými boli aj nedeľné tanečné
odpoludnia pre vyššiu spoločnosť, ktorých miestom konania bol najmä
Grand a kúpeľné mestečko Sliač. Majálesy a juniálesy sa zvykli konať
na „fabrike“ – Unionke, na Červenom medokýši, na Strážach a na
Neresnici. Tancovačky bývali aj v Robotníckom dome i v kaviarni Pod
lipou, kde sa tancovalo vonku.
Železničiari boli organizátormi mnohých tanečných príležitostí.
Dobová tlač dokumentuje, že ich organizovali už v období Rakúsko‐
Uhorska: „Zábava železničiarov vo Zvolene vypadala veľmi dobre.
Návšteva bola valná – cítil sa na zábave každý veľmi dobre a veselo!“
[Zvolenské noviny, 25. 3. 1905, s. 8].
Tanečné zábavy najčastejšie organizovali na Borovej hore 116 ,
na Stráži i v Remeselníckom dome 117 .
„Chodievalo sa tancovať na Stráž, tam hrala aj naša dychovka. Tam
bolo pódium postavené. A veľa sa chodievalo na Borovú horu. To malo veľkú
tradíciu“ (m. 1912).
„Na Borovej hore každý rok robili železničiari zábavy. Bývali tak na
jar, v lete, keď už bolo teplejšie. Tam bolo takzvané koleso a tam sa
normálne tancovalo. Aj kapela, aj dychovka hrali. Tam bolo vždy hrúza ľudí,
aj nie železničiari. Tam bola reštaurácia, dalo sa všetko kúpiť, ale aj stánky
boli, čo kadečo predávali. Z mesta sme pešo prišli. Veď to bola pekná
prechádzka“ (ž. 1922 ).

116 Borová hora leží na vyvýšenom pahorku smerom na Sliač. Nachádzalo sa tam jazierko
s liečivou vodou, kúpeľný dom. Pre svoju polohu a krásny výhľad bola Borová hora
obľúbeným vychádzkovým miestom Zvolenčanov. V súčasnosti sa tu nachádza arborétum.
117 „Zvolenský strojvodičský sbor usporiada v utorok dňa 1. februára 1927 v Remeselníckom
dome ples pod protektorátom p. radcu Ing. Ľudovíta Machalu“ [PLUH, 21. 2. 1927,s. 3].
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K životnému štýlu patrilo vedieť dobre tancovať, pekne sa
obliecť a viesť spoločenskú konverzáciu. Znalosť základných tanečných
krokov a tancov patrila k základnému spoločenskému správaniu.
„Tu bol jeden tanečný učiteľ vo Zvolene, čo ma prišiel ko mne do bytu
učiť tancovať. Stálo ma to 250 korún. Lebo ja som chodil do služby
a nemohol som chodiť do tanečnej školy, tak prišiel on ko mne“ (m. 1922).
„To hádam ani nebol u nás taký v robote, to si nepamätám, čo by
nevedel tancovať. Kto nevedel, mohol byť akurát nešťastný. Na zábavách sa
snažil zašiť a mať inú funkciu. Tancovať tango, valčík, foxtrot, to patrilo
k základnému bontónu“ (m. 1915).
„Ja tancovať, vám poviem, som veľmi nevedel. A sa priznám, bolo to
zlé. Ešte som mal to šťastie, že som na zábavách hrával“ (m. 1903).

Rozšírené boli aj „kartárske partie“ so stálymi hráčmi
a miestom stretávania. Karty hrávalo veľa železničiarov nezávisle od
ich postavení. Stretnutie hráčov predstavovalo spoločenskú udalosť
a zároveň bolo aj odrazom ich sociálneho postavenia. Kartové stoly
mali železniční úradníci v Grande, robotníci hrávali mariáš Pod lipou
alebo v hostinci Nový svet. Pri kartách sa stretávali aj s hráčmi rôznych
iných profesijných či záujmových skupín. Ich spojovacím elementom
bolo sociálne postavenie, príležitosť stretnúť sa, pozhovárať a zahrať
si. Kartárskych hráčov bolo možné vidieť skoro v každom podniku.
Dobová tlač to zaznamenala tak, „… že sa tu vyvinulo v kaviarenských
a iných miestnostiach kartárstvo, čo neslúži ku cti rodinných krbov“
[Stredoslovenské noviny, 8. 1. 1937, s. 3].
Železničiari vo Zvolene výraznou mierou prispievali k rozvoju
mesta, a to po stránke ekonomickej, kultúrnej i spoločenskej. Aktívne
sa zúčastňovali aj slávnostiach organizovaných mestom alebo inými
politickými či záujmovými združeniami. Išlo napríklad o oslavy vzniku
Československej republiky, 1. mája, Dňa matiek, Stromkových
slávností, športových podujatí a podobne. Nie každej slávnosti sa
zúčastňovali všetci zamestnanci. Svojou účasťou alebo naopak
ignoráciou podujatia dávali najavo svoj postoj k určitým politickým či
spoločenským udalostiam.
K rozvíjaniu bohatej hudobnej tradície vo Zvolene
v medzivojnovom období prispel Hudobný spolok železničných
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zamestnancov, ktorý nadviazal na tradíciu dychovej hudby továrne
Union. Spolok bol založený v roku 1926. Okrem hudobných aktivít sa
venoval aj populárnozábavnej, výchovno‐vzdelávacej i charitatívnej
činnosti.
„Cieľom tohto spolku bolo udržiavať a podporovať dychovú
hudbu, pestovať vzájomnosť a starať sa o zdokonalenie odborného
vzdelania tak medzi členmi kapely, ako i medzi ostatnými členmi
spolku poriadaním prednášok, poučných i zábavných, odborných
schôdzok členských“ [ZVOLEN 1993: 228].
Prvým predsedom spolku bol Ing. L. Machala a kapelníkom
Hynek Homolka. V tomto období z približne 30 členného obsadenia
bolo 20 hudobníkov českej národnosti. Vo svojom repertoári mali
najmä tanečné, slávnostné i smútočné skladby. Jeho muzikanti hrávali
aj v iných kapelách, v iných mestách, čo tiež ovplyvnilo repertoár
hudobného spolku.
„... a potom som bol do Zvolena stiahnutý ako kultúrny pracovník.
V roku 1926 bol vo Zvolene Sokolský zlet. Tam, kde sú teraz internáty, za
starým gymnáziom až po cintorín. Ja som hral na basovú trúbku
v železničiarskej kapele vo Vrútkach. A vo Zvolene potrebovali basovú trúbku.
Tak ma tam nechali. Prednosta prišiel, že ostávam tu vo Zvolene. Ale ak mám
dlžobu vo Vrútkach, musím si to splatiť. Na druhý deň som mal ísť na
lekársku prehliadku a o tretej na skúšku. Zahral som im dve overtúry a bolo...
Boli sme humorná partia. Aj v robote si nás vážili. To preto, že sme
koncertúvali i kade‐tade. Nebolo vtedy tak najhoršie. Teraz sa mi to nepáči.
Vtedy sa viac humoru pestovalo. V kapele bolo veľa Čechov a oni boli dobrí
na fígle“ (m. 1903).

Členovia spolku boli povinní zúčastniť sa a hrať zdarma na
všetkých štátnych oslavách v meste. Okrem nich hudobný spolok
hrával a koncertoval na železničiarskych zábavách a rôznych iných
podujatiach organizovaných mestom. Čistý zisk zo zábav a divadiel
odovzdával dobročinným, sociálnym fondom železničných
zamestnancov. O aktivitách, ktoré spolok vykonával v meste a pre
mesto, sa v dobovej tlači nachádza veľa pozitívnych reakcií, hodnotení
a správ.
„Priebeh stromkovej slávnosti vo Zvolene. Sraz účastníkov
stromkovej slávnosti bol na námestí pred rímskokatolíckym kostolom, odkiaľ
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sa pohol sprievod žiactva aj dospelých za doprovodu hudby zriadencov ČSD
vo Zvolene…“ [Stredoslovenské noviny, 1. 5. 1936, s. 2].
„Oslavy 28. a 30. októbra vo Zvolene boly i tohto roku veľmi
dôstojné. Obecenstvo si v plnej miere uvedomovalo veľký význam týchto
historických dní. Program slávností bol veľmi bohatý a skutočne pietny. Dňa
27. o 16.00 hod. bol hudobný koncert železničiarskej hudby“
[Stredoslovenské noviny, 5. 11. 1937. s. 2].

Dôležitú úlohu v živote mestského človeka zohrával aj šport.
Aktívna i pasívna športová činnosť poskytovala sebauplatnenie, relax,
zábavu a v neposlednej miere i spoločenské vyžitie. Po vzniku
Československej republiky sa začala najmä zásluhou českých
úradníkov, ktorí boli propagátormi, organizátormi športových
a turistických aktivít, intenzívne rozvíjať aj telesná kultúra. Postupne
sa vytváralo i široké spektrum telovýchovných organizácií. V roku
1919 vznikol Sokol, 1920 Orol a Robotnícka telocvičná jednota, ktorá
združovala predovšetkým mládež z fabrických i železničiarskych rodín.
V roku 1925 bol založený športový klub (ŠK) Union Zvolen, ktorý sa po
zrušení továrne Union premenoval na ŠK Železničiar [Zvolen 1993].
Železničiari aktívnou činnosťou i potrebnou finančnou
pomocou podporovali rozvoj športových aktivít v meste. Okrem
turistických výletov železničiari radi hrávali volejbal, futbal, kolky 118 ,
šach, veľa bicyklovali a plávali. Celé rodiny sa venovali plávaniu.
Miestom plávania boli najmä vody Slatiny a Hrona, kde bolo
vybudované prírodné kúpalisko. Prírodné podmienky vo Zvolene
poskytovali dobré možnosti aj na pestovanie zimných športov.
Rozvíjanie rôznych druhov športu sa odrážalo aj v sociálnom
postavení jednotlivých rodín – „beh na lyžiach, tenis, to ale bola
panská záležitosť“ a boli otázkou spoločenského bontónu.
Veľký počet Zvolenčanov trávil nedeľné popoludnia na
futbalovom ihrisku. Významnú kapitolu vo vývoji futbalu v meste
predstavovali tridsiate roky. Počet futbalových divákov v tomto
období vzrástol z 500 – 600 na 3 000 – 3 500, pričom sa ale počet
Hra v kolky bola taká obľúbená, že kolkárne boli postavené skoro pri každej väčšej
reštaurácii a v hostinci. Vo Zvolene ich v rokoch 1900 – 1925 bolo 9 [ZVOLEN V MINULOSTI
A PRÍTOMNOSTI 1959].
118
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obyvateľstva v meste nezmenil. Veľkej pozornosti sa vždy tešili zápasy
miest súperiacich medzi sebou – a to nielen vo futbale – Zvolena
a Banskej Bystrice.
„Arabi putovali do Mekky, Židia do Jeruzalema k Múru nárekov
a športovci Zvolena a Banskej Bystrice sa v deň zápasu povinne uberali na
vlastné alebo súperovo ihrisko. V ten deň, a to nerozhodovalo, či sa zápas
hral vo Zvolene alebo v Banskej Bystrici, sa ani svadby nekonali. Odkladali sa
krsty. Neprijímali sa návštevy... Železničiari na zápas cestovali preplneným
vlakom. Mal viac vagónov ako v čase slávneho Radvanského jarmoku. Dostať
sa do vlaku vyžadovalo si prinajmenšom techniku pružných skokanov…“
[ZELIENKA 1978: 203].
„V Banskej Bystrici sa mi páčili vysoké domy s balkónmi, Národný
dom, čistota ulíc, ale aj námestia, ktorým sa išlo dolu z kopca ako v Banskej
Štiavnici. Ale Banskobystričania nemali svoju Lokomotívu ako Zvolen, nemali
hráčov ako Bešina, Lásik...“ [KRAUS 1995: 35].

Vo futbalovom oddiele mali veľké zastúpenie práve hráči, ktorí
pracovali na železnici.
„Zvolenský šport pozostával 90 % zo železničiarov. Bešina, Pivarči –
to boli všetko železničiari a hviezdy zvolenského futbalu. Časť trofejí je stále
v športovom klube“ (m. 1920).

Obidvaja spomínaní futbalisti pracovali v železničných
dielňach. Ich mená na stránkach športu často uvádza aj tlač 119 z toho
obdobia: „... jedinú bránku dosiahol Bešina... Za ZTK Zvolen bol
najlepším mužom záložník Pivarči, v útoku vynikol Bešina...“. Bešina
hrával za Zvolen vyše dvadsať rokov 120 a medzi kolegami i obyvateľmi
mesta sa tešil veľkej úcte: „... debatovali sme o hre a tešili sa na
ďalšiu... Na to, že si znova zakričíme Bešina – naša mašina, i keď
mnohí už tvrdili, že patrí do starého železa, ako tá lokomotíva, na
ktorej stále makal“ [KRAUS c. d.: 73].
Vedenie železníc sa k svojim zákazníkom správalo trhovo.
Poskytovali nadštandardné služby, organizovali výlety. Obyvatelia
Výber zo Stredoslovenských novín z rokov 1936 – 1937.
Absolvoval futbalové zápasy v období 1. Československej republiky, za Slovenského štátu
a nezabudnuteľný futbalista svojich čias sa zúčastnil aj na majstrovstvách sveta v roku 1954,
ktoré sa konali vo Švajčiarsku.
119
120
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mesta často a radi využívali ponúkané možnosti cestovania a Zvolen
ako dôležitá križovatka a východisko do atraktívnych oblastí začal
z cestovného ruchu profitovať. Železnica v tomto období neplnila
„len“ ekonomickú, sociálnu a dopravnú funkciu, ale aj spoločenskú,
zábavnú, rekreačno‐oddychovú, osvetovo‐vzdelávaciu i poznávaciu.
Informátori zhodne tvrdia, že železničiari aktívne udržiavali
kontakt aj s ostatným mestským obyvateľstvom, ale vzájomné
stretnutia, v dňoch pracovných i sviatočných, sa uskutočňovali len na
základe rovnakého sociálneho postavenia a na miestach, ktoré tomu
prináležali.
Nezanedbateľným symbolom mesta je Lokomotíva, športový
klub mesta. Telovýchovné aktivity v medzivojnovom období rozhodne
patrili k aktívnym formám využívania voľného času. Šport bol
významným
integračným
činiteľom
vytvárajúcim
pocit
spolupatričnosti, prostriedkom spoločenskej komunikácie i odrazom
sociálnej diferenciácie. Železničiari sa zúčastňovali športových
podujatí nielen ako diváci – fanúšikovia, ale aj ako aktívni
reprezentanti mesta a finančnou pomocou podporovali rozvoj
športových aktivít a budovanie športovísk.

Sociopofesijná skupina: lesníci, drevári
Vznik a ukotvenie Technickej univerzity vo Zvolene (TU) dali
prirodzene podnet na jestvovanie a rozvoj príslušných vedeckých
pracovísk. V súčasnosti sa ani v jednom meste na Slovensku
nenachádza toľko lesníckych výskumných a pedagogických ustanovizní
celoslovenského charakteru ako práve vo Zvolene. Ich prítomnosť,
zoskupenie výskumných pracovníkov, profesorov, odborných
asistentov a samozrejme i študentov lesníctva a drevárstva je pre
život a charakter mesta nepopierateľnou devízou. Výhodou pre
pozitívny ekonomický, kultúrny, sociálny, symbolický i výskumný
potenciál mesta.
Už samotné vybudovanie a lokalizovanie školy a jej pracovísk
ovplyvňuje charakter mesta. Technická univerzita i Národné lesnícke
centrum sú lokalizované blízko centra mesta (10 – 15 min. pešou
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chôdzou), v tesnej blízkosti autobusovej a vlakovej stanice. Tým je
zabezpečený aj celkom plynulý „vstup“ lesníkov a drevárov do mesta.
Prírodné, ekologické a environmentálne zameranie sú faktormi, ktoré
mesto predurčujú aj na to, že sa v ich blízkosti nachádzajú parky
vhodné na prechádzanie sa a trávenie voľného času. Okolie školy a jej
pracovísk je miestom odpočinku i aktívneho pobytu Zvolenčanov.
„… keď som bola na materskej, chodila som sa s kočíkom prechádzať
do Arboréta. 121 Je tam krásne. Čistý vzduch, krásne stromy, ticho, a keď
rozkvitli ruže, no pekne je tam. Ani vstupné sme neplatili. Len tak sme sa tam
mohli prechádzať“ (ž. 1962).

Existencia univerzity v meste i jej umiestnenie znamená „cenný
príspevok energie, života a aktivít“ [GEHL 2000: 105]. Študenti boli
a sú nositeľmi dynamiky, modernosti i progresívnosti, sú významným
fenoménom vplývajúcim na profil, kultúrne prostredie a celkovú
atmosféru mesta. Sú nositeľmi svojskej, špecifickej kultúry, ktorou
obohacujú nielen svojich členov, ale aj iné formálne či neformálne
skupiny a samotné mesto. Študenti lesníci a drevári tvoria vo Zvolene
výraznú, vnútorne heterogénnu sociálnu skupinu, ktorá aj v súčasnom
období dodržiava svoje študentské rituály. Ich každoročné
vykonávanie výrazne vplýva na identifikáciu študentov so svojou
školou, dáva pocit hrdosti na svoj študentský status a profesiu.
Realizácia týchto rituálov a k nim viažuce sa sprievodné spoločenské
a zábavné akcie sa nekonajú „len“ v priestoroch univerzity či
internátu, ale aj na Zvolenskom zámku a mestských športových
priestranstvách. Zvolenčania sa zúčastňujú aj na pravidelných
lesníckych a drevárskych plesoch a pozitívne vnímajú i každoročné
stavanie májov, predovšetkým pod Zvolenským zámkom.
I napriek prevažne technickému zameraniu lesníkov a drevárov
percipujú ich obyvatelia mesta aj prostredníctvom kultúrnych aktivít,
ktoré sú orientované nielen na akademickú obec, ale aj obyvateľov
Arborétum Borová Hora slúži ako celouniverzitné demonštračné pracovisko TU. Je
základňou pre pedagogickú, vedeckovýskumnú i kultúrno-osvetovú prácu v oblasti lesníckej
a parkovníckej dendrológie. Vysadených je tu vyše 700 foriem drevín v počte viac ako 30 tisíc
jedincov. V Arboréte Borová hora sa nachádza aj najväčšia zbierka ruží na Slovensku (viac
ako 600 odrôd v počte viac ako 4 000 kríkov). Vzhľadom na mimoriadne vysokú hodnotu
zbierok bolo v roku 1981 Arborétum Borová hora vyhlásené za chránený areál.
121
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mesta. Od roku 1955 na škole aktívne pôsobí FS Poľana. Jeho členmi
nie sú „len“ študenti lesníci a drevári, ale aj iní mladí Zvolenčania.
V súvislosti s aktivitami a vystúpeniami tohto kolektívu je potrebné
zmieniť sa aj o medzinárodnom súťažnom festivale Akademický
Zvolen. Toto folklórne podujatie sa koná v meste od roku 1974. Ku
koloritu festivalu neodmysliteľne patrí sprievod folklórnych súborov
mestom a v posledných rokoch aj krátke vystúpenia na Námestí SNP,
tzv. „folklórne miniatúry“. A práve túto formu, keď si diváci – náhodní
i cielení – môžu pozrieť krátke ukážky z vystúpení folklórnych súborov,
prepojenie námestia s divákmi, akési otvorenie festivalu smerom do
mesta, obyvatelia mesta vnímajú najintenzívnejšie. Mesto Zvolen sa
vďaka prestavbe námestia a vytvoreniu pešej zóny otvorilo svojim
obyvateľom. Takto vznikol aktívny komunikačný mechanizmus, keď sa
do podujatia divácky zapoja aj obyvatelia, ktorí by ho inak nenavštívili.
Technická univerzita a výskumné pracoviská zamerané na
lesníctvo a drevárstvo v meste organizujú rôzne medzinárodné
odborné konferencie, semináre a výstavy. Zvolen sa tak stáva
symbolom lesníctva a drevárstva aj v zahraničí, o Slovensku
nehovoriac.
Mnohé výstavy sú určené nielen pre odborníkov z lesníctva
a drevárstva, ale i pre širokú laickú verejnosť. A tak Zvolenčania majú
možnosť zúčastniť sa na pravidelných výstavách ruží, rododendrónov,
tvorivých prác študentov drevárskeho dizajnu, hudobných
nástrojov 122 , na chovateľských prehliadkach a výstavách poľovníckych
trofejí a zhodov i výstavách, ktoré organizuje Lesnícke a drevárske
múzeum vo Zvolene (LDM). 123 Existencia TU ako aj ďalších
vzdelávacích a vedeckých inštitúcií zameraných na problematiku lesa
a dreva vyšpecifikovala a obohatila aj činnosť múzea, ktoré je
v súčasnosti špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou
v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva. Zároveň

122 Študenti a absolventi špecializácie hudobné nástroje, ktorá sa študuje na DF vo Zvolene,
založili Klub hudobných nástorojov.
123 Od 1. januára 2008 je múzeum začlenené pod Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská
Bystrica ako Stredisko Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen.
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dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. 124
Okrem stálej expozície Rezbárstvo na Slovensku a Stromy našich lesov
pre svojich návštevníkov pripravuje krátkodobé výstavy rôzneho
tematického zamerania, napríklad Etudy z dreva – Drevená hračka na
Slovensku, Drevený bytový doplnok, Príroda objektívom ekológa,
Historici slovenského lesníctva, Symboly štátnych lesov na území
Slovenska, Drevo v rukách človeka včera a dnes, Desatoro o fujare
a iné.
Lesnícke a drevárske pracoviská svoju odbornú činnosť
neprezentujú „len“ v posluchárňach, vedeckých miestnostiach,
laboratóriách či vývojových dielňach, ale prekračujú svoje hranice
smerom k mestu. Organizujú prednáškové a vzdelávacie podujatia aj
pre širokú verejnosť. Do povedomia Zvolenčanov sa dostal Envirofilm
a rôzne iné podujatia a projekty spojené s problematikou lesníctva,
drevárstva, ochrany prírody a krajiny. Ich realizovanie má pre kultúrny
kapitál Zvolenčanov veľký význam nielen vedomostného charakteru,
ale aj spoločensko‐kultúrneho aktívneho využívania voľného času.
Zároveň socioprofesijná skupina má možnosť prezentovať pred
urbánnym spoločenstvom aj svoju vitalitu, dynamickosť, svoj
potenciál a veľkosť svojho kapitálu. Vzájomné prepojenie odbornej
i laickej verejnosti určitým spôsobom umožňuje nielen spomínanú
prezentáciu, ale aj odovzdávanie kultúrneho, sociálneho
a symbolického kapitálu i transmisiu hodnôt, sociokultúrnych
regulatívov a vzdelanosti.
O vzájomné
prepojenie
a
previazanosť
urbánneho
spoločenstva s lesníkmi a drevármi v ostatnom čase aktívne usiluje aj
Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene. Ústav založil tradíciu pravidelných
bezprostredných kontaktov vedcov s odbornou i širokou verejnosťou
s cieľom populárnou formou odovzdávať vedecké informácie
Zvolenčanom. Ide o vedeckú kaviareň, v ktorej sa veda prezentuje
spontánne. 125 Miestom konania je Zvolenčanom známa reštaurácia
Základy dnešného múzea boli položené v roku 1942, pričom prvá expozícia bola
sprístupnená v roku 1944. V roku 1992 získalo múzeum z Múzea vo Svätom Antone lesnícku
a drevársku zbierku.
125 Diskusné fóra pod názvom Vedecké kaviarne sa rozšírili z Veľkej Británie. V kaviarni,
v neformálnom prostredí, sa diskutuje o vedeckých témach zaujímavých pre širokú verejnosť.
124
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U Alexa. Vedecká kaviareň je aj miestom nadväzovania kontaktov, kde
sa má možnosť vytvoriť atmosféra, ktorá podporí ďalšie aktivity
sprístupňujúce vedu širšiemu publiku.
O „lesníckych a drevárskych“ aktivitách organizovaných pre
širokú verejnosť informuje aj regionálna tlač.
„Deti poďte do lesa. Spoznávanie prírody. Zaujímavé zážitky pre deti
sľubuje akcia, ktorú pre ne pripravil Ústav pre výchovu a vzdelávanie
pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR vo Zvolene, Lesný podnik
mesta Zvolen a TU vo Zvolene. Zábavno‐náučné predpoludnie určené najmä
žiakom 3. a 5. ročníka ZŠ sa začína v piatok 26. septembra o 9. hod. na
Strážach nad Zvolenom. Na jednotlivých stanovištiach budú čakať na deti
v sprievode dospelej osoby lesníci, ktorí im priblížia život v lese. Pripravené sú
ukážky rôznych lesných činností, ako aj práce s dravými vtákmi či psami.
Záujemcom stačí sa teplo obliecť“ [Zvolenské noviny, 23. septembra 2003,
s. 1].
„Poďte s nami do lesa! Lesnícky deň na Pustom hrade… Národné
lesnícke centrum (NLC) spolu s partnermi usporiada Lesnícky deň na Pustom
hrade. V okolí hradného areálu pripravili trasu interaktívneho náučného
chodníka s deviatimi stanovišťami, kde verejnosť oboznámia s činnosťou
lesníkov v teréne… Začiatok trasy je na Červenom medokýši, tu budú
návštevníci spolu s lesníkmi z Lesného podniku mesta Zvolen vysádzať
stromčeky a dozvedia sa, ako treba les chrániť. Po ceste na hrad na
stanovišti číslo 2 Slovenský poľovnícky zväz predvedie, ako sa pri
poľovačkách využívajú poľovnícke psy… Lesní pedagógovia z NLC – Ústavu
lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen sa na stanovišti 5 budú venovať
deťom a rodičom. Pripravené sú hry, hádanky a súťaže o lese a živote
v ňom… Stanovište 7 je určené sokoliarom… Na výhliadke pod hradom Lesný
podnik mesta Zvolen predstaví význam a funkcie lesa pre spoločnosť.
Pripravené sú ohniská na opekanie aj zaujímavosti zo života stromov
a darčeky pre deti. Poďte s nami v sobotu na Pustý hrad“ [Zvolenské noviny
10. apríla 2007, s. 4].

Ďalším významným identifikačným činiteľom, ktorý prepája
socioprofesijnú skupinu s urbánnym spoločenstvo, je šport. Na
reprezentovaní mesta Zvolena sa aktívne podieľajú oddiely Slávie TU.
Členskú a reprezentačnú základňu tvoria zamestnanci TU, študenti
i Zvolenčania. Telovýchovná jednota Slávia sa okrem výkonnostného
športu podieľala na organizovaní významných športových podujatí.
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Každoročne organizuje športové súťaže, ktoré sa už stali tradičnými:
orientačné preteky O jelení paroh, lyžiarsky prechod Banská Bystrica –
Zvolen, Havlíčkov memoriál, Veľká cena Zvolena v karate
a podobne. 126
Hoci socioprofesijná skupina lesníkov a drevárov predstavuje
uzavretý celok s vlastnou kultúrou, statusovými hodnotami,
socionormatívnymi regulatívami, jej prepojenie s obyvateľmi mesta je
citeľné a výrazné. Styčných bodov je niekoľko. Dochádza k nim
prostredníctvom mnohých aktivít: odborno‐vzdelávacích, populárno‐
náučných či výstavníckych, ktoré napomáhajú zvyšovať záujem
Zvolenčanov o problematiku lesníctva, drevárstva i environ‐
mentalistiky. Spoločenský život študentov sa odvíja aj v rôznych
pohostinských zariadeniach a reštauráciách, pričom preferujú
staničnú reštauráciu Stojka, Merlin pub, Viktorku či Zvonec.
Na slávnostné imatrikulácie a plesy si objednávajú reštauráciu
Centrum. 127 Samotní obyvatelia mesta kladne hodnotia aj kultúrno‐
spoločenské príležitosti a športové aktivity i turnaje, keď taktiež
dochádza k prepojeniu širšej verejnosti s touto skupinou. Napokon aj
samotná lokalizácia a charakter mesta je determinovaný existenciou
TU, lesníckych a drevárskych inštitúcií, ktoré sú súčasťou urbánnej
štruktúry.
K nezanedbateľnému kapitálu samozrejme prináleží aj
ekonomický, pretože so vznikom pracovísk súvisiacich s lesníctvom,
drevárstvom i environmentalistikou sa vytvorili pracovné príležitosti
pre občanov s vyšším kultúrnym kapitálom.

Socioprofesijná skupina pilotov bojových lietadiel
Rozdelením ČSFR a následným vznikom dvoch samostatných
štátov – Českej republiky a Slovenskej republiky vznikla na Slovensku

Dlhoročné úspechy zaznamenáva basketbalový, kanoistický, lyžiarsky, turistický,
volejbalový, šachový i oddiel karate.
127 Reštaurácia Centrum bola postavená v 80. rokoch. Dovtedy sa slávnostné plesy
a imatrikulácie konali väčšinou na Sliači v kúpeľnom dome Palacka.
126
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v posádke Sliač 1. letecká základňa. 128 Na základe novej organizačnej
štruktúry veliteľstva, realizovanej podľa vzoru armád NATO, bolo
1. januára 2000 vytvorené Veliteľstvo vzdušných síl vo Zvolene.
Existencia socioprofesijnej skupiny v skúmanom urbánnom
priestore pôsobí len niekoľko rokov a väčšia časť jej pracovnej činnosti
sa úzko riadi vojenskými predpismi, čím tvorí predmet služobného
tajomstva. Vzhľadom na typ práce, ktorú vykonáva len niekoľko
desiatok dôsledne vyberaných jedincov, širšie spoločenstvo ich vníma
ako elitnú a uzavretú skupinu. Komunikačné väzby sú rozvinuté najmä
v rámci skupiny. Vyplýva to zo špeciálneho poslania a priestoru jej
pôsobenia, ktoré je pre širšiu verejnosť uzatvorené.
Vychádzajúc z rozhovorov s respondentmi, vzťah k mestu je
vytváraný na základe pracovného pôsobenia – „mesto mi bolo
pridelené“. Bližší vzťah vzniká len po niekoľkých rokoch odslúžených
v mieste posádky, keď si na miesto zvyknú a prijmú ho za svoje aj
rodinní príslušníci. Samotné urbánne spoločenstvo túto
socioprofesijnú skupinu vníma pasívnou formou kontaktu – počuť
a vidieť, a to počas letových dní, ktoré sa môžu konať, vzhľadom na
intenzitu hluku, do 22.00 hodiny.
K náhodným kontaktom skupiny a urbánneho spoločenstva
dochádza v rámci mestského priestranstva, keď sú členovia tejto
socioprofesijnej
skupiny
„rozkódovaní“
prostredníctvom
identifikačného znaku, uniformy. K neformálnym stretnutiam
dochádza prostredníctvom kontaktu „cez deti“, komunikáciou
s rodičmi detí v približne rovnakom veku a prostredníctvom kontaktu
„cez záujmy“, komunikáciou s ľuďmi, ktorí sa venujú rovnakým
koníčkom (najmä športovým aktivitám). Významným spoločensko‐
kultúrnym podujatím, ktoré sa organizuje už len sporadicky, je Letecký
ples konaný na Sliači v kúpeľnom dome Palacka. Tradíciu leteckých
plesov priniesli piloti na základe skúseností z konania takýchto plesov
v Čechách. Plesu sa okrem pilotov a ich manželiek či priateliek
zúčastňujú aj kolegovia zo vzdušných síl a, samozrejme, aj širšie
urbánne spoločenstvo. Oblečenie zúčastnených je spoločenské,

128

V súčasnosti 1. letecká základňa Otta Smyka.
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v slávnostnej uniforme sa prezentuje len vedenie Vzdušných síl, čo ale
tiež nebýva pravidlom.
K najvýraznejšiemu demonštrovaniu vitality, schopností,
kultúrneho a symbolického kapitálu tejto socioprofesijnej skupiny
dochádzalo počas leteckých dní. 129 Pretože ide o náročné organizačné
a finančné zabezpečenie podujatia, letecké dni na Sliači sa
poslednýkrát uskutočnili v roku 2006, keď do otvoreného areálu
letiska zavítalo približne 15 tisíc ľudí. Práve realizovanie leteckých dní
bolo silným identifikačným a prezentačným faktorom, keď si
existenciu uvedenej socioprofesijnej skupiny uvedomovalo nielen
urbánne spoločenstvo Zvolena a Sliača. Toto podujatie je potrebné
brať do úvahy v širších kontextoch, pretože okrem prezentácie
schopností pilotov bojových lietadiel sa prezentovali aj iné zložky
ozbrojených síl a zúčastňovali sa na ňom aj ústavní činitelia
a zahraniční hostia. Okrem vystúpení armádnych stíhačiek MiG‐29,
lietadiel L‐39, vrtuľníkov Mi‐24 a Mi‐17 sa svojimi ukážkami a bojovou
technikou prezentovali aj piloti zo zahraničia, parašutisti či záchranári.
Súčasťou podujatia boli aj statické ukážky leteckej a inej vojenskej
techniky, súťaže pre deti a podobne.
So zreteľom na uvedenú socioprofesijnú skupinu je potrebné
upozorniť aj na ekonomický kapitál, ktorý vlastní. Početne
socioprofesijná skupina pilotov patrí k malým skupinám, ale na
vykonávanie svojej profesie nutne potrebujú veľký zabezpečovací
obslužný servis, personál – technikov, logistov, letovodov a podobne.
To znamená, že vytvorením Veliteľstva vzdušných síl a leteckej
základne na Sliači vznikli mnohé pracovné miesta. Nezanedbateľným
je ekonomický faktor vo forme stáleho príjmu, sociálnych výhod
a zabezpečení, ktoré im v súlade s vykonávaním štátnej služby
prináležia. V súvislosti s touto sociálnou skupinou sa na Sliači
nachádza aj moderné vojenské zdravotnícke zariadenie zamerané na
leteckú medicínu a zdravotnícke zabezpečenie lietania. Zdravotnú
starostlivosť však využívajú aj občania z regiónu.

Posledné ročníky Slovak Air Fest organizovala Slovenská letecká agentúra v spolupráci so
Vzdušnými silami SR a súkromnými spoločnosťami.
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Každá sociálna skupina vlastní svoj kapitál, ktorý jej pomáha
zabezpečiť si vhodné miesto a pozíciu v rámci širšieho spoločenstva.
Podľa McRobbieovej najlepším a súčasne jednoduchým indikátorom
sociálneho postavenia jedinca a skupiny v spoločnosti je kultúrny
kapitál [McROBBIE 2005]. Od kultúrneho kapitálu sa ďalej odvíjajú aj
kombinácie kultúrno‐vzdelanostného, ekonomického, sociálneho
i symbolického kapitálu.
Kapitál, ktorý je majetkom jednotlivých socioprofesijných
skupín, je odrazom ich vedomostí, zručností, schopností,
komunikačných väzieb, symbolov, hodnôt i sociokultúrnych
regulatívov, ktoré skupina uplatňuje, dodržiava, uznáva i demonštruje
v rámci sociálneho priestoru. Tým, že jednotlivci a sociálne skupiny
vlastnia určité množstvo a rôzny typ kapitálu, dochádza
k rôznorodosti, dynamickosti a pestrosti mestského života.
Socioprofesijné skupiny prezentujú svoj kapitál, svoju
subkultúru, svoje hodnoty, ktoré sú pre ne symptomatické, špecifické
a ktoré zároveň dávajú pečať životu a koloritu celého konkrétneho
mesta. Zároveň tieto subkultúry svojím špecifickým a osobitým
obsahom i formou odlišujú mesto od iných miest.
Skúmané socioprofesijné skupiny sa pri demonštrovaní svojej
skupinovej vitality pred urbánnym spoločenstvom prezentujú najmä
charakteristickými, svojskými aktivitami, v ktorých sa odráža ich
kultúrny kapitál – vedomostný a odborný, ktorý je pre ňu typický a iný
ako v ostatných skupinách. Pritom socioprofesijné skupiny organizujú
aj podujatia podobného charakteru, napríklad plesy či športové
podujatia, a to nielen pre svojich príslušníkov, ale aj pre iných členov
urbánneho spoločenstva. Cieľom usporadúvania
kultúrno‐
spoločenských, odborno‐vzdelávacích či športových podujatí je
emocionálna i statusová túžba identifikácie so skupinou
i demonštrovať a prezentovať skupinové kapitály.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že skúmané
socioprofesijné skupiny determinujú sociálno‐priestorovú štruktúru
mesta, a to segregáciou pracovného i obytného prostredia. Miesta
a priestory, kde sa vykonávajú jednotlivé profesie, ovplyvňujú
charakter mesta a jeho obyvatelia vnímajú, o ktorú časť mesta ide.
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V medzivojnovom období boli presne ohraničené aj obytné
priestory, napríklad železničiarska kolónia. Obyvatelia mesta však aj
v súčasnosti vedia určiť, v ktorých častiach sa pôvodne nachádzali
železničiarske, lesnícke i drevárske byty a ktoré byty sú vojenské.
Samotné bývanie predurčuje svojim obyvateľom aj spôsob životného
štýlu a sociálnych komunikačných väzieb.
Dôležitým indikátorom sociálneho postavenia skupiny
v urbánnej spoločnosti a výstižným demonštračným prvkom
skupinovej vitality je kultúrny kapitál. Organizovaním rôznych
kultúrno‐spoločenských i vzdelávacích podujatí socioprofesijná
skupina odráža nielen vedomostný odborný kapitál, ale aj skupinovú
vitalitu, jej hodnoty i sociokultúrne regulatívy.
Významným a výrazným je aj ekonomický kapitál, pretože
existencia skúmaných socioprofesijných skupín má vplyv na
ekonomické zabezpečenie mnohých obyvateľov mesta, na pracovné
príležitosti a s tým súvisiace sociálne istoty i nadštandardné výhody
(zľavy na cestovných lístkoch pre zamestnancov, rodinných
príslušníkov, špeciálna zdravotnícka starostlivosť...).
Vychádzajúc z výskumov, sú socioprofesijné skupiny v meste
viditeľné, hmatateľné, počuteľné a cítené:
 v sociálno‐priestorovej štruktúre mesta:
– vybudovanie siete budov, hál „zastrešujúcich“ vykonávanie
určitej profesie, ich priestory a okolie (železničné stanice,
železničné dielne a opravovne, lesnícke výskumné a odborné
pracoviská, vývojové dielne, letisko, pristávacia dráha...),
– vybudovanie obytných budov, vznik profesijných kolónií
(železničiarska kolónia), bytoviek (vojenské, lesnícke byty);
 prostredníctvom predstaviteľov jednotlivých profesií v meste:
– habitus prejavujúci sa v štýle obliekania, nosenie uniforiem,
prípadne iných identifikačných znakov,
– slangový jazyk a komunikačné väzby,
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– stretnutia s členmi iných sociálnych skupín (susedské kontakty,
kontakty s ľuďmi s podobnými záľubami...);
 kultúrno‐spoločenskými aktivitami jednotlivých socioprofesijných
skupín:
– možnosť cestovania, výhodné vlakové spojenia,
– organizovanie rôznych kultúrno‐spoločenských podujatí (plesov,
tanečných zábav, majálesov, stavanie májov, Medzinárodný
folklórny festival vysokoškolských súborov),
– výstavnícka činnosť;
 odborno‐kultúrnymi a osvetovými aktivitami (prednášková
činnosť, výchovno‐vzdelávacia činnosť, vzdelávacie aktivity pre
deti i dospelých);
 odrazom vnútorného života skupiny v meste:
– existencia Rušňovodičského domova, Kultúrneho domu
železničiarov,
– realizovanie iniciačných rituálov v meste (imatrikulačný
sprievod...);
 športovými podujatiami a športovými organizáciami (Lokomotíva,
Slávia).
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ZÁVER
Jednou z frekventovaných otázok, ktorú ľudia pri zoznamovaní,
nezáväznej komunikácii i formálnom rozhovore kladú, je: Aké je Vaše
povolanie, kde pracujete?
V modernej spoločnosti sa profesia stala jedným z určujúcich
faktorov sociálneho statusu človeka. Spoločnosť i samotní jedinci ju
vnímajú ako prestížnu a identifikačnú hodnotu, ktorá poskytuje
človeku dlhodobý životný zmysel. Jej vykonávanie sa neponíma „len“
ako zdroj obživy, ale aj ako vyjadrenie ekonomického, kultúrneho,
symbolického i sociálneho kapitálu jedinca a charakteru jeho
osobnosti.
Všeobecným cieľom knihy Urbánna etnológia. Človek –
profesia – rodina – mesto bolo sústrediť čo najviac poznatkov
z antropologickej, etnologickej a inej odbornej literatúry zaoberajúcej
sa antropológiou práce, sociálnymi skupinami, profesijným statusom,
ako aj ich aplikovaním pri výskume konkrétnych socioprofesijných
skupín v urbánnom prostredí.
Každá práca a zamestnanie obsahuje v sebe dve navzájom
prelínajúce sa roviny. Rovinu jedinca, ktorá implikuje kultúrno‐
antropologický pohľad na prácu vo vzťahu k človeku, k jeho osobnému
životu, rodine, priateľom, tráveniu voľného času, životnému štýlu.
Druhá rovina predstavuje sociálno‐antropologický pohľad. To
znamená rovinu organizácie v zmysle usporiadania, organizačného
zabezpečenia práce, sociálnej štruktúry socioprofesijných skupín,
skupinových väzieb s dôrazom na sústavu noriem, hodnôt, budovanie
identity, statusy, profesijné roly i problematiku akulturácie a vzťahov
s inými sociálnymi skupinami. Tento kognitívny aspekt je v knihe
rozšírený aj o rovinu existencie socioprofesijných skupín
v konkrétnom urbánnom prostredí a ich vplyv a funkcie na utváranie
mestských subkultúr, špecifík a charakteru mesta.
V knihe som sa opierala o viaceré konceptuálne teórie
a východiská s dôrazom na teóriu francúzskeho sociológa
P. Bourdieua. Podľa neho je sociálny priestor, v ktorom sa skupiny
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a jednotlivci nachádzajú, štruktúrovaný na základe určitého druhu
kapitálu. Profesia v modernej spoločnosti spoluurčuje identitu, je
symbolom prestíže a v Bourdieuovom chápaní je to ekonomický,
kultúrny, sociálny i symbolický kapitál dnešnej doby. Každá skúmaná
socioprofesijná skupina a jej členovia vlastnia uvedené druhy kapitálu,
ktoré využívajú na obsadenie pozície v „urbánnom poli“. Podľa toho,
ako je úspešná, presadzujú a uznávajú sa jej symboly a hodnoty
v urbánnom spoločenstve. Pre výsledky urbánno‐etnologického
výskumu sú zaujímavé aj súvislosti medzi jednotlivými druhmi
kapitálov,
ktoré
socioprofesijné
skupiny
vlastnia,
a ich
demonštrovanie v rámci urbánneho spoločenstva. Socioprofesijné
skupiny sa pri sebaprezentovaní a demonštrovaní svojej skupinovej
vitality prezentujú najmä osobitými, svojskými aktivitami a symbolmi,
v ktorých sa odráža symbolický i kultúrny kapitál – vedomostný
a odborný, ktorý je špecifický a iný ako u ostatných skupín.
Ekonomický kapitál sa odráža vo forme peňažnej odmeny, na
ktorú majú jednotlivci pri vykonávaní svojej profesie nárok. Zároveň
ekonomický kapitál tvoria aj benefity, ktorými sú určité výhody
spojené s profesiou. Napríklad u železničiarov zľavnené cestovné
lístky, právo na pracovný odev, letci majú nárok na nadštandardnú
lekársku starostlivosť, štátni zamestnanci na výsluhový príspevok
a podobne.
Kultúrny kapitál sa nachádza najmä vo forme získaného
vzdelania, diplomov a certifikátov. Inšpiratívne je aj jeho rozvíjanie cez
paradigmu transmisie profesijných hodnôt i životných stratégií
v rodinách.
Sociálny kapitál sa vytvára preferovaním určitého životného
štýlu a členstvom v profesijných komorách, združeniach, spolkoch
a organizáciách. Toto členstvo vyplýva z vykonávania určitej profesie.
Symbolický kapitál vychádza z členstva v skupine a je presne
určený profesijným postupom, pričom v rámci študovaných
socioprofesijných skupín je zrejmý vo vojenskom i akademickom
prostredí a tiež aj u železničiarov ako štátnych zamestnancov. Závisí
od počtu odpracovaných rokov i výsledkov získaných v práci. Tento
kapitál je demonštrovaný nielen vo vnútri skupiny, ale aj pred celým
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urbánnym spoločenstvom (uniformy, atribúty viažuce sa k dosiahnutej
hodnosti či možnosť účasti na prestížnych mestských oslavách). S tým
samozrejme súvisí aj spoločenská prestíž, status, komunikačné
i sociálne väzby.
Identifikácia so skupinou je dlhodobejšie trvajúci a prelínajúci
sa proces sebaformovania a sebaprispôsobovania sa k prototypu
člena skupiny. Odvíja sa od uvedomenia si odlišností medzi vlastnou
a inou skupinou (my – oni) a pokračuje stotožnením sa s cieľmi,
ideami, symbolmi a zvykmi uplatňovanými v skupine až po ich verejné
demonštrovanie (my). Počas identifikačného procesu sa jednotlivec
kognitívne,
mentálne
i emotívne
stotožňuje
s morálnymi,
sociokultúrnymi i hodnotiacimi normami platnými v skupine
i s prvkami identity, ktoré sú považované za skupinové a vhodné na
to, aby zastupovali a reprezentovali skupinu. Týmito prvkami identity
sú rôzne symboly, atribúty, odev, odevné doplnky, odznaky, farby či
slovesné prejavy, ktorými sa členstvo v skupine demonštruje pred
širším spoločenstvom.
Pozitívna identifikácia so socioprofesijnou skupinou je na
kvalitný výkon profesie výhodou. Motivačných impulzov na jej výber
je niekoľko. Na základe rozhovorov s respondentmi ich možno
vyšpecifikovať nasledovne: ide napríklad o dlhodobý záujem o určitú
profesiu či možnosť získať väčší ekonomický a kultúrny kapitál. Silným
motivačným impulzom je aj emotívne naplnenie túžob
a v neposlednom rade aj aktuálny názor spoločnosti a módnosť
určitých profesií. K faktorom pozitívneho vplývania na spokojnosť so
svojou profesiou i k miere stotožnenia so svojou socioprofesijnou
skupinou patrí istota stáleho príjmu, jeho výška, sociálne výhody či iné
benefity súvisiace s profesiou, prestíž i statusové profesijné
postavenie. Profesia v súčasnosti determinuje človeka na škále
spoločenskej prestíže. Vyplýva to nielen z ekonomického vlastníctva
kapitálu, ale aj z kapitálu kultúrneho (intelektuálne dispozície),
sociálneho (členstvo v profesijných spolkoch, organizáciách, trávenie
voľného času a životný štýl) i symbolického kapitálu (spôsob
obliekania). Vykonávanie jednotlivých profesií je podmienené nielen
dosiahnutým vzdelaním, ale napríklad aj geografickým vymedzením,
zdravotným stavom jednotlivca, talentom, zručnosťami i pohlavím.
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Zároveň na prestíž profesie majú veľký vplyv aj politicko‐sociálne,
historické, ekonomické, technologicko‐informačné determinanty,
predstavy a prevládajúce stereotypy spoločnosti o rôznych profesiách,
ako aj spomínaná módnosť vychytených profesií.
Socioprofesijné skupiny sú zároveň determinované samotným
charakterom práce, ktorú členovia vykonávajú (odborná i časová
náročnosť profesie) i perspektívou rozvoja vitality skupiny. Ďalšími
faktormi, ktoré ovplyvňujú vzťah jednotlivca k svojej skupine, sú
interpersonálne vzťahy na pracovisku – sociálna klíma, pracovné
podmienky, možnosti kariérneho rastu, pracovné prostredie, mobilita
– ak si ju charakter práce vyžaduje a samotná diverzita v kolektíve –
interetnické, genderové i generačné vzťahy. Signifikantnou je výrazná
a presne vymedzená statusová hierarchia daná inštitucionálne
i neoficiálne. Získanie novej sociálnej pozície jednotlivca, potvrdenie
socioprofesijného statusu a k nemu prináležiacej profesijnej roly je
podmienené aj realizovaním socioprofesijných rituálov vykonávanými
najmä v súvislosti so zvýšením statusu. Výskumy ukázali, že
interpersonálne vzťahy na pracovisku v rámci skúmaných skupín sú
diferencované. Podliehajú oficiálnym i neoficiálnym pravidlám,
vzájomnej komunikácii, pričom ich porušenie je sankcionované. Pre
pozitívny proces socializácie, integrácie, identifikácie a budovania
interpersonálych vzťahov sú potrebné aj stretnutia neoficiálneho
charakteru, keď dochádza k prirodzenej transmisii profesijných
hodnôt.
Sociálny, kultúrny i ekonomický kapitál získaný vykonávaním
určitej profesie sa odráža v životnom štýle a v trávení voľného času.
Voľný čas je v modernej industriálnej spoločnosti považovaný za
inštitúciu. V rámci rôznych skupín obyvateľstva existuje nespočetné
množstvo spôsobov trávenia voľného času. Okrem momentu relaxu
jedincovi prináša aj iné skúsenosti, vzájomné vzťahy, stretnutia
v klube, v rámci spolkovej činnosti, v profesionálnych združeniach
a organizáciách. Aj v rámci nich platia určité (oficiálne i neoficiálne)
pravidlá podmienok prijatia, uplatňovania sociokultúrnych
regulatívov, hodnôt, ritualizovaného správania a komunikačných
väzieb. Členstvom v jednotlivých profesijných kluboch a združeniach
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sa demonštruje pozitívna identifikácia so skupinou i uplatňovanie
spoločných cieľov.
Veľa ľudí považuje prácu a trávenie voľného času za dve
protichodné línie, čo výskumy nepotvrdili. Spôsob a charakter
trávenia voľného času priamo alebo nepriamo ovplyvňuje a formuje
ľudské hodnoty, zručnosti, vedomosti i skúsenosti, ktoré môžu
jedincovi pri výkone profesie napomáhať. Ak sa človek niečomu
seriózne venuje vo svojom voľnom čase, tak sa snaží svoje zručnosti,
schopnosti a vedomosti uplatniť aj pri výbere svojho povolania
a nadobudnuté empírie zúročiť i v práci. Mnohé aktivity, záľuby, ktoré
vykonáva mladý človek vo svojom voľnom čase, ho neskôr motivujú
pri výbere povolania. Zároveň aj vykonávaná profesia môže človeka
inšpirovať natoľko, že sa jej venuje aj vo svojom voľnom čase
a nepriamo, prostredníctvom niektorých aktivít si rozvíja svoje
profesijné kvality, čo dokumentoval aj výskum medzi jednotlivými
členmi socioprofesijných skupín. Dôležité je upozorniť aj na
skutočnosť, že hoci niektoré vykonávané činnosti priamo nesúvisia
s profesiou, môžu jednotlivca na výkon profesie pripravovať
sekundárne. Napríklad vykonávanie niektorých športových aktivít je
nielen dôležitým psychologickým ventilom, ale slúži aj na zlepšenie
koncentrácie i fyzickej kondície potrebnej na výkon niektorých profesií
(rušňovodiči, piloti). Zároveň miesto vykonávania koníčkov a záľub je
miestom budovania sociálnych kontaktov a nadväzovania pracovných
vzťahov. Výskumy dokazujú, že väčšina pilotov bola vo svojom
tínedžerskom veku členmi aeroklubov a podobne aj lesníci mali už
pred nástupom na štúdium skúsenosti s rybolovom či poľovačkami.
Ani železničiari sa netaja svojím vzťahom k vláčikom, ktorý pretrváva
až do penzijného veku. Tieto spomienky a zážitky prevažne
emotívneho charakteru sú aj častým naratívnym spomienkovým
rozprávaním ľudí na dôchodku.
Vykonávanie určitej profesie ovplyvňuje voľný čas dvoma
spôsobmi:
1. „Profesia prerastá do voľného času. Vedomosti, zručnosti,
schopnosti, ktoré jedinec rozvíja vo svojej profesii, sú pre neho také
atraktívne, že dokonca aj keď skončí prácu, hľadá možnosti, ako by
využil svoje zručnosti a vedomosti.“
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2. „Profesia môže zanechať v jedincovi pocit vyčerpanosti
i negatívnych emócií a vďaka voľnému času sa snaží kompenzovať
pocit sebavyjadrenia a pocit sebarelaxovania“ [ROBERTSON 1987:
294].
Od povolania, ktoré jednotlivec vykonáva, závisí životný štýl
a kvalita života nielen jeho samotného, ale i jeho blízkej rodiny.
Bourdieu vychádza z premisy, že medzi pozíciou, ktorú jedinec zastáva
vo vnútri niektorého spoločenského priestoru, a jeho životným štýlom
vo všetkých možných prejavoch (šport, hudba, literatúra, priatelia)
existuje významná súvislosť.
„Ak sa dá celkový životný štýl niektorej skupiny vyčítať zo štýlu,
ktorý skupina prijala za svoj, v spôsobe zariadenia bytu, spôsobe
obliekania, nie je to len z toho dôvodu, že tento majetok, toto
vlastníctvo sú predmetom ekonomickej a kultúrnej nutnosti, ktorá
podmieňuje ich výber, ale tiež preto, že sa uplatňujú sociálne vzťahy
zhmotnené v luxuse či nedostatku, ktoré pôsobia cez osobnú
skúsenosť... Každý interiér vyjadruje svojím vlastným jazykom
prítomnosť, a dokonca i minulosť svojich obyvateľov a prezrádza
elegantnú sebaistotu dedičného bohatstva, okázalú aroganciu
novodobých zbohatlíkov i zanedbanosť „chudobných príbuzných“,
ktorí sa snažia žiť nad svoje možnosti...“ (Bourdieu, 1984:77) 130
[citované podľa McROBBIE 2005: 129].
Existuje niekoľko ďalších elementov, ktoré vzťah profesie,
voľného času a životného štýlu ovplyvňujú. Ide o systém vykonávania
určitej profesie a požiadavky na ňu kladené, ktoré taktiež ovplyvňujú
voľný čas, spôsob, intenzitu i čas jeho trávenia. Niektoré profesie sa
vykonávajú v turnusoch, službách, počas sobôt, nedieľ či sviatkov
a podobne. V tom prípade jednotlivci musia zosúladiť svoje
voľnočasové aktivity so svojím pracovným harmonogramom, ktorému
sa musí podriadiť aj rodina (železničiari a piloti v službe, lesníci).
Voľnočasové aktivity sú zároveň ovplyvňované aj financiami
i kultúrnym kapitálom (traťový robotník sa venuje iným záľubám ako
výpravca).
Ide o dielo: Bourdieu, P. 1984. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste.
London: Routledge.
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Pracovné zručnosti, odborné vedomosti sa navzájom prelínajú
s voľným časom (rušňovodič môže byť členom Klubu historických
rušňov, pilot členom aeroklubu, lesník členom Slovenského
poľovníckeho združenia a podobne), pričom sa s voľným časom
neprelínajú „len“ schopnosti súvisiace s profesiou, ale aj spôsoby
komunikácie a kolegiálne väzby (spoločne trávený voľný čas
s kolegami a ich rodinami, športové súťaže, kultúrne a spoločenské
podujatia – plesy, návštevy divadiel, výlety či dovolenky).
A samozrejme voľný čas rodiny závisí aj od životného cyklu. Inak trávi
čas slobodný jedinec, inak rodiny s malými deťmi a podobne.
Existuje však oveľa viac determinantov vplývajúcich na
súkromný život jedinca a jeho rodiny. Profesia ovplyvňuje rodinu na
všetkých poliach vlastníctvom kultúrneho, ekonomického,
symbolického a sociálneho kapitálu a zároveň ovplyvňuje a formuje aj
rodinné habitusy. Vychádzajúc z výskumov, je vplyv profesie na rodinu
viditeľný v ekonomickom zabezpečení i sociálnom postavení rodiny,
priestorovej segregácii aj v kultúrnom, vedomostnom a spoločenskom
formovaní jej členov. Odráža sa i v organizovaní chodu domácností
(režim každodenného i sviatočného dňa), v stravovaní (forma
stravovania, druh stravovania, príprava jedál...), v odievaní členov
rodiny (preferovaním určitého štýlu obliekania, nosením uniforiem),
v zariadení domácnosti, nábytkovom a dekoračnom dizajne
a podobne. Vykonávanie profesie určitým spôsobom uvedomelo/
neuvedomelo ovplyvňuje aj výber manželského partnera
a odovzdávaním kultúrneho kapitálu i výchovu detí. Významným
fenoménom je aj transmisia rodinných i profesijných kultúr a hodnôt,
životných stratégií v napĺňaní harmonizácie rodinného a profesijného
života, čo následne determinuje deti v rodinách pri výbere škôl
a profesie.
Urbánne prostredie, ktoré je sociálne, etnicky, kultúrne
i spoločensky diferencované, je obohatené o činnosť rôznych
sociálnych skupín vo väčšej či menšej miere, rôznej forme a intenzite
participujúcich na aktivitách mesta. Prejavy týchto sociálnych skupín,
ktoré tvoria subkultúry mesta, nachádzame v urbánnej architektúre,
kultúrnych, spoločenských, športových i výchovno‐vzdelávacích
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podujatiach organizovaných pre skupinu
spoločenstvo i v mestských symboloch.

a širšie

urbánne

Skúmané skupiny sa pri demonštrovaní svojej skupinovej
vitality pred urbánnym spoločenstvom prezentujú najmä
charakteristickými, svojskými aktivitami, v ktorých sa odráža ich
kultúrny kapitál – vedomostný a odborný, pre ne typický a iný ako
v ostatných skupinách. Cieľom usporadúvania týchto podujatí
najrôznejšieho charakteru a formy je emocionálna i statusová túžba
demonštrovať a prezentovať skupinový kapitál.
Sugestivita mesta odráža profesijné zameranie svojich
obyvateľov, čo sa odzrkadľuje v rezidenčnej, sociálno‐priestorovej
štruktúre, vo využívaní spoločných i špeciálnych mestských priestorov,
kaviarní a športových zariadení. Ide o vedomý i nevedomý špecifický
vklad sociálnych skupín do života konkrétneho mesta. Miesta
a priestory, kde sa vykonávajú jednotlivé profesie, ovplyvňujú
charakter mesta a jeho obyvatelia vnímajú, o ktorú časť mesta ide.
Významným a výrazným je aj ekonomický kapitál, pretože existencia
socioprofesijných skupín má vplyv na ekonomické zabezpečenie
mnohých obyvateľov mesta, na pracovné príležitosti a s tým súvisiace
sociálne istoty i nadštandardné výhody.
Socioprofesijná skupina železničiarov, lesníkov i drevárov
netvorí uzatvorenú skupinu, ale ako som uviedla, aktívne sa
zúčastňuje na kolobehu života mesta a spoluvytvára jeho kolorit,
každodenný i sviatočný život obyvateľov mesta.
Povedomie obyvateľov mesta Zvolena, že ide o železničiarske,
lesnícke a drevárske mesto, je silné. S mestom sa spája niekoľko
železničiarskych i lesníckych a drevárskych symbolov. Železničná
stanica, pancierové vlaky, ktoré zostrojili vo zvolenských železničných
dielňach na pomoc Slovenskému národnému povstaniu, pričom jeden
je vystavený na frekventovanom mieste. Urbánne spoločenstvo ich
vníma ako samozrejmosť. 131 K symbolom mesta prináležia aj športové
kluby Lokomotíva a Slávia. Dominantnou stavbou v meste je
V súčasnosti v meste pôsobí Kultúrny dom železničiarov (nástupca Domu rušňovodičov),
folklórny súbor železničiarov (detský aj dospelý).
131
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Technická univerzita, k známym a využívaným priestorom patrí
Arborétum i Lesnícke a drevárske múzeum, ako i mnohé ďalšie.
Kultúrno‐spoločenské a športové podujatia, ktoré organizujú
jednotlivé socioprofesijné skupiny, sa medzi Zvolenčanmi tešia veľkej
obľube a mnohé sa v meste organizujú pravidelne už niekoľko rokov.
Socioprofesijná skupina pilotov je vzhľadom na plnenie svojich
cieľov špecifická. V porovnaní s vyššie uvedenými skupinami je
urbánnym spoločenstvom vnímaná menej intenzívne. Faktorov, prečo
je to tak, je niekoľko. Ide o početne malú skupinu, ktorá sa
v urbánnom priestore domestikovala len pred niekoľkými rokmi
a navyše jej zameranie i priestor vykonávania profesie sú pre
verejnosť uzatvorené.
Už počas štúdia tejto problematiky a analýze terénneho
výskumu sa mi mnohé nové témy postupne otvárali (narátorská
tradícia, symboly, medaily, vyznamenania a podobne), teda téma
skúmania je naozaj široká, zaujímavá a určite inšpiratívna aj pre ďalšie
vedecké bádanie. Za dôležité považujem aj bádanie s dôrazom na
stálosť i premeny: Ako sa jednotlivé globálne, celospoločenské,
kultúrne, politické či špecifické elementy v skupine intenzifikujú, resp.
inováciou a selektovaním oživujú. Alebo naopak, aké mechanizmy
a determinanty ovplyvňujú jej oslabovanie, rozplynutie, prípadne aj
samotný zánik. Ako premeny spoločnosti vplývajú na premeny
socioprofesijných skupín v uplatňovaní hodnôt, symbolov,
komunikačných väzieb.
Chcem veriť, že kniha Urbánna etnológia. Človek – profesia –
rodina – mesto svojím výskumom zameraným na socioprofesijné
skupiny a ich každodenný život doplní v urbánnej etnológii neskúmaný
výskumný priestor i objekt a spoločnosť – odborná etnologická i širšia
verejnosť – sa „o sebe dozvie viacej“, čím napĺňam myšlienku českého
sociológa Kellera uvedenú v úvode knihy.
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SUMMARY
The publication Urban ethnology. Man – profession – family –
city has an ambition to gather the information from anthropological,
ethnological and other professional literature dealing with the
anthropology of work, profession, social groups or professional status,
as well as their application in urban‐ethnological research of
particular locally‐bound socio‐professional groups. It targets not only
urban ethnologists, social and cultural anthropologists, but it can also
be an inspiration for students of social sciences and humanities and
for the general public.
The author’s aim is to investigate socio‐professional groups as
an anthropologically grasped, inspiring problem. It attempts to reveal
and understand the principles of relations, accepted and applied
socio‐cultural regulatives and communication ties inside the group
and in the urban society.
The objective of the monograph is to understand conditions
and reasons of the establishment of socio‐professional groups in the
city and to show the consequences which are reflected in the
character of the city, symbols and urban subcultures. It aims to
demonstrate the interaction and the impact of the profession on the
individual, motivation in selecting a profession, education,
identification processes, status and professional roles. Profession
rituals and symbols related to the change of professional status as
well as the existence of professional associations and organisations
are also the subject of interest. The publication examines the
coherence between the profession and the family and their mutual
influences on the organisation of everyday life, the choice of a partner
and the transmission of life strategies.
The attention is particularly focused on railwaymen, foresters,
timber men and fighter pilots in urban settings, precisely in the towns
of Zvolen and Sliač. Every socio‐professional group is documented at
the time of its birth and over the time of its most significant era of its
existence and its influence in the town. The socio‐professional group
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of railwaymen examined in the monograph dates back to the first half
of the 20th century, foresters and timber men are from the 1950s and
the fighter pilots mainly from the period of the last 15 years.
The inner structure of the monograph is divided into two main
parts:
I. Research of socio‐professional groups, theoretical‐methodological
background and context
II. Socio‐professional groups in an urban environment
Research
of
socio‐professional
groups,
theoretical‐
methodological background and context consists of chapters which
investigate the applied theoretical‐methodological approaches. The
author pays attention to the anthropology of work, profession and
occupation, socials stratification and the classical conceptual theories
which are enclosed with Bourdieu’s conception of capitals, the
habitus and social fields in the context of social groups. She classifies
and defines social and socio‐professional groups whilst she also
mentions the prestige of each profession.
Socio‐professional groups in an urban environment is the
subject of analysis of the author’s own empirical research obtained by
the field work, respecting theoretical outcomes and conceptions. It is
divided into 3 chapters:
1. The character of socio‐professional groups (Man‐profession‐socio‐
professional group), in the framework of which the author
examines professional identity and identification, motivational
impulses for choosing an occupation and conditions for the
admission, status and the role of the profession, rituals
associated with a profession, inter‐personal relationships (inter‐
ethnical, inter‐confessional and gender relationships) sanctions as
well as activities of associations.
2. Organisation of family life (Man‐profession‐family) is concerned
with the place of living, the selection of a partner, and family life
with the emphasis on leisure time.
3. Socio‐professional groups in the city (Man‐socio‐professional
group‐urban community) investigates the demonstration of
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prestige and vitality of socio‐professional groups in an urban
environment using symbols; socio‐cultural, sporting and
educational activities organised by the members of these groups
for a broader urban community.
The author follows several conceptual theories and outcomes
with the emphasis on the theory of the French sociologist P. Bourdieu.
According to him, the social space in which the groups and the
individuals find themselves is structured according to a certain kind of
capital. Profession in modern society co‐determines the identity, is a
symbol of prestige, and in Bourdieu’s understanding it is an
economical, cultural, social as well as symbolical capital of our era.
Every examined socio‐professional group and its members posseses
the above mentioned types of capital, which they use in order to
obtain a position in the “urban field”. According to how successful
this position is, its symbols and values are recognised and imposed in
the urban community. The links between the types of capitals owned
by various socio‐professional groups as well as their demonstration in
the framework of urban community are also interesting for the results
of the urban‐ethnological research.
According to the outcomes of numerous researches, the
identification with a group is a long lasting and interlinked process of
self‐formation and self‐adjustment to the prototype of a group
member. During the identification process, the individual cognitively,
mentally and emotionally relates to the moral, socio‐cultural and
evaluating norms valid among the group, as well as the elements of
identity, which are considered collective and appropriate to represent
the group. These elements of identity are different symbols,
attributes, clothes, accessories, badges, colours or verbal displays
with which the community manifests itself publicly.
Positive identification with the socio‐professional group is an
advantage for a quality performance in a certain profession. There are
several motivational impulses to choose from. According to the
interviews they can be further specified as such: it is for example a
long‐term interest in a profession or the opportunity to gain a greater
economical and cultural capital. The security of a constant salary,
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social advantages or other benefits related to the profession, prestige
and social status belong to the factors of a positive influence on the
happiness and satisfaction with one’s profession as well as the
identification with a socio‐professional group. Performance in a
certain profession is not only reached by education, but also
geographical position, health of the individual, talent, skills and
gender. Furthermore, socio‐political, historical, economical,
technological determinants, ideas and stereotypes towards a certain
profession as well as how fashionable the profession is also have an
impact on the prestige of a profession.
Other factors which shape the individual’s relationship to
his/her group are inter‐personal bonds at a workplace – social
climate, work conditions, opportunity of a career growth, work
environment, mobility – if it is required for the character of the
profession and the diversity among the collective – inter‐ethnic,
gender and generational relations. Expressive and exactly defined
status hierarchy given both institutionally and unofficially is
significant. The gaining of the individual’s new social position,
confirmation of a socio‐professional status and its related role is
conditioned by socio‐professional rituals carried out in order to
improve the status. Research has shown that for a positive process of
socialisation, integration, identification and constructing of inter‐
personal relationships, unofficial meetings where a natural
transmission of professional values takes place are needed.
Social, cultural as well as economical capital gained by carrying
out a certain profession is reflected in lifestyle and leisure time. There
is a great amount of ways to spend leisure time among different
groups of population. In addition to relax itself, leisure time also
brings other experiences such as new relationships, meetings in clubs,
activities in associations and in professional groups and organisations.
Even here there is a set of (official and unofficial) rules of admittance,
application of socio‐cultural regulations, values, ritualised behaviour
and communicational ties. Positive identification with the group as
well as implementation of common goals is demonstrated through
a membership in a certain professional club or association.
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The manner and the character of spending leisure time directly
or indirectly influence and form human values, skills, knowledge and
experience, which can aid the individual in his/her profession. Many
activities and interests that a young person does in during his/her
leisure time can later help in choosing one’s profession. The
profession itself can sometimes inspire a person to an extent that it is
also carried out during leisure time and the professional qualities
develop as a result, which was also documented in the research
among the individuals of the socio‐professional groups.
Profession influences family in all fields through cultural,
economical, symbolic and social capital, whilst it also affects and
forms family habits as well. According to the research, the influence
of profession on family life is evident in economical security as well as
the social status of a family, spatial segregation and cultural,
intellectual and social formation of its members. It is also reflected in
the organisation of a household (routine during a workday and
holiday), feeding habits, dressing of individual family members,
decoration design, etc. Choosing a partner (knowingly or
unknowingly), passing on of the cultural capital as well as upbringing
of children is embedded in one’s profession, too. Transmission of
family and professional cultures and values, life strategies in the
fulfillment of the harmonisation of family and professional life, which
eventually has an impact on choosing schools and professions for
children, is also an important phenomenon.
When demonstrating their group vitality in the urban
community the studied groups present themselves mainly through
their characteristic, distinctive socio‐cultural, educational as well as
sporting activities which reflect their cultural capital – intellectual and
professional, typical for one group but alien to another. The aim of
organising activities of such diverse character and form is the
emotional and status desire to demonstrate and present the group
capital.
Character of a city reflects the professional orientation of its
citizens which is mirrored in urban architecture, residence, socio‐
spatial structure, in using of public as well as special city areas, caffees
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and sport facilities. This is a conscious as well as unconscious specific
input of social groups into the life of a certain city. Economical capital
is also very important as the existence of socio‐professional groups
has an influence on the economic security of many urban citizens,
work opportunities and related social and other advantages.
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