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Abstract (AJ) 

Social capital refers to connections among individuals - social networks and the norms of 
reciprocity and trustworthiness that arise from them. Social capital draws attention to the fact 
that civic foundation is most effective when embedded in a network of reciprocal social 
relations. Interaction enables people to build communities, and thus form a social structure. A 
sense of belonging and a personal experience of social networks (and the relationships of trust 
and tolerance, which result from it) can be a great help for people. This paper focuses on 
describing the nature of social capital and civic engagement and underlines the importance of 
a place that this concept holds in contemporary society. 

Abstrakt (SJ) 

Sociálny kapitál odkazuje na spojenie medzi jednotlivcami – sociálne siete a normy 
vzájomnosti a dôveryhodnosti, ktoré z nich vznikajú. Sociálny kapitál upozorňuje na 
skutočnosť, že občiansky základ je najúčinnejší, keď je zakotvený v istom zmysle v sieti 
vzájomných sociálnych vzťahov. Interakcia  umožňuje ľuďom budovať komunity, a tým 
pádom tvoriť sociálnu štruktúru. Pocit spolunáležitosti a konkrétnej skúsenosti zo sociálnej 
siete (a vzťahy dôvery a tolerancie, ktoré z nej vyplývajú) môže byť pre ľudí veľkým 
prínosom. Príspevok sa zameriava na objasnenie podstaty sociálneho kapitálu a občianskej 
angažovanosti a vyzdvihuje dôležitosť a miesto tohto konceptu v súčasnej spoločnosti. 

 

1 SOCIÁLNY KAPITÁL 

Sociálny kapitál je R. Putnamom (2000, s.19) definovaný ako „charakteristiky spoločenských 
organizácií, ako sú dôvera, normy a siete, ktoré môžu zlepšiť efektívnosť spoločnosti 
uľahčovaním koordinovaných činností“. Sociálny kapitál je chápaný ako obojstranne výhodný 
pre jedinca a komunitu. Podľa Baumana (2000, s.114) sa dá pod pojmom sociálny kapitál 
chápať „napríklad prístup k ľuďom majúcim na starosti mnou požadované veci a služby“. 

Pojem „sociálny kapitál“ existuje približne niekoľko desaťročí. Nachádza sa v dielach 
viacerých autorov, s dôrazom na to, že sa má dostať do popredia pozornosti. Jednu z prvých 
definícií konceptu sociálneho kapitálu poskytol Pierre Bourdieu (1985). Sociálny kapitál 
označuje ako "súčet skutočných alebo potenciálnych zdrojov, ktoré sú napojené na existenciu 
trvalých sietí viac či menej inštitucionalizovaných vzťahov vzájomných známostí a uznania" 
(Bourdieu, P., 1985, s. 248 in: Portes, A., 1998). Jeho spracovanie tejto koncepcie je 
inštrumentálne, so zameraním na prínos pre jednotlivca na základe účasti v skupinách, a so 
zámernom konštrukcie spoločenskosti za účelom vytvorenia tohto zdroja. 
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Koncept sociálneho kapitálu je významný aj v rámci odboru sociálnej práce. Napríklad Healy 
a Hampshire (2002) uvažujú o tzv. synergickom modeli sociálneho kapitálu ktorý sa 
zameriava na komunitné siete, úlohu verejných orgánov, neziskových organizácií a 
podnikateľského prostredia s cieľom využiť tento model pre prax sociálnej práce (Healy 
K.,.Hampshire A., 2002). 

Dôraz na slovo „kapitál“ vo svojej definícii zdôrazňuje Lin (2001) keď sociálny kapitál 
definuje ako „investíciu do sociálnych vzťahov s očakávaným návratom na trh“, pričom 
uvedený trh môže byť chápaný ako trh ekonomický, politický alebo pracovný, ale dá sa pod 
ním rozumieť aj komunita (Lin, N., 2001). Podobne Cox (1995) píše o finančnom, fyzickom, 
ľudskom a sociálnom kapitále. Sociálny kapitál podľa nej odkazuje na procesy medzi ľuďmi, 
ktoré zakladajú siete, normy, sociálnu dôveru a uľahčujú spoluprácu a koordináciu s účelom 
poskytnúť prospech každej zo zúčastnených strán (Cox E, 1995 in: Bullen, B., Onyx, J. 1998). 
Tieto procesy sa v anglosaskej literatúre tiež nazývajú social glue (spoločenské lepidlo), ale 
dajú sa označiť aj pojmom „kapitál“. Putnam (2000, s.19) zavádza túto myšlienku 
nasledovne: „Vzhľadom k tomu, že fyzický kapitál sa vzťahuje na fyzické predmety a ľudský 
kapitál sa vzťahuje na nehnuteľnosti fyzických osôb, sociálny kapitál odkazuje na spojenie 
medzi jednotlivcami – sociálne siete a normy vzájomnosti a dôveryhodnosti, ktoré z nich 
vznikajú. V tomto zmysle sociálny kapitál úzko súvisí s tým, čo niektorí nazývajú „občiansky 
základ.“ Rozdiel je v tom, že „sociálny kapitál“ upozorňuje na skutočnosť, že občiansky 
základ je najúčinnejší, keď je zakotvený v istom zmysle v sieti vzájomných sociálnych 
vzťahov. Spoločnosť mnohých cnostných, ale izolovaných jedincov nie je nutne bohatá na 
sociálny kapitál“. 

Vyjadrené inými slovami, interakcia umožňuje ľuďom budovať komunity a tvoriť sociálnu 
štruktúru. Pocit spolunáležitosti a konkrétnej skúsenosti zo sociálnej siete (a vzťahy dôvery a 
tolerancie, ktoré môžu byť zapojené) môže byť pre ľudí veľkým prínosom.Tieto procesy 
pozoroval už francúzsky historik a politik Alexis de Tocqueville, ktorého kniha Demokracia 
V Amerike je považovaná za klasické dielo modernej historiografie a politológie. Píše: „Nič 
nie je pre Európana cestujúceho po Spojených štátoch prekvapujúcejšie, ako neprítomnosť 
toho, čo nazývame vládou alebo administratívou. Amerika má písané zákony a tie sa v 
každodennom živote plnia. A hoci všetko plynie hladko, nikde nevidno silu, ktorá dáva veci 
do pohybu. Ruka, ktorá riadi spoločenský mechanizmus je neviditeľná“ (Tocqueville, A., in: 
Kohutiar, J., 1998, s.38). Ľudia udržiavali silné rodinné zväzky, vytvárali čulé spoločenstvá 
na úrovni farností, dobrovoľných združení, miest a obcí. Rodiny, farnosti a dobrovoľné 
združenia boli predchnuté duchovnými a morálnymi hodnotami ich členov. Prostredníctvom 
týchto zväzkov Američania nielen dokázali medzi sebou vytvoriť atmosféru vzájomnej 
blízkosti a previazanosti, ale aj sa vyrovnať s množstvom problémov, ktoré dnes rieši vláda 
(Kohutiar, J., 1998). 

Robert Putnam sa zameral na výskum sociálneho kapitálu v americkej spoločnosti. V prvej 
fáze prieskumu začal s tézou: „Kvalita verejného života a výkonu sociálnych inštitúcií (a to 
nielen v Amerike) je... intenzívne ovplyvňovaná normami a sieťami občianskej 
angažovanosti“ (Putnam, R., 1995 in: Smith, M.K., 2001, 2007). Preukázal, že v celom rade 
ukazovateľov občianskej angažovanosti vrátane hlasovacej, politickej participácie, čítania 
novín, a účasti v miestnych združeniach, existujú vážne dôvody pre obavy. Ukázalo sa, že v 
Amerike je sociálny kapitál na úpadku. Dôležitou pre americkú agendu by mala byť otázka, 
ako zvrátiť tieto nepriaznivé trendy v sociálnych prepojeniach, teda obnovenie občianskej 
angažovanosti a občianskej dôvery (Putnam, R., 1995 in: Smith, M.K., 2001, 2007). 

Na tento problém poukazuje aj slovenský autor Juraj Kohutiar, člen American Enterprise 
Institute for Public Policy and Research, keď uvádza, že od šesťdesiatych rokov bolo 
založených pomerne málo významných dobrovoľníckych organizácií mnohé z takmer 40 
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celonárodných dobrovoľníckych federácií, ktoré prekvitali v polovici dvadsiateho storočia, 
zanikli alebo zaznamenali rapídny úbytok členstva. Zameriava sa skôr na politické ako 
občianske faktory a tvrdí, že spontánnosť a ľudský prístup nahradila vo veľkej miere 
byrokracia (Kohutiar, J., 1998). 

2 KONCEPT OBČIANSKEJ ANGAŽOVANOSTI  

Na svoje zistenia Putnam naviazal komplexným výskumom a využil podstatné pole dátových 
zdrojov. Po prvýkrát v oblasti občianskej angažovanosti a sociálnej prepojenosti bol schopný 
dokázať, že napríklad v posledných troch desaťročiach dvadsiateho storočia tu boli zásadné 
posuny v troch oblastiach, a to konkrétne v oblasti politickej a občianskej angažovanosti, 
neformálnych sociálnych väzieb a oblasti tolerancie a dôvery. 

R. Putnam vo svojej práci pokračoval s vyhodnocovaním možných dôvodov tohto poklesu. 
Hlavne chcel preukázať, že niektoré premenné, s obľubou označované ako „vinné“, nemohli 
byť považované v tomto prípade za významné. Rezidentná mobilita v druhej polovici 
dvadsiateho storočia v skutočnosti klesala. Časový tlak, predovšetkým na dvojkariérne rodiny, 
mohol byť len marginálnym kandidátom. Niektoré známe témy napriek tomu ostali, môžeme 
medzi ne zahhrnúť napríklad: zmeny v štruktúre rodiny (t. j. viac a viac ľudí, ktorí žijú sami - 
sú možným prvkom obvyklého príkladu, ako občianska angažovanosť nie je dobre určená pre 
single a bezdetných ľudí) alebo elektronická zábava (predovšetkým televízia, zásadne 
privatizovala voľný čas. Chvíle, ktoré trávime sledovaním televízie sú priamo naviazané na 
účasť v skupinách a budovanie sociálneho kapitálu). 

Štúdium sociálneho kapitálu a občianskej angažovanosti slúži ako jedno z východísk pri 
skúmaní dobrovoľníctva. Dobrovoľnosť sa všeobecne vníma ako príspevok ku sociálnemu 
kapitálu. Existujú štúdie rôznych autorov, ktorí dokazujú, že dobrovoľníctvo je zásadné pre 
sociálny kapitál, pretože vytvára sociálne siete mimo rodinu (Onyx, J., Warburton, J., 2003). 
Pokles dôvery, všeobecného altruizmu a komunitnej spolupráce je zdokumentovaný už aj v 
rámci slovenskej spoločnosti viacerými sociologickými výskumami. Je možné však uviesť pre 
ilustráciu jednu alternatívu stimulácie občianskej angažovanosti a tým aj dobrovoľníctva. R. 
Putnam používa príklad tzv. „megacirkví“, čo sú inštitúcie teologického charakteru, ale 
náboženstvo nie je hlavným a jediným faktorom spájajúcim ich členov (Putnam, R., 2000). 
Základy pevných zväzkov sú založené nie na teológii, ale na citových záväzkoch k ostatným v 
malých skupinách. Väčšina z týchto ľudí hľadá zmysel svojho života, ale rovnako hľadajú 
priateľov. Tieto cirkvi teda fungujú na základe tisícov malých skupín so štruktúrou včelieho 
plástu. A práve takáto „nízkovstupová štruktúra včelieho plastu“ (low entry / honeycomb 
structure) by mohla byť použitá podľa môjho názoru k oživeniu mnohých ďalších organizácií 
a tým aj ku stimulácií dobrovoľníctva nie len „zvrchu“, teda zo strany štátu a zodpovedných 
inštitúcií, ale aj „zdola“ smerom zo susedstiev, lokálnych komunít a dobrovoľníkov 
samotných (Pavelek, L., 2013). 
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