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Sociálny kapitál

• Charakteristiky spoločenských organizácií, ako sú dôvera, 
normy a siete, ktoré môžu zlepšiť efek0vnosť spoločnosti 
uľahčovaním koordinovaných činnos0 (Putnam, 2000)

• P. Bourdieu (1985) - inštrumentálne spracovanie tejto 
koncepcie, prínos pre jednotlivca na základe účasti v 
skupinách, zámerné konštrukcie spoločenskosti za účelom 
vytvorenia tohto zdroja

• Lin (2001) - sociálny kapitál: „inves0cia do sociálnych vzťahov 
s očakávaným návratom na trh“, trh môže byť chápaný ako trh 
ekonomický, poli;cký alebo pracovný, ale dá sa pod ním 
rozumieť aj komunita  

• anglosaská lit. - social glue, social capital



Sieť sociálnych vzťahov

• Sociálny kapitál odkazuje na spojenie medzi jednotlivcami – 
sociálne siete a normy vzájomnosti a dôveryhodnosti, ktoré z 
nich vznikajú

• Spoločnosť mnohých cnostných, ale izolovaných jedincov nie 
je nutne bohatá na sociálny kapitál

• Alexis de Tocquevile - Demokracia v Amerike. „Nič nie je pre 
Európana cestujúceho po Spojených štátoch prekvapujúcejšie, 
ako neprítomnosť toho, čo nazývame vládou alebo 
administra0vou. 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)



Skúmanie sociálneho kapitálu 

• „Kvalita verejného života a výkonu sociálnych inš;túcií (a to 
nielen v Amerike) je... intenzívne ovplyvňovaná normami a 
sieťami občianskej angažovanosti“ (Putnam, R., 1995 in: 
Smith, M.K., 2001, 2007). 

• V celom rade ukazovateľov občianskej angažovanosti, existujú 
vážne dôvody pre obavy. USA - sociálny kapitál na úpadku

• Zásadné posuny v troch oblastiach - v oblasti politickej a 
občianskej angažovanosti, neformálnych sociálnych väzieb a 
oblasti tolerancie a dôvery



Sociálny kapitál, občianska anagažovanosť
a dobrovoľníctvo

• 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)

• R. Putnam (2000): megachurches - inš;túcie teologického 
charakteru, ale náboženstvo nie je hlavným a jediným 
faktorom spájajúcim ich členov – citové záväzky k ostatným v 
malých skupinách

• Low entry / honeycomb structure – oživenie organizácií, 
stimulácia nie len „zvrchu“, ale aj „zdola“
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