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Témy prezentácie

 Krátky pohľad späť – téma chudoby a 
sociálneho vylúčenia vo výskumoch IVPR

 Problém reprodukcie chudoby v 
medzigeneračnej perspektíve – dôvody 
záujmu, východiská, metodologické limity

 Empirický výskum medzigeneračnej 
reprodukcie chudoby v rokoch 2005-06

 Ako ďalej – kam smerovať pozornosť, 
problémové okruhy, udrţiavanie témy 
chudoby v sociálnom výskume
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Téma chudoby a sociálneho 
vylúčenia vo výskumoch IVPR

 Zámerná kontinuálna kumulácia teoretických 
poznatkov a empirických zistení, skúseností o 
vhodnosti/ nevhodnosti indikátorov a 
prístupov

 Projekt „Transformácia sociálneho systému 
na Slovensku...“ (2002-2005): subjektívne 
meranie chudoby, stratégie nízkopríjmových 
domácností, názory na efektívnosť sociálnej 
politiky a konkrétnych nástrojov na boj proti 
chudobe, rodinné histórie
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Téma chudoby a sociálneho 
vylúčenia vo výskumoch IVPR

 Projekt „Chudoba a sociálna exklúzia/inklúzia“
(2004): teoretická konceptualizácia, prehľad 
aktuálneho diskurzu, aplikácia teoretického 
rámca na konkrétne ohrozené skupiny

 Evaluačný výskum „Zmeny v systéme pomoci 
v hmotnej núdzi...“ (2005): indikátory 
materiálnej deprivácie, stratégie dopĺňania 
sociálneho príjmu, význam podporných sietí, 
vnímanie faktorov ţivotného úspechu
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Téma chudoby a sociálneho 
vylúčenia vo výskumoch IVPR

 Spolupráca pri príprave a analýze modulov 
štatistického zisťovania EU-SILC (2005-2007): 
medzigeneračná perspektíva skúmania 
chudoby a sociálneho vylúčenia, riziko 
sociálneho vylúčenia u detí

 Empirický výskum „Medzigeneračný prieskum 
ţivotných podmienok rodín“ (2005-2006)

 Empirický výskum Jednorodičovské rodiny 
ohrozené chudobou“ (2005-2006)
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Spoločné črty realizovaných 
výskumných projektov

 V centre pozornosti nielen príjmová chudoba, 
ale aj materiálna deprivácia a dimenzie 
sociálneho vylúčenia

 Vyuţívanie rovnakých zostáv indikátorov

 Dynamická perspektíva

 Perspektíva rodiny

 Zisťovanie názorov a preferencií
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Spoločné črty realizovaných 
výskumných projektov – dynamická 

perspektíva

 V centre pozornosti nielen mapovanie 
aktuálneho „stavu“, ale aj dynamika 
formovania a pretrvávania chudoby

 Dynamická perspektíva: koncentrácia na 
časový aspekt skúsenosti s chudobou – dĺţka, 
frekvencia, história

 Dynamická perspektíva: koncentrácia na 
mechanizmy vzniku chudoby a sociálneho 
vylúčenia

 Dynamická perspektíva: koncentrácia na 
vzťah chudoby a ţivotných šancí
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Spoločné črty realizovaných 
výskumných projektov – perspektíva 

rodiny

 Dôleţitá je aj perspektíva rodiny – nutnosť 
„ísť ďalej za čísla“ a prvoplánovú deskripciu 
ohrozených skupín

 Chudoba nazeraná z hľadiska štruktúry 
rodiny, rodinného cyklu, mobilizácie 
rodinných sietí, stratégií, vnútrorodinných 
vzťahov a histórie rodiny

 Moţnosť explicitného „prihlásenie sa“ k 
sociologickej tradícii (teoretická a 
metodologická čitateľnosť)
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Spoločné črty realizovaných 
výskumných projektov – skúmanie 

názorov a preferencií

 Súčasťou všetkých zisťovaní aj otázky 
skúmajúce názory a postoje k sociálnej 
politike, faktorom ţivotného úspechu a pod.

 Zisťovanie názorov a preferencií umoţňuje v 
sociálnej politike zachytiť nielen stranu 
„ponuky“, ale aj stranu „dopytu“

 Poznať názory verejnosti je dôleţité pre 
funkčnosť, efektivitu a legitimitu sociálnej 
politiky
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Medzigeneračná reprodukcia 
chudoby – východiská skúmania

 Chudoba môţe byť viacgeneračnou 
kontinuálnou skúsenosťou (otázky 
viacnásobnej intenzívnej deprivácie, 
ohraničených ţivotných šancí, obmedzenej 
sociálnej mobility)

 Rôzne skúsenosti s chudobou na základe 
odlišných rodinných histórií (vplyv rodinného 
prostredia a jeho charakteristík)

 Aktuálna skúsenosť chudoby vytvára pre deti 
riziko znevýhodnení do budúcnosti
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Medzigeneračný prieskum 
ţivotných podmienok rodín

 Širšie koncipovaný výskum – nielen chudobné 
domácnosti (moţnosť sledovať línie 
reprodukcie zvolených indikátorov v rôznych 
prostrediach)

 Cieľ výskumu: identifikovať predpoklady 
vzniku a rizika prenosu chudoby z jednej 
generácie na ďalšiu

 Vyselektované na základe sekundárnej 
analýzy výskumov a literatúry
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Dizajn výskumu

 Sledované najmä štyri faktory:

dosiahnuté vzdelanie, vzťah k trhu práce, ekonomický 
status a zloţenie rodiny

 Skúmané v troch generáciách (v kaţdej generácií 
všetci súrodenci)

 Respondenti – predstavitelia tzv. strednej generácie, 
ktorí sa stali zdrojom informácií nielen o sebe, ale aj 
údajov o staršej a mladšej generácii

 Náhradné riešenie kvôli absencii longitudinálnych 
panelových zisťovaní k danej téme (ako napr. ECHP 
alebo GSEP)
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Výskumná vzorka

 Výskumná vzorka 1101 respondentov

 Respondenti vo veku od 40 do 60 rokov

 Prítomnosť aspoň jedného dieťaťa s 
ukončenou prípravou na povolanie zaradením 
na trh práce

 Dieťa nemuselo v čase výskumu ţiť v čase 
výskumu v domácnosti respondenta

 Reprezentatívna vzorka za danú populáciu

v SR podľa štandardných ukazovateľov
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Štruktúra súboru podľa vzdelania

Muži Ženy Celý súbor

Základné 7,0 13,5 10,3

SbM 44,0 27,3 35,5

SsM 34,9 47,6 41,4

VŠ 14,0 11,6 12,8
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Štruktúra súboru podľa veku

Muži Ženy Celý 
súbor

40-44 11,3 15,9 13,6

45-49 23,3 28,0 25,7

50-54 31,6 28,0 29,8

55-60 33,8 28,2 30,9
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Základné línie výskumu

 Reprodukcia vzdelanostných statusov v 
troch generáciách

 Reprodukcia (frekvencie) výskytu 
nezamestnanosti a ekonomického 
statusu

 Subjektívne hodnotenie ţivotných 
podmienok troch generácií a postoje k 
budúcnosti detí
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Reprodukcia vzdelanostných statusov 
v troch generáciách – všeobecné 

zistenia

 Identifikované tri základné tendencie:
- celkový posun vzdelanostnej úrovne k vyšším 

stupňom vzdelania
- prudký rast vzdelanosti ţien (v najmladšej 

generácii mali ţeny lepšiu vzdelanostnú 
štruktúru neţ muţi)

- rastúca heterogenita rodičovských párov 
podľa vzdelania smerom k najmladšej 
generácii (v najstaršej generácii prevaţovali 
páry s rovnakým stupňom vzdelania)



18

Index produkcie vzdelania

 Predchádzajúce zistenie popisujú „len“ 
posuny vo vzdelanostnej skladbe medzi 
generáciami. Nehovoria nič o väzbách 
medzi vzdelaním rodičov a ich detí

 Na tento účel bol skonštruovaný index 
produkcie vzdelania (IPZ)

 IPZ – zaloţený na súhrnných mierach 
„rodinného“ vzdelania. Zohľadňuje vzdelanie 
všetkých detí rodičovského páru (v dvoch 
generáciách rodiny)
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Index produkcie vzdelania

 Index produkcie vzdelania vypovedá o  
súhrnnej úrovni vyprodukovaného 
vzdelania v ďalšej generácii
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IPZ: najstaršia vz. stredná 
generácia

NZ ZŠ UŠ SŠ VŠ

Ţiadne dieťa 97,6 80,8 39,5 39,8 78,3

Štvrtina detí 0,7 3,8 6,8 6,7 3,3

Tretina detí 0,5 2,9 7,2 7,4 4,2

Polovica detí 0,7 6,3 17,8 18,9 6,8

Dve tretiny 

detí

0,1 1,3 5,3 7,6 1,7

Tri štvrtiny 0,0 1,9 5,8 2,6 0,1

Všetky deti 0,3 3,1 17,7 16,9 5,6

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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IPZ: najstaršia vz. stredná 
generácia

 Takmer pätina (19,2%) rodín najstaršej 
generácie malo aspoň jedno dieťa, ktoré 
ukončilo prípravu na povolanie na úrovni 
základnej školy

 Deti najstaršej generácie získali prevaţne 
učňovské a stredoškolské vzdelanie

 V 17.7% rodín skončili učňovské vzdelanie 
všetky deti

 Vysokoškolské vzdelanie minimálne u jedného 
dieťaťa malo 20% rodín najstaršej generácie
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IPZ: stredná vz. najmladšia 
generácia 

NZ ZŠ UŠ SŠ VŠ

Ţiadne dieťa 99,4 96,2 68,1 34,6 72,1

Tretina detí 0,1 1,2 3,1 5,1 2,1

Polovica detí 0,4 1,3 9,5 16,6 10,4

Dve tretiny 

detí

0,1 0,3 3,4 3,6 1.5

Všetky deti 0,1 1,1 15,9 40,1 14,0

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



23

IPZ: stredná vz. najmladšia 
generácia

 Najčastejším vzdelaním u detí strednej 
generácie bola stredná škola s maturitou. 
Aspoň jedno dieťa s ukončeným 
stredoškolským vzdelaním malo vyše 60% 
rodín strednej generácie

 Z toho vo vyše 40% prípadov mali 
stredoškolské vzdelanie všetky deti 
rodičovského páru

 Miera „produkcie“ VŠ vzdelania vykazovala 
niţšie hodnoty, Aspoň jedno dieťa s VŠ malo 
28% rodín strednej generácie
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Porovnanie miery produkcie 
vzdelania v dvoch generáciách

 Významné rozdiely v tom, aké vzdelanie mali 
deti najstaršej a strednej generácie

 Vzdelanie detí strednej generácie sa výrazne 
posunulo k vyšším vzdelanostným stupňom

 Podiel rodín, v ktorých všetky deti ukončili 
strednú školu s maturitou vzrástol na 40% 
(nárast o 25% v porovnaní s 
predchádzajúcou generáciou)

 V strednej generácii vzrástol podiel rodín, v 
ktorých všetky deti získali VŠ vzdelanie
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Miera produkcie jednotlivých stupňov vzdelania 
(aspoň jedno dieťa má dané vzdelanie)
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Miera produkcie jednotlivých stupňov vzdelania 
(všetky deti majú dané vzdelanie)
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Miera produkcie jednotlivých stupňov vzdelania podľa 
počtu detí v rodine 

(všetky deti majú dané vzdelanie)
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Reprodukcia nezamestnanosti

 Dve hlavné hypotézy:

- Riziko nezamestnanosti detí je vyššie v rodinách, v 

ktorých rodičia zaţili skúsenosť s nezamestnanosťou

- Riziko nezamestnanosti detí je vyššie v rodinách, v 
ktorých rodičia majú niţšie vzdelanie

 Reprodukcia nezamestnanosti sledovaná 
zvlášť v podsúbore otcov a zvlášť v 
podsúbore matiek (len v strednej generácii)

 Index reprodukcie nezamestnanosti za celé 
rodiny
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Index produkcie nezamestnanosti 

 Hovorí o počte rodín so špecifikovanými 
podielmi detí podľa ich skúsenosti s 
nezamestnanosťou

 Hodnota nula = ţiadne dieťa v rodine nemá 
skúsenosť s nezamestnanosťou

 Hodnota 100 = všetky deti v rodine majú túto 
skúsenosť

 Započítava všetky typy rodín podľa počtu detí 
(jedno – aţ trojdetné rodiny) 
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Index produkcie nezamestnanosti 

Miera produkcie nezamestnanosti deti 

v rodinách

Valídne 

percentá

Kumulatívne 

percentá

Ţiadne dieťa nezískalo skúsenosť

s nezamestnanosťou

39,3 39,3

0,33 3,7 43,0

Polovica deti v rodine má skúsenosť  

s nezamestnanosťou

15,3 58,3

0,67 4,9 63,1

Všetky deti v rodine zaţili skúsenosť s 

nezamestnanosťou

36,9 100,0

Spolu 100,0
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Nezamestnanosť detí podľa 
skúseností rodičov na trhu práce

 Riziko nezamestnanosti detí signifikantne 
súvisí s frekvenciou skúsenosti s 
nezamestnanosťou tak u otca ako aj u matky

 Vyššie riziko v rodinách, v ktorých rodičia sa 
viackrát ocitli mimo trhu práce

 Medzi týmito rodinami je najvyšší podiel 
takých rodín, v ktorých nezamestnané boli 
všetky deti
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Hodnotenie ţivotných podmienok 
v medzigeneračnej perspektíve

 Ţivotné podmienky v pôvodnej rodičovskej 
rodine – v porovnaní s blízkym okolím

 Ţivotné podmienky v súčasnej rodine 
respondenta – v porovnaní s rodičovskou 
rodinou

 Ţivotné podmienky detí respondenta

 Subjektívne hodnotenie príjmovej situácie 
domácnosti respondenta

 Vzdelanostná klíma v rodine, vzdelanostné 
ašpirácie rodičov
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Životné podmienky v pôvodnej rodine v porovnaní s okolím (%)
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Porovnanie ţivotných podmienok
v súčasnej rodine s rodičovskou rodinou 

v detstve (%)

Skúsenosť s nezamestnanosťou*** CELKOVO

Nikdy Raz Viackrát

Oveľa lepšie 30,6 25,2 16,0 26,8

Trochu lepšie 40,3 43,0 34,3 40,1

Pribliţne

rovnako 

18,9 19,5 25,1 20,1

Trochu horšie 7,2 6,4 12,6 7,8

Oveľa horšie 3,0 6,0 12,0 5,3

SPOLU 100,0 100,0 100,0 100,0
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Hodnotenie situácie detí 
respondentov – prvé dieťa (%)

Celý 

súbor

Ekonomická aktivita rodičov

Modré 

goliere

Biele 

goliere
Podn. Dôch. Nezam.

1. dieťa**

Má sa výborne, nepociťuje 

ţiadne problémy 
13,9 14,1 17,2 19,2 11,9 7,0

Má sa celkom dobre, nič 

mu/jej nechýba
64,7 66,4 64,6 66,3 62,4 57,0

Má sa skôr horšie, často 

zaţíva núdzu/má problémy
18,9 18,0 16,2 11,5 22,3 29,1

Má sa dosť zle, má ustavične 

problémy
2,6 1,6 2,0 2,9 3,5 7,0

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Hodnotenie situácie detí 
respondentov – druhé dieťa (%)

Celý 

súbor

Ekonomická aktivita rodičov

Modré 

goliere

Biele 

goliere
Podn. Dôch. Nezam.

2. dieťa

Má sa výborne, nepociťuje 

ţiadne problémy 
13,7 16,3 19,0 6,5 11,1 8,0

Má sa celkom dobre, nič 

mu/jej nechýba
62,0 60,1 61,9 65,2 64,2 64,0

Má sa skôr horšie, často 

zaţíva núdzu/má problémy
22,2 22,4 16,7 28,3 21,6 22,0

Má sa dosť zle, má ustavične 

problémy
2,1 1,2 2,4 - 3,1 6,0

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Vzdelanostná klíma v rodine –
postoje rodičov k vzdelaniu

 Vzdelanostná klíma ovplyvňuje nielen 
aktuálne školské výsledky detí, ale aj ich 
celkovú orientáciu vo vzťahu k vzdelaniu a 
preferencie týkajúce sa budúcej kariéry

 Otázky o postojoch rodičov k vzdelaniu detí 
(postoje najstaršej generácie)

 Respondenti mali vybrať spomedzi 5 výrokov 
ten, ktorý bol v tejto súvislosti najčastejší, 
typický
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Postoje rodičov k vzdelaniu detí

 Najčastejšie (35,7%) sa rodičia snaţili, aby deti „mali 
remeslo v rukách, ktoré im zabezpečí dobrý ţivot“

 Maturitu ako predpoklad dobrého zamestnania 
zdôrazňovalo necelá tretina rodičov (31,1%)

 Nevyhnutnosť VŠ vzdelania presadzovalo 13,3%

 8,2% rodičov orientovalo svoje deti na čo najskorší 
vstup na trh práce a čo najskorší zárobok

 7,8% rodičov sa o vzdelanie a štúdium detí 
nezaujímalo
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Postoje rodičov k vzdelaniu detí

 Súvislosti rodičovských postojov k vzdelaniu detí boli 
sledované zvlášť u otcov a zvlášť u matiek

 V oboch podsúboroch signifikantné rozdiely v 
odpovediach podľa dosiahnutého vzdelania rodičov

 Vyššie vzdelanie – vyššie ašpirácie smerom k deťom

 Vzdelanostné ašpirácie rodičov sa signifikantne
premietli aj do prvého zamestnania ich detí

 Respondenti, ktorých rodičia podporovali smerom k 
VŠ alebo aspoň k maturite, začínali častejšie 
pracovnú dráhu v tvorivých zamestnaniach alebo ako 
výkonní pracovníci
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Zhrnutie

 Výskum priniesol údaje, ktoré empiricky potvrdzujú 
všeobecne rozšírené (aţ banálne) „poznatky“. Je však 
dôleţité mať o nich empirickú evidenciu.

 Výskum bol náhradným riešením v situácii, keď ešte 
stále absentoval longitudinálny výskum na danú 
tému.

 Vo výskume boli sledované aj viaceré ďalšie línie –
tak rodinné (súrodenci, partneri), ako aj tematické 
(kvalita kontaktov, výskyt závaţných udalostí v 
rodine, kvalita bývania)

 Moţnosť hlbších - kombinovaných analýz socio-
ekonomických indikátorov podľa jednotlivých typov 
rodín
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Moţné námety pre diskusiu

 Zdroje dát pre ďalšie analýzy

 Vyuţitie nových indikátorov pri skúmaní

medzigeneračnej reprodukcie chudoby

 „Case study“ ako metodologický nástroj

 Zadefinovanie tematických oblastí 


