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Sociálna politika včera a dnes 
 

Richard Geffert 

Vysokoškolská učebnica s názvom: „Sociálna politika včera a dnes“ je kompaktným, 

logicky a vecne správne usporiadaným vysokoškolským učebným textom, ktorý je primárne 

určený pre poslucháčov spoločenských a behaviorálnych vied. Čitateľovi sa dostáva do rúk 

kompaktné dielo, ktoré poskytuje informácie teoretického ako aj praktického charakteru, 

týkajúce sa úlohy, konštituovania, postavenia a implementácie zásad sociálnej politiky. 

Vysokoškolská učebnica ponúka množstvo informácií o sociálnej politike, ako aplikovanej 

vednej disciplíne, ktorá je predovšetkým vedou pre prax. Autor publikácie prehľadným 

spôsobom poskytuje čitateľovi exkurz do histórie sociálnej politiky ako aj pohľad na jej 

súčasné, moderné trendy. Pri tvorbe vysokoškolskej učebnice sa jej autor opieral o poznatky 

mnohých zahraničných a domácich odborníkov z oblasti politických, sociálnych, 

ekonomických a právnych vedných disciplín. I táto skutočnosť sa pozitívnym spôsobom 

podpísala pod kvalitnú obsahovú náplň recenzovaného diela, ktoré ponúka 

multiparadigmatický pohľad na sociálnu politiky západnej civilizácie. Vysokoškolská učebnica 

je rozdelená do šestnástich základných, nosných kapitol, ktoré čitateľovi poskytujú penzum 

vedomostí a to od vysvetlenia základných pojmov, charakteristík sociálnej politiky, cez jej 

aktérov a historický vývoj až po jej šesť základných integrálnych súčastí, ktorými sú sociálne 

zabezpečenie, politika zamestnanosti, rodinná politika, vzdelávacia politika, bytová politika 

a zdravotná politika. Súčasťou vysokoškolskej učebnice sú kapitoly, ktoré pojednávajú 

o princípoch, funkciách, typoch a modeloch, cieľoch a nástrojoch sociálnej politiky včera 

a dnes. Autor neopomenul ani fenomén welfare state a typológiu sociálnych udalostí. Každá 

zo šestnástich kapitol je vo svojom závere doplnená o zhrnutie, kľúčové pojmi a otázky na 

diskusiu. Čitateľ si týmto spôsobom môže upevniť nadobudnuté vedomosti a informácie 

získané pri čítaní každej kapitoly. Je možné overiť si čítaním vysokoškolskej učebnice 

novonadobudnuté poznatky, diskutovať o ich relevancii a komparovať ich so súčasným dianím 

v procese prijímania a realizácie politických, ekonomických, právnych a sociálnych rozhodnutí 

v turbulentnej dobe 21. storočia. Storočia, ktoré významným spôsobom bolo zasiahnuté 

celosvetovou pandémiou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila hodnoty civilizácie akými sú: 

sloboda, individualizmus, rozum, rovnosť a tolerancia. Ide o hodnoty, ktoré sa už v minulosti 

stali základom, východiskom pre formulovanie sociálnej politiky vyspelých západných krajín 

sveta. Je možné konštatovať, že sa do rúk každého čitateľa, ktorí si prečíta vysokoškolskú 

učebnicu s názvom: „Sociálna politika včera a dnes“ od autora Richarda Gefferta, dostáva 

ucelené dielo ponúkajúce komplexných pohľad na sociálnu politiku včerajška a súčasnosti.  
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