
Hodnotenie vybraných tvrdení o socializme 

Úlohou diskutujúcich bolo ohodnotiť každé tvrdenie na škále od -3 do +3; kde +3 znamená, že s daným tvrdením úplne súhlasia a -3 znamená, že s daným tvrdením vôbec nesúhlasia . V tabuľke uvádzame priemer 

hodnotení za jednotlivé tvrdenia v každej diskusnej skupine zvlášť, ako aj celkovú priemerné hodnotenie.  

 

 stredoškoláci mladí 

dospelí 

stredný    

vek 

starší CELKOVÉ HODNOTENIE 

     priemer štandardná odchýlka 

Každý mal zabezpečenú prácu, pracovných miest bol dostatok pre 

všetkých.  

2,13 1,71 3,00 2,88 2,45 0,85 

Výrobky boli kvalitnejšie a bezpečnejšie a potraviny zdravšie ako dnes. 2,00 1,43 2,63 2,25 2,10 1,14 

Ľudia si viac pomáhali, solidarizovali medzi sebou a boli si bližší.  1,00 1,71 2,88 2,75 2,10 1,04 

Socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu. Menej sa kradlo 

a podvádzalo ako dnes.  

0,75 0,86 2,13 2,50 1,58 1,26 

Zdravotná starostlivosť za socializmu bola lepšia, ľudia sa dožívali 

vyššieho veku. 

1,88 0,71 2,00 1,63 1,58 1,26 

Socializmus bol sociálne spravodlivejší systém, majetkové rozdiely 

medzi ľuďmi boli menšie.   

0,63 1,43 1,88 1,75 1,42 1,09 

Na obecnej/mestskej a tiež na krajskej úrovni fungovala samospráva.  1,13 0,57 1,88 1,75 1,35 1,17 

Štátne vlastníctvo podnikov bránilo tomu, aby zisky prúdili do rúk 

súkromníkov, z národných podnikov profitovali všetci občania.  

0,63 1,29 1,38 1,88 1,29 1,40 

Vzdelávanie a školstvo bolo kvalitnejšie a vzdelanie na vyššej úrovni 

ako dnes.  

0,13 -0,14 2,75 2,13 1,26 1,65 

Život za socializmu bol lacnejší a ľudia si zo svojho príjmu mohli 

dovoliť viac.  

0,75 -0,14 1,75 1,88 1,10 1,66 

Socializmus bol ekonomicky životaschopný systém a hospodársky sa 

mu darilo. 

0,00 0,29 2,38 1,50 1,06 1,79 

Za socializmu bolo bezpečnejšie, bola nižšia kriminalita, menej vrážd, 

menej sa kradlo.  

-0,25 0,14 2,25 1,88 1,03 1,70 

Do zahraničia sa cestovať dalo, dovolenka pri mori bola dostupnejšia 

pre viac ľudí ako dnes.  

-0,50 -1,29 0,13 1,50 0,00 1,98 

Socializmus v Československu nebol totalitným režimom. Ľudské 

práva sa dodržiavali.  

-1,00 -1,43 0,25 1,38 -0,16 1,73 

Životné prostredie bolo kvalitnejšie, podniky vypúšťali menej nečistôt 

a museli dodržiavať prísnejšie environmentálne normy ako dnes.  

0,25 -0,71 0,00 -0,63 -0,26 1,67 

Voľby boli slobodné a demokratické. -2,00 -2,29 -0,13 0,50 -0,94 2,10 

 

Zdroj: FOCUS (2018)  


