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s ú h r n 

Au tor pristupuje k vymedze niu c ieľa a prostriedkov li ečby a lk o ho lizmu z hradiska teórie ko m
petencie. Koncepty zodpoved nej vlády nad situác io u a inštrume nt a lity. ekologický a e nviromen
tá ln y chara kt er kompetencie. jej súvislosti s hod no tovou hie ra rchi o u a poznatky o to m . že ko m
petentnému správa niu sa č l ove k uč í naj mä ces to u imit ác ie. sú aplik ované na systé m li ečebno-p re
ve ntívnej , tarost li vost i a na ideu komplexného celospo l oče nské h o ozdravné ho programu v riešení 
nad merného pitia a a lko ho lizmu . 

K rúčové , Iová : alkoholizmus - kompetencia . 

P. Kucek : COMPETENT BEHAVIOUR - GOA L AND MEANS IN T H E 
TREATME T OF ALCOHOL 

Summary 

The au thor determines goa l and means in the trcatment of a lcohol from the viewpoint of the 
theory of competence. T he concepts of an adequate cont ro l over situation and instrumentalities, 
the ecologica l a nd e nviro nmenta l cha racter of compete nce. its connectio ns wi th va lue hie ra rchy. 
and the knowledge abou t man adopting a compe tent behaviour mainl y by means of imitation have 
been app lied to the system of curativc-prevent ive care a nd to the idea of a complex nation-wide 
health programme in solving the problem of excessive drinking a nd a lcoho li sm. 

Ke y wo r ds : alcoholism - competence. 

P . Kucck: KOMPETENTES VE RH ALTEN - DAS Z IEL UND MITTEL IN 
DER A TIALKOHOLISCHEN BEHA DLU G 

Zusa m men fassung 

Der Autor behandcIt die Dcfinition der Z ie le und Miltel der ant ia lkoholischen Behandlung von 
der Sicht der Thcorie der Kompetenz. Das Ko nzept der Vera ntworung fúr die Situa tion und In
strumenta lit ät. der e ti o logische und um we ltliche C hara kter der Kompe te nz. ihr Zusammenhang 

Prednesené na I. nitrianskom psychiatrickom dni v Nitre dňa 24. IO . 1990 
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mit der Hierarch ie der Werte und die E rke nntniss. dass der Mensch das zu st ~indige Verhalten 
hauptsächlich durch Nachahmenlernt , sind applizie rt auf die therapelltisch-vorbeugende Gesund
he itsfiirsorge und auf die Idee des ko mplexe n allgese llschaftliche n Gesundungsprogramm in der 
Läsll ng des libermässigen Trinkens und des Alkoholismus . 

Sch I li s s e l w o rte : A lko ho lismus - Kompete nz . 

Il. K Yl\eK : KOMIlETEHTHOE IlOBE,lI;EHI1E - UEJIb 11 CPE,lI;CTBO 

IlPI1 JIEqEHl111 AJIKOr OJI113MA 

Pe310M e 

ABTop nOAXOAI1T K onpeAeJleHl11O l\eJlI1 11 cpeACTB J1e'{eHI1H aJlKOrOJll13Ma C TO'{KI1 3peHl1H 

TeOp1111 KOMneTeHl\I1I1. K OHl\enTbl OTBeTCTBeHHoro BJlaAeHI1H CI1Tyal\l1eH11 I1HCTpyMeHTaJJb
HOCTI1 , 3KOJlOrl1'{eeKI1HI1 3HBl1pOHMeHTaJlbHbrH xapaKTep KOMneTeHl\I1I1, ee CBH311 C l1epap

Xl1eH Ol\eHOK, KaK 11 3HaHl1H o TOM, '{TO KOMneTeHTHoMy nOBeAeHl11O '{eJlOBeK y '-lI1TCH npe>K
Ae Bcero nyTeM I1MI1Tal\l1l1 , npl1MeHHIOTCH aBTopOM K CI1CTeMe J1e '{e6Ho-npocpl1J1aKTI1'{eeKO

ro 06cJly>KI1BaHI1H 11 K I1Aee KOMnJleKCHOH 06ll.\eCTBeHHoH 03AOpOBl1TeJlbHOH nporpaMMbi 

npl1 peWeHl111 np06J1eM HeyMepeHHoro nOTpe6J1eHMH aJlKOrOJlH 11 a.JÍKorOJJ113Ma. 

K JI IO '{ e B bi e C JI O Ba : aJlKOrOJll13M - KOMneTeHl\I1H . 

Protia lko ho l Obz. 1991 , 2, S . 79 - 84 

V o tázke o pojme kompe te ncie sa pýtame na ti e osobnostné cha rakte ri stiky, kto ré 
rozhodujú o tom , že človek je pánom situácie. Kompe te ncie je vláda nad situácIou . 
Táto charakte ristika zahŕňa naše znalosti, vzdelanie, zručnosti , schopnosti , skúsenosti , 
postoje, všetko to, čo vedie k adaptívnym výkonom, ale kompetencia je vždy viacej 
než jedna vlastnosť. Zahrňuj e napríklad inte ligenciu , ale nevyčerpáva sa ňou. 

Kompetencia má ekologický a enviro mentálny charakter. Môžeme ju posudzovať 
vždy len vo vzťahu ku konkré tnej situácii a podmienkam činnos ti . Príslušník austrálske
ho domorodého kmeňa sa nám z nášho hľadiska a v našich podmie nkach javí ako pri
mitív, a le v podmienkach austrálskej púštnej oblasti je jeho správanie nepochyb ne 
ko mpetentnejšie, než akého by sme tam boli schopní my. De terminácia prostred ím , 
najmä spo ločenskými podmienkami , je zásadným atribútom kompe tencie. 

Kompe tencia má inštrumentá lnu zložku , to znamená ovládnutie techniky, ako postu
povať. [nštrumenta lite sa učíme po ce lý život , výchovou, vzdelaním , skúsenosťami . 
Niektoré oblas ti našej pôsobriosti majú inštrumenta litu sýtenú viacej technokraticky, 
iné menej . Byť kompetentn ým remeselníko m alebo lekáro m si vyžaduj e inštrumenta
litu iného cha rakte ru ako kompe tentnos ť vo funkcii otca rodiny . 

Kompe tencia má mo rálny aspekt , kedy si človek uvedomuj e sám seba ako zodpoved
ne ko na júce indivíduum . Schopnosť ri adiť sa zodpovedne a slobodne je vždy'v neod
mysliteľnej nadväznosti na enviromentalitu, na naše konanie, vzhľadom na konkrétne 
podmienky a situáciu , ale aj na naše osobné a spo ločenské hodnoty. Kompe tencia teda 
predpokladá nie len schopnosť ako niečo zvládnuť, a le aj zodpovedné sebaovládanie. 
Globálnejším aspektom kompetencie je uvedomovanie si seba samého ako zodpoved
ne konaj úceho indivídua, ktoré sa usiluj e o vlastnú životnú cestu v daných spoločen 
sko-historických podmienkach . Kompetentné správanie neprotirečí vlastnej hodnoto-
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vej orientácii jedinca , ani hierarchii spoločensky akceptovaných hodnôt. Ak konáme 
v podmienkach nesúladu týchto dvoch oblastí, kompetentnosť nášho správania sa na
rúša. 

V kontexte s uvedeným sa javí alkoholik ako jedinec , ktorý sa pozbavuje kompeten
cie. Je to proces pozvoľný a neraz si ho ani on sám ani jeho okolie včas neuvedomujú . 
Alarmujúce býva až štádium , kedy sa stále zreteľnejšie manifestuje jeho inkompeten
cia. Tá je protipólom kompetencie . Je to stav bezmocnosti , kedy človek stráca kontrolu 
nad situáciou, až po krajnosť závislosti od náhodných udalostí a vrtochov iných ľudí. 

Pozícia chorého človeka a pacienta sa vždy spája s určitým stupňom poklesu vlastnej 
kompetencie. V podmienenosti charakterom choroby, situačnými a procesuálnymi da
nosťami lieče nia preberá zodpovednosť za pacienta a do značnej miery aj vládu nad 
ním terapeut. U liečeného alkoholika je situácia špecifická najmä z dvoch dôvodov. 
V prvom rade je to odlišný charakter jeho choroby, čo implicitne determinuje aj spôsob 
liečby . Jej efekt spočíva výsostne na aktivite a angažovanosti pacienta . Pozícia terapeu
ta je len usmerňujúca . Medicínske aplikácie typu farmakoterapie, ktoré bývajú ťažis
kové v klasickom ponímaní liečby, sú v protialkoholickom liečení adjuvantné. Je zrej
mé , že liečebný proces je centrovaný na obnovu alebo kreáciu kompetencie pacienta 
- alkoholika. 

Špecifickosť situácie ' líeČeného alk'oholika je aj v alterácii schopnosti vnímať svoju 
kompetenciu. Nadmerné pitie narúša jeho schopnosť kognitívnej definície vlastnej 
kompetencie . Najmä inštrumentalita sa musí opierať o jasnú kognitívnu organizáciu. 
Človek si vytvára racionálny koncept toho, ako v určitej oblasti postupovať, ako ovlád
nuť určitú činnosť. Iba tak môže byť inštrumentalita vodidlom pre naše súčasné a budú
ce správanie . Z toho logicky vyplýva význam výchovy a osvety, ako aj význam racionál
nej psychoterapie v potláčaní pijanstva a alkoholizmu . Pochopiteľne, inštrumentalita 
sa v prípade liečeného alkoholika netýka len jeho schopnosti prekonávať úskalia absti
nencie , ale aj širšieho rámca jeho schopností a umenia žiť. Umenia žiť bez alkoholu , 
ku spokojnosti svojej a spokojnosti iných ľudí. 

V percepcii vlastnej kompetencie zohráva dôležitú rolu relatívna povaha tejto per
cepcie. Jedinec závislý od alkoholu sa môže vnímať ako relatívne kompetentný , pretože 
jeho pitie má do určitej miery inštrumentálny charakter - jeho prostredníctvom " rieši" 
svoje problémy, zabáva sa, realizuje sociálne kontakty atď. Že je to prístup vo svojej 
podstate principiálne nekompetentný , pretože nespíňa ďalšie z kritérií kompetentného 
správania , ktorým je zodpovednosť, to alkoholik chápe ťažko , alebo to vôbec nechápe 
práve vďaka alterácii kognitívnej sféry dlhodobým pitím . K tomu sa pridružuje ešte 
fenomén sociálnej komparácie . Človek hodnotí svoje správanie vždy vzhľadom 
na správanie iných ľudí, porovnáva sa s nimi . Svoje pijanstvo hodnotí podľa rozsahu 
a pozície pijanskej subkultúry a v podmienenosti prevažujúcimi postojmi spoločnosti 
k pitiu . V pijanskej partii , ale aj v spoločnosti s permisívnymi postojmi k pitiu je pijan
ské správanie kompetentnej šie než striedmosť a abstinencia. 

Avšak aj pij anská subkultúra a permisívne postoje spo ločnosti k pitiu majú širší spo
ločenský kontext. Nedemokratický spolo~enský systém s jemu vlastnou ideológiou po
loprávd a lží musí zákonite potláčať snahy obyvateľov o kompetentné správanie. 
Ak ho nemôžu uplatniť , hľadajú a nachádzajú náhradné alternatívy. Tam, kde sa nece
ní múdrosť , čestnosť, pracovitosť či striedmosť, nachádza uplatnenie primitivizmus, lož , 
lajdáctvo a pijanstvo . Každá diktatúra , nech už v mene toho či onoho vyššieho princí
pu , nakoniec vedie u ľudí k pocitu bezmocnosti . Dochádza to až tak ďaleko, že všeľud
sky cenené hodnoty nenachádzame v praktickom živote ako spo ločensky preferované , 
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ale ako ostrovčeky pozitívnej deviácie. Vrátiť hodnotu striedmosti a abstinencii preto 
nemožno nejakým jednorazovým a izolovaným aktom, a le len v rámci komplexného 
programu ce lospoločenskej úzdravy . 
Byť si vedomý vlastnej inštrumentalit y je príznačné pre silnú osobnosť a premieta 

sa to vo vyššom stupni jej sebahodnotenia. Kompetencia je v najtesnejšej spojitosti 
s hodnotou seba samého, so sebaúcto u. Výskum y v černošských getách ukáza li (podľa 
Wigginsa et al. , 1971 ), že v nich panujúce nepriaznivé socioekono mické podmienky 
negatívne zasahovali inštrumenta litu a sebaúctu tu žijúcich ľudí , takže sa u nich strácala 
iniciatíva, prehlboval sa ich pocit bezmocnosti a prijímali a lte rnatívne pseudohodnoty 
a kompenzačné správanie (agresivita, asocialita), ktoré im aspoň č i astočne vracali pocit 
vlas tnej hodnoty a autentickosti . Pod prizmou týchto poznatkov sa stáva pochopiteľ

nejším , prečo sa v nepriaznivých socioekonomických podmienkach stáva obyvate ľstvo 

apatické, ľahostajné k záležitosti am ve rejného prospechu a v masovom meradle bujne
jú kompenzačné formy správa nia, akým je aj pij anstvo. 

Sebaúcta závis í od toho čo sme a čo konáme a naopak. naša pe rcepcia vlastnej seba
hodnoty de te rminuj e naše konanie . V pozadí nízkej sebaúcty a lko holika je jeho sprá
va nie s negatívnymi dôsledkami pre neho a jeho oko lie. Na druhej strane, ak chceme 
zmeniť jeho správanie, nevyhnutne musíme podporiť jeho sebaúctu . 

Sebaúcta sa dá vyj ad riť pomerom úspechu k ambíciám. Optimálne je, ak sa tento 
pomer udržiava v rov nováhe. Ak prevažuje strana úspešnosti , teda osoba dosahuje via
cej než si predsavzala a očakáva l a, že dosiahne , nemusí to ma ť negatívny dopad na jej 
sebaúctu . Takáto úspešnosť môže v i esť k zvýšeniu ambícií. Ak nie, je to č lovek skrom
ný, ktorého neočakávané úspechy ani nevybičujú k vyšš ím métam, ani ho nepokazia. 
Je tu však riziko, že takýto úspech môže v i esť k neúmernému zvýše niu ambícií a nekri
tickému preceneniu vlastn ých možností a navodi ť tak krízu . Nebýva to zriedkavým prí
padom li ečených alkoholikov, ktorí síce po li ečen í vstupujú do života s nízkym sebave
domím a obavami , a le po zažití poč ia točných abstinentských úspechov neúmerne zvý
šia svoje ambície, ktoré sa im nenaplnia. Od takého sklamania býva len krôči k k reci
d íve. Správne na to upozorňuj e Skála v ním vytýčených zásadách 5. posta lkoholickej 
fázy. Opačná alte rnatíva, kedy v po mere úspešnosti a ambícií prevyšujú ambície. 
je vždy dezintegrujúca. Kto je neúspešný v realizácii svojich predsavzatí , stráca sebaúc
tu a jeho kompetencia sa spochybňuj e. 

Potreba úspechu je dôležitou súčasťou arzenálu vyšš ích potrieb človeka. Výskum y 
ukázali , že táto potreba sa primerane nerozvíja , ak jedinec žije pod do minantn ým ve
dením iných osôb (napr. deti s autokratickou a autoritatívno u výchovou vy kazujú 
v dospelosti nižšiu potrebu úspechu). Oprávnene môžeme predpokl adať nižšiu efekt ív
nosť takého li ečebného systému , ktorý je neúnosne direkt ívny, ktorý nepredostie ra 
pred pacientom alte rnatívne možnosti riešenia jeho individuálnej životnej cesty, ktorý 
nestimuluje jeho tvo rivý po tenciál, a le naopak , vtesnáva ho do unifo rmnej šedi režimu ; 
ani doli ečovacích socio te rapeutických zari ade ní , ktoré majú tútorský charakte r. 

Významn ým, experimentá lne podloženým poznatkom sú zistenia, že kompetentné
mu správa niu sa ľudia uč ia najmä napodobňovaním (Wiggins e t a l. , 197 1). Tie to výsku
my sú poučné v tom , že ľudi a, najmä mladí , budú efektívnejšie imitovať modely pijan
ského správania, než by boli pozit ívne ovplyvňovan í racionálne fundovanou osve tou 
zameranou proti pitiu . Dô ležité je, aby boli v spo ločnos ti dostupnejšie príťažlivé pozi
t ívne vzory nápodoby vrátane vzorov stri edmosti a abstinencie, než tie ko nzumného 
charakteru života a až vyslovene asociálne . Je to v súlade s tézou , že schodnejšou cestou 
než je boj proti pij anstvu , je cesta boja za zdravý a hodnotn ý životn ý štýl. 
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Abstine ncia sa nemusí navodzovať len podmie nkami , kedy sa závislý jedinec podrobí 
protialkoholické mu li eče niu . Z áleží na mie re zachovanosti jeho kompete ncie a na šir
š ích spo ločen ských podmie nkach , ako vytvá rajú tlak na adaptívne správanie sa svojich 
č le nov a valo rizujú ho. Hroziaci rozpad manže lstva , rozpor so zákonom , či strata pozí
cie v zamestnaní môžu mobilizova ť v pijanovi vnúto rné reze rvy a a ktivizovať je ho uve
do me nie si vl astnej zodpovednosti za krízové vyústenie situácie. Niekedy s tač í nieko ľ
ko dní tri ezvosti , aby si uvedo mil neúprosnú realitu kalamitnosti do te rajšieho spôsobu 
svojho života a obnovil si stratégiu faktickej kompe tentnosti. Správne upozorňuj e Wil
son ( podľa Straku a Strakovej , 1990), že a k ýkoľve k pokus o stanove nie priame ho kau
zá lne ho vzťahu medzi pro ti a lko ho lickou li ečbou a jej výsledkami , je pre ich multidi
me nzioná lnu podmien e nosť nemožný. Spo ntánne upuste nie od pij anského štýlu živo ta, 
ako aj navode nie abstine ncie po lieče ní sú pravdepodobnejšie v spoločenských pod
mienkach s vyššou mie rou prestíže striedmeho a abstine ntského štýlu života. Jasná a r
tikulácia všeobecne akceptovaných spo ločenských hodnôt a ich fakti cká , nie len ako to 
býva lo dopos ia ľ , proklamovaná aplikácia v pracovnej aj mimopracovnej sfé re, dávajú 
zmys luplnosť striedmosti a abstine ncii v každode nnom živo te aj v dlhodobejších pe r
spe ktívach občan a. Kompete ntné správa nie musí mať v spo ločnosti svoju praktickú 
hodno tu . 
Ďa l e j sa zame riame na kompete nciu ako prostriedok v liečbe a lko ho li zmu . 
Efektivita je ústredným krité riom hodno te nia každé ho systé mu a tým aj zdrojom 

pohn útok k jeho zdokon a ľovaniu . Systém li ečebno-prevent ívnej sta rostli vosti nemôže 
byť výnim kou . Teóri a kompe te ncie je prinajme nšom inšpiratívna pre je ho refo rmu. 
Uvede né atribúty kompete ncie ako zodpovednej vlády nad situácio u , je j inštrumentál
ne, e nviro me ntá lne a morálne aspekt y, ako aj fakt o nadobúdaní kompe tentné ho sprá
va ni a naj mä cesto u im itácie sú bezprostredne a plikovate ľn é na racionálne fund ované 
snahy o túto reformu . 

Praktické skúse nosti so súčas nou fo rmou pro ti a lkoho lické ho li ečeni a predosti e rajú 
vážne vý hrady k inštrume ntalite to hto systému . Le n nie ko ľko príkladov: ťažko môže
me 'považovať za kompe te ntný systé m, keď sa a lkoholik , .li eči" spo lu s ne uro tikmi 
č i psychotikmi na štanda rdnom psychiatricko m odde le ní , bez špeciálne ho pro ti alkoho
lické ho režimu ; keď sa na takýchto odde le niach ponechávajú práve tí prognostick y 
nádej nejší pacie nti a do špecia lizovanej li ečebne sa odsúvajú práve t í ne po hodlní , 
k li ečbe nemoti vova ní a asociálni pacie nti ; keď nejestvujú špecializované za ri ade nia 
na li ečbu nea lkoho lových závislostí, na liečbu mladistvých závislých jedincov a najmä 
zariade nia pre evide ntne neadaptabilných , prevažne sociopa tických pacie ntov, u kto
rých ni e je možné zv l ádnuť problém závislosti bez reštrikt ívnych opatrení. kto rých 
uplatne nie je však principiálne cudzie takej výsostne humánnej inštitúcii , ako u je li e
čebné za ri ade nie. Za ústredný predpoklad kompe te ntnosti li ečebného za ri ade nia pova
žuj eme spÍňa ni e zásady .. správ ni l'ud ia na správne miesto", čo implikuj e adekvátny vý
he r vhodn ýc h pacie ntov pre práve im zodpovedajúci typ li ečby . ako aj exi ste nciu vhod
ných typov za ri ade ní pre takýto d ife re ncovaný systém pro ti alko ho li ckého li eče ni a. 

Morálny aspe kt ko mpe te ntného pro ti alkoholické ho systé mu sa predostie ra najmä 
v rovi ne indi viduá lnej mo ti vác ie k vy li eče niu sa . nezne užíva niu zdravotníckych služie b , 
zd ravotnej uvedomelosti o byva te I"stva a predovše tk ým v zodpovednej účas ti ce lej spo
l oč nos t i na proti a lkoho li ckom hoji a vytvá ra ní takej ideologickej , po litickej , sociálnej. 
ku lt úrnej a e ko no mickej platformy fun govania štátu , kto rá by va lo rizova la stri edmosť 
a abstine nciu . 
Kompe te ntnosť ako prostri edok protia lkoho lickej li ečby sa bezprostredne do týka 
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aj zdravotníckeho personálu. Kompetentné správanie je síce podmieňované, ale zásad
ne sa nevyčerpáva vzdelaním a formálnym splňaním kvalifikačných predpokladov. 
Jestvujú aspoň nasledovné okruhy kompetencií, ktoré bezprostredne podmieňujú 
efektívny výkon odbornej činnosti: 

- motivačné, ako schopnosti preberať iniciatívu, byť aktívny na vysokej profesionál
nej úrovni, snažiť sa o preberanie vplyvu na chod organizácie a spoločnosti; 

- kognitívne, ako schopnosti vyhfadať a narábať s informáciami, postupovať kon
cepčne a pružne vzhladom na aktuálne aj perspektívne podmienky, schopnosť dopra
covať sa k presnému poznaniu ako funguje organizácia a spoločnosť , v ktorej človek žije 
a pracuje a vytvorenie si primeranej predstavy o vlastnej úlohe aj úlohách ostatných 
v organizácii; 

- regulatívne a výkonové , ako schopnosti zastať sa na svojom poste riadenia , prebe
rať príslušné riziká a vykazovať aj primeranú sebadôveru, spoľahlivosť, komunikatív
nosť , participáciu a demokratickosť. 

To sú schopnosti, ktoré sa neformujú v edukačnom procese , resp. sa stimulujú len 
nedostatočne. Školstvo, a to nielen u nás, už tradične kladie dôraz na technokratickú 
stránku vzdelania . Ak sa k tomu pridruží ešte aj torpídny systém obsadzovania pracov
ných postov , najmä riadiacich funkcií , zákonite sa to negatívne premieta do efektivi
ty fungovania organizácií a celej spoločnosti . Ako príklad stačí uviesť, ako nám je ešte 
stá le cudzia myšlienka , že by zdravotnícke zariadenie mohol viesť manažér nelekár, 
alebo že by v AT zariadeniach pracovali paraprofesionáli. Ilustratívne je stanovisko 
M. Kotanského , autora hnutia Monar v Poľsku , ktorému sa prakticky viacej osvedčili 
nelekárske kádre, pretože v efektivite práce personálu, podľa jeho slov, rozhoduje 
srdce ; teda taký prístup k práci, ktorý je skôr poslaním než zamestnaním a kde už vôbec 
nemá miesto technokratická spupnosť a omnipotentné odborné postoje. Tu sa dostáva
me do polohy jedincom preferovaných hodnôt , ktoré determinujú jeho konanie. Člo
vek sa angažuje v činnostiach úmerne s tým , ako korešpondujú s jeho hodnotovou hie
rarchiou. V prípilde zdravotníckych činností o to viacej, že máme za sebou desaťročia 
devalvácie tejto sféry. Ako by sa ešte stále zabúdalo na to , že zdravotníctvo , hoci je 
v sfére služieb, produkuje obrovské hodnoty. Prinavracanie zdravia je nepochybne 
ekonomicky efektívny fenomén . 
. V neposlednom rade sú tu ešte ďalšie determinácie vyššieho rádu , ktoré sa viažu 

·na charakter organizácie spoločnosti ako celku, na jej nosné ideologické a politické 
princípy fungovania . Raven (1990}sumarizuje poznatky zo svojich výskumov do stano
viska, že kompetentné správanie ľudí je determinované ich vierou v spoločnos i, v kto
rej žijú, v to, ako funguje a aké je ich miesto v nej . Táto viera je zdrojom ich aktivity 
a iniciatívy. Preto Raven odporúča učiniť štátnu politiku otvorenejšou, prístupnejšou 
občanom. Priam sa nám natíska hi storická paralela s antickou ideou republiky , ako 
veci záujmu všetkých občanov. Viera v demokraciu , pokrok a občianstvo boli a sú hyb
nými silami vývinu spoločnosti . Uvedomujeme si pritom ,že bez fungujúcej ekonomiky 
by takéto stanovisko bolo len sympatickou proklamáciou . Aj zddravotnícky pracovník 
je len č lovek , u ktorého sa napíňanie jeho vyšších potrieb a ambícií dostáva k slovu 
až vtedy, keď sú uspokojené tie bazálnejšie , existenčné. 
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