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Úvodné poznámky 
 

     Po dvoch zväzkoch publikácie Doktorandské miscelaneá, 

v ktorých sa predstavili viacerí doktorandi Filozofickej fakulty 

UPJŠ v troch študijných odboroch (Literárna veda/Slovakistika, 

Filozofia a Psychológia – 1. zväzok; spolu 16 príspevkov), resp. 

v štyroch študijných odboroch (Psychológia, Filozofia, Literárna 

veda/Slovakistika, Britské a americké štúdiá – 2. zväzok – spolu 13 

príspevkov) predkladáme vedeckej obci fakulty a azda aj širšie 3. 

zväzok, v ktorom sa rozširuje „repertoár“ študijných odborov na 

šesť (Psychológia, Filozofia, Sociálna práca, Politológia, Britské 

a americké štúdiá, Literárna veda/Slovakistika – pripomínam, že 

názvy študijných odborov a študijných programov uvá-

dzam v „zjednodušenej“ podobe; porov. zb. Doktorandské mis-

celaneá, 1, 2012 a Doktorandské miscelaneá, 2, 2013) a zároveň, 

čo je sympatické poznanie, stúpa aj počet príspevkov (21 od 23 

autorov; jeden príspevok so spoluautorstvom školiteľky). Ich tema-

tický „rozptyl“ je daný aktuálnymi výskumnými úlohami 

v študijných odboroch humanitných a spoločenskovedných dis-

ciplín, ale ich prepája úsilie o tvorivé hľadanie najvhodnejších a pre 

konkrétnu tému najinšpiratívnejších tematicko-metodologických 

východísk, osobitne v úvodnej kapitole dizertačných prác. 
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     Príspevky v oblasti psychológie mieria do aktuálnej problemati-

ky normatívnych presvedčení a postojov v konzumácii alkoholu, 

do charakteristiky osamelosti, do otázok osobnosti žiaka 

a percepcie interakčného štýlu učiteľa, uvažuje sa v nich 

o hyperexcitabilite (nadmernej psychickej vzrušivosti), 

o teorémach výskumu nespravodlivosti, o základných pojmoch 

a ich teoretických väzbách z oblasti výskumu sebaregulácie 

v kontexte exekutívnych funkcií. V priestore filozofie sa autori za-

meriavajú na niektoré aspekty diel svetového filozofického prúde-

nia (Heidegger, Wittgenstein, Plotinos, Descartes, Patočka). 

V odbore literárnej vedy (slovakistiky) sa uvažuje o modelovaní 

témy smrti v prozaickom texte, o obraze technologického  pokroku 

filmu vo vesmírnom science fiction a o prekladovom diele K. Str-

meňa Návštevy (Antológia svetovej lyriky). V oblasti sociálnej prá-

ce autori predkladajú svoje príspevky o aktuálnych trendoch 

v prevencii syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách, 

o využití logoterapie v náhradnej rodinnej starostlivosti, 

o niektorých faktoroch umožňujúcich vznik, priebeh a šírenie so-

ciálne patologických javov („kyberšikany“), o religiozite a hodnote 

ľudského života a predkladá sa empirická analýza kompetencií 

sociálneho pracovníka v inštitucionálnej starostlivosti pre ľudí 

s mentálnym postihnutím. V príspevku z odboru politológia sa ana-

lyzujú vybrané inštitúcie a dokumenty patriace pod európsky sys-
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tém ochrany ľudských práv a z odboru britských a amerických štú-

dií sa skúma vzťah metafory a metonymie v procese interpretácie 

významu nových kompozít v angličtine. 

     Autori výsledky svojich východiskových uvažovaní predkladajú 

v nádeji, že upozornia na niektoré citlivé výskumné miesta pri 

spracúvaní svojich doktorandských tém a vstúpia do tvorivého bá-

dateľského priestoru (aspoň) na svojich pracoviskách. 

                                                                                                                                             

                                                                                          J. Sabol 
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Normatívne presvedčenia a postoje ku konzumácii  

alkoholu medzi vysokoškolákmi 
Monika Brutovská 

 

Konzumácia alkoholu medzi vysokoškolákmi 

     Viacero štúdií preukázalo, že konzumácia alkoholu je najviac 

rozšírená medzi vysokoškolákmi (napr. Stone a kol., 2012; Menagi 

a kol., 2008), pre ktorých je typické tzv. excesívne pitie (vypitie        

5 a viac nápojov na posedenie) (Dowdall, Wechsler, 2002), ktoré je 

spojené s mnohými negatívnymi dôsledkami, ako je zhoršenie uni-

verzitných výsledkov, psychologické problémy, zranenia, smrť, 

ďalšie rizikové správanie (napr. Corbin a kol., 2011; Ham − Hope, 

2003). Preto je relevantné zaoberať sa konzumáciou alkoholu me-

dzi vysokoškolákmi a s ňou spojenými faktormi. Predchádzajúce 

výskumy zistili, že normatívne presvedčenia a postoje sú dôležitý-

mi prediktormi konzumácie alkoholu medzi vysokoškolákmi (napr.  

French − Cooke, 2012; Elek a kol., 2006).   

Normatívne presvedčenia 

      Normatívne presvedčenia definujeme ako vlastné sebaregulač-

né presvedčenia o vhodnosti sociálneho správania (Huesmann − 

Guerra, 1997). Jednotlivé štúdie potvrdzujú ich význam v konzu-

mácii alkoholu a poukazujú na to, že študenti s vyššími normatív-

nym presvedčeniami, t. j. ak si myslia, že typický študent konzu-
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muje alkohol častejšie a vo väčšom množstve, ako to v skutočnosti 

je, majú aj vyššiu úroveň vlastnej konzumácie alkoholu (napr. Ber-

kowitz, 2004; Lewis − Paladino, 2008).   

Postoje ku konzumácii alkoholu  

     Allport (1966 in Výrost − Slaměník, 1997) chápe postoj ako 

mentálny a nervový stav pohotovosti organizovaný skúsenosťou, 

vyvíjajúci dynamický a direktívny vplyv na odpovede voči objek-

tom a situáciám. Niekoľko štúdií potvrdilo signifikantné prepojenie 

konzumácie alkoholu a postojov voči konzumácii alkoholu (napr. 

Elek a kol., 2006). Výskumy poukazujú na to, že študenti 

s pozitívnejšími postojmi voči alkoholu konzumujú alkohol častej-

šie a vo väčšom množstve než tí s negatívnymi postojmi (napr. 

Norman a kol., 2012; O’Hara a kol., 2008).  

Cieľ výskumu a výskumný súbor 

     Cieľom štúdie je preskúmať vzťah medzi konzumáciou alkoho-

lu, opíjaním sa a normatívnymi presvedčeniami, postojmi. Preskú-

mať, akým spôsobom  sa normatívne presvedčenia a postoje podie-

ľajú na vysvetlení modelov konzumácie alkoholu a opíjania sa.    

     Výskumu sa zúčastnilo 1938 vysokoškolákov (79,2 % žien; M = 

21,7; SD = 2,16) zo 4 univerzít – troch v Košiciach: UPJŠ (39,01 

%), Technická univerzita (18,63 %), Univerzita veterinárskeho 

lekárstva a farmácie (10,68%) a Prešovská univerzita (31,58 %).    



 
 

 
 
 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 3                   2016               

 
13 

 

Metódy výskumu 

     Pre náš cieľ bol zvolený kvantitatívny výskum. Zber dát prebie-

hal on-line od 11/2011 do 3/2012 ako súčasť medzinárodného pro-

jektu SPIN (http://www.vvupp.sk/sk/spin. html), ktorého cieľom je 

analyzovať užívanie alkoholu a drog u vysokoškolákov.  

On-line dotazník zisťoval:  

(1) konzumáciu alkoholu prostredníctvom 2 položiek týkajúcich sa 

frekvencie konzumácie alkoholu a frekvencie opíjania sa počas 

posledných 2 mesiacov. Položky boli hodnotené na 10-bodovej 

škále (od „nikdy“ po „denne alebo takmer denne“).  

(2) normatívne presvedčenia skúmané 2 položkami vytvorenými 

v súlade s položkami merajúcimi konzumáciu alkoholu a týkajúce 

sa frekvencie konzumácie alkoholu a opíjania sa väčšiny (aspoň 51 

%) vysokoškolákov na univerzite počas posledných dvoch mesia-

cov. Položky boli hodnotené na 10-bodovej škále (od „nikdy“ po 

„denne alebo takmer denne“).  

(3) postoje ku konzumácii alkoholu prostredníctvom 2 položiek 

týkajúcich sa postoja k užívaniu alkoholu a k opíjaniu sa. Hod-

notené boli na 5-bodovej škále (od „nikdy to nie je v poriadku“ po 

„robiť to často je v poriadku, ak to daná osoba tak chce“).   

Na analýzu dát bola využitá lineárna regresia v programe SPSS 20. 
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Výsledky a interpretácia 

     Na preskúmanie toho, ktoré nezávislé premenné (2 položky 

týkajúce sa normatívnych presvedčení a 2 položky týkajúce sa po-

stojov) sa podieľajú na vysvetlení modelov konzumácie alkoholu 

a opíjania sa, sme využili lineárnu regresiu. Lineárne modely, vy-

svetľujúce frekvenciu konzumácie alkoholu a frekvenciu opíjania 

sa, boli signifikantné (konzumácia alkoholu: χ2 = 1192,46; df = 4; p 

˂ ,001; opíjanie sa: χ2 = 887,33; df = 4; p ˂ ,001). Modely vysvet-

ľovali 19 % variancie vo frekvencii konzumácie alkoholu  a 20,8 % 

variancie vo frekvencii opíjania sa. Tabuľka 1 prezentuje výsledky 

jednotlivých lineárnych modelov. V rámci prvého lineárneho mo-

delu sa preukázali signifikantné pozitívne vzťahy medzi frekvenci-

ou konzumácie alkoholu a nezávislými premennými. Na konzumá-

cii alkoholu sa silnejšie podieľajú postoje (1. postoj k opíjaniu sa, 

2. postoj ku konzumácii alkoholu) v porovnaní s normatívnymi 

presvedčeniami (3. o frekvencii konzumácie alkoholu iných, 4. 

o frekvencii opíjania sa iných). V rámci druhého lineárneho modelu 

sa preukázali signifikantné pozitívne vzťahy medzi frekvenciou 

opíjania sa a nezávislými premennými s výnimkou normatívneho 

presvedčenia o frekvencii konzumácie alkoholu iných. Na opíjaní 

sa silnejšie podieľajú postoje (1. postoj k opíjaniu sa; 2. postoj ku 

konzumácii alkoholu) v porovnaní s normatívnym presvedčením 

o frekvencii opíjania sa iných.  
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Tabuľka 1: Vzťahy medzi nezávislými a závislými premennými  

           model vysvetľujúci 
frekvenciu KA 

model vysvetľujúci 
frekvenciu OP 

nezávislé 
premenné β t sig. β t sig. 

Postoj ku KA ,19 8,88 ˂ ,001 0,17 7,73 ˂ ,001 

Postoj k OP ,27 12,41 ˂ ,001 0,33 15,46 ˂ ,001 

NP o frekvencii 
KA iných  ,15 6,74 ˂ ,001 ,00 ,02 ,99 

NP o frekvencii 
OP iných ,06 2,66 ,008 ,15 6,75 ˂ ,001 

 

 

     Výsledky nám teda poukazujú na to, že: (1) častejšia konzumá-

cia alkoholu vysokoškolákov je spojená s pozitívnejšími postojmi 

k opíjaniu sa a samotnej konzumácii alkoholu, ako aj 

s normatívnymi presvedčeniami o častejšej konzumácii alkoholu 

a opíjaní sa väčšiny študentov; (2) častejšie opíjanie sa vysokoško-

lákov je spojené s pozitívnejšími postojmi k opíjaniu sa a samotnej 

konzumácii alkoholu, ako aj normatívnym presvedčením 

o častejšom opíjaní sa väčšiny študentov.   
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Zhrnutie 

     Cieľom našej štúdie bolo preskúmať vzťahy medzi konzumáci-

ou alkoholu, opíjaním sa a normatívnymi presvedčeniami, postoj-

mi. Výsledky štúdie potvrdzujú jednotlivé vzťahy − častejšia kon-

zumácia alkoholu, ako aj častejšie opíjanie sa sú spojené s pozitív-

nejšími postojmi aj s vyššou úrovňou normatívnych presvedčení. 

Tieto zistenia sú v súlade s predchádzajúcimi štúdiami (napr. 

French − Cooke, 2012; Elek a kol., 2006; Norman a kol., 2012;  

Lewis − Paladino, 2008). 

     Druhým cieľom bolo preskúmať, akým spôsobom sa tieto nezá-

vislé premenné podieľajú na vysvetlení modelov konzumácie alko-

holu a opíjania sa. Lineárne modely boli signifikantné 

a vysvetľovali    19 % variancie vo frekvencii konzumácie alkoholu 

a 20,8 % variancie vo frekvencii opíjania sa. V oboch prípadoch sa 

preukázal silnejší podiel oboch typov postojov – voči opíjaniu sa        

a aj samotnej konzumácii alkoholu. Čo sa týka normatívnych pre-

svedčení, na častejšej konzumácii alkoholu sa podieľajú oba typy 

normatívnych presvedčení − o častejšej konzumácii alkoholu aj 

opíjaní sa väčšiny študentov. Zatiaľ čo na častejšom opíjaní sa po-

dieľa len normatívne presvedčenie o častejšom opíjaní sa väčšiny 

študentov. Vo všeobecnosti však možno zhrnúť, že premenné po-

dieľajúce sa na vysvetlení modelov oboch konštruktov sú podobné, 

a teda aj neriziková sociálna konzumácia alkoholu sa môže zvrtnúť 
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k opíjaniu sa. Táto štúdia prispieva k široko preskúmanej oblasti 

výskumu konzumácie alkoholu medzi vysokoškolákmi a poukazuje 

na potrebu zaoberania sa konzumáciou alkoholu vo všeobecnosti, 

bez ohľadu na to, či ide len o sociálnu konzumáciu alkoholu alebo 

už o problémové opíjanie sa, keďže sú obidva vo vzťahu s pozitív-

nymi postojmi aj vysokou úrovňou normatívnych presvedčení.  

 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu         

a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0253-11. 

Táto štúdia je financovaná z prostriedkov Európskej komisie, 

Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť 

(JLS/2009-2010/DPIP/AG). 
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Osamelosť v mladšej dospelosti:  

výzva alebo problém? 
Daniel Durkáč 

 

     Jednými z hlavných potrieb ľudí, je potreba patriť niekam 

(Baumeister − Leary, 1995; Fiske, 2004) a potreba kontaktu 

s inými (Žiaková, 2008a). Napriek pribúdajúcim možnostiam ko-

munikácie v dnešnej spoločnosti dochádza k nárastu osamelosti, 

prázdnoty, povrchnosti a krehkosti vzťahov a pocitu nižšieho spo-

jenia sa s inými (Müller, 2011). V tomto príspevku sa zaoberáme 

príčinami osamelosti a zároveň poukazujeme na možnosti, ktoré 

ponúka osamelosť  na vývin a dozrievanie v mladšej dospelosti. 

Osamelosť 

     Hlavnou charakteristikou osamelosti je subjektívne prežívanie 

nedostatku v interpersonálnych vzťahoch. Toto subjektívne preží-

vanie sprevádzajú bolesti, obavy, pocity distresu, depresie, nespo-

kojnosti, pesimizmu, úzkosti, nudy, hostility, hnevu. V dôsledku 

toho je osamelosť prežívaná ako nepríjemná a stresujúca (Peplau − 

Perlamn, 1982a).  

     Osamelosť je zároveň bežným pocitom, ktorý zažívajú osoby 

rôzneho veku, postavenia, typu osobnosti. Často sa vyskytuje 

v období životných kríz, ktoré sú typické pre vývin osobnosti. 

Keďže tieto udalosti každý spracováva sám, sú sprevádzané pocit-
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mi osamelosti. Práve takéto podmienky sú vhodné na transformáciu 

a rozvoj osobnosti a života (Žiaková, 2008b).  

     Príčina osamelosti sa najčastejšie vidí vo frustrácií potreby po 

intimite, vo vnímaní diskrepancie medzi želaným a skutočným sta-

vom sociálnych vzťahov, a v nedostatku sociálneho posilnenia 

(Peplau − Perlamn, 1982a).  

     Za príčiny v pozadí, je možné považovať diskrepanciu medzi 

skutočným Ja ľudí a ich správaním v spoločnosti, a útek pred stre-

tom so základnými životnými otázkami, čo vedie k prázdnej exis-

tencii. Príčinou diskrepancie je presvedčenie, že skutočné Ja by 

nebolo milované, čím by bola frustrovaná potreba byť milovaný. 

(Peplau − Perlman, 1982b). To vedie k sebaprezentácii v žiaducom 

smere (Fiske, 2004), aby sa táto potreba naplnila. Takéto správanie 

v dospelosti však vedie k zhoršeniu kvality vzťahov (Park – Croc-

ker − Vohs, 2006; Canevello − Crocker, 2010; Canevello − Croc-

ker, 2011b), čím sa napĺňanie tejto potreby sťažuje. 

     Príčinou je teda aj neschopnosť byť sám so sebou, nechuť vidieť 

časť seba, alebo pocit nudy zo samého seba, čo vedie k strachu zo 

samoty, napĺňaniu požiadaviek, potrieb iných, k skrývaniu vlastnej 

tváre len aby osoba nebola sama. Zároveň to vedie aj k frustrácii 

vlastných potrieb a sťahovaniu sa zo spoločnosti (Müller, 2011).  

     Ak má osoba negatívny vzťah k sebe samej alebo nemá so se-

bou správny kontakt, tak je pre ňu problematické znášať samotu. 
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Vyvoláva to v nej pocity chýbania čohosi alebo pocit, že nevydrží 

s istou časťou seba, a tiež potrebu, aby to, čo k sebe necíti, naplnil 

niekto iný. Naopak, ak sa osoba vníma pozitívne a je rada sama so 

sebou, môže slobodne vyhľadávať samotu, ak to potrebuje, 

a naopak, vyhľadať spoločnosť iných, ak chce (Müller, 2011).  

     Neschopnosť utvárať úprimné vzťahy s inými môže prameniť aj 

z neustálej zaujatosti sebou samým, ako je to pri narcizme, 

a následnou neschopnosťou vcítiť sa do potrieb iných. Ak osoba 

vstupuje do vzťahov s potrebou naplniť len svoje potreby prostred-

níctvom druhej osoby, dochádza k pocitom osamelosti, pričom zis-

tí, že partner jej potreby nie je ochotný takýmto spôsobom napĺňať 

(Müller, 2011).  

Osamelosť v kontexte mladšej dospelosti 

     Osamelosť v mladšej dospelosti sa často popisuje ako negatív-

ny, disfunkčný prejav a skúma sa vo vzťahu k rôznym patologizu-

júcim činiteľom, ako sú somatické ochorenia, nefunkčné typy 

vzťahovej väzby, či užívanie drog. Vytvára to dojem, že 

s osamelosťou je spojená neschopnosť vytvárať blízke alebo intím-

ne vzťahy, najmä kvôli osobnostným charakteristikám. Naopak, 

dostatok sociálnych vzťahov a schopnosť vytvoriť intímny vzťah sa 

považuje za znak zdravého vývinu v tomto období.  
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     V mladšej dospelosti súvisí osamelosť aj s uvedomením si oso-

by, že sa od ostatných ľudí líši (Ráczová, 2008), a tiež s nerozvinu-

tou identitou a konfliktom, o ktorom hovorí Erikson. 

     Osamelosť je v mladšej dospelosti prežívaná špecifickým spô-

sobom kvôli nárastu potreby intimity. Tá je prežívaná ako osobné, 

subjektívne prepojenie k druhej osobe na úrovni osobných vzťahov 

a vzniká prostredníctvom interakcie s inými, sebaodhaľovaním 

a reakciami na sebaodhalenie (Fiske, 2004; Laurencau − Kleinman, 

2006). V tomto období, keď dochádza k nárastu potreby intimity, 

Erikson (1999) uvádza, že prirodzenou súčasťou je konflikt, ktoré-

ho súčasťou je zážitok izolácie od iných. To znamená, že 

s izoláciou spojená osamelosť môže byť prirodzenou a prechodnou 

súčasťou života v rámci riešenia spomínaného konfliktu. 

     Intimita je podľa Eriksona jednou z kľúčových životných tém, 

pretože osoba môže dosiahnuť v rámci tejto krízy schopnosť lásky 

alebo pocit exkluzivity. Obe sú do istej miery potrebné. Intimitou 

Erikson rozumie schopnosť odovzdať sa do konkrétnych vzťahov, 

ktoré si môžu vyžadovať obete a kompromisy, takže nie je posta-

vená len na zažívaní intímnych situácií. Exkluzivita znamená 

schopnosť vylučovať veci, ktoré pre osobu nie sú žiaduce. Obe sú 

v istej miere potrebné (Erikson, 1999). Pri neriešení tohto konfliktu 

dochádza k izolácii, čo je sprevádzané strachom zo samoty 

a neuznania. Človek ju zažíva práve vtedy, ak zlyháva pri tvorbe 
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intímnych vzťahov. Výsledkom je samota, ktorá sa paradoxne mô-

že prežívať aj v manželstve či promiskuitných vzťahoch (Říčan, 

2006). Osoba sa teda môže izolovať navonok, ale aj vo vnútri 

(Stenger, 1988).  

     Podmienkou na utváranie intímnych vzťahov je pevná identita 

vyvinutá v predošlom období a schopnosť vzájomnej hlbokej ná-

klonnosti. Ak to osoba schopná nie je, tak to vedie k izolácii 

a vyhýbavým vzťahom (Hall – Lindzey − Loehlin, Manosevitz, 

1997). V nasledujúcej časti sa venujeme tomu, ako môže osame-

losť napomôcť vytvoriť intímne vzťahy, zvýšiť stabilitu identity 

a ďalej rozvíjať osobu. 

Prekonanie osamelosti a možnosti jej využitia 

     Neriešenie osamelosti môže viesť k rôznym problémom, ako je 

osobnostná zmena, závislosť, nefunkčné zvládanie, frustrácia po-

trieb, agresivita voči sebe a iným, depresia, stres, beznádej a iné 

negatívne javy (Žiaková, 2008a). To prirodzene motivuje ľudí, aby 

sa týmto pocitom vyhli. Osamelosť však zároveň prináša príležitosť 

na vlastný rozvoj. Preto tí, čo pred ňou unikajú, pripravujú sa o túto 

príležitosť (Müller, 2011). Viacerí zástupcovia existenciálnej            

a humanistickej psychológie vidia v osamelosti možnosti na vnú-

torný rozvoj (Peplau − Perlman, 1982b; Müller, 2011).  

     Z existencionálneho pohľadu je samota jav, ktorý sprevádza 

každého, a nie je možné ju úplne prekonať, pretože v nás existujú 
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oblasti, ku ktorým sa nikto iný nedostane. Momentov, keď sme 

sami, je v živote mnoho. Práve tento stav je možné tvorivo využiť 

a prežiť. Napríklad v samote je možné upokojiť sa z hektického 

dňa, nájsť vnútorné bohatstvo, rozvíjať nové myšlienky, postoje 

nezávislosti od ľudí, ako napríklad, že byť sám nemusí byť vždy 

negatívne, a tiež nadviazať spojenie s bytostným Ja. Bytostné Ja je 

v tomto ponímaní chápané ako obrovské množstvo skrytého poten-

ciálu, ktorý je tou časťou ľadovca, ktorá sa nachádza pod vodou. 

Prežitie osamelosti umožňuje dozrievanie, kde sa ľudia naučia, že 

najprv sa musia naučiť milovať a prijať seba, aby mohli pocítiť 

a prežiť lásku iných. Na konci tohto zrenia sú ľudia viac schopní 

zažiť úprimné a hlboké vzťahy (Müller, 2011). 

     Práve to môže byť aj riešením konfliktu v mladšej dospelosti. 

Erikson tvrdí, že potreba intimity sa napĺňa vtedy, ak je identita 

rozvinutá. Ak osoba vie, čo chce spraviť so svojím životom a vie 

primerane komunikovať vlastné intímne informácie (Hall – Lin-

dzey – Loehlin − Manosevitz, 1997; Laurencau – Kleinman, 2006), 

umožňuje to vznik cnosti lásky, vzájomnej oddanosti, ktorá vydrží 

protirečenia vyplývajúce z odlišnosti ľudí. Ak táto identita nie je 

vytvorená, potreba intimity bude s väčšou pravdepodobnosťou 

frustrovaná. 

     V tomto kontexte môže byť prežívanie osamelosti cestou 

k spoznávaniu sa a vytvoreniu stabilnej identity (Müller, 2011), čo 
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umožní nato spojiť vlastnú identitu s identitou druhej osoby vo 

vzájomnej intimite (Erikson, 1999). Zvýšenie zamerania pozornosti 

na seba pri prežívaní osamelosti umožní postupne znižovať túto 

pozornosť zameranú na seba a zároveň postupne stále viac a viac 

utvárať hlboké a úprimné vzťahy s inými, čo sa prejaví vzájomnou 

blízkosťou, otváraním sa. Prinesie to aj schopnosť empatie               

a prijatie možnosti zranenia, čomu sa v takýchto vzťahoch nedá 

vyhnúť. Ak sa mladý dospelý na to neodhodlá, povedie ho to 

k pretrvávajúcej izolácii, k plytkým a formálnym vzťahom. Potrebe 

vzájomného otvorenia sa nebude rozumieť, nebude to potrebovať, 

a bude mu to na obtiaž (Müller, 2011). 

     Prijatie osamelosti a zníženie výdaja energie na boj proti nej, 

umožní osobe viac využívať energiu na riadenie svojho života a na 

sústredenie sa na seba. Toto hľadanie a upevňovanie vlastnej iden-

tity môže byť sprevádzané krízou kvôli upúšťaniu od toho, čo jej 

bolo doteraz istotou a bolo jej to známe. Práve v tejto neistote sa 

však osoba môže stretnúť s vlastným Ja, spoznať, čo chce, kto je, 

a zároveň upustiť od toho, čím nie je, a tým sa stať nezávislou od 

vonkajšieho hodnotenia. To je znak úspešného nájdenia identity. 

V inom prípade dochádza k pretrvávaniu nastrčenej identity, ktorá 

môže byť závislá od požiadaviek iných (Müller, 2011). 

     Osamelosť je teda možné chápať ako príležitosť na zahĺbenie sa, 

preskúmanie vlastných motívov, túžob, očakávaní. Nie je ľahké sa 
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vydať touto cestou kvôli nepríjemnosti týchto pocitov, prináša však 

ovocie, o ktorom sme hovorili vyššie.  
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Osobnosť žiaka a percepcia interakčného štýlu učiteľa 
Miroslava Köverová 

 
     Interakčný štýl predstavuje relatívne stabilnú charakteristiku 

učiteľa, ktorá vyjadruje jeho sklon k určitému spôsobu interakcie 

v rozličných interakčných epizódach (Gavora, 2005; Gavora – Ma-

reš − den Brok, 2003). Interakciou Gavora, Mareš a den Brok 

(2003) nazývajú vzájomné obojstranné pôsobenie učiteľa na žiakov 

a žiakov na učiteľa a interakčnú epizódu chápu ako relatívne samo-

statný úsek interakcie medzi učiteľom a žiakmi. V priebehu vyučo-

vacej hodiny medzi učiteľom a žiakmi nastáva viacero interakč-

ných epizód, v ktorých sa prejavuje interakčný štýl učiteľa. 

     Najrozšírenejším a najčastejšie citovaným modelom interperso-

nálneho správania učiteľa je model skupiny autorov Wubbels, Cré-

ton a Hooymayers (obr. 1), ktorý je aplikáciou Learyho modelu 

interpersonálnych vzťahov do oblasti vzdelávania (den Brok – 

Brekelmans − Wubbels, 2004; Gál, 1995). Podľa modelu je možné 

správanie učiteľa charakterizovať pomocou dvoch dimenzií: 

1. vertikálnou dimenziou vplyvu (vyjadrujúcou mieru, v akej 

si učiteľ udržiava v triede moc), ktorá pozostáva z bipolár-

nych charakteristík dominancie a submisivity a  

2. horizontálnou dimenziou proximity (vyjadrujúcou mieru, 

v akej učiteľ vychádza žiakom v ústrety), ktorá pozostáva 
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z bipolárnych charakteristík ústretovosti a odmietania 

(Wubbels − Brekelmans, 2005; Gavora – Mareš − den 

Brok, 2003). 

     Správanie učiteľa podľa prezentoveného modelu je prostredníc-

tvom oboch dimenzií následne štruktúrované do ôsmich oblastí, 

tzv. sektorov správania: vodcovské, nápomocné/priateľské, chápa-

júce, vedie k zodpovednosti a slobode, neisté, nespokojné, trestajú-

ce a prísne (Wubbels − Brekelmans, 2005; den Brok et al., 2002). 

 

Obr. 1 Model interpersonálneho správania učiteľa (den Brok et al., 2002) 

     V oblasti osobnostných determinánt percepcie interakčného 

štýlu učiteľov bolo realizovaných len málo výskumných štúdií, ich 
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zistenia však naznačujú vplyv osobnosti na vnímanie učiteľovho 

správania (Kneipp et al., 2010; Kokkinos – Charalambous − Da-

vazoglou, 2010). U žiakov napríklad extraverzia kladne korelovala 

s vnímanou ústretovosťou učiteľa, kým neurotizmus 

a psychoticizmus s vnímaným odmietaním učiteľa a vo vybraných 

sektoroch dokázali tieto osobnostné črty žiacke percepcie interakč-

ného štýlu učiteľa aj predikovať: extraverzia na škálach organizátor 

vyučovania, vedie k zodpovednosti a slobode a nespokojný 

a psychoticizmus v sektore chápajúci (Kokkinos – Charalambous − 

Davazoglou, 2010). 

Ciele výskumu a hypotézy 

     Cieľom práce bolo overiť vzťah osobnostných faktorov Big 5         

a percepcie interakčného štýlu učiteľa a následne preskúmať aj ich 

schopnosť predikovať percepcie interakčného štýlu učiteľa              

u žiakov stredných odborných škôl.  

     Predpokladali sme, že osobnostné charakteristiky žiakov stred-

ných odborných škôl budú štatisticky významne korelovať s ich 

percepciou interakčného štýlu učiteľa a budú ju štatisticky vý-

znamne predikovať. 

Metodiky 

     Percepcie interakčného štýlu učiteľa boli zisťované Dotazníkom 

interakčného štýlu učiteľa (Gavora – Mareš − den Brok, 2003).  
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Na zistenie osobnostných charakteristík žiakov bol použitý in-

ventár NEO-FFI (Ruisel − Halama, 2007). 

Výskumná vzorka a organizácia výskumu 

     Výskumu sa zúčastnilo 64 žiakov 3. ročníkov strednej odbornej 

školy v Michalovciach. Rodovo boli vo vzorke zastúpení iba chlap-

ci, ich priemerný vek bol 17,69 rokov.  

     Zber dát prebiehal počas vyučovania. Žiaci vypĺňali inventár 

NEO-FFI a Dotazník interakčného štýlu učiteľa, v ktorom posu-

dzovali spôsob interakcie rovnakej vyučujúcej počas hodín občian-

skej výchovy.  
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Výsledky a interpretácia  

     Pri spracovaní údajov boli použité Pearsonov korelačný koefi-

cient a lineárna regresia (štandardná metóda). Výsledky sumarizujú 

tab. 1 a 2.  

Tab. 1 Korelácie medzi osobnostnými faktormi a percepciami interakčného 
štýlu učiteľa u žiakov 

 Osobnostné faktory 
Sektory interakčného štýlu 

N E O P S 

Organizátor vyučovania ,033 -,035 ,032 ,226 ,069 
Nápomocný/priateľský -,040 -,082 ,205 ,137 ,154 
Chápajúci -,008 -,117 ,126 ,118 ,135 
Vedie k zodpovednosti a slobode ,021 -,067 ,267* ,036 ,153 
Nespokojný ,039 ,096 -,053 -,165 -,045 
Neistý -,004 ,214 -,016 -,183 ,015 
Trestajúci ,006 ,164 -,074 -,173 ,072 
Prísny ,057 ,152 -,180 -,039 -,013 

Poznámka: *.p<0,05 
Legenda: N = neurotizmus, E = extraverzia, O = otvorenosť voči skú-
senosti, P = prívetivosť, S = svedomitosť 

 
Tab. 2 Výsledky lineárnej regresie pre osem sektorov interakčného štýlu 

Škála interakčného štýlu Prediktory R2 b β t p rsem 
Organizátor vyučovania N 0,079 ,055 ,058 ,426 ,672 ,054 

E  -,202 -,172 -1,166 ,248 -,147 
O  ,030 ,026 ,205 ,839 ,026 
P  ,308 ,270 2,012 ,049 ,254 
S  ,118 ,128 ,880 ,383 ,111 

Nápomocný/priateľský N 0,127 ,003 ,002 ,015 ,988 ,002 
E  -,444 -,272 -1,902 ,062 -,233 
O  ,343 ,216 1,732 ,089 ,212 
P  ,289 ,184 1,405 ,165 ,172 
S  ,291 ,229 1,616 ,112 ,198 
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Chápajúci N 0,104 ,042 ,031 ,229 ,820 ,028 
E  -,485 -,289 -1,993 ,051 -,248 
O  ,229 ,140 1,106 ,273 ,138 
P  ,289 ,178 1,346 ,184 ,167 
S  ,304 ,233 1,622 ,110 ,202 

Vedie k zodpovednosti  
a slobode 

N 0,13 ,092 ,074 ,563 ,576 ,069 
E  -,330 -,216 -1,507 ,137 -,185 
O  ,420 ,281 2,259 ,028 ,277 
P  ,086 ,058 ,447 ,656 ,055 
S  ,287 ,241 1,701 ,094 ,208 

Neistý N 0,13 ,019 ,022 ,170 ,866 ,021 
E  ,385 ,360 2,515 ,015 ,308 
O  -,042 -,040 -,322 ,749 -,039 
P  -,302 -,292 -2,234 ,029 -,274 
S  -,072 -,086 -,610 ,544 -,075 

Nespokojný N 0,069 ,048 ,040 ,293 ,771 ,037 
E  ,343 ,229 1,549 ,127 ,196 
O  -,090 -,062 -,481 ,633 -,061 
P  -,327 -,226 -1,673 ,100 -,212 
S  -,108 -,093 -,635 ,528 -,080 

Trestajúci N 0,097 ,073 ,055 ,407 ,686 ,051 
E  ,447 ,270 1,852 ,069 ,231 
O  -,152 -,094 -,741 ,462 -,092 
P  -,410 -,256 -1,929 ,059 -,241 
S  ,024 ,018 ,127 ,899 ,016 

Prísny N 0,086 ,070 ,077 ,568 ,572 ,071 
E  ,291 ,260 1,772 ,082 ,223 
O  -,227 -,207 -1,627 ,109 -,204 
P  -,105 -,097 -,727 ,470 -,091 
S  -,056 -,064 -,441 ,661 -,055 

 

     Analýza korelácií medzi skóre v NEO-FII a Dotazníku interakč-

ného štýlu učiteľa preukázala len jeden štatisticky významný vzťah 

(tab. 1): osobnostný faktor otvorenosť voči skúsenosti u žiakov 

pozitívne súvisel s ich percepciou interakčného štýlu učiteľa v sek-

tore vedie k zodpovednosti a slobode (r = 0,267; p = 0,033). 
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U žiakov sa vyššia miera otvorenosti voči skúsenosti spájala 

s vnímaním častejšieho výskytu takých prejavov správania učiteľa, 

ktoré im poskytujú viac zodpovednosti a slobody v prejavení vlast-

ných názorov a spolupodieľaní sa na rozhodnutiach týkajúcich sa 

triedy. 

     Okrem overenia vzťahov samostatne pre každý z faktorov osob-

nosti s percepciou interakčného štýlu učiteľa u žiakov sme sa ďalej 

zamerali na otázku, či zisťované osobnostné faktory spoločne 

umožňujú aj vysvetlenie charakteru žiackych percepcií učiteľovho 

správania. Osobnostné charakteristiky žiakov dokázali ich per-

cepcie interakčného štýlu učiteľa predikovať v sektoroch organizá-

tor vyučovania, vedie k zodpovednosti a slobode a neistý, aj keď 

spolu vysvetľovali len malú časť (7,9 − 13 %) variability žiackych 

percepcií v týchto troch sektoroch (tab. 2). Pre prvý uvedený sektor 

bol štatisticky významným prediktorom faktor prívetivosť (β = 

0,27; p = 0,049), pre druhý sektor to bol faktor otvorenosť voči 

skúsenosti (β = 0,281; p = 0,028). Pre sektor neistý boli zistené dva 

prediktory: prvým bol faktor extraverzia (β = 0,36; p = 0,015), dru-

hým faktor prívetivosť (β = -0,292; p = 0,029). 

Diskusia 

     Príspevok bol zameraný na preskúmanie osobnostných determi-

nánt žiackych percepcií interakčného štýlu učiteľov. Analyzované 

boli vzťahy osobnostných faktorov Big 5 s percepciou interakčného 
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štýlu učiteľa a ich schopnosť predikovať vnímanie učiteľovho 

správania u žiakov stredných odborných škôl. 

     Zistená bola len jedna štatisticky významná pozitívna a mierna 

korelácia medzi faktorom otvorenosť voči skúsenosti a percepciou 

učiteľovho správania v sektore vedie k zodpovednosti a slobode, 

v ktorom tento faktor zároveň aj signifikantne predikoval žiacke 

percepcie učiteľovho interakčného štýlu. Zvýšený sklon žiakov 

všímať si u učiteľa správanie, ktorým im poskytuje vyššiu účasť na 

rozhodovaní o záležitostiach triedy a dáva najavo svoj záujem o ich 

názor, sa na úrovni osobnostných faktorov dal vysvetliť otvorenos-

ťou, nižšou konzervatívnosťou žiakov.  

     Ako ďalšie prediktory sa ukázali faktory extraverzia 

a prívetivosť, ktoré predikovali žiacke percepcie v sektore neistý. 

Extravertované zameranie spolu s nízkou prívetivosťou žiakov 

umožnilo vysvetliť ich sklon k zvýšenému vnímaniu neistoty 

v správaní učiteľa. Prívetivosť u žiakov predikovala aj percepcie 

v sektore organizátor vyučovania: sklon žiakov k prívetivému sprá-

vaniu vysvetľoval ich tendenciu všímať si u učiteľa správanie pou-

kazujúce na jeho schopnosť efektívne riadiť vyučovanie a dôkladne 

sa naň pripraviť.  

     Zistenia čiastočne podporujú stanovené hypotézy o prítomnosti 

vzťahov medzi osobnostnými charakteristikami žiakov a spôsobom 

ich vnímania učiteľovho správania a zároveň poukazujú na to, že 
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osobnosť žiaka determinuje jeho percepcie interakčného štýlu uči-

teľa. Osobnostné faktory však vysvetľovali pomerne malú časť 

variability percepcií interakčného štýlu učiteľa v troch z ôsmich 

sektorov. To naznačuje, že ich podiel na vnímaní učiteľovho sprá-

vania je u študentov stredných odborných škôl len čiastočný, ale 

nie úplne zanedbateľný. Osobnosť žiaka ovplyvňuje v malej miere 

percepcie učiteľovho správania len v niektorých sektoroch, nemá 

ale zásadnejší vplyv na charakter komplexného pohľadu žiaka na 

vyučujúceho v zmysle výraznejšej zmeny jeho vnímaného spôsobu 

interakcie učiteľa vo všetkých sektoroch interakčného štýlu.  

     V našich podmienkach predstavujú výsledky prínos v oblasti 

determinánt percepcie interakčného štýlu učiteľa u žiakov 

a zároveň dopĺňajú výskumné zistenia podobných realizovaných 

štúdií v oblasti osobnostnej podmienenosti interpersonálneho sprá-

vania (Kokkinos – Charalambous − Davazoglou, 2010; Caralis − 

Haslam, 2004; McCroskey – Heisel − Richmond, 2001). 

     Zovšeobecňovanie výsledkov je však limitované z hľadiska 

veľkosti a výberu vzorky. Údaje vypovedajú len o chlapcoch a ich 

percepcii vyučujúcej jedného typu predmetu. Zistenia sú nateraz 

predbežné,  a budú ďalej výskumne overované jednak pre chlapcov 

aj dievčatá a takisto pre učiteľov iných vyučovacích premetov.  
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Hyperexcitabilita vo vzťahu k nadaniu 
Tatiana Lorincová 

 
     Príspevok je zameraný na charakteristiku a definovanie pojmu 

hyperexcitabilita, ktorá vo významnej miere ovplyvňuje vonkajší 

a vnútorný život jednotlivca. Dokonca je možné uvažovať aj 

o vzájomnom vplyve medzi hyperexcitabilitou a nadaním, pretože 

hyperexcitabilita je nevyhnutnou podmienkou rozvoja vývinového 

potenciálu, ktorý potom vplýva na samotné prejavenie sa nadania.   

     Dabrowski (1970, 1996) vo svojich prácach definuje hyperex-

citabilitu (nadmernú psychickú vzrušivosť) ako vyššiu než prie-

mernú kapacitu pri zažívaní vnútorných aj vonkajších podnetov, 

ktorá je založená na vyššej ako priemernej citlivosti nervového 

systému. Chang a Kuo (2013) uvádzajú, že hyperexcitability je 

možné definovať ako reakcie, ktoré trvajú signifikantne dlhšie, 

objavujú sa so silnejšou frekvenciou a sú vyjadrené oveľa silnejšie, 

ako je priemerná senzitivita jednotlivca. Navyše, hyperexcitability 

dokážu ovplyvniť reakcie jedinca prostredníctvom stimulácie. Na-

príklad, ak sa jedinec so silnou intelektuálnou hyperexcitabilitou 

zaujímal o analýzu, je schopný vysvetliť emócie iných prostredníc-

tvom kauzality. 

     Laycraftová (2009) na základe pozorovania kreatívnych 

a nadaných jednotlivcov poukazuje na ďalšie faktory, ktoré sú 

podmienkou na vývin prostredníctvom pozitívnej dezintegrácie. Sú 



 
 

 
 
 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 3                   2016               

 
46 

 

to psychické hyperexcitability: psychomotorická, zmyslová, imagi-

natívna, emocionálna a intelektuálna.  

     Piechowski a Miller (1995) uvádzajú Dabrowského zistenie, že 

zvýšená hyperexcitabilita u nadaných a kreatívnych ľudí, poukazu-

je na intenzívne denné prežívané životnej skúsenosti. Psychomoto-

rická hyperexcitabilita poukazuje na úroveň energie, je to určitá 

kapacita ľudskej aktivity a energickosti. Zmyslová hyperexcitabili-

ta poukazuje na rozšírený a obohatený zmyslový zážitok. Imagina-

tívna hyperexcitabilita poukazuje na ríšu fantázie, snov 

a dôvtipnosti, sugestívnu obraznosť, bohatosť asociácií a záľubu 

v neobvyklosti. Autori (Dabrowski, 1996; Mendaglio − Tillier, 

2006 Piechowski, 1986, 2006) uvádzajú, že intelektuálna hyperex-

citabilita je najčastejšie spojená s intenzívnymi činnosťami mysle, 

teoretickým myslením, túžbou po porozumení a skúšaním nezná-

meho. Emocionálna hyperexcitabilita sa prejavuje silným pripúta-

ním k osobe, k veciam alebo miestam. Dabrowski (1996) uvádza, 

že intelektuálna, imaginatívna a emocionálna hyperexcitabilita sú 

rozhodujúce pre vývin osobnosti. Senzuálna a psychomotorická 

hyperexcitabilita majú podporné miesto vo vývine osobnosti. Naj-

vyššia úroveň vývinu je možná vtedy, ak sú prítomné všetky formy 

hyperexcitability a najsilnejšia z nich je emocionálna.  

     Dabrowski (1964, 1996; Dabrowski et al., 1970) vo svojich 

prácach uvádza, že na jednej strane je hyperexcitabilita jedným zo 
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základných dôvodov vnútorného napätia a konfliktov so sebou 

samým a s prostredím. Na druhej strane vytvára podmienky 

na širšie, zložitejšie a komplexnejšie skúsenosti. Nervozita 

a psychoneurotické symptómy sú nevyhnutné pre ľudský rast a sú 

znamením pre začiatok nasledujúceho procesu pozitívnej transfor-

mácie. 

     Laycraftová (2009) uvádza, že nadané deti alebo mladiství sú 

mimoriadne citliví na vonkajší aj vnútorný svet. Táto senzitivita 

(excitabilita) ich priťahuje k novým skúsenostiam, ktoré vytvárajú 

široké spektrum pocitov, vnútorného napätia a konfliktov so sebou 

samým ako aj s prostredím. Procesy, ako anxieta, nespokojnosť so 

sebou samým, strach, vina, ako aj iné, sú základom pre pozitívnu 

zmenu v ich mentálnej štruktúre. Poukazuje na fakt, že hyperexci-

tabilita má tendenciu zveličovať skúsenosti jednotlivca počas živo-

ta. Dabrowski to nazval aj „tragický dar“, pretože zosilňuje tak 

šťastné a veselé okamihy, ako aj najsmutnejšie životné udalosti. 

Laycraftová (2009) na základe Dabrowského teórie uvádza, že vý-

vin mladých nadaných jednotlivcov nie je možný bez prechodu cez 

„chaotické“ procesy nervozity a psychoneurózy, bez vonkajších 

a vnútorných konfliktov a bez pozitívnej neprispôsobivosti. Všetky 

tieto procesy reprezentujú behaviorálnu komplexnosť vo forme 

ochranného, preventívneho a vývinového dynamizmu.  
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     Piirto, Montgomery a May (2008) uvádzajú Dabrowského 

charakteristiky jednotlivých hyperexcitabilít. Psychomotorická 

hyperexcitabilita je rozšírená kapacita byť aktívny a energetický, 

ktorá je vyjadrená pohybom, nepokojom. 

     Zmyslová hyperexcitabilita je charakterizovaná ako vysoká 

diferenciácia a živosť zmyslovej skúsenosti. 

     Intelektuálna hyperexcitabilita je definovaná ako túžba po poz-

naní a hľadaní pravdy − vyjadrená objavovaním, pýtaním sa 

a láskou k myšlienkam a teoretickým analýzam. 

     Imaginatívna hyperexcitabilita je sila kreatívneho myslenia 

vyjadrená cez živosť obrazov, bohatstvom asociácií, obľubou nev-

šedného a možnosťou snívať, fantazírovať. 

     Emocionálna hyperexcitabilita je charakterizovaná ako srdce 

v zmysle obrovskej hĺbky a intenzity emocionálneho života vyjad-

reného cez širokú škálu pocitov, pripútania, súcitu, zvýšenú mieru 

zodpovednosti a svedomitého sebapoznávania (Piirto − Montgome-

ry − May, 2008). 

     Piechowski (2006) uvádza, že talent, schopnosti, inteligencia, 

hyperexcitabilita a kapacita vnútornej transformácie vytvárajú 

vývinový potenciál. Podľa Mendaglia a Tilliera (2006) má každý 

jednotlivec svoj vlastný špeciálny druh vývinového potenciálu. 

Tento vývinový potenciál je individuálny a v konkrétnom spojení 

s formou a úrovňou excitability a psychoneurózy, alebo s oboma, 
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v súhrne, ktorý je v prevažnej časti pozitívny, ale nie bez vývojo-

vých rizík. Podľa Dabrowskeho (1996) môže byť vývinový poten-

ciál zvlášť silný práve vtedy, ak má jednotlivec rozvinuté špeciálne 

schopnosti, talent a predovšetkým silné sebauvedomenie 

a sebadetermináciu.  
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Nespravodlivosť a vzťahy – teoretické koncepty 

a výskumné zistenia 
Denisa Rovenská 

 

Teoretické východiská 

     M. J. Lerner (1977, 1980, in Millon – Lerner − Weiner, 2003) 

bol prvý, kto načrtol podstatné psychologické črty motívu spravod-

livosti. Zdôrazňoval ľudskú potrebu spravodlivosti, vrátane potreby 

veriť v spravodlivý svet, v ktorom každý dostane to, čo si zaslúži. 

M. J. Lerner navrhol pojem viera v spravodlivý svet, ktorý hrá 

v jeho teórii spravodlivosti kľúčovú úlohu. Kedykoľvek sú ľudia 

konfrontovaní s nespravodlivosťou, ich viera v spravodlivý svet je 

napádaná a snažia sa uchovať si vlastnú fundamentálnu dezilúziu 

cez obnovenie spravodlivosti v reálnom svete alebo cez reinterpre-

táciu reality, aby minimalizovali nespravodlivosť.  

     Záujem o spravodlivosť je antropologicky univerzálny. Avšak, 

čo univerzálne nie je, je hľadisko, čo je spravodlivé 

a nespravodlivé. Máme na mysli chápanie spravodlivosti ako jed-

noty, kde by existovalo jedno spravodlivé riešenie pre každý so-

ciálny systém, pre každý problém a každý konflikt. Naopak, existu-

jú tu rôznorodé pohľady a názory na to, čo je spravodlivé, ktoré 

kritériá by mali byť použité, a ako by mali byť použité, aby bola 

zachovaná spravodlivosť. Platí to pre všetky oblasti sociálneho 
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života, v ktorom je spravodlivosť rozhodujúca. Uplatňovanie rôz-

nych štandardov spravodlivosti má dôsledok na rozdielne 

a rozporné výsledky. Všeobecný pohľad na to, čo je spravodlivé 

a čo je nespravodlivé, by bol efektívny pri vyhnutí sa a urovnaní 

sociálnych konfliktov vo verejnom i súkromnom kontexte (Mon-

tada, 2003). 

     Skôr, ako prejdeme k analýze teoretických konceptov, je po-

trebné upozorniť na isté terminologické problémy, súvisiace 

s používaním termínov sociálna (ne)spravodlivosť. Okrem možné-

ho rôzneho výkladu, čo je a čo nie je spravodlivé, spôsobuje isté 

problémy preklad anglických pojmov „justice“ a „equity“. Oba sa 

prekladajú ako spravodlivosť, i keď z hľadiska významu i kontextu 

je medzi nimi istý rozdiel. „Social (in)justice“ ako sociálna 

(ne)spravodlivosť v sebe obsahuje spravodlivosť skôr v zmysle 

práva, oprávnenosti. Spravodlivosť ako „justice“ sa často vysvet-

ľuje ako korektnosť, férovosť („fairness“). „Equity“ sa ako spra-

vodlivosť chápe skôr v zmysle určenia, komu, čo patrí, kto si, čo 

zaslúži (Lovaš, 1998). 

     Ľudia sú citliví na spravodlivosť, preto nie je žiadnym prekva-

pením, že nespravodlivé udalosti sú nimi pravidelne hodnotené 

a častokrát majú značný vplyv na prežívanie jedinca. 

     Jednotlivci sú vystavovaní nespravodlivosti každý deň 

na rôznych úrovniach závažnosti. S nespravodlivosťou môžu mať 
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skúsenosť (napríklad v podobe straty práce z dôvodu škrtov vo 

firme) alebo môžu byť jej svedkom (napríklad pri sledovaní mas-

médií, ktoré informujú o vzraste nezamestnanosti z dôvodu eko-

nomickej krízy) (Alves − Correiaová, 2010). 

     Subjektívna miera záujmu o férovosť kontroluje vplyv, ktorý 

majú pravidlá spravodlivosti na jedincove priority z hľadiska roz-

deľovania. Tieto pravidlá ovplyvňujú priority deľby v rozsahu, 

v akom je férovosť subjektívne dôležitá. Ak dôležitá nie je, pravid-

lá spravodlivosti neovplyvňujú preferencie alebo správanie ovplyv-

ňované preferenciami (Leventhal et al., 1980). 

Koncept nespravodlivosti 

     Celkovo môžeme uvažovať o dvoch spôsoboch hodnotenia ne-

spravodlivosti, jednak z hľadiska špecifickej situácie (kontextuálna 

nespravodlivosť) alebo z hľadiska individuality osobnosti (osobná 

nespravodlivosť) (Faccenda − Pantaléonová, 2011). 

     Kontextuálna nespravodlivosť je definovaná ako nedostatok 

kongruencie medzi tým, čo jednotlivec v určitej situácii získava, 

a tým, čo si zaslúži (Crosby, 1976, in Faccenda − Pantaléonová, 

2011). Spravodlivé a/alebo nespravodlivé črty situácie môžu byť 

vnímané v rámci troch typov spravodlivosti, a to distributívnej, 

procedurálnej a interaktívnej (niektorí autori, ako napríklad J. A. 

Colquitt /2001/, K. Bezruková a kol. /2010/ rozdeľujú ďalej inter-

aktívnu spravodlivosť na interpersonálnu a informačnú).  
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     Myšlienka distributívnej spravodlivosti odkazuje na propor-

cionálne rozdeľovanie odmien podľa vopred určených distributív-

nych pravidiel, ako napríklad sila statusu alebo sociálne rolové 

správanie, určené v danej dyáde (Pollay, 1968, in Su et al., 2008). 

Teda, okrem hodnotenia spravodlivosti z kvantitatívneho hľadiska 

(t. j. pomer vkladov/ziskov), berie jednotlivec do úvahy aj kvalita-

tívny rozmer, z čoho vyplýva, že sa zameriava na zhodu medzi 

reálne použitými distributívnymi pravidlami a pravidlami, ktoré sú 

považované za spravodlivé a mali by byť aplikované. Odchýlka od 

daných pravidiel deľby je potom vnímaná ako distributívna nespra-

vodlivosť alebo ako nesúlad medzi vkladmi a ziskami, respektíve 

medzi očakávanými a uskutočnenými distributívnymi princípmi 

(Törnblom − Vermunt, 2007). 

     Procedurálna spravodlivosť sa týka predovšetkým toho, akými 

postupmi sú realizované rozhodnutia o prideľovaní zdrojov. Ak 

procesy vedú k určitým rozhodnutiam, ktoré sú vnímané ako féro-

vé, je nepravdepodobné, že jedinci budú spochybňovať rozdelené 

odmeny, zisky. Posúdenie partnerových vkladov a jeho vplyv na 

rozhodnutie ovplyvňuje vnímanie procedurálnej spravodlivosti 

druhou stranou, a následne spoločný záväzok k rozhodnutiu 

(Korsgaardová et al., 1995). 

    Odchýlka od férového procesu je aj v tomto prípade vnímaná 

ako procedurálna nespravodlivosť, ktorá je chápaná ako nesúlad 
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medzi očakávanými, spravodlivými a aplikovanými procedurálny-

mi princípmi (Törnblom − Vermunt, 2007). 

     Interaktívna spravodlivosť reprezentuje interpersonálny aspekt 

spravodlivosti, čo v praktickej rovine označuje vnímanie spravodli-

vosti v zmysle zaobchádzania s človekom ako ľudskou bytosťou 

s dôstojnosťou, rešpektom a zdvorilosťou (Judge et al., 2006). Lo-

gicky, interaktívna nespravodlivosť sa potom vyznačuje nezdvori-

losťou, hostilitou a odopieraním dôležitých informácií (Reb et al., 

2006).  

     Interaktívna spravodlivosť je predovšetkým dôležitá z hľadiska 

morálneho princípu, keďže súvisí s normami a morálnym správa-

ním (Colquitt, 2001). V dôsledku toho, ak sa s osobou zaobchádza 

interaktívne nespravodlivo, potom je ohrozený morálny princíp. 

A následne, k obnoveniu morálneho princípu dochádza cez potvr-

dzovanie a overovanie si vlastných normatívnych hodnôt (Reb et 

al., 2006). 

     Záverom je potrebné dodať, že niektoré z raných štúdií (pozri 

napríklad Greenberg, 1993) argumentovali, že interaktívna spra-

vodlivosť by mala byť považovaná za sociálny aspekt procedurál-

nej spravodlivosti. Avšak, výskum v danej oblasti jasne ukazuje, že 

procedurálna a interaktívna spravodlivosť sa líšia v štruktúre, ako 

aj vo vzťahu k výstupným premenným (Colquitt, 2001). 
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     Ako sme už spomenuli, na hodnotenie nespravodlivosti okrem 

kontextuálneho rozmeru v podstatnej miere prispieva aj individu-

alita človeka. Vnímanie a hodnotenie nespravodlivosti vychádza 

z rozdielnych životných skúseností, postojov, názorov a aj 

z jedinečnosti a rôznorodosti ľudskej osobnosti. Najvýraznejšie sa 

tu však prejavujú dva aspekty, a to viera v spravodlivý svet 

a senzitivita voči spravodlivosti.  

     Viera v spravodlivý svet označuje presvedčenie, že osud člove-

ka je úzko spätý s jeho zásluhami (Rubin − Peplauová, 1975). Ľu-

dia potrebujú veriť v spravodlivý svet, v ktorom každý dostane, čo 

si zaslúži a zaslúži si to, čo dostane. Táto viera umožňuje vyrovnať 

sa so sociálnym prostredím, aby vykazovalo istú stabilitu 

a usporiadanosť, a na strane druhej funguje ako dôležitý faktor sub-

jektívnej adaptibility. V dôsledku toho sú ľudia motivovaní, aby 

bránili svoju vieru v spravodlivý svet, keď je ohrozená nespravod-

livosťou (Dalbertová, 2009). C. Dalbertová (1999) dodáva, že vieru 

v spravodlivý svet je potrebné chápať v dvoch rozdielnych celkoch 

a to, ako všeobecnú vieru v spravodlivý svet a osobnú vieru 

v spravodlivý svet v rámci vlastného osudu. Všeobecná viera 

v spravodlivý svet vedie človeka k presvedčeniu, že všetci ľudia 

žijú v spravodlivom svete (napr.: „Myslím si, že svet je spravodlivé 

miesto a ľudia dostanú to, čo si zaslúžia.“), zatiaľ čo osobná viera 

v spravodlivý svet sa sústredí na to, či sa s človekom ako indivi-
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dualitou spravodlivo zaobchádza (napr.: „Verím, že si zaslúžim 

všetko, čo sa mi prihodí.“) (Wu et al., 2011). 

     V spôsobe a  schopnosti zvládať nespravodlivosť hrá práve sub-

jektívna úroveň viery v spravodlivý svet významnú rolu. C. Dalber-

tová (2002) vidí ako hlavnú funkciu viery v spravodlivý svet v pro-

cese zvládania to, že pôsobí v prvom rade ako „nárazník“ (z angl. 

buffer), ktorý chráni jedinca pred negatívnymi psychickými dô-

sledkami nepríjemných udalostí, a v druhom rade ako zdroj zvláda-

nia (z angl. resource) a efektívne ovplyvňuje spôsoby konania za 

nepriaznivých okolností. 

     Senzitivita voči spravodlivosti sa ukázala ako relatívne stabilná 

a konzistentná črta osobnosti, ktorá určuje, ako a kedy budú jedinci 

reagovať na skúsenosť s nespravodlivosťou (Schmitt et al., 1995). 

Jedinci s vysokou mierou senzitivity sú všeobecne hlboko 

zainteresovaní spravodlivosťou. Nielenže majú vo zvyku vždy in-

terpretovať nejednoznačné sociálne situácie z hľadiska spravodli-

vosti, ale tiež intenzívne prežívajú nespravodlivosť a majú tenden-

ciu značne podliehať ruminácii v nespravodlivých udalostiach. Na-

opak, jedinci s nízkou mierou senzitivity sú relatívne málo zaujatí 

otázkami spravodlivosti. Vnímanie nespravodlivosti nie je častým 

problémom v ich životoch, a ani nie sú rozrušení vzhľadom na svo-

ju subjektívnu pohodu (Schmitt et al. 2005). 
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Prehľad doterajších výskumných zistení 

     V rámci výskumu nespravodlivosti v interpersonálnych vzťa-

hoch sa sústredila pozornosť na jednotlivca ako na subjekt prežíva-

nia nespravodlivosti a zároveň ako na objekt pôsobenia inej osoby. 

Tak, ako v prípade spravodlivosti, aj tu sa pripisuje rozhodujúci 

význam hodnotiacemu stanovisku jednotlivca, ktorý sa podľa svoj-

ho vlastného úsudku stal objektom nespravodlivého správania istej 

osoby voči nemu (Lovaš, 1998). V chápaní súčasných prístupov 

k tejto problematike sa pritom pripisuje rozhodujúci význam inter-

pretácii situácie jednotlivcom, teda tomu, čo považuje jednotlivec 

za nespravodlivé vo vzťahu k sebe (Lovaš, 1995). 

     G. Mikula a kol. (1990) zostavili na základe uskutočnených vý-

skumov zoznam, ktorý pokrýva širokú škálu rôznych druhov situá-

cií nespravodlivosti. Niektoré z nich sa týkajú distributívnej dimen-

zie, ako napríklad rozdeľovanie benefitov, nedostatok uznania, 

využitie partnera vo vlastný prospech. Iné typy nespravodlivých 

situácií zahŕňajú procedurálnu dimenziu, napríklad svojvoľné či 

byrokratické zaobchádzanie autority. Z hľadiska interakčnej di-

menzie ide najmä o situácie, ako nadradzovanie vlastných záujmov, 

nepriateľské, neslušné, agresívne zaobchádzanie alebo nevšíma-

vosť voči citom, potrebám a túžbam partnera. Celkovo autori cha-

rakterizovali 8 typov nespravodlivých situácií: sklamanie istou 

osobou, nedostatok lojality, egoistické správanie, dokazovanie ro-
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dičovskej sily a nadradenosti, podvádzanie a kradnutie, nepriateľ-

ské a agresívne správanie, byrokracia autorít, rozdeľovanie benefi-

tov.  

     Novšia štúdia od S. Nakamura a spolupracovníkov (2011) pou-

kázala v prvej časti výskumu na základe analýzy 79 nespravodli-

vých situácií na štyri hlavné typy, a to porušovanie sociálnych no-

riem, neľudskosť, nedostatok ekonomických benefitov a odklon od 

interpersonálnych noriem. V druhej časti výskumu analyzovali spo-

lu 124 položiek, pričom zostavili 8 druhov nespravodlivých situá-

cií: odklon od pravidiel verejnosti, porušovanie mravov spoločnos-

ti, násilie, nízke benefity, nezaslúžené benefity iných, agresia voči 

ostatným a nedostatok záujmu voči iným.  

     Ako sme už spomenuli vyššie, bez ohľadu na dimenzie nespra-

vodlivosti, rovnaká situácia môže byť rôznymi jedincami hodnote-

ná z hľadiska nespravodlivosti na odlišnom stupni závažnosti. 

E. Hatfieldová a kol. (2008) podotýkajú, že jednou z príčin dishar-

mónie v registrácii nespravodlivosti v partnerských vzťahoch je 

fakt, že muži a ženy sa môžu líšiť vo vnímaní pravidiel, ktoré vlád-

nu vo vzťahu. G. Mikula a kol. (1998) poukázali na to, že ženy, 

ktoré sú obeťami nespravodlivosti, v porovnaní s mužmi považujú 

dané situácie ako viac nespravodlivé a menej opodstatnené alebo 

oprávnené a pripisujú viac kauzálnych atribúcií svojim partnerom. 

Hatfieldová a kol. (2008) ďalej dodávajú, že za 30 rokov výskumu 
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z oblasti sociálnej spravodlivosti v partnerských vzťahoch sa zisti-

lo: 

• hoci sú ľudia schopní altruizmu, napriek tomu sa vo všeo-

becnosti starajú, ako odmeňujúci a trestajúci, a v akej miere 

je ich intímny vzťah spravodlivý a férový; 

• rozsah férovosti a spravodlivosti, ktorému partneri priklada-

jú dôležitosť vo vzťahu, závisí od štádia, v ktorom sa intím-

ny vzťah nachádza. 

     Praktickým príkladom rôzneho hodnotenia rovnakej situácie 

z pohľadu spravodlivosti je napríklad nespravodlivé delenie domá-

cich prác. N. K. Groteová a kol. (2004) sa domnievajú, že ak sú 

partneri vo vzťahu šťastní, iba málokedy uvažujú o otázkach ne-

spravodlivosti. Avšak na strane druhej, muži aj ženy v ich výskume 

zhodne vypovedali, že ženy sa venujú domácim prácam vo väčšej 

miere ako muži, bez ohľadu na zamestnanie ženy. Pozoruhodné je, 

že súčasne oba rody tvrdili, že delenie domácich prác je spravodli-

vé voči ženám. Jediná oblasť, v ktorej vznikali nezrovnalosti, bola 

starostlivosť o dieťa. Ak ženy vnímali deľbu starostlivosti o dieťa 

ako nespravodlivú voči sebe, ony a aj ich partneri vo vyššej miere 

pociťovali distres. Autori túto situáciu vysvetľujú faktom, že ak 

ženy pociťujú nespravodlivosť v zapájaní partnera pri starostlivosti 

o dieťa, upozorňujú ho na túto nerovnováhu, čím vytvárajú v part-

nerovi zvyšovanie psychologického distresu. Vysvetlením môže 
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byť, že sa partneri cítia previnilo z vlastnej nečinnosti, resp. 

s nedostatočnej činnosti v starostlivosti o vlastné dieťa. 

     G. Mikula a kol. (2009) tvrdia, že miera, s akou manželia majú 

skúsenosti s deľbou domácich prác, vo veľkom rozsahu ovplyvňuje 

ich fungovanie ako páru. Čím častejšie ženy a muži porovnávajú 

vlastný podiel na domácich prácach s podielom svojho partne-

ra/partnerky, tým menej hodnotia deľbu domácich prác ako spra-

vodlivú. Podľa autorov sú hlavnými prediktormi hodnotenia spra-

vodlivosti sociálne porovnávanie, hodnotné zisky a zdôvodnenie 

pri kontrole rovnovážnosti deľby domácich prác.  

Danou problematikou za zaoberal aj A. Nameda (2013). Autor 

prišiel s výskumným záverom, ktorý poukázal, že interaktívna 

komunikácia je signifikantným prediktorom vnímania spra-

vodlivosti pri deľbe domácich prác v prípade žien. Inými slovami, 

čím viac bola komunikácia vzhľadom na deľbu prác interaktívna, 

tým viac bola deľba vnímaná ako spravodlivá. V prípade mužov sa 

neobjavili žiadne významné súvislosti. (pozn.: interaktívnu komu-

nikáciou chápeme podľa autora A. Namedu (2013) ako príležitosť 

vyjadriť svoj názor, vzájomné rozhodnutia, uznanie od partnera 

a ako partnerov postoj k chápavému vypočutiu v procese rozhodo-

vania o deľbe práce.). 

Prehľadom výskumných príspevkov sa dostávame k záveru, že 

čím menej distributívnej a procedurálnej spravodlivosti ženy vní-
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majú, tým viac konfliktov zažívajú muži vo vzťahu, ktoré vedú 

k nízkej spokojnosti so vzťahom z pohľadu muža. Čím viac je pod-

ľa ženy nerovnováhy v deľbe, tým menej procedurálnej spravodli-

vosti vnímajú muži. Čím viac distributívnej spravodlivosti vnímajú 

muži, tým viac konfliktov zažívajú ženy, ktoré taktiež vedú 

k nízkej spokojnosti so vzťahom z pohľadu ženy (Mikula et al., 

2012). Možným vysvetlením daných diskrepancií môže byť, že 

muži sú „od prírody“ orientovaní na výsledky, zatiaľ čo ženy sú 

„od prírody“ orientované na proces (Nameda, 2013). 

Záver 

     Otázky nespravodlivosti sú kľúčovými nielen v rámci fungova-

nia celej spoločnosti, ale týkajú sa samozrejme aj fungovania jedin-

cov vo vzťahu. Existencia nespravodlivosti sa týka každého part-

nerského spolužitia, a preto je potrebné vykonať ešte mnoho ďalšej 

práce, aby sme boli schopní porozumieť tomuto javu v jeho úplnos-

ti. Aktuálnymi témami by mali byť najmä poznatky z hľadiska 

zvládania nespravodlivosti, keďže doposiaľ nie je dostatočne ob-

jasnené, aké konkrétne procesy stoja za kopingovými mechaniz-

mami. 

     Na čo však mnohé teórie zabúdajú, je fakt, že nespravodlivosť 

sa neobjavuje v sociálnom vákuu. To znamená, že nespravodlivosť 

evokuje negatívne prežívanie nielen kvôli tomu, že pôsobí na sub-

jektívny morálny vývin jedinca, ktorý s ňou má priamu skúsenosť, 
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ale pretože v sebe nesie zmysel vzťahu medzi dvoma ľuďmi (Utne-

ová − Kidd, 1980).  
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Sebaregulácia v kontexte exekutívnych funkcií 

Veronika Zibrinyiová 
 
 

     Nasledujúci článok prináša prehľad základných pojmov 

a teoretických poznatkov z oblasti výskumu sebaregulácie 

v kontexte exekutívnych funkcií. 

Sebaregulácia a sebakontrola 

     Takmer všetky živé bytosti majú schopnosť reagovať na svoje 

prostredie. Niektoré z týchto reakcií sú vrodené, iné naučené. Keď 

sa konkrétna situácia alebo podnet vyskytne, odpoveď príde rýchlo 

a spoľahlivo. Ľudské bytosti sa líšia od väčšiny ostatných druhov, 

napríklad v tom, že majú výnimočnú schopnosť nedbať na odozvy 

svojho organizmu a meniť svoje konanie. Táto schopnosť zahŕňa 

zmeny ich vnútorných stavov a procesov a je zodpovedná za neob-

vyklý rozsah a rôznorodosť ľudského správania. Termíny sebaregu-

lácia a sebakontrola sa vzťahujú na túto schopnosť nedbať na odo-

zvy organizmu − myšlienky, emócie a činy (Baumeister, 2002). 

     Mnohí autori teda používajú termíny sebakontrola 

a sebaregulácia ako synonymá. Tí, ktorí tieto termíny rozlišujú, 

považujú sebakontrolu za úmyselnú a vedomú a chápu ju ako pod-

množinu sebaregulácie. Sebakontrola umožňuje jedincovi obme-
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dziť alebo potlačiť jednu odpoveď, čím sú k dispozícii odlišné, iné 

reakcie (Baumeister – Vohs − Tice, 2007). 

     Vo všeobecnosti je sebaregulácia širší pojem (Baumeister, 

2002), zahŕňajúci vedomé aj nevedomé procesy. V určitých prípa-

doch sa spája s akýmkoľvek správaním, ktoré je zamerané na cieľ a 

podliehajúce  normám. Sebakontrola sa skôr týka iba vedomého 

úsilia zmeniť správanie − obmedzovať impulzy a odolávať pokuše-

niam. 

     Sebaregulácia môže byť definovaná ako na cieľ zameraný pro-

ces, ktorý smeruje k dosiahnutiu a udržiavaniu osobných cieľov 

(Maes − Karoly, 2005). Autori Hofmann, Schmeichel a Baddeley 

(2012) takisto definujú sebareguláciu v širšom slova zmysle ako na 

cieľ orientované správanie, zvyčajne aspoň v minimálnej časovej 

perspektíve. Bežné príklady zahŕňajú správanie spojené 

s dosahovaním cieľov, osobným snažením a reguláciou spoločných 

cieľov v blízkych vzťahoch. 

     Sebaregulačný proces pozostáva z určitých fáz. Napríklad autori 

Maes a Karoly (2005) rozlišujú tri fázy tohto procesu: 

• výber cieľa, nastavenie a konštrukcia/reprezentácia; 

• aktívne nasledovanie cieľa; 

• dosiahnutie a udržiavanie cieľa alebo, keď je cieľ ne-

vhodný, jeho zrušenie. 
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     Podľa Hofmanna, Schmeichela a Baddeleyho (2012) je sebare-

gulácia základným aspektom ľudského správania. Bola rozsiahlo 

študovaná cez optiku sociálnej a kognitívnej psychológie. Autori 

vyzdvihujú dôležitosť lepšej komunikácie medzi týmito disciplí-

nami najmä z dôvodu značného prínosu tejto spolupráce pre vý-

skum. 

Exekutívne funkcie  

     Podľa vplyvnej taxonómie autorov Miyake et al. existujú tri 

základné exekutívne funkcie:  

• operácie pracovnej pamäti ako napríklad udržiavanie 

a aktualizácia relevantných informácií;  

• inhibícia správania, resp. dominantných impulzov; 

• presúvanie medzi úlohami, resp. zmena (Hofmann – 

Schmeichel − Baddeley, 2012).  

     Carlson definuje exekutívne funkcie ako funkcie vyššieho rádu, 

ako sebaregulačné, kognitívne procesy, ktoré majú za cieľ monito-

rovať a kontrolovať myslenie a konanie, vrátane inhibičnej kontro-

ly, plánovania, flexibility pozornosti, zachytávania a opravy chýb 

a rezistencie voči interferencii (Zhou, 2012). 

     Z neuroanatomického hľadiska sú exekutívne funkcie rozsiahlo 

riadené prefrontálnym kortexom (Small et al. in Nes – Roach − 

Segerstrom, 2009). Poškodenie prefrontálneho kortexu zapríčiňuje 

deficity v organizácii a vykonávaní vhodného správania, ako naprí-
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klad impulzitivu, perseverácie, zlý úsudok, interferenciu pri riešení 

problémov a disinhibíciu. Dokonca aj pri neprítomnosti zjavných 

deficitov, vytrvalosť sebaregulácie koreluje s aktivitou na prefron-

tálnom kortexe, z čoho je možné usudzovať na značný význam 

a prínos správneho fungovania exekutívnych funkcií.  

     Z vývinového hľadiska (Diamond et al. in Liew, 2012) sú exe-

kutívne funkcie relatívne plastické a reagujú na tréning už 

v skorom období štyroch, resp. piatich rokoch života dieťaťa. Au-

torky Bernier, Carlson a Whipple (2010) vo svojej štúdii skúmali 

vplyv interakcií medzi rodičom a dieťaťom na úroveň exekutív-

nych funkcií. Všetky tri skúmané dimenzie rodičovstva (materská 

senzitivita, podpora slobody myslenia a podpora autonómie) bo-

li vo vzťahu s exekutívnymi funkciami dieťaťa. Najsilnejším pre-

diktorom exekutívnych funkcií v každom skúmanom veku dieťaťa 

bola podpora autonómie. Zároveň bola podpora autonómie nezávis-

lá od všeobecnej mentálnej schopnosti a vzdelania matky. Tieto 

zistenia naznačujú, že vzťah medzi rodičom a dieťaťom môže zas-

távať významnú rolu vo vývine sebaregulačných kapacít dieťaťa.  

Exekutívne funkcie a sebaregulácia 

     V práci venovanej exekutívnym funkciám a sebaregulácii 

uvádzajú autori Hofmann, Schmeichel a Baddeley, (2012) štyri 

hlavné body, ktoré naznačujú významné a prínosné prepojenie me-

dzi exekutívnymi funkciami a sebareguláciou: 
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• tri hlavné aspekty exekutívnych funkcií (aktualizácia, 

inhibícia, presun) podporujú dôležité mechanizmy 

sebaregulácie, ktorá sa uplatňuje pri dosahovaní cieľa 

u jednotlivca; 

• exekutívne funkcie, ako napr. pracovná pamäť, ktoré sú 

tradične vnímané ako „chladné“ kognitívne koncepty, 

môžu byť zapojené do regulácie „horúcich“ procesov, 

ako sú napr. nežiaduce emocionálne zážitky, túžby 

a chute; 

• autori naznačujú, že dočasné zlyhanie exekutívnych 

funkcií môže byť spôsobené spoločným mechanizmom, 

ktorý prispieva k zlyhaniu sebaregulácie a tým sú situ-

ačné rizikové faktory;  

• exekutívne funkcie sú trénovateľné, aspoň do určitej 

miery. Tieto zlepšenia sa môžu prejaviť napríklad           

v lepšej behaviorálnej sebaregulácii.  

     Myšlienku prepojenia medzi sebareguláciou a exekutívnymi 

funkciami podporuje aj Brownell (2009), ktorý vo svojom článku 

definuje exekutívne funkcie ako vyššie kognitívne kapacity, ktoré 

podporujú proces sebaregulácie.  

     Základné zložky exekutívneho fungovania (pracovná pamäť, 

inhibícia správania a presúvanie medzi úlohami) teda môžu slúžiť 

na úspešnú sebareguláciu. Predpokladom je, že dočasná redukcia 
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exekutívnych funkcií môže byť základom mnohých situačných 

rizikových faktorov v súvislosti so sebareguláciou. Nedávne vý-

sledky výskumov naznačujú, že tréning exekutívnych funkcií 

má významný potenciál v zlepšovaní slabej sebaregulácie 

u problémových skupín obyvateľstva (Hofmann – Schmeichel − 

Baddeley, 2012).  

     Tým možno považovať tému sebaregulácie v kontexte exeku-

tívnych funkcií za aktuálnu a nepopierateľne významnú, ktorá si 

však bude vyžadovať ďalšie skúmanie či experimentálne overova-

nie.  
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Heideggerova filozofia a básnenie 
Zuzana Bocanová 

 
     Heideggerova filozofia ako filozofia moderny je úzko spätá 

s problémom jazyka. Pokiaľ pozorne sledujeme Heideggerove úva-

hy o myslení v celom období jeho tvorby, tak si všimneme, že jeho 

myslenie nikdy nie je oddelené od jazyka. Dá sa povedať, že jeho 

filozofia je „filozofiou pohybujúcou sa v jazyku proti jazyku“ (Fi-

gal, 2012). Nepochybne myslenie každého z nás je vždy už mysle-

ním v jazyku. Jazyk sa javí ako svetlo odkrývajúce nám veci vo 

svete a vzťahy medzi nimi. Heidegger si však zároveň uvedomuje, 

že jazyk veci nielen odkrýva, ale aj zakrýva. Uvedomíme si to už 

pri jednoduchej otázke: čo je to vec? Je to otázka, ktorú si Hei-

degger kladie v práci Der Ursprung des Kunstwerkes (Heidegger, 

2003) a pri ktorej zisťuje, že v jazyku nenachádza odpoveď.  

     Jazyk nikdy nezachytáva vec tak, ako ona je, ale len isté aspekty 

veci, ktorým sme priradili určitý význam. Pokiaľ sa naše myslenie 

a chápanie sveta pohybuje v jazyku, tak svet nikdy nezachytávame 

tak, ako je, ale len sieť významov, ktorú sme si vytvorili. Takýto 

svet je iba produktom nášho jazyka, nie svetom samým. Svet ako 

produkt jazyka sa však nutne na tomto skutočnom svete zakladá 

a je jeho súčasťou. Heidegger si správne uvedomuje, že k svetu 

osebe a k veciam osebe prenikneme len cez svet ako produkt nášho 
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jazyka. Postup, ktorý si Heidegger volí, je odkrývanie a deštrukcia. 

Len deštrukciou nášho jazyka a nášho chápania vecí prenikneme 

k nim samým. 

     Naše súčasné myslenie Heidegger vníma ako odpad (Heidegger, 

1988, s. 76), ktorý sa nakopil na svojich pôvodných základoch. 

Tento odpad postupne odstraňuje a vracia sa k tomu jednoduchému 

a podstatnému, na čom sa naše tradičné myslenie zakladá.  Vychá-

dzajúc z týchto základov sa snaží súčasnosť nanovo prehodnotiť 

a lepšie pochopiť. Heideggerova snaha odbúrať nános tradície 

z počiatočného základu myslenia a začať na nich budovať odznova 

sa prejavuje už v ranej Heideggerovej tvorbe a  neopúšťa ho ani 

v jeho neskorej tvorbe. Túto snahu najlepšie vyjadria Heideggerove 

vlastné slová: „Dostali sme sa do chudoby púšte a zotrvávame v nej 

miesto toho, aby sme veci neustále spoznávali, prizerajúc rozumeli 

a rozumejúc sa prizerali.“ (Heidegger, 1999,     s. 65).  

     Cieľom Heideggerovej deštrukcie tradičného myslenia a jeho 

redukcie na počiatočné základy je dostať sa na púšť. Je to mysliteľ-

ská púšť, ktorá je chudobná a prázdna, ale práve v tejto prázdnote 

a chudobe rastie „strom života“ (Heidegger, 1999, s. 65), ktorý 

Heidegger hľadá. Cesta k nemu vedie cez jednoduchú intencionali-

tu na to, čo sa nám bezprostredne dáva a odhaľuje ako niečo, čo má 

pre nás význam. Zameraním sa na bezprostrednú danosť toho, čo tu 
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je, sa daná vec redukuje len na to podstatné a zbavuje sa nánosu 

abstrakcie nadobudnutej v tradícii.  

      Tieto kroky Heideggera vedú k počiatku – ku Grékom. Pôvod-

ný grécky jazyk totiž nie je jazykom, ktorý sa k nám jasne 

a jednoznačne prihovára. Nie je to  jazyk, ktorý priamo vypovedá 

o konkrétnych veciach o dejoch vo svete.  Nie je to ani jazyk obsa-

hujúci logické úsudky. Heidegger ho chápe ako jazyk vypovedajúci 

o bytí jestvujúcna v bytí celku jestvujúcna pôvodným spôsobom. 

Takto pochopený jazyk je potom niečím viac ako len vypovedaním 

a oznamovaním nejakej skutočnosti. Takýto jazyk je totižto sám 

v sebe skutočnosť tvoriaci. Pôvodný grécky jazyk je v takomto 

zmysle tvorením –  básnením. Pôvodne myslený grécky jazyk je 

podľa toho básnením a pôvodné grécke myslenie je básnickým 

myslením (Heidegger, 1983, s. 153). 

     Myslenie v básnení nie je myslením o tom, čo sa vyskytuje 

a navzájom k sebe patrí a istým spôsobom sa k sebe vzťahuje. 

V básnení sa nevypovedá len jednoducho o tom, čo je a o tom, ako 

to je. Básnenie nie  je opisom reálne vyskytujúcej sa skutočnosti.  

Básnenie je tvorba. Je to tvorba, v ktorej sa vytvára niečo nové, je 

to plodenie nového jestvujúcna vo svete. Heidegger má namysli 

presne tento aspekt básnenia − básnenia ako poesis. Je to poesis 

ako tvorba, tvorba ako vznik, vznik ako vstupovanie do neskrytosti 
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– alétheia. Básnenie je v tomto zmysle veľkolepým a tajomným 

dianím, v ktorom sa vytvára jestvujúcno vo svete. 

     Básnenie ako vrhanie zo skrytosti do neskrytosti nie je ničím 

iným ako bojom. Je to polemos,  ktorý je bojom skrytosti 

s neskrytosťou. Ukazuje sa, že pôvodné myslenie, o ktoré sa Hei-

degger snaží, je poézia odohrávajúca sa v polemos. Snaží sa tak 

istým spôsobom o špecifický, umelecký spôsob myslenia, ktorý sa 

spája s násilím, avšak s násilím v umeleckom a tvorivom ohľade. 

V takomto ohľade sa dá povedať, že pôvodný, grécky spôsob mys-

lenia je tvorivým básnením v násilí. Heideggerom myslený počia-

tok ako pýtanie sa otázky bytia, musí byť istým spôsobom do tohto 

tvorivého básnenia zasadený. A nielen to –  musí byť do neho za-

sadený aj sám človek, len v rámci ktorého môžeme vôbec 

o básnickom myslení a básnickom rozprávaní vôbec hovoriť.  

     Je zrejmé, že spomínaná tvorivá násilnosť sa deje prostredníc-

tvom človeka a v človeku. Napriek tomu však človeka nemôžeme 

chápať ako stvoriteľa a pôvodcu tohto diania. Ukazuje sa, že človek 

nie je v tomto smere aktérom, ale on sám  je do tohto diania zasa-

dený. Heidegger píše: „Násilnosť básnického rozprávania, mysli-

teľského rozvrhu, staviteľskej tvorby, štátotvorného konania nie je 

činnosť náležiaca schopnosti, ktorú má človek, ale je krotením 

a spájaním násilí, pomocou ktorých  sa jestvujúcno ako také otvára, 

pričom človek sa do neho zapája.“ (Heidegger, 1983, s. 166) 
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Z týchto slov vyplýva, že pozícia človeka v tomto dianí ani zďaleka 

nie je dominantná. Básnická reč a v nej sa rozvíjajúce myslenie je 

naopak dej, do ktorého sa človek len zapája. Môžeme povedať, že 

človek sa istým spôsobom na tomto deji podieľa, ale stále mu pre-

dovšetkým podlieha.  

     Musíme sa preto pýtať, aký dej má teraz Heidegger namysli, 

a teda ako máme rozumieť dianiu básnenia a tvorenia odohrávajú-

com sa v pôvodnom gréckom jazyku a myslení. Dianie básnenia je 

umeleckou tvorbou, avšak ako sa už zo spomenutého ukázalo, je 

umeleckou tvorbou nie v bežnom, ale v pôvodnom slova zmysle. 

Tento pôvodný zmysel nachádzame v gréckom slove techné.  Hei-

degger píše: „Umenie v pôvodnom zmysle a umelecké dielo Gréci 

preto nazývajú zdôrazňujúcim spôsobom techné, lebo umenie naj-

bezprostrednejšie [v prítomnenní (v diele)] zadržiava bytie, t. j. 

v sebe stojace zjavovanie. Dielo umenia nie je v prvom rade die-

lom, pokiaľ pôsobí, robí, ale  lebo spôsobuje bytie v jestvujúcne.“ 

(Heidegger, 1983, s. 168).  

      Je zrejmé, že Heideggerovo chápanie umenia je ontologické. 

Umelecké dielo tak nie je len záležitosťou estetického zážitku, ale 

predovšetkým uskutočnením bytia jestvujúcna. Básnický jazyk 

v takomto ponímaní nie je jednoducho estetický spôsob vyjadrenia, 

ale niečím, čo samotnému jazyku ako jeho tvorca predchádza. Bás-

nenie pritom nie je len samotnou tvorbou jazyka, ale dokonca aj 
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všetkého jestvujúcna. Práve takýto spôsob básnenie Heidegger ne-

nachádza nikde inde ako v gréckom chápaní logu. 

     Logos sa väčšinou prekladá ako reč alebo slovo. Sám Heidegger 

sa takémuto prekladu logu spočiatku nebráni. Avšak v polovici 

tridsiatych rokov v prednáške Einführung in die Metaphysik –        

a  predovšetkým v štyridsiatych rokoch  v prednáškach 

k Anaximandrovi, Herakleitovi a Parmenidovi – sa prikláňa            

k presvedčeniu, že grécke slovo logos musíme prekladať pôvodnej-

ším spôsobom ako reč alebo slovo: „... logos nie je slovo, lebo má 

jazykovú bytnosť, ale pokiaľ ako zhromaždenie určuje predjazyko-

vú bytnosť slova, ktoré bytuje ako svietiaco zhromažďujúce nechá-

vanie zjavovania bytia“ (Heidegger, 2010, s. 96). 

     Tak sa preklad logu ako reči u Heideggera v štyridsiatych ro-

koch mení na preklad logu ako zhromaždenia. Logos ako zhromaž-

denie sa u Heideggera stáva označením bytia samého,  ktoré všetko 

zhromažďuje a uchováva v jednom zhromaždení, z ktorého sa 

všetko spätne vyjavuje: „Jestvujúcno je o to jestvujúcnejšie, čím 

čistejšie sa zhromažďuje v tom, čo samo ako zhromaždenie ucho-

váva to zhromaždené, aby sa vo svojom čase mohlo vyjaviť. To 

zjednocujúce jedno, ktoré zjavujúce privádza k javeniu, je ako 

zhromaždenie, logos, bytie samo, v ktorom spočíva božstvo bohov 

samých, tak ako aj ľudia a všetko ostatné“ (Heidegger, 2010, s. 96). 



 
 

 
 
 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 3                   2016               

 
85 

 

     Hoci je človek sám do tohto diania logu zasadený, v istom 

zmysle sa na jeho zhromažďujúcom dianí a na jeho zbierajúcej 

činnosti podieľa. Heidegger o takto chápanom človeku píše: „Člo-

vek je ako v logu, v zbierke, stojaci a činný: zberateľ. Preberá 

a uskutočňuje spravovanie vládnutia toho všetko ovládajúceho“ 

(Heidegger, 1983, s. 181). Človek ako zberateľ preberá riadenie 

bytia a podieľa sa tak na jeho vládnutí.  Málokedy sa mu to však 

podarí: „Človek zo svojej bytnosti býva v jazyku, pričom ho opat-

ruje, ale aj používa, pričom počúva k nemu (k jazyku) a mu (člove-

ku) prehovárajúcemu rozprávaniu, alebo to povedané len ďalej roz-

širuje, pričom sa v ňom zbiera do bytia samého, alebo rozptyľuje 

jestvujúcno do obyčajných táranín“ (Heidegger, 2010,   s. 96).  

     Heideggerovu filozofiu môžeme označiť ako filozofiu hľadania. 

Hoci Heidegger nikdy nenašiel to, čo hľadal, odhalil nám, že hoci 

myslíme vo svete osvetlenom jazykom, tento jazyk vznikol 

z temnoty, ktorá svetlu jazyka predchádza. Preto aj keď sa zdá, že 

Heideggerovo myslenie je cestou do osvetleného poľa svetliny, 

v skutočnosti je cestou do tmy. 
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Etika v ranej Wittgensteinovej filozofii 
Lenka Cibuľová 

 
     Interpretácie filozofie Ludwiga Wittgensteina aj napriek svojej 

početnosti ešte stále nedosiahli na dno možných výkladov jeho diel. 

Len samotný Tractatus logico-philosophicus (ďalej už len Traktát), 

ktorý je predmetom predloženého príspevku, obsahuje v sebe ne-

malý počet rôznych motívov – logické, existenciálne, náboženské, 

etické i estetické. Možno na neho hľadieť ako na dielo pozitivistu, 

mystika, metafyzika, existencialistu, či dokonca fenomenológa. Ani 

jeden z uvedených motívov či možných pohľadov na jeho filozofiu 

nezostal nedotknutý. A predsa má zanietený čitateľ po prečítaní 

Traktátu nutkanie nasledovať Wittgensteinov príklad a nestarať sa 

o to, či niekto pred ním premýšľal o rovnakých veciach – v mojom 

prípade o etickom zmysle Traktátu. 

     Pevným východiskovým bodom mojej analýzy Traktátu je Wit-

tgensteinovo vyjadrenie z roku 1919 v liste von Fickerovi: „[...] 

zmysel knihy je etický. [...] moja práca pozostáva z dvoch častí: 

z jednej, ktorá tu je, a zo všetkého toho, čo som nenapísal. A práve 

táto druhá časť je dôležitá. Moja kniha totiž etično vymedzuje ako-

by zvnútra; a som presvedčený, že prísne sa dá vymedziť IBA tak-

to“ (Wittgenstein, 1993, s. 17). 



 
 

 
 
 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 3                   2016               

 
88 

 

     V Traktáte i v Denníkoch 1914 – 1916 (ďalej už len Denníky; 

tieto obsahujú poznámky, z ktorých nakoniec vznikol Traktát, tak-

že podstatne patria k tomuto výkladu) sa napriek ich malému roz-

sahu nachádza množstvo tém – svet, myslenie, jazyk, logika 

a nakoniec svet ako celok. Je v ňom obsiahnutá teória logického 

atomizmu, podáva tu tiež svoju obrazovú teóriu jazyka. V Traktáte 

novopozitivisti Viedenského krúžku nenašli len oporu pre svoje 

antimetafyzické tvrdenia, ale aj základ, na ktorom vybudovali svoj 

verifikacionizmus. Otázka, ktorú je nutné si položiť, znie: Aký bol 

vlastný zámer Wittgensteina pri písaní Traktátu?  

     V liste Russellovi ozrejmuje cieľ argumentov Traktátu takto: 

„Hlavnou vecou je teória toho, čo sa dá vyjadriť výrokmi – t. j. 

jazykom – (a, čo je to isté, čo môže byť myslené), a čo sa nedá vy-

jadriť výrokmi, ale len ukázať; čo je, ako som presvedčený, kardi-

nálny problém filozofie“ (Hubík, 1983, s. 9). Potom neostáva nič 

iné, len súhlasiť s komentárom Stanislava Hubíka, že vo svojom 

celku je základnou otázkou Traktátu problém mravného bytia a 

možnosti jeho teoretickej (jazykovej) reflexie – „Jednoduchšie po-

vedané – základná otázka ranej Wittgensteinovej filozofie má po-

dobu problému ‚mravné – jazykovo vyjadriteľné‘, a nie ‚vedecké 

metafyzické‘“ (tamže, s. 11). Ide o riešenie problému, ktorý nastolil 

už Kant – určiť podmienky a hranice ľudského poznania – a ktorý 

sa u Wittgensteina transformuje do snahy o vytýčenie hraníc mys-
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leniu, „[...] alebo skôr – nie mysleniu, ale vyjadreniu myšlienok. 

[...] Hranicu bude teda možné vytýčiť len v jazyku a to, čo leží na 

druhej strane tejto hranice, bude jednoducho nezmysel“ (Wittgen-

stein, 1993, s. 29).  

     Problém, ktorý ma inšpiroval k napísaniu tohto príspevku je ten, 

že Wittgenstein napíše knihu, ktorá je na prvý pohľad o logike             

a ktorá mala podľa jeho slov vyriešiť všetky filozofické problémy 

s konečnou platnosťou, no zároveň tvrdí, že je o etike, ktorú vyjad-

ril tým najlepším spôsobom – mlčal o nej. V čom teda spočíva ten-

to etický zmysel Traktátu? 

I. 

      Gottfried Gabriel vidí etický zmysel Traktátu v jeho literárnej 

forme (tamže, s. 13 – 24). V nepomere medzi napísaným textom 

a skutočným zámerom Wittgensteina. Keď v Predslove určuje hod-

notu Traktátu v tom, že sú v ňom vyjadrené myšlienky, chápe Wit-

tgenstein tento pojem podľa Gabriela inak, a to v krausovskom 

zmysle. Myslenie Karla Krausa patrí k inšpiračným zdrojom mla-

dého Wittgensteina a v súvislosti s literárnou formou Traktátu ide 

o jeho chápanie myšlienok ako aforizmov – „Aforizmus nemusí 

byť pravdivý, ale má pravdu prekročiť“ (Wittgenstein, 1993, s. 22). 

Etickým zmyslom chápe nahliadnutie, že etika nie je náuka, ale – 

ako sa Wittgenstein vyjadril – narážanie na hranice jazyka. Gabriel 
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chápe samotný Traktát ako etický čin, ktorý chce práve aforistic-

kým štýlom písania sprostredkovať pravdu nezmyselnými vetami.  

     Hubík vidí dôvod toho, že sa Traktát považoval za logicko-

pozitivistické dielo, v jeho metodológii. V tom, že sa pokúsil to, čo 

je skutočne dôležité, no nedá sa vypovedať jazykom vedy, vyme-

dziť prostredníctvom toho, čo sa vypovedať dá, a to prostredníc-

tvom formálne logických postupov (Hubík, 1983). Podľa Hubíka sa 

však pozitivisti hlásia k ranému Wittgensteinovi neprávom, pretože 

si všímajú len formu, nie samotný zámer a obsah diela. Samotný 

zmysel Traktátu Hubík vidí v tom, že „[...] odlišuje nevedecké od 

vedeckého, nie vedecké od nevedeckého“ (tamže, s. 57). Ak poziti-

visti videli v Traktáte snahu o devalváciu výpovedí starej filozofie, 

mýlili sa. To nevypovedateľné, čo sa ukazuje, je pre Wittgensteina 

to podstatné! Chcel oddeliť etické od vedeckého a toto oddelenie 

zachovať nie preto, aby odmietol metafyziku, ale preto, aby ukázal, 

že (matematická) racionalita vedy nedokáže vyriešiť to najdôleži-

tejšie v živote človeka, nedokáže riešiť problémy ľudského mrav-

ného bytia. Veda je jednoducho voči reálnemu životu bezradná 

a pre reálne životné problémy nezmyselná. 

     Názor, že Traktát by bol pochopený nesprávne, ak by sme ho 

chápali pozitivisticky, zastávajú aj Kurt Wuchterl a Adolf Hübner 

(Wuchterl – Hübner, 1995). Podľa nich bola Wittgensteinova filo-

zofia vždy určovaná eticky a s pozitivizmom mala len vonkajšiu 
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podobnosť. Wittgenstein nebol len analytik, ale tiež interpret zmys-

lu života. Pre Traktát podľa nich platí: Nevyslovené je – nevyslo-

vene – obsiahnuté vo vyslovenom. Wittgenstein hovorí vypoveda-

teľné a umožňuje tým, aby sa ukazovalo nevypovedateľné tak, že 

jasne pocítime, že vypovedané nás neuspokojuje.  

     Reginald Adrián Slavkovský pokladá skrytý etický zmysel 

Traktátu za prejav postformálneho myslenia (Slavkovský, 2008,     

s. 19 – 28). Formálne myslenie je usudzovanie na základe formál-

nych operácií. Ak sledujeme Traktát na tejto úrovni, privedie nás 

k hraniciam jazyka a záverom formálneho myslenia bude, že nemá 

zmysel zaoberať sa hodnotami, etikou či zmyslom života alebo 

svetom. Čo je pre človeka neprijateľné. Narážanie na hranice jazy-

ka, ako to vyjadril Wittgenstein, či pudenie k metafyzike, o ktorom 

hovoril Kant, je súčasťou ľudskej prirodzenosti. Postformálne mys-

lenie má dialektický charakter. Ostáva skryté, aby sa nevnucovalo 

a ukazuje sa tým, že naráža na hranice formálneho myslenia – hľa-

dá sa. Raný Wittgenstein predstavuje podľa Slavkovského most 

medzi vedcami a mystikmi: „Akoby hľadal prepojenie medzi tým 

najabstraktnejším týkajúcim sa nášho myslenia, k čomu patrí logi-

ka, matematika, úvahy o jazyku, a tým, čo asi tušil, že by malo byť 

hlavným poslaním myslenia – aby nám pomáhalo orientovať sa vo 

svete pri hľadaní zmyslu“ (tamže, s. 26). 
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II. 

     Voči uvedeným interpretáciám by sme len ťažko mohli niečo 

namietnuť. Vo vlastnej analýze textov raného Wittgensteina však 

chcem ísť hlbšie alebo – lepšie povedané – ísť „za“ – za to, o čom 

sa môže hovoriť.  

     Wittgenstein vo svojom diele etiku vymedzuje takto:                          

v Denníkoch: „Etika je transcendentná“ (Wittgenstein, 2005,           

s. 112); v Traktáte: „Etika je transcendentálna“ (Wittgenstein, 

2003, s. 167); v Prednáške o etike: „Etika, pokiaľ je vôbec niečím, 

je nadprirodzená“ (Wittgenstein, 2011, s. 3). 

     Vo všetkých troch určeniach, vzhľadom na traktátovské vyme-

dzenie rozdielu medzi hovoreným a tým, čo sa ukazuje, sa etika 

chápe ako nevypovedateľná. To Wittgenstein vyjadruje aj explicit-

ne: „Je jasné, že etika sa nedá vysloviť“ (Wittgenstein, 1993, 

s. 167). Ak by sme mali etiku chápať ako mravnú teóriu, o čom by 

vôbec mohla hovoriť? Existuje nejaký objektívny znak šťastného 

života?  

     Wittgensteinove striedme vyjadrenia k etike v Traktáte začínajú 

konštatovaním, že hodnoty ležia mimo sveta – „Zmysel sveta musí 

spočívať mimo neho. Vo svete je všetko tak, ako je, a všetko sa 

deje tak, ako sa deje; v ňom neexistuje nijaká hodnota – a ak by 

existovala, tak by nemala nijakú hodnotu“ (Wittgenstein, 2003,            

s. 167). Záhadu Wittgenstein nevidí v tom, ako svet je, ale že je. Na 
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tomto mieste Wittgenstein nehovorí o svete ako súhrne existujúcich 

a neexistujúcich stavov vecí, ako tomu bolo na začiatku Traktátu, 

ale naznačuje videnie sveta ako celku. A práve takéto videnie sveta 

pokladá za správne. Na záverečných stránkach Traktátu  k nám už 

neprehovára logik, ale mystik a metafyzik.  

     Svet je tak ako je, nie je osebe ani dobrý ani zlý. „Dobro a zlo 

vstupuje až prostredníctvom subjektu. A subjekt nepatrí k svetu, ale 

je hranicou sveta. [...] Ako subjekt nie je časťou sveta, ale predpo-

kladom jeho existencie, tak dobrý a zlý, predikáty subjektu, nie sú 

vlastnosťami vo svete“ (Wittgenstein, 2005, s. 113). Pojem „sub-

jekt“ má u Wittgensteina viacero vyjadrení: mysliaci 

a predstavujúci si subjekt a potom v Denníkoch aj subjekt chcejúci. 

Uvažovanie o prvom pokladá za psychologické a ako taký ho od-

mieta. Chcejúci a teda vôľou disponujúci subjekt však existovať 

musí, pretože „Ak by nebola vôľa, tak by neexistovalo ani ono cen-

trum sveta, ktoré nazývam Ja a ktoré je nositeľom etiky“ (Wittgen-

stein, 2005, s. 114). Etika vždy súvisí so chcením a chcenie je vždy 

už konaním. Človek podľa Wittgensteina nemôže chcieť bez toho, 

že by konal. Aby sme videli svet správne, je však dôležité mať stále 

na pamäti to, že svet je od našej vôle nezávislý! „Ak dobré alebo 

zlé chcenie mení svet, tak môže meniť iba hranice sveta, nie fakty; 

nie to, čo možno vyjadriť pomocou jazyka“ (Wittgenstein, 2003, 

s. 169).  
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     Etické zákony, ktoré majú formu „Si povinný....“ alebo „Malo 

by sa...“ Wittgenstein odmieta – nepotrebuje ich. Celý život neú-

navne bojoval za pravdivosť a úprimnosť. To vyplýva napríklad 

z Russellových spomienok na Wittgensteina: „Nikto by nemohol 

byť úprimnejší a nikto nemá ďalej k akejkoľvek falošnej zdvorilos-

ti, ktorá sa prieči pravde, než Wittgenstein; [...] Má naskrze dobrú 

povahu, a preto považuje morálku za niečo zbytočné... vo vášni-

vom rozčúlení by bol schopný všetkého, ale s chladnou rozvahou 

by nedokázal urobiť nič nemorálne. Uvažuje veľmi slobodne; zása-

dy a podobné veci považuje za nezmysel, pretože jeho impulzy sú 

silné a nikdy sa za ne nehanbí“ (Monk, 1996, s. 58 a 67).  

     Takto by aj to, čo je predmetom etiky, malo vychádzať 

z úprimného vnútra človeka, nie z prispôsobovania sa etickým 

normám. Teda nie „Malo by sa...“ ale „Mal by som...“ a to nie kvô-

li nejakej etickej norme, ale pre dobro samo. Začiatkom augusta 

1916 si Wittgenstein do Denníkov poznačil: „Iba z vedomia jedi-

nosti môjho života pramení náboženstvo – veda – a umenie. A toto 

vedomie je život sám. Môže existovať nejaká etika, ak okrem mňa 

neexistuje nijaká živá bytosť? Ak má byť etika niečím základným: 

áno!“ (Wittgenstein, 2005, s. 113). Nie celkom bez ľudských bytos-

tí – len bez ostatných okrem mňa. Etika u Wittgenstein sa týka 

osobnej roviny, ide o osobný postoj k svetu, nie medziľudský 

vzťah.  
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     Svet je, ale stáva sa mojím svetom vtedy, keď k nemu pristupu-

jem, alebo inak: „Veci dostávajú ‚význam‘ až svojím vzťahom 

k mojej vôli“ (Wittgenstein, 2005, s. 118). Náznaky solipsizmu 

patrili už k formálnej stránke Traktátu (formuláciou: hranice môjho 

jazyka sú hranicami môjho sveta) a ostávajú aj v jeho etickej časti: 

„Svet a život sú jedno. Som svojím svetom. (Mikrokozmos)“ 

(tamže). Z toho Wittgenstein vyvodzuje záver, že ak sa charakter 

človeka odráža vo výraze jeho tváre, či stavbe jeho tela, odráža sa 

tiež v stavbe celého sveta. Ak je dobrý život šťastným živo-

tom, potom skutočne platí: „Svet šťastného je iný ako svet nešťast-

ného“ (tamže). 

     Wittgensteinova predstava  šťastného života sa spája so životom 

žitým v súlade so svetom. Súvisí s Wittgensteinovým skorším úsi-

lím o život podľa Tolstého slov: „Človek je bezmocný v tele, ale 

slobodný skrze ducha“ (Wittgenstein, 2005, s. 136). To pre Wit-

tgensteina znamenalo neklásť odpor vonkajšiemu svetu, aby sa 

zachovalo vnútro človeka. To však neznamená, žeby Wittgenstein 

skamenel v kvietizme. Traktát mal oddeliť svet hodnôt od sveta 

faktov. Svet faktov je nám podľa Wittgensteina daný hotový, naša 

vôľa na faktuálnu stavbu sveta nemá dosah. A práve s tým sa máme 

zmieriť.  

     Okrem už spomínaného vyjadrenia z listu von Fickerovi 

o etickom zmysle Traktátu je pre moju prácu dôležité tiež  chápa-
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nie Traktátu ako rebríka – „Moje vety objasňujú prostredníctvom 

toho, že ten, kto mi rozumie, ich na konci rozpozná ako nezmysel-

né, keď pomocou nich – po nich – vystúpi nad ne. (Musí takpove-

diac odhodiť rebrík potom, čo po ňom vystúpil hore.) Musí tieto 

vety prekonať, potom uvidí svet správne“ (Wittgenstein, 2003, 

s. 173).  

     Po prečítaní Traktátu by sme mali uvidieť svet správne. Svet 

videný správne charakterizoval Wittgenstein ako svet videný sub 

specie aeterni (tamže, s. 171). Takto videný svet ale nemôže byť 

predmetom vedeckej teórie, ani opísaný jazykom, ktorého hranice 

Wittgenstein určil. Rebrík má etický zmysel. Má ukázať človeku 

Wittgensteinovej i našej doby – človeku opantanému vedeckou 

racionalitou – že nekráča správnym smerom, že vedecké poznatky, 

snaha opísať procesy vo svete a honba za poznaním ho vzďaľujú od 

skutočného života a toho podstatného v ňom, že svoje problémy by 

nemal riešiť obracaním sa navonok, ale sa namiesto poznania sveta 

zamerať na poznanie vlastného vnútra. Stav ľudského vnútra sa 

totiž premieta do sveta. Tak bude napríklad klamár podozrievať 

z klamstva všetkých okolo seba a človek s dobrým a úprimným 

srdcom bude v každom vidieť to dobré. Pripomeňme si Wittgenste-

inove slová: „Svet šťastného je iný ako svet nešťastného“ (Tamže, 

s. 169). 
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Kritika predsokratovcov, Platóna a Aristotela  

v Plotinovej Enn. II. 4 [12] O látke 
Tímea Kolberová 

 

     Adekvátne pochopenie Plotinovej filozofie nie je možné bez 

skúmania filozofickej väzby na učenie jeho predchodcov. 

V interpretačnej literatúre však prevláda filozofická väzba Plotina 

na Platóna a Aristotela, menej sa vyskytujú väzby na predsokratov-

cov. Cieľom môjho príspevku je ukázať, že Plotinova kritika pred-

sokratovcov je v Plotinovej Enn. II. 4 [12] O látke rovnako dôležitá 

ako vysporiadanie sa s Platónovou a Aristotelovou filozofiou. Nad-

väzujem tým na filozofickú iniciatívu G. Stamatella, ktorý je pre-

svedčený, že otázka Plotinovho vzťahu k predsokratovcom nie je 

dostatočne preskúmaná a zodpovedanie tejto otázky by mohlo byť 

prínosom v rámci súčasných bádaní. 

     Vezmúc do úvahy historický vývoj filozofie sa najprv venujem 

Plotinovej kritike predsokratovcov, potom kritike Platóna a na zá-

ver Aristotela. Pokiaľ ide o Plotinov vzťah k predsokratovcom, 

obmedzím sa na názor dvoch autorov, A. H. Armstronga a G. 

Stamatella, ktorí zastávajú protikladné pozície, a tak sú vhodným 

príkladom na ilustráciu rôznorodosti prístupov k danej problemati-

ke.  
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     Armstrong Plotinovým odkazom na filozofiu predsokratovcov 

nevenuje zvýšenú pozornosť, pretože je presvedčený, že Plotinos sa 

nezaoberal samostatným štúdiom ich diel. Domnieva sa, že keď 

Plotinos odkazuje na nich, tak v intenciách Aristotelovej kritiky 

predsokratovskej filozofie. 

     Stamatellos Armstrongov názor, podľa ktorého Plotinos svoju 

kritiku predsokratovcov stavia na Aristotelovi, tzn. Plotinova kriti-

ka predsokratovcov sa nesie v peripatetickom duchu, považuje za 

neoprávnený. Stamatellos síce pripúšťa, že prameňom pre Plotina 

mohol byť niekedy Aristoteles, ale zdôrazňuje, že to neplatí stále 

(Stamatellos, 2007, s. 21). 

     Súhlasím s názorom Stamatella, pretože samotný Plotinos vo 

svojich Enneadách sa nezmieňuje o tom, že sa pri svojej interpretá-

cii opiera o Aristotelovo dielo, prípadne iný peripatetický komentár 

k danej problematike. Myslím si, že spôsob, ako sa Plotinos odvo-

láva na učenie predsokratovcov, t. j. že napríklad v Enn. II. 4 [12] 

O látke uvádza meno Empedokla a Anaxagora, skôr vyvoláva do-

jem, že sa opiera o vlastnú znalosť koncepcie daných filozofov.  

     Skutočnosť, že Plotinos sa v niektorých prípadoch odvoláva 

menovito na predsokratovcov a v iných prípadoch nie, je dôležitá aj 

preto, lebo Stamatellos na základe nej rozlišuje medzi Plotinovými 

priamymi a nepriamymi odkazmi na predsokratovcov. Za priame 

odkazy považuje tie, v ktorých Plotinos spomína jednotlivých pred-
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sokratovcov podľa mena, a za nepriame tie, v ktorých sa spomína 

predsokratovský citát alebo vysvetlenie (tamže, s. 19). V Plotinovej 

Enn. II. 4 [12] O látke sa teda stretneme s dvoma priamymi 

a nepriamymi odkazmi na predsokratovcov. Plotinos Empedokla 

a Anaxagora spomína po mene, kým na Anaximandra a atomistov 

odkazuje iba opisom. 

     Zaujímavým faktom je, že Plotinos učenie predsokratovcov ne-

interpretuje chronologicky, Anaximandros nasleduje po Empedo-

klovi a Anaxagorovi, zároveň predchádza atomistov. Podľa Stama-

tella je tento fakt znakom Plotinovho spontánneho štýlu filozofova-

nia (tamže, s. 138). Pri svojej analýze rešpektujem Plotinom navrh-

nuté poradie, a to Empedokles, Anaxagoras, Anaximandros, ato-

misti. 

     Vo vzťahu k Plotinovej kritike Empedokla Stamatellos pozna-

menáva, že v Empedoklových zlomkoch nenájdeme pojmy ὕλη 

a στοιχεῖον, ktoré však Plotinos používa vo svojom výklade. Samo-

zrejme spomínané pojmy nájdeme aj v Aristotelovej Metafyzike. 

Z tohto dôvodu je rozšírený názor, že Plotinos sa opiera 

o Aristotelovu kritiku Empedokla namiesto toho, aby prišiel 

s vlastnou (tamže, s. 144). Stamatellos však tvrdí, že Plotinos ne-

nadväzuje ani na Aristotela, ani na iný peripatetický prameň. Svoje 

tvrdenie odôvodní tým, že nie je podobnosť medzi Aristotelovým 

a Plotinovým textom. Ďalej zdôrazňuje, že Plotinova kritika je po-
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stavená na inom základe ako Aristotelova a to na zničiteľnosti prv-

kov (tamže, s. 144). 

     Plotinos o Anaxagorovi tvrdí, že „... keď robí svoju zmes látkou 

a hovorí, že nie je schopnosťou pre všetko, ale všetko obsahuje 

v skutočnosti, skoncuje s mysľou, ktorú,  neurobiac darcom tvaru 

a formy, a nie pred látkou, zavádza ju zároveň s ňou“ (Enn. II. 4 

[12] 7). Pre Plotina koncepcia tohto „zároveň s ňou“ nie je prijateľ-

ná, pretože podľa neho aj zmes, aj bytie by potrebovali mať nad 

sebou niečo tretie, čo by sa od nich odlišovalo. Armstrong považuje 

tento argument za menej peripatetický ako ostatné, pretože sa na-

zdáva, že je založené na vlastnej Plotinovej myšlienke stotožnenia 

Rozumu s bytím (Plotinus, 1966, s. 120). Stamatellos opätovne 

vyzdvihuje, že ide o Plotinove originálne myšlienky, ale na rozdiel 

od Armstronga to originálne vidí predovšetkým v Plotinovej kon-

cepcii látky ako schopnosti a Rozumu  (νους) ako darcu foriem 

(Stamatellos, 2007, s. 148). 

     V interpretačnej literatúre vystupuje všeobecný názor, podľa 

ktorého Plotinova kritika Anaxagorovho μῖγμα nadväzuje na Aris-

totelovu Fyziku a Metafyziku. Stamatellos však poukazuje na to, že 

pojem μῖγμα možno nájsť aj u Simplikia. Z tejto skutočnosti vyvodí 

záver, že μῖγμα je pôvodným Anaxagorovým pojmom, nie Aristote-

lovým (tamže, s. 146). Stamatellov dôkaz považujem za diskutabil-
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ný v tomto prípade, pretože Simplikios pojem μῖγμα neuvádza 

v priamej citácii Anaxagora, ale vo svojom komentári.  

     Plotinos o Anaximandrovi píše, že látku považoval za neohrani-

čené (ἄπειρον). Jeho filozofický výkon hodnotí takto: „... ak si 

myslí, že to je neohraničené v zmysle, že sa nemôžeme dostať 

k jeho hranici, je jasné, že nejestvuje takáto vec v bytí, ani neohra-

ničené-v-sebe samom, ani neohraničené v inej prirodzenosti, ako 

prípadok nejakého tela; nejestvuje neohraničené-v-sebe samom, 

lebo jeho časti by tiež museli byť nevyhnutne neohraničené, 

a žiadne náhodné neohraničené, lebo to, čoho to bolo prípadkom, 

by nebolo neohraničeným v sebe samom a nebolo by jednoduché 

a nebolo by už viac látkou“ (Enn. II. 4 [12] 7).  

     Ako sa Armstrong a Stamatellos rozchádzali vo svojich názo-

roch na kritiku Empedokla a Anaxagora, tak sa rozchádzajú aj 

v názore na Anaximandra. Armstrong aj Plotinovu kritiku Anaxi-

mandra považuje za peripatetickú, a na rozdiel od neho Stamatellos 

jej pripisuje veľkú filozofickú dôležitosť (Stamatellos, 2007, 

s. 140). 

     Plotinos odmietne v Enn. II. 4 [12] O látke aj názory atomistov, 

keď tvrdí, že ani atómy nemôžu byť látkou, a to z toho dôvodu, že 

atómy ako také nejestvujú. Jednoducho každá vec je úplne deliteľ-

ná. Je to iba jedna námietka z množstva námietok, ktoré môžu byť 

vznesené proti atomizmu. Ďalšou námietkou by podľa Plotina moh-
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lo byť to, že veci nemôžu existovať bez mysle a duše a atómy nie 

sú schopné vytvoriť ani dušu, ani myseľ (Enn. II. 4 [12] 7). 

     Z Enneád jasne vyplýva, že Plotinos sa sám považoval za plato-

nika (pozri Enn. V. 1 [10] 8; Enn.VI. 2 [43] 1 a Enn. VI. 3 [44] 5). 

Označoval sa za interpretátora (ἐξηγητής) Platóna a o svojej filozo-

fii tvrdil, že je opisom Platonových vysvetlení (τοῦ Πλάτωνος 

γράμμασιν) (Stamatellos, 2007, s. 11). Nebolo by však správne 

z tohto dôvodu zabúdať na to, že popri Platónovej mala aj Aristote-

lova filozofia značný vplyv na Plotinov spôsob myslenia. Proble-

matika, z akých zdrojov Plotinos vychádzal pokiaľ ide o Platónovu 

a Aristotelovu filozofiu, je v interpretačnej literatúre široko zastú-

pená, preto sa obmedzíme iba na názor vybraných autorov – M. L. 

Gattiovej, Armstronga a Stamatella.  

     Gattiová uvádza zoznam Platónových diel, ktoré sa citujú alebo 

na ktoré sa odkazuje v Plotinových Enneadách. Svoj zoznam dopl-

ní konštatovaním, že z Platónových listov Plotinos pracoval 

s druhým, šiestym a siedmym. Ďalej vymenúva aj tie Aristotelove 

diela, ktoré Plotinos nepochybne poznal (Gatti, 1996, s. 11). 

     Armstrong zdieľa stanovisko Gattiovej, podľa ktorého niet po-

chýb o tom, že Plotinos disponoval dobrou znalosťou Aristotelovho 

diela – predovšetkým Metafyziky, spisu O duši, Etiky Nikomachovej 

či Aristotelových logických rozpráv. Prekladateľ Enneád je pre-

svedčený, že Plotinos bol Aristotelovými myšlienkami hlboko 
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ovplyvnený, avšak zdôrazňuje, že k nim pristupoval s nezávislým a 

kritickým odstupom (Armstrong, 2002, s. 248). 

     Plotinovej Enn. II. 4 [12] O látke dal Porfýrios názov O dvoch 

látkach (περὶ τῶν δύο ὕλῶν)(Plotinus, 1966, s. 104). Podľa Ar-

mstronga je spomínaný názor z Porfýriovho diela Život Plotina 

výstižnejší. Súhlasím s Armstrongovým názorom, že spomínaný 

Porfýriov názor lepšie vystihuje obsah rozpravy, pretože sa v ňom 

píše naozaj o dvoch druhoch látky – o inteligibilnej látke a látke 

zmyslového sveta. 

     Plotinos sa na začiatku traktátu odvoláva na dvojaké chápanie 

látky. Prvé látku chápe ako podklad (ὑποκείμενον), druhé ako 

schránku (ὑποδοχή) ideí (Enn. II. 4 [12] 1). S prvým určením sa 

stretneme v Aristotelovej Fyzike (Antológia, 2006, s. 92), s druhým 

v Platónovom dialógu Timaios (Antológia, 1998, s. 539). Stamatel-

los Plotinovo učenie o látke považuje za filozofickú syntézu spo-

mínaných dvoch chápaní látky a upozorňuje na to, že Plotinos „... 

stotožní ὑποδοχή s ὑποκείμενον s cieľom odmietnutia prirodzenej 

interpretácie stotožnenia látky s ‚priestorom‘ (χώρα) v Timaiovi 

(51a – 52a)“ (Stamatellos, 2007, s. 135). 

     G. Reale sa tiež venuje pojmu ὑποδοχή, ktorý prekladá ako prí-

jemca a uvádza k nemu grécky ekvivalent πανδεχές (Reale, 2005, 

s. 514). Vo vzťahu k ὑποδοχή  považuje za dôležité vyjasniť si, čo 

tento príjemca má prijímať. „Veci, ktoré príjemca prijíma, sú ‚ob-
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razy večných jestvujúcien‘, ‚napodobeniny jestvujúcien‘, a teda 

obrazy či ‚zjavy druhých vecí‘, tzn. ideí“ (tamže, s. 514). Predstava 

látkového princípu ako príjemcu sa teda zakladá na hlavnej myš-

lienke Platónovej metafyziky – zmyslové jestvujúcna sú napodobe-

ninami inteligibilných jestvujúcien. ὑποδοχή sa podľa Realeho 

vyznačuje ontologickou konzistenciou, tzn. vytvára priestor pre 

zjavovanie vlastností, pričom ostáva stále totožný sám so sebou.  

„Prijíma všetky veci a je tvárny, tzn. rôznym spôsobom formova-

teľný, práve preto, že je sám beztvarý, pretože postráda vlastnú 

formálnu štruktúru a žiadny z tvarov, ktoré postupne prijíma, nepri-

jíma natrvalo“ (tamže, s. 516 – 517). V tomto zmysle možno látko-

vý princíp prirovnať k tvárnej hmote, ktorá analogicky prijíma do 

seba rôzne tvary a zabezpečuje im podklad, na ktorom sa môžu 

manifestovať. 

     Po krátkej charakteristike Plotinovej koncepcie látky sa zmie-

nime o tom, ako vnímal ὕλη Aristoteles. Platónov žiak ὕλη spolu 

s tvarom (μορφή, εἶδος) a zbavenosťou (στέρησις) nazýval zložkou 

(Antológia, 2006, s. 86), prvkom jestvujúcich vecí a označoval ju 

tiež za počiatok týchto vecí (tamže, s. 97). V Metafyzike rozlišuje 

medzi dvoma druhmi látky – zmyslovou a pomyselnou látkou. Prí-

kladom zmyslovej látky je konkrétny materiál: drevo, kameň, kov 

alebo iná pohyblivá hmota. Príkladom pomyselnej látky sú mate-

matické predmety, pretože ich nevnímame zmyslami (Tamže, 
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s. 328). Armstrong sa nazdáva, že Plotinos pojem pomyselná látka 

(ὕλη νοητή) mohol prevziať z Metafyziky, ale zároveň upozorňuje 

na to, že význam, v ktorom Aristoteles používa tento pojem, je 

vzdialený od Plotinovho chápania (Plotinus, 1966, s. 108 – 109). 

     Plotinos, na rozdiel od platónskeho a peripatetického názoru, na 

látku nepoukazuje iba pomocou pojmov ὑποδοχή a ὑποκείμενον, 

ale aj konštatovaním, že niektorí netelesnú látku nepovažujú za 

jednu, pretože okrem netelesnej látky, ktorá je podkladom telies, 

uznávajú i ďalšiu, ktorá je podkladom foriem a ďalších netelesných 

substancií v inteligibilnom svete (tamže, s. 109). Je jednoznačné, že 

Plotinos mal týmto opisom na mysli platonikov, pretože Aristoteles 

za netelesné jestvujúcno považoval len formy. Látka zo zloženiny 

látky a formy pre Aristotela nie je netelesná (tamže, s. 108). 

     Filozof z Lykopolisu tvrdí, že „... hĺbkou každej jednotlivej veci 

je látka: takže celá látka je temná, pretože svetlo [v každej veci] je 

rozumovo formujúci princíp“ (Enn. II. 5 [12] 5). Treba si uvedo-

miť, že Plotinos v tejto pasáži Enn. II. 4 [12] O látke pracuje 

s Platónovou teóriou zraku, predkladanou v Timaiovi (Antológia, 

1998, s. 537), keď rozum, v zmysle rozumovo formujúceho princí-

pu, prirovnáva k oku, ktoré má v sebe formu svetla. Aj keď Ploti-

nos látku charakterizuje ako temnú, je rozdiel medzi temnotou 

v inteligibilných a v zmyslových veciach. Prejavuje sa to tým, že 

božská (inteligibilná) látka sa po sformovaní vyznačuje určenosťou 
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a inteligentným životom. Zmyslová látka síce tiež nadobudne urče-

nosť, ale nevyznačuje sa inteligentným životom tak ako inteligibil-

ná látka. Látka zmyslového sveta je, ako hovorí Plotinos, ozdobe-

nou mŕtvolou (Enn. II. 5 [12] 4). O'Brien pri svojej analýze prísluš-

nej pasáže píše, že zmyslová látka v zmysle ozdobenej mŕtvoly, „... 

nie je iba látkou, ale látkou už pokrytou formou. Je to ‚mŕtvola‘, 

lebo nie je živá (5. 19: οὐ μὴν ζῷν), ale mŕtvola ‚ozdobená‘, preto-

že už je ‚niečím určitým‘ (5. 17: ὡρισμένον τι), vďaka prítomnosti 

‚formy‘ (5. 14 – 15: εἶδος, 18 – 19: μορφή)“ (O'Brien, 2012, 

s. 211).  

     Krátka exkurzia textom Enn. II. 4 [12] O látke, ktorá je azda 

najdôležitejším z traktátov, v ktorých sa Plotinos zmieňuje 

o problematike látky, ukázala, že Plotinos sa pri rozpracovaní svo-

jej vlastnej koncepcie látky neustále konfrontuje s dejinno-

filozofickým materiálom, a to nielen v prípade Platóna a Aristotela, 

ale aj filozofie predsokratovcov. Plotinova kritika predsokratovcov 

je originálna, výrazne presahuje intenciu zopakovať tradičnú pla-

tonsko-aristotelovskú kritiku, a preto si myslím, že preskúmanie 

Plotinových filozofických väzieb na učenie predsokratovcov môže 

byť prínosom aj pri interpretácii iných čiastkových problémov En-

neád popri problematike látky.  
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Descartes: Dva pohľady na povahu farby 

(Súčasné interpretácie v kontexte kritickej analýzy) 
 Zuzana Molnárová 

 

     Pred každým čitateľom Descartových prác, zaoberajúcim sa 

problémom povahy farby a jej vnímania, stojí na začiatku neľahká 

úloha. Descartes túto prácu svojmu čitateľovi nijakým spôsobom 

neuľahčuje, práve naopak, na prvý pohľad sa môže zdať, že privá-

dza bádateľa do ešte väčšieho duševného zmätku. Dôvodom tohto 

napätia je na prvý pohľad nekonzistentnosť jeho odpovedí na skú-

maný problém. V jednej chvíli sa môže zdať, že autor odmieta 

myšlienku inherentnosti farby vo vonkajších predmetoch, kým 

z iných častí jeho textov čitateľ nadobudne dojem, že je to presne 

naopak. Táto rozmanitosť Descartových myšlienok na povahu far-

by však nie je celkom na škodu veci, naopak môžeme konštatovať, 

že je živnou pôdou pre mnohé súčasné filozofické smery zaobera-

júce sa problémom a vďaka tomu je táto otázka, s prepojením na 

minulé, stále aktuálna a živá. Jej životom je práve pluralita názo-

rov, ktoré vyvoláva a neustále problematizuje samotný fenomén 

farby. 

     V nasledujúcej časti textu sa zamyslíme nad tým, ako môže byť 

Descartes v otázke povahy farby súčasne dispozicionalistom a zá-

stancom dualistickej koncepcie. Priestor budeme venovať dvom 
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interpretačným pozíciám, ktoré vytvárajú celkový pohľad na auto-

rovo dielo: dispozicionalistický prístup, ktorý v kontexte Descarto-

vých úvah podrobne rozpracoval John Cottingham a konzervatívny 

pohľad Margaret Atherton, ktorá poukazuje na tradičný dualistický 

podtón Descartovej filozofie, ktorý v rovnakej miere nachádza aj 

pri skúmaní farebného vnímania. 

Descartes ako dispozicionalista 

     Hlavným argumentom dispozicionalistickej koncepcie fare-

bného vnímania je dokázať, že farby nie sú inherentné v telesách 

vonkajšieho sveta, presnejšie povedané, že predmety samé osebe 

nie sú farebné, ale že farby v telesách sú len dispozíciami, ktoré 

umožňujú vzniknúť farebným pocitom v mysli vnímateľa. Na pod-

poru tohto skúmania môžeme v Descartových textoch nájsť hneď 

niekoľko roztrúsených poznámok. Jedna z nich sa nachádza v dru-

hej z jeho slávnych Meditácií o prvej filozofii, v ešte slávnejšom 

príklade s voskovicou. Descartes uvažuje, že kým nový kus vosku 

disponuje svojimi prirodzenými vlastnosťami – chuťou medu, far-

bou, vôňou, tvarom atď., po jeho priložení k ohňu pozorujeme, že 

„zvyšky chuti sa tratia, vôňa prchá, farba sa mení, tvar ničí, veľ-

kosť rastie...“. V Princípoch filozofie sa zase dočítame, že „priro-

dzenosť hmoty alebo telesa vôbec nespočíva v tvrdosti, vo váhe, vo 

farbe alebo v niečom takom, čo pôsobí na naše zmysly, ale len v 

rozpriestranenosti do dĺžky, šírky a hĺbky“. V Princípoch Descartes 
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tiež poukazuje na to, že niektoré telesá vôbec nemajú farbu, keď 

napríklad spomína, že „často vidíme priesvitné kamene bez far-

by...“. Viac svetla do týchto úvah môže vniesť poznámka z Diop-

triky: „Najprv čo sa týka svetla a farby, ktoré jediné patria výhrad-

ne zmyslu videnia: je potrebné myslieť, že naša duša je takej pova-

hy, že sila pohybov, ktoré sa nachádzajú v tých miestach mozgu, z 

ktorých vychádzajú vlákenka optických nervov, poskytujú duši 

pocit svetla, a spôsob týchto pohybov pocit farby...“. Tu sa už nao-

zaj ocitáme na pôde dispozicionalistických interpretácií. Zbavili 

sme sa myšlienky, že farba, napríklad červenosť osebe, je inherent-

ná v telesách, a presunuli sme sa do oblasti mozgu a duše, kde ho-

voríme o sile pohybov, o ich akejsi dispozícii vyvolávať v duši 

svetlo a farby. 

     Cottingham vidí hlavný dôvod správnosti svojich nižšie 

prezentovaných úvah v Descartovom názore na kauzalitu. Potvrde-

nie nachádza v tretej meditácii, kde Descartes píše: „Na základe 

prirodzeného svetla je zaiste už zjavné, že v príčine pôsobiacej a 

celkovej musí byť prinajmenej toľko reality, koľko je v účinku tej 

istej príčiny. Lebo, pýtam sa, odkiaľ by účinok mohol vziať svoju 

realitu, ak nie z príčiny? A akým spôsobom by mu ju príčina mohla 

dať, keby ju tiež nemala? Z toho však vyplýva, že niečo nemôže z 

ničoho ani vzniknúť a že ani to, čo je dokonalejšie, čiže čo obsahu-

je viac objektívnej reality, nemôže vzniknúť z toho, čo je menej 
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reálne“. Potom možno podľa Cottinghama ľahšie pochopiť aj Des-

cartovo odmietnutie, že farby ako také sú reálne prítomné v tele-

sách a hovoriť len o určitých stavoch (dispozíciách), ktoré sú vyvo-

lávané. 

     Na vysvetlenie svojich úvah používa príklad kvality červenosti 

obsiahnutej v ruži. Na to, aby sme mohli objasniť vnímanie tejto 

kvality, museli by sme predpokladať, že je schopná spôsobovať 

pohyby hmoty, pretože ako Descartes píše v Dioptrike, to, čo sa 

skutočne dostane do mozgu, keď vnímame ružu, sú len lokálne 

pohyby v nervových vláknach. Cottingham v tejto súvislosti vyslo-

vuje kľúčovú otázku, „ako by predpokladaná ‚reálna kvalita‘ ako je 

červenosť, mala moc vytvoriť niečo od seba také odlišné?“ Ak by 

to bolo možné, vznikol by nasledovný reťazec: Kč → Ph (kde Kč 

by bola reálna kvalita červenosti a Ph by bol pohyb hmoty prenáša-

ný cez optické nervy). Keďže však platí princíp tretej meditácie, 

podľa ktorého musí byť v príčine toľko reality ako v jej účinku, 

stručne povedané, účinok je ako jeho príčina, potom je takýto reťa-

zec nemožný, pretože  nie je žiadna podobnosť medzi kvalitou čer-

venosti a pohybom hmoty. V skutočnosti neexistuje žiaden pocho-

piteľný vzťah medzi touto kvalitou a pohybom hmoty. 

     Dokonalé potvrdenie dispozicionalistického prístupu sa nachá-

dza priamo v Princípoch filozofie: „Vieme pochopiť, ako sú rozlič-

né miestne pohyby vyvolávané v inom telese rozličnou veľkosťou, 
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tvarom a pohybom častíc jedného telesa. Nijako však nemôžeme 

pochopiť, ako môžu tie isté (t. j. veľkosť, tvar a pohyb) vytvoriť 

niečo iné, celkom odlišné od ich prirodzenosti, aké sú tie substan-

ciálne formy a reálne kvality, ktoré niektorí predpokladajú vo ve-

ciach, a takisto ani to, ako potom tieto kvality alebo formy majú 

silu vzbudiť miestne pohyby v iných telesách. Keď je to takto, 

a vieme, že taká je prirodzenosť našej duše, že rozličné miestne 

pohyby  stačia vzbudiť v nej všetky pocity a pokúšame sa vyvolať 

v nej naozaj rozličné pocity, pričom nepozorujeme nič iné, ako že 

také pohyby prechádzajú od orgánov vonkajších zmyslov do moz-

gu, treba z toho pre nedostatok bezprostredného pozorovania usu-

dzovať, že to, čo na vonkajších predmetoch označujeme ako svetlo, 

farba, pach, chuť, zvuk, teplo, chlad a iné zmyslové vlastnosti ale-

bo aj substanciálne formy, sú len rozličné stavy tých predmetov, 

ktoré spôsobujú rozličné pohyby našich nervov“.  

     Jediný spôsob, ako by kvalita červenosti mohla figurovať v ruži, 

je ten, žeby bola chápaná ako dispozícia ruže (vzhľadom na veľ-

kosť, tvar a pohyb častíc) vytvoriť lokálne pohyby v našom nervo-

vom systéme. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že Cottin-

gham a ním presadzovaný dispozicionalizmus neodmieta, žeby 

kvalita červenosti nemohla skutočne spočívať v predmetoch. To, čo 

sa odmieta, je prítomnosť červenosti ako červenosti, teda ako kvali-
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ty spočívajúcej v predmete, ktorá by sa presne zhodovala s naším 

zmyslovým vnímaním. 

     V ďalšom skúmaní Cottingham nahrádza prvotný reťazec takto: 

Ph1 → Ph2 (kde Ph1 je pohyb hmoty nachádzajúci sa v ruži a Ph2 

je pohyb hmoty vytvorený v nervovom systéme). Farba sa teda 

môže objaviť v reťazci zmyslového vnímania, len ak je redukovaná 

na pohyb hmoty. Úplné vysvetlenie descartovského vnímania farby 

by potom podľa Cottinghama vyzeralo takto: Ph1 → Ph2 → P (kde 

P je pocit červenosti vznikajúci v duši ako výsledok rôznych uda-

lostí v  prostredí a nervovom systéme). Musíme si však opäť polo-

žiť otázku – vzhľadom na princíp kauzality z tretej meditácie – ako 

sa môže na konci reťazca objaviť netelesný pocit vytvorený              

z čisto telesných udalostí? Je predsa jasné, že pocit červenosti nemá 

žiadnu podobnosť s hmotnými pohybmi v ruži, ani s pohybmi                         

v nervových vláknach.  

     V práci Vášne duše Descartes píše, že je to spôsobené prirodze-

nosťou, že v epifýze vznikne zvláštny pohyb, ktorý umožní duši 

pociťovať afekty, čiže vnemy a pocity vzťahujúce sa k duši. 

Cottingham v tejto poznámke nachádza existenciu určitého prírod-

ného zákona podriadeného mechanistickej fyzike, ktorý spája 

hmotné pohyby s pocitmi. Keď Descartes píše, že je to stanovené 

prírodou, Cottingham v tomto spojení nachádza spinozovské sto-

tožnenie prírody s Bohom, ktoré sa potvrdzuje v Princípoch filozo-
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fie, kde Descartes poznamenáva, že sa „nebudeme zdržiavať tým, 

aby sme skúmali príčiny, ktoré si Boh alebo príroda pri vytváraní 

prírodných vecí stanovili...“. Pod riadením prírody Cottingham 

myslí akýsi boží súhlas zavedený výhradne tvorcom a obracia sa na 

Descartovu poznámku z práce Pojednanie o človeku, kde sa píše, 

že to bol Boh, ktorý spojil racionálnu dušu s telom – pozemskou 

sochou alebo pozemským strojom, umiestnil jej hlavné sídlo do 

mozgu a urobil jej povahu takou, že duša môže mať rôzne pocity...  

     Cottinghamove závery sú jednoznačné: „1. Všetko, čo sa dosta-

ne do mozgu z vonkajšieho sveta, je určitou predlohou hmoty 

v pohybe; 2. To, čoho sme si vedomí, je farebný pocit osobitého 

druhu; 3. Nemôže tu byť žiaden kauzálny vzťah medzi predlohou 

hmoty v pohybe a farebným pocitom; 4. Vzťah medzi materiálnymi 

udalosťami a farebnými pocitmi je ľubovoľný (a príslušné vzájom-

né korelácie musia byť nariadené Bohom)“.  

Descartes ako dualista 

     Pred samotným predstavením dualistickej koncepcie M. Ather-

ton je potrebné uviesť ešte pár poznámok k Descartovmu dualizmu. 

Nazvať Descarta dualistom par excellance, znamená prijať tvrde-

nie, že rozlišoval dve substancie – mysliacu a rozpriestranenú 

v silne metafyzickom zmysle. Takto poňatý substančný dualizmus 

odmietame nielen my, ale aj samotná autorka dualistickej teórie 

farebného vnímania, ktorá hovorí skôr o miernejšej verzii dualizmu 
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v zmysle interakcionizmu. Z nášho pohľadu nachádzame potvrde-

nie týchto úvah predovšetkým v šiestej meditácii, kde Descartes 

prichádza k záveru, že tieto dve substancie sú navzájom prepojené: 

„Prostredníctvom spomenutých vnemov bolesti, hladu, smädu 

a podobne ma príroda tiež učí, že v svojom tele nie som iba ako 

lodník v plavidle, ale že som s ním veľmi úzko spojený a akoby 

zmiešaný, takže s ním tvorím čosi jednotné, unum quid. Ináč by 

som totiž ja, ktorý nie som nič iné ako vec mysliaca, necítil, keď 

telo trpí úraz, bolesť, ale by som spomínaný úraz ponímal čírym 

intelektom, podobne ako lodník vníma zrakom, ak sa v plavidle 

niečo poláme...“. Prikláňame sa teda skôr k názoru vnímať Descar-

ta ako metodického dualistu, ktorý svoj postoj zo šiestej meditácie 

výrazne podporil aj v práci Vášne duše, kde píše, že „nezazname-

návame žiadny subjekt, ktorý by na našu dušu pôsobil bezprostred-

nejšie než telo, s ktorým je spojená...“.  

     Vráťme sa k vysvetleniu základnej myšlienky dualistickej kon-

cepcie M. Atherton, ktorá ako prvá poukazuje na fakt, že  v Descar-

tových textoch môžeme nájsť podporu pre rozdielne pozície o po-

vahe farby. Atherton poukazuje na to, že problém povahy farby je 

všeobecne ťažko riešiteľný, čo dokazuje aj množstvo súčasných 

filozofických skúmaní, a to práve z toho dôvodu, že jestvuje príliš 

veľa možných odpovedí na danú otázku. 
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     Hlavným prínosom dualistickej koncepcie je recipovanie prob-

lému farby z dvoch hľadísk: môžeme hovoriť o fyzikalistickom 

chápaní, v ktorom pochopíme farbu ako modus telies a o psycholo-

gickom chápaní, ktorý vníma farbu ako modus myslí. Oba prístupy 

sú navzájom prepojené. Schéma dualistickej koncepcie je pomerne 

jednoduchá: pohyby v predmetoch vyvolávajú pohyby v nervoch 

a tie vyvolávajú vnemy v mysli. Aby bolo možné pojať psycholo-

gické fakty s fyzikálnymi faktami, Descartes vyčleňuje dve odlišné 

povahy farby. Ide o teóriu farebného vnímania, ktorá lokalizuje 

jeden druh farby v mysliach a ďalší v telesách.  

     Atherton kladie veľký dôraz na fakt, že myseľ, ktorá nie je spo-

jená s telom, nemá žiadne vnemy. Ľudské bytosti majú svoje men-

tálne stavy len preto, že ich mysle sú zmiešané s telami, pretože 

špecifické stavy v mysli si vyžadujú rovnako špecifické stavy 

v mozgu, teda aktivitu v zmiešanom tele. Z toho potom pramení 

fakt, že mentálne kvality nie sú prvkami čisto mentálnych stavov. 

Videnie farby si vyžaduje myseľ zmiešanú s telom, teda zmiešanie 

mentálnej udalosti videnia farby a rozpriestranenej hmoty. Naprí-

klad videnie červenej farby je stavom, ktorý sa spustí, keď mate-

riálny svet je špecifickým spôsobom vo vzťahu k telu,  s ktorým je 

myseľ spojená. Myseľ musí byť prítomná a zúčastňujúca sa na fa-

rebnom vneme, pretože len fyzikálne stavy by boli nedostačujúce 

na vyvolanie farebných pocitov. Práve tieto úvahy považujem za 
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kľúčové v tom, čím môže dualistická teória obohatiť skúmanie po-

vahy farby z Descartovho pohľadu.  

     V tomto kontexte sa pozrime na vytýčený problém cez prizmu 

Nagelovej dvojaspektovej teórie, odlišujúcej sa od dualizmu aj fy-

zikalizmu, ktorá tvrdí, že myseľ a telo nie sú dve nezávislé veci, ale 

dva aspekty tej istej veci, pričom jeden aspekt nemôže byť reduko-

vaný na druhý. Nagel, ako uvádza Gáliková, tvrdí, že človeka síce 

tvorí telo a mozog, ale mozog nie je len fyzikálnym systémom. Je 

to objekt s fyzikálnymi a mentálnymi aspektmi. Dôležité je tiež to, 

že každý subjekt disponuje vlastným uhlom pohľadu, perspektívou, 

prostredníctvom ktorej nazerá na svet. Obloha je modrou, pretože 

sa mne zdá byť modrou. Inšpiráciou k takto uchopenému problému 

môže byť práve dualistická koncepcia M. Atherton, ktorá vytyčuje 

smer, ktorým by sa descartovské skúmanie povahy farby malo jed-

noznačne uberať.  

     Nejasnosti, ktoré sú ukryté v mnohých Descartových poz-

námkach o farbe, potom môžeme vnímať ako výsledok novej, vy-

lepšenej verzie teórie farebného vnímania, ktorá lokalizuje jeden 

aspekt farieb do oblasti mysle a druhý aspekt farieb do oblasti te-

lies. Na jednej strane teda nachádzame fyzikalistické chápanie far-

by ako modu telies a na druhej strane psychologické chápanie farby 

ako modu myslí. Samozrejme, s dôrazom na skutočnosť, že oba 

musia byť nejakým spôsobom prepojené. Opäť sa môžeme prista-



 
 

 
 
 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 3                   2016               

 
121 

 

viť pri už raz citovanej pasáži z Princípov filozofie, podľa ktorej 

„to, čo na vonkajších predmetoch označujeme ako svetlo, farba, 

pach, chuť, zvuk, teplo, chlad a iné zmyslové vlastnosti alebo aj 

substanciálne formy, sú len rozličné stavy tých predmetov, ktoré 

spôsobujú rozličné pohyby našich nervov“. Teraz je dôraz kladený 

na pohyby v objektoch, čiže telesách spájajúcich sa s pohybmi 

v nervoch a s vnemami v samotnej mysli, pretože v tej istej pasáži 

Descartes píše, že zmyslové vlastnosti predmetov vznikajú z miest-

neho pohybu istých telies a tie potom spôsobujú iné miestne pohy-

by v iných telesách. Pohyby v telesách teda vyvolávajú pohyby 

v nervoch a tie spôsobujú v mysli farebný vnem. Telesné je tak 

prepojené s mentálnym.  

     Dvojaspektová teória sa rovnako ako iné filozofické koncepcie 

riešiace problém mysle a tela musela stretávať s veľkým počtom 

námietok, čelila napríklad problémom spojeným s panpsychizmom, 

čo jej pozíciu oslabilo, no v súvislosti s Descartovou koncepciou 

farieb tvorí jeden z inšpiratívnych interpretačných prístupov, ktorý 

môže byť ďalej domýšľaný do hlbších dôsledkov. 

Záver 

     Prvý z analyzovaných prístupov k otázke povahy farby bol dis-

pozicionalizmus, ktorý rozpracováva koncepciu určitých dispozícií 

vyvolávajúcich v telesách hmotné pohyby, ktoré sú zase schopné 

vyvolávať pohyby nervov a spôsobovať pocit farby. Zástanca tejto 
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teórie J. Cottingham však naráža na matematickú nerovnosť, ako 

môže hmotný pohyb v telese vyvolať hmotný pobyt v nerve, a tak 

docieliť nehmotný farebný pocit. Jednoducho povedané, snaží sa 

vyriešiť nerovnicu hmotné + hmotné = nehmotné. Táto situácia sa 

potrebuje doladiť, preto Cottingham prichádza s potrebou prítom-

nosti Boha stotožneného s prírodou, ktorý nás nikdy neklame a túto 

nerovnosť odstráni. Dispozicionalistická snaha síce prekonáva jed-

nostrannosť iných súčasných interpretácií ako napr. eliminacioniz-

mu a fyzikalizmu, ale zostáva v područí vyššej entity, ktorá musí 

prepojenie hmotného a nehmotného garantovať. 

     S menšími komplikáciami sa stretáva dualistická interpretácia, 

ktorá v ponúknutom prepracovaní získala podobu dvojaspektovej 

teórie. Táto teória zachováva metodický dualizmus Descartovej 

filozofie. Autorka dualistickej koncepcie M. Atherton zastávajúca 

pozíciu interakcionizmu veľmi správne poukázala na dvojitý cha-

rakter farby, raz ako vyskytujúcej sa v telesách, a potom ako vy-

skytujúcej sa v mysli. Otázku, či je farba v telese, alebo v mysli 

vnímateľa, preto navrhuje pretransformovať do podoby: je ľudské 

bytie mysľou alebo telom? Odpoveď potom znie, že ľudská bytosť 

je mysľou aj telom zároveň, je mysľou zakorenenou v tele. V súvis-

losti s farbami Descartes nevyžaduje, aby bola jedna zložka nadra-

dená nad druhou, ale tým podstatným má byť jednota, ktorá sa na-

koniec pri farebnom vneme dosiahne a za túto jednotu máme pova-
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žovať zladenosť stavov mysle so stavmi fyzického sveta. Preto túto 

umiernenú dualistickú teóriu považujeme za najschodnejší terén 

z prierezu súčasných descartovských interpretácií o povahe farby. 
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Myšlienkové prúdy 17. storočia a Komenského miesto 

v Patočkovej filozofii 
Viktória Zemančíková 

 

     17. storočie predstavuje významný medzník v duchovných deji-

nách európskej kultúry. A nielen to. Toto obdobie je v dejinách 

ľudstva premenou, ktorej koreň siaha do obdobia renesancie, keď 

ľudstvo vstupuje na novú cestu odpútavajúc sa od stredovekých 

tradícií. V novoveku dochádza k zmene spôsobu nazerania na člo-

veka, na spoločnosť, svet a prírodu. Túto zmenu Patočka označuje 

slovom – racionalizácia (všetkých vzťahov) – ide o snahu 

o ucelenosť, systematickosť a nazeranie z hľadiska prísnej účelnos-

ti. 17. storočie teda znamená začiatok novovekého racionalizmu, 

ktorého charakter je, na rozdiel od predchádzajúcich racionalistic-

kých tendencií, univerzálny. Dochádza k veľkým myšlienkovým 

a duchovným prevratom, rúcajú sa staré pohľady na svet a na člo-

veka, strácajú sa staré istoty a hľadajú nové. „Vznik novovekej 

matematickej prírodovedy bol... intelektuálnou, duchovnou revolú-

ciou vo všetkých relevantných sférach ľudskej mysle – vo filozofii, 

v umení a v morálnej oblasti a dokonca aj vo sfére náboženstva 

(reformácia) – a vznik novej vedy bol len jedným z menej viditeľ-

ných, ale o to podstatnejších bojových polí a prejavov tejto celostne 

prebiehajúcej revolúcie“ (Tholt, 2003, s. 54). Práve J. A. Komen-
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ský je postavou na rozhraní dvoch vekov. Nepreniknutý duchom 

novoveku, duchom novovekej prírodovedy a matematiky, avšak 

nestojí pevne už ani na pôde stredoveku a scholastiky. Komenský 

podľa Patočku pripravil modernú dobu, a to spôsobom akým zasa-

hoval do kultúrneho a politického diania svojej doby, svojou peda-

gogickou filozofiou, reformou z hľadiska výchovy a projektom 

všeobecného mieru a medzinárodnej organizácie. Komenského 

myšlienky, píše Patočka, „viedli k nemenej dôležitému projektu, 

než je racionalizácia ľudského vzťahu k prírode, k občianskej spo-

ločnosti, k historickej minulosti, viedli k racionalizácii výchovy 

vytvorením prvého skutočného systému pedagogických pojmov 

(a následkom toho k založeniu modernej pedagogickej vedy), bez 

ktorej nemôže existovať moderná školská a pedagogická prax vô-

bec, a tým ani kultúrna kontinuita moderného ľudstva“ (Patočka, 

1997, s. 261). 

     Podľa Patočku najdôležitejším „zo všetkých týchto nových 

vzťahov bol pomer k prírode, ktorému dala neskôr jeho racionálnu 

podobu matematická prírodoveda“ (Patočka, 1997, 258), pričom 

(rozhodne aj pod vplyvom Husserlovej Krízy európskych vied 

a problematiky prirodzeného sveta, ktorá Patočku neopustila po 

celý život) neskrýva svoje nie veľké sympatie k matematizácii, 

rozmachu novovekej prírodovedy a rozdeleniu sveta prikláňajúc sa 

k náhľadom Komenského, zatiaľ čo o novovekej vede sa vyjadruje 
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ako o jednej z hlavných bášt moderného nihilizmu (Patočka, 2003, 

s. 77). „Ak chceme pochopiť Komenského, musíme postupovať 

tak, že si ozrejmíme povahu myšlienkového sveta, z ktorého vyrás-

tol, a potom voči jeho jednotlivým predstaviteľom... odlíšime (jeho 

– dopl. V. Z.) vlastný ráz“ (Patočka, 1997, s. 16).. Analyzujúc jed-

notlivé myšlienkové tendencie vyrastajúce na pôde 17. storočia, 

zasadzuje Patočka osobu Komenského do dejinno-filozofického 

kontextu. Výsledkom je dôkaz, že Komenský hral významnú úlohu 

nielen v dejinách pedagogiky či teológie, ale aj v dejinách filozofie 

17. storočia. 

     Patočka rozlišuje štyri základné myšlienkové prúdy 17. storočia. 

Prvým je matematická prírodoveda, ku ktorej radí Galileiho, Keple-

ra, Stevina, Descarta, Huyghensa, Newtona a Leibniza. Druhý prúd 

predstavujú teoretici štátu nadväzujúci na Machiavelliho. Ide 

o moderné teórie štátu akou bola napríklad Hobbesova teória štátu. 

Tretím prúdom je vznik filozofie dejín, historická metodológia Vi-

cova, ktorá polemicky reaguje na Descarta a snaží sa poukázať na 

to, že dejiny sú sebapoznaním človeka a predpokladajú vlastnú 

metódu a špecifické pojmoslovie. A napokon štvrtý prúd predsta-

vuje vznik systematickej pedagogiky ako vedy o výchove (Patočka, 

1997, s. 138 – 139). Medzi týmito prúdmi existujú aj užšie logické 

vzťahy a prelínania, avšak vznik modernej pedagogiky stojí pomi-

mo ostatných troch prúdov. Všetky tieto prúdy majú spoločné to, že 
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poskytujú svojský uhol pohľadu na celok sveta, pričom ho každá 

vidí inak narábajúc s vlastným pojmoslovím. „A práve to je veľmi 

dôležité pre pochopenie vzniku systematickej náuky o výchove, že 

ide o zorný uhol na všestvorenstvo vôbec. Nebyť tohto celkového 

pohľadu, nemala by sa náuka o vychovávaní a vyučovaní o čo 

oprieť... Zakladateľ systematickej náuky o výchove a vyučovaní jej 

tento systematický základ, oporu a orientáciu jej hlavných pojmov 

dal. Pritom je veľmi zaujímavé, že tento jeho systematický základ 

nielenže nemá nič spoločné s najväčšou racionalistickou novinkou 

jeho doby, totiž s matematickou prírodovedou a jej pojmom pres-

ného prírodného zákona..., ale je dokonca v opozícii proti nej“ (Pa-

točka, 1997, s. 139 – 140). Tento fakt mal na svedomí buď moder-

nizáciu Komenského náuky v zmysle zachytenia niečoho pevného 

na spôsob prírodných zákonov výchovy, teda snahu vložiť do Ko-

menského pojem zákonitosti a vidieť jeho koncepciu výchovy pod 

prizmou matematickej prírodovedy. Alebo naopak, išlo 

o interpretovanie pedagogiky ako prázdneho analogizovania bez 

racionálneho základu. Oba tieto chápania Patočka odmieta 

s tvrdením, že ide o nehistorické videnie Komenského 

s prehliadnutím úlohy, ktorú si Komenský vytýčil. Komenský vo 

svojej dobe nemohol pravdivo a striktne vymedziť zákony výchov-

ného procesu či ustanoviť fyziologické či psychologické princípy, 

pretože až u Komenského vznikol pojem cieľa, prostriedkov, me-
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tód a spôsobov výchovy. Hoci Patočka Komenského nezaraďuje 

k novovekým prírodovedcom (a ani nemôže), aj on sa musel 

s novými myšlienkami a novým skúmaním sveta a prírody vyrov-

nať. Táto úloha bola preňho obtiažna najmä kvôli slabému zastúpe-

niu (a znalosti) matematiky a otázky objektivity. Komenský nemal 

pochopenie pre matematizáciu sveta, pre kvantitatívny výskum, ani 

pre nemennosť a striktnosť prírodných zákonov, pretože chápal 

prírodu protikladne k týmto novovekým matematickým tendenciám 

– bol to kvalitatívny, teleologicko-teologický pohľad na prírodu 

a Kozmos. Komenského náuka je budovaná na pojmoch čerpaných 

z novoplatonsko-mystickej tradície. Ide najmä o pojmy, ako har-

mónia, analógia, paralelizmus a izomorfizmus.  

     Nesúhlas s mnohými myšlienkami matematickej prírodovedy 

a jeho neporozumenie myšlienke prírodných zákonov malo pre 

Komenského paradoxne blahodárny účinok. Práve vďaka odmiet-

nutiu viacerých náhľadov novovekých filozofov-vedcov mohol 

vytvoriť svoj pedagogický systém, svoju filozofiu výchovy. A tak 

ako jediný z veľkých mysliteľov 17. storočia vytvára svoju peda-

gogickú koncepciu. Komenský bol tým, kto didaktiku premyslel 

najhlbšie a ako prvý spojil filozofiu výchovy ako teoretický fun-

dament s pedagogickou praxou a kto sa ako prvý zaslúžil 

o vytvorenie systematickej filozofie výchovy. Komenský teda popri 

vyššie spomenutých štyroch myšlienkových prúdoch zastáva pozí-
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ciu celkom odlišnú – Patočka ho charakterizuje ako filozofa výcho-

vy. 

     V 17. storočí sa vytvárajú dve protichodné vetvy – humanistická 

a prírodovedná. „Prvý smer vybudoval postupne nové, rýdzo svet-

ské poňatie prírody. Druhý nespúšťal zo zreteľa ľudský, humánny 

účel bádania a techniky, účel organizovať a popularizovať vedu, 

šíriť po celom svete záväzné a všeobecné vzdelanie, obracať sa ku 

každému bez rozdielu jazyka, náboženstva, sociálneho 

a hospodárskeho postavenia“ (Patočka, 2003, s. 467).  

     Patočka zastáva stanovisko, že ocenenie „Komenského systému 

záleží... do značnej miery na spôsobe akým sa pozeráme na karte-

ziánsku revolúciu“ (Patočka, 1998, s. 54). Nepochybne má pravdu 

– a sám je toho dôkazom, – že hodnotenie Komenského do veľkej 

miery závisí od toho, ako sa pozeráme na matematickú prírodovedu 

rozvíjajúcu sa aj počas života Komenského. Jeho sympatie ku Ko-

menskému sú jednoznačné: Ak „vieme dnes lepšie než kedykoľvek 

predtým, aká jednostranná bola mnohokrát oná filozofia 17. storo-

čia, od ktorej sa obyčajne odvodzuje celé moderné myslenie, a to 

svojím subjektivizmom, sme ochotní v hocičom na školskú filozo-

fiu tejto doby pozerať priaznivejšie“ (Patočka, 1998, s. 137). Pa-

točka sa nemusí veľmi usilovať, aby skryl svoje nie veľmi pozitív-

ne postoje nielen k novovekej matematickej prírodovede, ale aj 
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k vede vôbec. O to bližším sa mu stáva myslenie Komenského 

a jeho ľudsky chápaná veda a svet.   

     Komenský síce bol priekopník prírodovedeckého vzdelávania 

na školách, zaujímal sa síce o chémiu či zemepis, zakúpil si tiež 

manuskript Kopernikovho diela O obehu nebeských sfér, postavil 

sa proti výlučnej autorite Aristotela, a tak „ho možno do istej mie-

ry... považovať za mysliteľa stojaceho na prahu moderného mecha-

nizmu. Avšak tento prah Komenský nikdy neprekročí, pretože ne-

má pochopenie pre matematickú stránku prírodovedného poznania“ 

(Patočka, 1997, s. 287). Komenský síce prírodu nematematizuje, 

avšak aj v jeho myslení hrá dôležitú úlohu. Na rozdiel od novove-

kých vedcov v nej videl „východisko všetkých ľudských snáh 

o poznanie všestvorenstva, základ a normu výchovy samej. Pre 

neho je príroda učiteľkou, vychovávateľkou v plnom zmysle slo-

va... takže výchova a svet v celku náležia nerozlučne k sebe, svet je 

svet vychovávajúci a výchova výchovou vo svete...“ (Patočka, 

1997, s. 287). Nesmieme však zabúdať na to, že Komenský nechcel 

byť prírodovedcom a nikdy sa vážne prírodovednou tematikou ani 

nezaoberal. Jeho záujmy boli niekde inde. Avšak napriek tomu sa 

zásadným spôsobom snažil vyjadrovať (hoci aj bez znalosti mate-

matiky či dobových vedeckých poznatkov) k prírodovedeckým 

problémom. Niektoré stanoviská prijal, iné nie, avšak všetky „nové 

objavy, pokiaľ ich prijal, zasadzoval do starého, experimentálne, 
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ani nijak inak vedecky nezdôvodneného rámca svojej koncepcie 

prírody“ (Floss, 1970, s. 119). Myšlienka geocentrizmu je pre Ko-

menského snahy a videnie sveta (a v neposlednom rade aj pre jeho 

náboženské cítenie) omnoho prijateľnejšia ako myšlienka heliocen-

trizmu, kde už človek a „jeho“ planéta nezastávajú takú významnú 

pozíciu v strede Vesmíru. Prijatie heliocentrického Vesmíru by pre 

Komenského neznamenalo len uznanie Slnka v jeho centre, ale 

malo by omnoho ďalekosiahlejší dosah. Už prijatie Kopernikovej 

sústavy by bolo „rozvrátilo ten útulný, populárne upravený a... 

účelný kosmos, v ktorom sa cítil doma“ (Patočka, 1992, s. 560). 

Matematická prírodoveda či heliocentrizmus sa jednoducho ne-

mohli stať základom jeho koncepcie výchovy, pretože tá potrebo-

vala vychádzať z úplne inej predstavy prírody a Kozmu. Komen-

ského chápanie univerza je silne antropologické, ba až antropocen-

trické. Komenský tak „náleží do súvislostí premechanistických 

názorov, ktoré po určitej stránke pripravujú najcharakteristickejšiu 

vedu 17. a 18. storočia, ale samy ešte netvoria jej súčasť... Isté je, 

že Komenského názory o pohybe, o základoch dynamiky atď. sú 

proti Galileimu, ktorý súčasne s Komenského Fyzikou vydáva svo-

je Dialógy o dvoch najväčších sústavách svetových, veľmi zastara-

lé“ (Patočka, 1997, s. 308). Racionálne, matematické kvantitatívne 

poznávanie prírody teda Komenskému zostalo a muselo zostať cu-

dzie. „Jedine pod touto podmienkou mohol ponúknuť svetu svoj 
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univerzálny výchovný systém, vypracovaný napokon v nápravu 

všetkých vecí ľudských“ (Patočka, 1997, s. 230).  
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Niekoľko poznámok k modelovaniu témy smrti 

v prozaickom texte 
Magdaléna Kramárová 

 

     V našom príspevku sa pokúsime načrtnúť niekoľko teoretických 

východísk súvisiacich s modelovaním témy smrti v prozaickom 

texte. Pri konkretizácii takto špecificky postaveného problému však 

nezabúdame na jeho širšie objasnenie, t. j. najmä na otázku ume-

leckého stvárnenia takzvaných „vysokých“ tém (láska partnerská, 

rodičovská, materinská, k vlasti, smrť, vojna, viera a iné).  

     Pri interpretácii rôznych diel, ale zvlášť v kontexte tvorby jed-

ného autora, sa vynára otázka, prečo pri spracovaní podobnej témy 

sa raz dospieva k mimoriadnemu umeleckému výsledku, inokedy 

k estetickým ruptúram, ba môže vzniknúť až gýč. Uvažujúc 

v týchto intenciách nemožno obísť teóriu látky, témy, problému 

a tvaru Stanislava Rakúsa. Podľa nej platí, že „ak pod látkou rozu-

mieme mimoliterárny podklad, zásobáreň témy a pod témou zasa 

literárne transformovaný rozsah životných javov, ktoré si autor 

vybral z látky, potom je problém konfliktné a významové zamera-

nie témy“ (Rakús, 1994, s. 5). Z uvedeného vyplýva, že najzložitej-

ším bude vzťah látky a témy k problému, keďže „v látke niet témy 

a v téme látky, potom sa nedá ľubovoľne zamieňať ani látkový 

a tematický problém, jednako však faktor disproporcie či výkyvu 
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a s ním i problémovosti možno preniesť terminologicky aj na lát-

kovú skutočnosť. V prípade selekčného postupu je látkový problém 

dokonca východiskový, autor ho tvarovaním transponuje z látkovej 

ontológie do tematickej pozície. Iná vec je, keď ho v tematickom 

priestore konštruuje. Aj v tejto podobe však komponuje tému tak, 

aby pri čitateľskej rekonštrukcii vyvolávala dojem pravdepodobné-

ho látkového zázemia. Takúto saturáciu si aspoň na bazálnej látko-

vej úrovni vyžaduje aj ireálne smerovanie problému“ (Rakús, 1994, 

s. 9).  

     Keďže naším cieľom je poukázať na diferenciu medzi „kvalit-

ným“ a „nekvalitným“ stvárnením témy smrti (ale aj inej podobne 

klasifikovanej témy), využívame na jednej strane pojem gýč, na 

druhej estetická a umelecká hodnota. Samotná analýza týchto po-

jmov by si vyžadovala (aj zaslúžila) priestor celého príspevku, my 

sa obmedzíme na ich stručné vymedzenie. Jan Mukařovský konšta-

tuje, že estetično „není pouhou pěnou, pouhou ozdobou života, ale 

důležitou složkou celkového životního dění“ (Mukařovský, 1966, s. 

59), pričom diferencuje estetickú funkciu, jej regulatív – estetickú 

normu a estetickú hodnotu, kým norma je pohyblivá a premenná, 

hodnota je objektívna a trvalá. I keď nenamietame proti tvrdeniu 

Tibora Žilku, ktorý uvádza, že „hodnota umeleckého textu je súhrn 

hodnôt obsiahnutých v literárnom diele. Vytvára ju špecifická sféra 

estetických hodnôt, ktoré vo svojej podstate presahujú rámec ume-
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nia. (...) Umelecká hodnota pozostáva z estetickej hodnoty, ale ju 

dotvárajú aj ďalšie hodnoty, ako napr. morálne, filozofické, politic-

ké, ideologické atď.“ (Žilka, 1987, s. 59), využívame pojmy este-

tický a umelecký ako synonymá, ktoré sú v antonymickom vzťahu 

s gýčom.  

     Okruh nášho problému vytvára jedna zo spomínaných 

„vysokých“ tém v širokej škále jej individuálnych podôb. Častým 

nedostatkom spracovania témy smrti je skĺznutie k sentimentalite 

alebo apelovosti. Marián Milčák, ktorý sa zameriava na spiritualitu 

v básnickom texte, aj v kontexte nášho problému výstižne konštatu-

je: „Autorské úsilie sa tu azda až príliš spolieha na afirmatívny po-

stoj čitateľa, od ktorého sa očakáva, že (podobne ako autor) postaví 

nad estetické kritériá to, čo je v texte zreteľnou, ale umelecky ne-

úspešnou akceptáciou vzťahu k základným hodnotám (viera, nádej 

a láska) či chápania života v zmysle čoraz dokonalejšieho smero-

vania k Bohu“ (Milčák, 2010, s. 34). Využitie „hodnotnej“ látko-

vosti ešte nezaručuje kvalitu samotného literárneho textu (ani iného 

umeleckého produktu). Na druhej strane, súhlasíme s tvrdením 

Marty Součkovej o nemožnosti existencie striktných pravidiel na 

určenie dobrého a zlého, hodnotného a nehodnotného: „Ak podsta-

ta umeleckého diela spočíva v jeho neopakovateľnosti 

a polysémantickosti, potom nemožno žiadnou formou, ani fundo-

vanou interpretáciou stanoviť všeobecne platné teorémy“ (Součko-



 
 

 
 
 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 3                   2016               

 
142 

 

vá, 2001, s. 7). To však  neznamená, že sa nemajú a nemôžu určiť 

aspoň akési všeobecnejšie „mantinely,“ ktoré by vymedzovali po-

myselný priestor, vo vnútri ktorého je „dobré, kvalitné,“ ale i to, čo 

je na pomedzí a „nekvalitné“, gýčovité, to, čo je za. Tento „hrací“ 

priestor nesmie byť určený len pre jeden typ hry, ale mal by byť 

otvorený všetkému „dobrému“, teda nesmie podliehať individuál-

nemu osobnému vkusu. Pri určovaní kritérií vymedzenia esteticky 

hodnotného prozaického textu (obsahujúceho „vysokú“ tému) bu-

deme vychádzať predovšetkým z koncepcie – Stanislava Rakúsa 

a Františka Mika. 

     Najprv treba uviesť, že sémantická intencia problému 

a problémovosti literárneho diela „platí aj v látkovej a v rámci nej 

neliterárnej skutočnosti (preto – M. K.), vzniká možnosť skúmať 

povahu umeleckého textu, druhu a žánru i z hľadiska percepčných 

daností a limitov ľudskej psychiky“ (Rakús, 2011, s. 9). Je potreb-

né uvedomiť si, že žiaden percipient sa nedokáže „zbaviť svojej 

ľudskej podstaty ani pri prijímaní a vnímaní estetického objektu. 

Práve preto „vzťahy vonkajšej a vnútornej skutočnosti, zacielené 

na antinómiu primeranosť – neprimeranosť, nás vedú k vysloveniu 

predpokladu, že sujetová literatúra je problémovejšia než život“ 

(Rakús, 2011, s. 9). Je pochopiteľné, že priestor textu je omnoho 

limitovanejší ako trvanie samotnej ľudskej existencie. Napríklad 
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autor na dvoch stranách často opíše to, čo by v reálnom časopries-

tore trvalo aj niekoľko rokov. 

     František Miko v svojej analýze výrazovej sústavy objasňuje 

kritériá na vymedzenie umelecky zvládnutého literárneho textu. Je 

to „fundamentálna kategória výrazu podmieňujúca estetický účinok 

textu. Kontrast výrazu vzniká štylizovaním dvoch línií v texte, tzv. 

tenzívnej línie, vyvolávajúcej napätie, konflikt, a tzv. detenzívnej 

línie, v ktorej ide o uvoľnenie napätia, o riešenie konfliktu“ (Miko, 

1973, s. 81). Na inom mieste objasňuje kontrast výrazu ako nad-

stavbovú kategóriu, ktorá „účinkuje na pozadí takých kategórií, ako 

je dejovosť, subjektívnosť, sukcesívnosť. Mimoriadne významná 

pre kontrast je jeho súhra so sukcesívnosťou výrazu a s jej opač-

ným pólom, simultánnosťou“ (Miko, s. 55). Pri sukcesívnom kon-

traste prináša detenzia nový prvok, teda nie je len návratom do sta-

vu pred vznikom tenzie, ale prináša isté nóvum. Je to negácia negá-

cie. Simultánny kontrast poukazuje na neschopnosť prejsť 

k novému, a preto sa detenzia realizuje utiahnutím do subjektivity. 

Rôzne možnosti stvárnenia kontrastu tenzie a detenzie si však na 

zachovanie estetického účinku vyžadujú istú proporcionalitu, ktorú 

medzi ne vnáša estetická miera kontrastu (Miko, 1973, s. 55 – 63).   

     Aj Oľga Sabolová sa pri uvažovaní o vzťahu kompozície 

a sémantiky v próze dotýka otázky estetickej hodnoty. Usúvzťaž-

nením semiotického trojuholníka s teóriou Stanislava Rakúsa vy-
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medzuje Sabolová problém ako „sémanticky najvnútornejšiu zlož-

ku designátu a tému ako vonkajšiu, menej precizovanú zložku de-

signátu, ktorá tvorí neurčitejší, širší sémantický, významovo-

esteticky nevykryštalizovaný, významovo neutrálny predstupeň 

problému. Umelecké dielo, ktoré zostáva na tejto hladine designá-

tu, v ktorom téma nevyúsťuje do problému, je esteticky povrchné, 

nevýrazné, prvoplánové“ (Sabolová, 1994, s. 21). Východiskom sa 

stáva tvrdenie, že „vzťah problému a témy, zároveň tvaru 

a významovej zložky estetického znaku sa takto stáva meradlom 

estetickej úrovne či hodnoty umeleckého diela, ale zároveň aj funk-

čnosti kompozície“ (Sabolová, 1994, s. 22). Tým autorka potvrdzu-

je stanovisko, že estetická hodnota nie je nijaké „fluidum“, pridané 

k textu, ale je funkčným produktom jeho štruktúry, jej istého aspek-

tu a v tomto rámci sa dá aj určiť“ (Miko, 1973, s. 59).  

     V predošlej časti príspevku sme stručne vymedzili kritériá, ktoré 

by mal spĺňať prozaický text, ktorý s ambíciou stať sa esteticky 

hodnotným objektom, zvlášť v prípade, ak pracuje s „citlivými“ 

témami, akou je i smrť. Poukázali sme na opozíciu primeranosť – 

neprimeranosť a mieru kontrastu, nateraz bez textovej konkretizá-

cie. Ukazuje sa ešte jeden, špecifický problém, na ktorý upozorňuje 

aj Stanislav Rakús, a to na sociologickú diferencovanosť ľudí 

a potrebu človeka preberať na seba kultúrne stereotypy, čím môžu 

vznikať disharmónie medzi autorom a čitateľom: „To, čo modeluje 
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autor v štruktúre textu ako primerané, môže čitateľ prostredníctvom 

svojej, od autora odlišnej, špecificky vymedzenej sféry kultúrnej 

inštitúcie pokladať za neprimerané“ (Rakús, 2011, s. 11).  

     Práve preto by sme chceli postúpiť od všeobecného ku konkrét-

nejšiemu. I keď sa isté tendencie budú javiť produktívnym spôso-

bom stvárňovania, nemožno ich absolutizovať. Jedným  zo všeo-

becnejších postulátov týkajúcich sa hodnoty textu je i nasledujúce 

konštatovanie M. Součkovej: „Esteticky neúčinné sa ukazuje stvár-

ňovanie ‚vysokého vysokým‘, t. j. priamočiara verbalizácia ‚vyso-

kých‘ tém, používanie ‚veľkých‘ slov na vyjadrenie emócií postavy 

a podobne“ (Součková, 2001, s. 16). Práve preto sa ako produktív-

ny ukazuje netextový priestor, do ktorého sa často dostávajú tie 

najdôležitejšie vety. Tento priestor by sa dal rozdeliť na „tri vzá-

jomne synkretické zóny: na zónu pod textom (medziriadkový pries-

tor), zónu nad textom (druhoplánový priestor) a zónu za textom 

(katarzný priestor)“ (Rakús, 2011, s. 13). Takýmto spôsobom sa 

text stáva otvoreným a veľká časť tvorivej aktivity zostáva na čita-

teľovi. Umberto Eco uvádza v týchto súvislostiach dva typy inter-

pretácie, v krajných polohách síce epistemologicky fanatické, 

a teda nesprávne, no „otvorený“ text má väčšiu šancu stať sa ume-

leckejším (samozrejme, len ak estetickú hodnotu nestotožňujeme 

s historickou, vývinovou): „Na jedné straně se předpokládá, že in-

terpretovat určitý text znamená dojít k významu, který zamýšlel 
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jeho původní autor, nebo k jeho objektivnímu charakteru či povaze, 

esenci, jež je taková zcela nezávislá na našich interpretacích. Na 

druhé straně se má za to, že texty lze interpretovat nekonečným 

množstvím způsobů“ (Eco, 2009, s. 31).  

     Prostriedkami modelovania netextovej zóny podľa Rakúsa je 

„povedať nedopovedaním“ a „povedať niečo čímsi iným“ (Rakús, 

2011, s. 14 – 16). Obidva postupy do istej miery môžu byť zastre-

šené spoločným menovateľom – mlčaním, ktoré „má 

z morfologického a významového hľadiska predovšetkým charak-

terizačnú a dramatizujúcu funkciu (...), sa uplatňuje najmä tam, kde 

treba bez falošného pátosu a sentimentality, ale aj bez chladnej, 

nezainteresovanej referencie stvárniť vypäté sujetové situácie a ich 

reflex v duši postavy“ (Rakús, 1993, s. 39). Pretože to, čo je „pri-

rodzenou odozvou  na smrť v skutočnosti (napr. krik, rozprávanie), 

môže pôsobiť v literatúre pateticky alebo sentimentálne  – tu autor 

na vyjadrenie žiaľu nepotrebuje veľa slov, ak aj, hovorenie by malo 

byť skôr nesúvislé, zmätené, alogické (Součková, 1995, s. 12). Ne-

znamená to absenciu slov, ale  akési „ponechanie priestoru“ na 

spolutvorbu percipienta. Stanislav Rakús ďalej konštatuje: „Pod 

mlčaním rozumieme taký typ nerealizovanej vnútroliterárnej texto-

vej komunikácie, pri ktorom naliehavý podnet alebo hraničná situ-

ácia, vyžadujúce si rečovú reakciu, nevyústia do slovného (dialo-

gického) prejavu zainteresovaných postáv. Energia slov sa potom 
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v prednej proxemickej pozícii sústreďuje na sprievodné 

a druhoradé tematické a problémové javy“ (Rakús, 1995, s. 9). Na 

inom mieste dodáva: „(...) najdôležitejšie veci sa nedajú verbalizo-

vať, ani vyjadriť nijakým spätným ekvivalentným metajazykovým 

systémom. Dajú sa iba prežiť. V tomto smere by sme mohli pove-

dať, že text vytvára cez nemohúcnosť slova okolnostnú situáciu, 

ktorá podmieňuje toto prežívanie“ (Rakús, 2011, s. 86). Využívanie 

tohto princípu však nie je neomylné, „ak autor v prozaickom texte 

absolutizuje mlčanie (prípadne ho nedopĺňa naráciou), môže sa 

stať, že „veľavravné ticho“ nahradí sémanticky nenaplnený priestor 

(ne)textu“ (Součková, 2001, s. 16).  

     Mohlo by sa zdať, že pri modelovaní vysokej tematickej hodno-

ty je účinnejšie využívať implicitné postupy než explicitné, neline-

aritu skôr než linearitu, no niekedy môže v takomto prípade ísť 

skôr o lyrické dispozície autora, nie jednoznačný dôkaz kvality 

diela. Postupom, ktorý sa ukazuje pomerne funkčným pri stvárňo-

vaní „vysokých“ tém s posolstvom, je komika, ako „druh kontrastu, 

pri ktorom je detenzívna línia v príkrej disproporcii s tenzívnou 

líniou“ (Miko, 1973, s. 82). Komiku môže v texte reprezentovať 

humor, satira, groteska, irónia a iné mody. S prihliadnutím na vy-

sokú citlivosť, intímnosť a tajomnosť témy smrti predpokladáme, 

že satirické vyobrazenie je vhodné len v tom prípade, ak je smrť 

prítomná v text latentne (napríklad v románe J. Haška Osudy dob-
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rého vojaka Švejka). Vhodnejšie sa nám javí  využitie humoru, kto-

rý je jemnejšou formou komiky a „kontrastu výrazu, ktorý sa za-

kladá na náhlom zvrate a neočakávanosti. Vždy musí mať príprav-

nú fázu, smerujúcu k vyhroteniu istej situácie do vopred nepredpo-

kladaného záveru. Záver sa vyznačuje nielen náhlym zvratom, ale 

aj presunom do inej významovej roviny, čím predchádzajúce in-

formácie nadobúdajú celkom iný zmysel. Ostrý prechod z jedného 

významového poľa do iného, ktoré istým spôsobom navzájom sú-

visia, vyvoláva u príjemcu smiech, reakciu“ (Žilka, 1987, s. 52). Na 

tomto princípe kreuje príbeh staršej panej Kjersti A. Skomsvold 

v próze Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia, ale tiež Daniela 

Kapitáňová Knihu o cintoríne, s mentálne postihnutým protagonis-

tom.  

     Sme presvedčení, že literatúra nemá mať a ani nemá len zá-

bavnú funkciu, a teda sa nemá vyhýbať „vysokým“ a vážnym té-

mam, akou je smrť. Avšak na to, aby bolo dielo umením a nie „na-

ivným“ či didaktickým, moralizátorským textom, mal by spĺňať 

isté kritériá, na ktoré sme sa usilovali poukázať v tomto príspevku   

a ktoré si zároveň vyžadujú detailnejšie preskúmanie. Najmarkan-

tnejšie sa nám ukazuje, že akákoľvek preexponovanosť (v jazyko-

vých i mimojazykových rovinách) pri tematizácii „problematickej“ 

látkovosti je nežiaduca, produktívnou je naopak miera 

v „mikovskom“ ponímaní. 
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Obraz technologického pokroku filmu  

vo vesmírnom science fiction 
Lucia Lendelová 

 

     Film zlučujúci vedecké poznatky s fantastickými víziami, „pod-

radný“ v porovnaní s „vážnymi“ filmovými žánrami nasledujúcimi 

realistickú tendenciu, vykonáva v rámci kinematografie funkciu 

prezentácie vyspelosti technologického pokroku filmu v oblasti 

špeciálnych efektov, ktoré ho determinujú. Prepracovanosť efektov 

je možné preveriť na vierohodnosti simulácie vesmíru dôkladnej-

šie, než fantazijných krajín, ktoré často prekypujú podpornou re-

dundantnou farebnosťou a tvarmi. Vesmírne putovanie, predstavu-

júce jeden podžáner vedecko-fantastického filmu, okrem deklaro-

vania súdobej vyspelosti  kinematografie, odzrkadľovalo túžby, ale 

aj obavy ľudí na celom svete v rozhodujúcom vedecko-technickom 

období 20. storočia v boji o vesmír. Najdôležitejšie medzníky tohto 

typu science fiction reprezentujú Cesta na Mesiac iluzionistu 

G. Meliésa, prvý sci-fi film vyskladaný z prvotných špeciálnych 

efektov, 2001: Vesmírna odysea S. Kubricka, veľkofilm  

s náročnou vizuálnou stránkou a novými modernými efektmi, 

Hviezdne vojny G. Lucasa s počítačovými vygenerovanými obraz-

mi a aktuálna snímka A. Cuaróna Gravitácia, súčasné prelomové 

dielo odohrávajúce sa vo vesmíre.  
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     Vedecko-fantastický film v sebe spája dve zložky vyplývajúce 

zo samotného názvu. Ako tvrdí R. Blech „fantastická časť čerpá 

z folklóru, obsahuje veľa rozprávkových alebo legendárnych prv-

kov, démonologických a iracionálnych motívov, vedecká sa kon-

centruje ma skúmanie problémov ľudí v epoche vedecko-technickej 

revolúcie“ (Blech, 1993, s. 860). Z hľadiska formálnej, vizuálnej 

stránky je sci-fi a tiež fantasy film primárne závislý od filmových 

efektov, špecifické výrazové a technické prostriedky často vyme-

dzujú tieto žánre. Vizuálne efekty sa v rámci dejín filmu sústavne 

zdokonaľovali a posúvali možnosti námetov sci-fi a  fantasy fil-

mov. Využitím počítačovej technológie v sedemdesiatych rokoch 

nastáva nová éra efektov a súčasné CGI (počítačové vygenerované 

obrazy) stierajú hranice percipientovho vnímania reality a ilúzie. 

Z hľadiska triedenia špeciálnych efektov R. Bergan poukazuje na 

dve skupiny „optické alebo fotografické efekty, docielené manipu-

láciou filmového obrazu, a mechanické efekty, dosiahnuté použitím 

mechanických prístrojov na mieste nakrúcania. K optickým efek-

tom patria počítačové obrazy (CGI), digitálne fotomontáže, digitál-

ne kľučovanie (spojenie dvoch záberov do jedného) technológia 

zeleného plátna, miniatúry, morfing (plynulá premena jedného ob-

razu na iný) a pohybové trikové polia, animatronické bábky, make-

ty v živej veľkosti a prístroje na výrobu dažďa, snehu či búrky 

(Bergan, 2011, s. 140). Prvým špeciálnym efektom bol stop action, 
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ktorý medzi inými (viacnásobná expozícia, maskovacie zábery, 

prelínačka) preslávil G. Meliés vytváraním metamorfóznych ilúzií. 

Prvýkrát sa tento efekt substitúcie objavil v roku 1895 v scénke 

popravy kráľovnej (The Execution of Mary, Queen of Scots), 

A. Clarke zastavil natáčanie, aby herečku kľačiacu pri katovi vy-

menil za bábku. Na dosiahnutie neuskutočniteľných akcií filmári 

začali využívať miniatúrne modely, fiktívny priestor vytvárali spo-

čiatku na princípe divadelných kulís (G. Meliés), neskôr pomocou 

maskovacích kresieb (matte paiting). Zábery sa snímali cez nama-

ľované sklo, ktoré bolo umiestnené minimálne meter pred kame-

rou. Namaľovaná bola tá časť, ktorá mala zakryť a nahradiť daný 

priestor v zábere. Obľúbeným hollywoodskym efektom, využíva-

ným najmä pri scénach jazdy autom, sa stalo využívanie zadnej 

projekcie zavedenej v roku 1932. Nástupom farebného filmu, ktorý 

vyžadoval množstva svetla na snímané objekty, bol tento efekt za-

staraný, ako riešenie sa ukázalo využitie prednej projekcie, ktorá 

bola zdokonalená v Kubrickovom sci-fi filme 2001: Vesmírna ody-

sea (1968). Tento vedecko-fantastický film bol ukážkou moder-

ných efektov a stal sa priekopníkom v mnohých smeroch. Prednú 

projekciu neskôr nahradila pohyblivá maska. Využívanie jednofa-

rebného pozadia predstavovalo v tom čase náročnú mechanickú 

techniku, ktorá bola neskôr prenesená do televíznej tvorby 

a v rámci nej sa nazýva „kľučovanie“. V roku 1972 boli vo filme 
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Westworld použité počítačové animácie, išlo o obrazy infračerve-

ného videnia robota. Celosvetovo sa však počiatky využívania po-

čítačovej technológie vo filme pripisujú     G. Lucasovi a vedecko-

fantastickému filmu Hviezdne vojny (Star Wars Episode IV: A New 

Hope, 1977).  

     Vo vnúri žánru science fiction, v rámci kritéria prítomnosti ve-

deckej a fantastickej zložky, sa nachádzajú rôzne podžánrové 

skupiny. Štyrmi najfrekventovanejšími typmi vedecko-fantastic-

kých filmov sú dystopické filmy, robotické sci-fi, filmy invázie 

mimozemských bytostí a putovanie vesmírom. O dystopických 

filmoch R. Bergan tvrdí, že ich väčšina „sa odohráva v neurčitej 

budúcnosti v represívnych režimoch symbolizovaných hrôzostraš-

nými obrazmi. Zvyčajne obsahujú implicitné aj explicitné narážky 

na súčasnú spoločnosť a ich dej varuje pred možnými následkami 

negatívneho konania v súčasnosti“ (Bergan, 2011, s. 118). 

K základným motívom tejto skupiny filmov patria  odľudštenie 

a nástrahy pretechnizácie. Vzorom dystopického filmu sa stala 

snímka Metropolis (1927), ako ďalšie príklady môžeme uviesť fil-

my J.-L. Godarda Alphaville (1965), Terminátor (1984) J. Camero-

na, Matrix (1999) bratov Wachowských. Otcom sci-fi príbehov 

o robotoch s emóciami je spisovateľ I. Asimov, ktorého inšpirovalo 

dielo K. Čapka RUR. Problematika jeho príbehov spočíva v sile 

a otázke humánnosti. I. Asimov vytvoril zákony robotiky, ktorými 
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sa riadia tvorcovia filmov o humanoidoch. K týmto filmom patrí 

napríklad A. I. Artificial Intelligence (2001) S. Spielberga alebo 

filmová adaptácia A. Proyasa I, Robot (2004). Snímky invázií mi-

mozemských bytostí sú v podstate vojnovými filmami s ireálnym 

nepriateľom, v 50. rokoch existoval celý rad týchto filmov, ktoré 

predstavovali istú metaforu studenej vojny. V rámci príbehu existu-

je istý stereotyp, záchrana ľudstva je už takmer nemožná, no 

v poslednej chvíli je objavená Achillova päta nepriateľa (Deň, keď 

sa zastavila Zem, 1951; Deň nezávislosti, 1996). Film Invasion 

(2007), adaptácia literárnej predlohy Zlodeji tiel, sa dištancuje od 

týchto sci-fi filmov dôrazom na naráciu, využívaním minima efek-

tov. Putovanie vesmírom má svojho filmového pôvodcu 

v Meliésovej snímke Cesta na Mesiac (1902). Tento podžáner vy-

medzujeme situovaním príbehu do priestoru otvoreného vesmíru. 

Dej filmov môže byť rôzny, ústredným motívom býva hľadanie 

odpovedí, zamedzenie katastrofe či riešenie konfliktu. V rámci 

vesmírneho putovania vznikali rôzne série, najznámejšími sú 

Hviezdne vojny a Star Trek.         

     Dejiny vedecko-fantastických filmov súvisia s počiatkom sa-

motnej kinematografie spätej s vynálezom bratov Lumiérovcov, 

ktorý zavŕšil celú éru pokusov a objavov mnohých predchádzajú-

cich zapálených vynálezcov. V rukách bratov a neskôr ich repor-

tážnych kameramanov pôsobil film do istej miery ako propagácia 
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samotného snímacieho prístroja, no ich výtvory sa stali prvotným 

impulzom na ďalšie smerovanie filmu, a to nielen v rámci nonfic-

tion tvorby. V poradí druhý film bratov Lumiérovcov Demolácia 

domu (1895) je označovaný za prvý trikový film, kde bol využitý 

spätný pohyb. Prvenstvo sa bratom pripisuje aj v rámci komediál-

neho žánru, film s názvom Postriekaný striekač (1895), v ktorom 

vinou malého uličníka je záhradník ostriekaný hadicou, sa považuje 

za prvú komédiu. Ustrnutie filmu pri krátkych, niekoľkominúto-

vých snímkach viedlo k prvej kríze, z ktorej film zachránil G. Me-

liés, zakladateľ prvej filmovej spoločnosti Star Film. Otec fantasti-

ky podľa I. Dobiša, „rozvinul vlastný špecifický filmový štýl, ktorý 

sa orientoval rovnako na ‚magické‘ predstavenia kúzelníckeho di-

vadla, ako aj na iluzionistické hry divadla Chatel. Jeho najslávnej-

šie filmy sú fantasticko-bizarné rozprávkové hry, kde používa zlo-

žitú trikovú techniku“ (Dobiš, 2005, s. 14). J. Płażewski rozdeľuje 

Meliésovu tvorbu do troch žánrov: feérie, aktuality (inscenované 

a snímané v ateliéri na rozdiel od reportáží firmy Lumiér), vedecká 

fantastika (Płażewski, 2009, s. 31). V čase, keď filmy nepresahova-

li dĺžku troch minút, natočil Meliés štrnásťminútovú Cestu na Me-

siac, adaptáciu románu J. Verna. Majitelia kín boli skeptickí 

a neverili, že diváci budú mať záujem sledovať takú dlhú snímku. 

Tento film napriek tomu získal mimoriadny úspech na celom svete 

a preto nasledovali Cesta do Nemožna, Dobytie pólu atď. Cesta na 
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Mesiac sa od väčšiny predchádzajúcich filmov líšila taktiež prí-

tomnosťou naratívnej zložky. T. Gunning v koncepcii filmu atrak-

cií tvrdí „že film nebol spočiatku ovládaný naratívnym impulzom, 

ktorý mal na toto médium rozhodujúci vplyv neskôr“ (Gunning, 

2001, s. 52). Toto obdobie sa vzťahuje na filmy natočené do roku 

1906, nie iba na reportážne aktuality ale aj na trikové Meliésove 

filmy, ktoré predstavovali rad premien bez zápletky. Film atrakcií 

je filmom exhibicionistickým a jeho tradícia sa zachovala vo filme 

efektov, najmä žánroch fantasy, vedecko-fantastickom filme, dob-

rodružnom filme a horore. G. Meliés Cestou na Mesiac odštartoval 

vesmírne putovanie, ku ktorému mnoho režisérov v nasledujúcich 

obdobiach inklinovalo a stalo sa typom vedecko-fantastického fil-

mu, v rámci ktorého sa demonštrovala technologická vyspelosť 

filmu. Medzi významné rané vedecko-fantastické filmy sú považo-

vané snímky: Kráska z Marsu (Aelita, 1924), prvé sovietske sci-fi, 

Metropolis (1926), prvý celovečerný vedecko-fantastický film, 

nemecká expresionistická snímka o futuristickom meste s prísne 

segregovaným obyvateľstvom, Moderná doba (Modern Times, 

1935), posledný nemý film a rozlúčka s tulákom Charliem vo sve-

dectve namierenom proti potláčaniu ľudskej individuality mechani-

záciou práce a nevypočítateľnosti strojov. V rámci tridsiatych 

a štyridsiatych rokov sa žáner vedecko-fantastického filmu objavo-

val prevažne v projektoch s nízkym rozpočtom („béčkových fil-
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moch“), najdôležitejším žánrom vtedajšej americkej kinematografie 

bol western stelesňujúci národného ducha. V tomto období v rámci 

sci-fi filmu však vznikli tri vynikajúce adaptácie Neviditeľný muž 

(1933), Muž, ktorý robil zázraky (1936) a Svet za sto rokov (1936). 

V 50. rokoch nastáva prvá vlna množstva science fiction filmov 

súvisiaca so studenou vojnou a dobývaním vesmíru, priestor dostá-

vali najmä filmy invázií mimozemšťanov a expanzie ľudí do ves-

míru. Płażewski o tomto období science fiction tvrdí, že „doba 

predchádzajúca vypusteniu sovietskych sputnikov priniesla v USA 

rad diel v žánri science fiction, ktoré boli venované takým témam 

ako príchod Marťanov, výpravy na iné planéty či vesmírne katas-

trofy. I cez pôsobivosť použitých prostriedkov prezrádzali tieto 

filmy nedostatok fantázie a absenciu psychologickej drobnokresby 

hrdinov. Titulom, ktorý pravdepodobne najlepšie prešiel skúškou 

času, je snímka R. Wise Deň, keď sa zastavila Zem (The day, The 

Earth Stood Still, 1951), ktorá nie je výnimočná sofistikovaným 

použitím trikov, ale logicky usporiadaným scenárom“ (Płażewski, 

2009, s. 237). Boj o dobytie hviezdneho priestoru odštartovala prvá 

umelá družica sputnik (1957), ktorá symbolizovala pre sovietov 

víťazstvo a dodnes predstavuje počiatok kozmickej éry. Kým stihli 

Američania zareagovať, sputnik 2 vyniesol do vesmíru prvého ži-

vého tvora – sučku Lajku. Výsledkom vesmírnych pretekov, ktoré 

medzi veľmocami trvali do polovice 70. rokov, bol rýchly vedecko-
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technický pokrok, za ktorým stáli enormné finančné, materiálne 

investície a ľudské zdroje. Celý svet žil túžbou spoznať tajomný 

vesmír, čo sa odrazilo vo vesmírnom sci-fi filme, ktorý začiatkom 

sedemdesiatych rokov zažil zlatú éru. Vesmírne sci-fi pozdvihol 

S. Kubrick filmom 2001: Vesmírna odysea (1968) technickou do-

konalosťou a ukázal cestu smerovania pre vedecko-fantastické veľ-

kofilmy. Z tohto obdobia je potrebné spomenúť aj vesmírne sci-fi 

približujúce sa psychologickému trileru R. Scotta Votrelec (1979). 

Nová éra filmu, ktorá sa dotýkala celej filmovej tvorby, súvisela 

s využívaním počítačových vygenerovaných obrazov, spájanými 

s Hviezdnymi vojnami, predstavujúcimi kompilát žánrových cha-

rakteristík (najmä westernu a komédie) s naivným príbehom opisu-

júcim štruktúru rozprávky. Hviezdne vojny zaznamenali obrovský 

divácky úspech, i keď rad filmových kritikov vníma film skepticky. 

G. Lucas svojou sériou vybudoval fiktívny svet, ktorý viac ako zo 

sledovanosti filmu dodnes zarába na rôznych marketingových pro-

duktoch. V prípade Hviezdnych vojen ide o vyzdvihnutie diegézy 

nad samotnú naráciu filmu. Kasovo úspešná sága G. Lukasa bude 

pokračovať v roku 2015 (Star Wars: Episode VII)  pod vedením 

režiséra J. J. Abramsa. V súčasnosti sa za úspešné vesmírne sci-fi 

považuje filmový počin A. Cuaróna, ktorý sa len ťažko zaraďuje 

k žánru vedecko-fantastického filmu. 



 
 

 
 
 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 3                   2016               

 
160 

 

Cesta na Mesiac (1902) 

     Prvý sci-fi film, štrnásťminútová adaptácia diela Jula Verna, 

pozostáva zo šestnástich obrazov, ktoré pôsobia ako plynulé zábery 

nasnímané statickou kamerou, hoci vo väčšine prípadov dochádza-

lo k zastavovaniu natáčania, nevyhnutného pre efekt substitúcie. 

G. Meliés využíval často tento trik stop action, prerušoval nahráva-

nie kvôli zmene scény, čo si môžeme všimnúť napríklad v zámene 

dáždnika a gigantickej huby v mesačnej jaskyni. Dej snímky je 

strohý, dlhá introdukcia predstavujúca najdlhší záber filmu, takmer 

tri minúty, ukazuje hašterivých astronómov, postavených pred ná-

vrh letu na Mesiac, s ktorým nakoniec súhlasia. Meliés využíval 

množstvo komparzistov pri natáčaní celkov tvoriacich najfrekven-

tovanejší typ záberu, výnimkou sú detaily Mesiaca so zapichnutou 

raketou v oku a padajúca raketa na Zem. Meliésova scéna je diva-

delná, vystavaná z maľovaných kulís, s ktorými manipuloval 

(zdvíhajúca sa Zem pred očami pútnikov nachádzajúcich sa na Me-

siaci). Na vytváranie ilúzie často využíval paru, menšie výbuchy 

a oheň. Pomocou pyrotechniky tak zmiznutie pôvodného obyvateľa 

Mesiaca, resp. jeho zničenie, realizované trikom stop action, pôsobí 

plynule. Za divadelné môžeme označiť aj výrazové prostriedky 

hercov, „veľké gestá“ charakterizujúce všetky rané filmy fiction 

tvorby a masky mimozemských bytostí. V snímke Cesta na Mesiac 

si môžeme všimnúť dokonca trojexpozíciu v obraze ponorenej ra-
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kety v mori. Pri uvedení do kín sa okrem čiernobielej snímky do-

stala k divákom aj ručne kolorovaná verzia, za ktorou stála zdĺhavá, 

no najmä nákladná práca s anilínovými farbami, ktorá zamestnala 

asi dvesto kresličov. Po 110 rokoch bol tento prelomový snímok 

zrekonštruovaný  a  zdigitalizovaný.  

2001: Vesmírna odysea (1968) 

     S. Kubrick vytvoril pomocou vierohodných makiet, masko-

vacích kresieb a nasvietenia v šesťdesiatych rokoch dovtedy naj-

presvedčivejšiu ilúziu vesmíru. Vo svojom filme využil množstvo 

rozličných špeciálnych efektov, čím je táto snímka považovaná za 

ukážku moderných efektov, no je tiež príznačná v oblasti filmovej 

syntaxe a využitia hudby. Z hľadiska strihu podľa znaku podobnos-

ti sa hodnotí Kubrikov transcendentný match-cut za najambicióz-

nejší v dejinách, ako uvádza J. Monaco „pretože sa pokúša zjedno-

tiť prehistóriu a  antropologickú budúcnosť a zároveň strihom vy-

tvára skutočne zvláštny význam, a to zdôraznením funkcií kosti 

a vesmírnej stanice ako nástrojov predĺženia ľudských schopností“ 

(Monaco, 2004, s. 216). 
     Film je z hľadiska obsahu zostavený zo štyroch častí. V úsvite 

ľudstva, časti  predstavujúcej zrod mysliacej bytosti, Kubrick vyu-

žil masky na zobrazenie pračloveka a jeho kmeňa, tiež živé zvieratá 

– šimpanzy, ktoré predstavujú mláďatá, dvojexpozíciu pri obrazoch 

mystického monolitu a prednú projekciu dotvárajúcu prostredie, 
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nasnímanú scenériu Monument Valley. Nasledujúce tri časti filmu, 

odohrávajúce sa v budúcnosti, ponúkajú niekoľko vesmírnych ob-

razov, mesačnú krajinu a interiérové zábery vesmírnych lodí 

s príznačným využitím účelovo prevracajúcej sa kamery. Trik 

„chodenia dolu hlavou“ Kubrick docielil pomocou cirkulárneho 

stroja s pripevnenou kamerou, takže v obraze stewardky kráčajúcej 

po stene sa herečka pohybovala v otáčajúcom zariadení, ktorého 

pohyb divák vďaka prevracaniu kamery nemôže identifikovať. Za-

ujímavé je tiež realizovanie obrazu poletujúceho pera doktora Flo-

yda, beztiažový stav Kubrick a jeho tím napodobnili využitím prie-

hľadnej sklenenej tabule, na ktorú jednoducho pero nalepili. Rafi-

novaný pohyb skla pred kamerou vyvolal zdanie levitujúceho 

predmetu. Na rozdiel od spisovateľa A. Clarka, S. Kubrick nemal 

ambíciu pokračovať v príbehu a po skončení natáčania nariadil 

zlikvidovať rekvizity a scény, zachoval sa iba dvojmetrový model 

lode Discovery.  

     2001: Vesmírna odysea napriek svojim umeleckým hodnotám je 

označovaná aj ako „nudná“ pre svoje dlhé zábery. Samotnej expo-

zícii predchádza takmer tri minúty trvajúci čierny obraz so zvuko-

vou stopou. Prvé slovo vo filme padne v 24. minúte. Z hľadiska 

narácie môžeme označiť za klasicky vystavanú tretiu časť filmu, 

ktorej hlavným motívom je problematika humanoid vs. človek. 

Kubrick dômyselne pracuje s farbou, tichom a  klasickou hudbou. 
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Záverečná časť filmu – výprava astronoauta na Jupiter, pozostáva 

z psychodelických výjavov plných farieb a ťaživej filmovej hudby. 

     Prepracovanosť špeciálnych efektov vo Vesmírnej odysei oceni-

la akadémia oscarom v danej kategórii.  

Gravitácia (2013) 

     Snímka režiséra A. Cuaróna je sci-fi filmom s minimálnou fan-

tastickou zložkou, pri obídení vesmírneho priestoru by bolo možné 

ho označiť za katastrofický film s vysokým výskytom motívu ná-

hody. Cuarón si zvolil za zdroj tenzie eventuálnu situáciu, tzv. 

Kesslerov syndróm, teóriu ničiacej sily vesmírneho odpadu. Súčas-

né vesmírne sci-fi sa tak odkláňa po obsahovej stránke od svojich 

predchodcov, eliminuje strach z nevysvetliteľných situácií či bytos-

tí. Jednoduchý príbeh boja o prežitie v komornom hereckom obsa-

dení hovorí o dvoch astronautoch, nedisponujúcich nevšednými 

technickými vymoženosťami, čeliacich prázdnote majestátneho 

vesmíru. Po formálnej stránke zostáva Cuarón verný kultovým ve-

decko-fantastickým filmom, ako 2001: Vesmírna odysea či Votre-

lec, čo môžeme zaznamenať v dlhých záberoch nasledujúcich diel 

S. Kubrika, explicitný odkaz na Votrelca nachádzame v použitom 

fonte písma názvu snímky. 

     Zásluhou CGI, počítačových vygenerovaných obrazov, môžeme 

dnes obdivovať rôzne fantastické výjavy, Cuarónova vízia spočíva-

la vo vytvorení dokonalej ilúzie vesmíru. Samotnému natáčaniu 
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predchádzala fáza pre-vizualizácia, vytvorenie animovanej podoby 

filmu, podľa ktorej sa tvorcovia riadili. Všetky efekty sa podriaďo-

vali podmienke vierohodnosti, či už išlo o obrazy našej planéty, 

alebo nasvietenie hercov. Nepretržitá zmena polohy astronautov 

voči Slnku bola pri natáčaní riešená silným LED osvetlením, vo 

forme svetelného boxu s korigovaním uhlu a intenzity svetla, 

a vychádzala zo sprístupnených materiálov NASA. Cuarón opäť 

posunul možnosti CGI s využitím rôznych technických pomôcok, 

ako robotických kamier či spomínaného svetelného boxu. 3D ver-

zia bola vytvorená dodatočným konvertovaním, no jej sofistikova-

nosť presvedčila divákov, ako i filmových kritikov.  

     Rýchly technologický vývoj „skracuje životnosť“ filmových 

špeciálnych efektov, ktoré sú v dobe svojho vzniku považované za 

prelomové. Dômyselné vyváženie výrazových prostriedkov 

a obsahovej stránky dovoľuje vybraným vedecko-fantastickým 

filmom zarezonovať aj v ďalších obdobiach filmovej tvorby. Ná-

met objavovania vesmíru sa stále javí ako veľmi atraktívny, i keď 

napredovanie astronautiky prebieha pozvoľnejším tempom, ako to 

bolo v minulosti.  
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Kde sa končí dúha 

(Antológia svetovej lyriky Návštevy) 
Matúš Marcinčin 

 

Jako dítě které mámě se ztratilo 

stojím na kraji města jménem Babylon 

ničemu nerozumím vůbec nic nechápu 

a nemám žádný plán 

 (Jaromír Nohavica) 

 

     Prekladové diela tvoria rovnako ako pôvodná poézia (v tej dobe 

považované za rovnocenné) ťažisko tvorby Karola Strmeňa. Sku-

točnosť, že prekladal v slobode na základe vlastnej iniciatívy, nie 

podľa objednávky vydavateľstva a bez reálneho materiálneho pro-

spechu (a prakticky aj bez čitateľov), nás privádza k poznaniu, že 

výber prekladaných autorov a textov bol v súzvuku s vnútorným 

nastavením Strmeňa, že vyjadroval svoje vlastné ja a zároveň hovo-

ril o prekladateľských výzvach ukrytých vo svetovej poézii, 

s ktorými sa Strmeň dobrovoľne konfrontoval. Ctižiadostivo pri 

prekladaní, pokorne pred poéziou. Čítať jeho preklady, komentáre 

a poznámky k nim aj k ich autorom znamená vstúpiť do mimoriad-

ne bohatého sveta Karola Strmeňa a byť očarený a vďačný za nev-

šedný a originálny výber z toho najlepšieho, čo sa vo svete napísa-
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lo. Výber, ktorý doteraz udivuje svojou živosťou a svojimi špeci-

fickými kontextami. Tie toto dielo napĺňajú a prenikajú tak, že sa 

spolu dostávame k pomyselnej jednote diela, uprostred ktorej 

skromne stojí Karol Strmeň: „Väčšinu prekladov možno zaradiť do 

dvoch skupín: preklady akademické, preklady básnické, poprípade 

akademicko-básnické, a básnicky voľné. Usiloval som sa ,hrešiť‘ 

čo najmenej, aby jazýček váh postál na prostriedku medzi týmito 

dvoma fatálnymi pólmi. Preto som si vyberal jednak básnikov, kto-

rí mi mali čo povedať, jednak básnikov, ktorí sú mi blízki techni-

kou a v mnohom ohľade hovorili akoby v mojom mene. Nebola to 

vždy ľahká voľba... Niet tu básne, na ktorej by som nepracoval 

v prvom rade pre seba, bojujúc proti vlastnej nespokojnosti“ (podľa 

Kružliak in Maťovčík, 2002, s. 113).  

     Ak sa o Strmeňovej zbierke Znamenie Ryby hovorí, že je vrcho-

lom jeho (pôvodnej) tvorby, tak pohľad na jeho preklady nám ne-

ponúka takúto jednoznačnú odpoveď. Medzi najvýznamnejšie diela 

Karola Strmeňa sa však bezpochyby bude vždy zaraďovať jedineč-

ná antológia svetovej lyriky Návštevy. Jej prvé dvojzväzkové vyda-

nie (I. – 263 s.; II. – 271 s.) vyšlo v edícii Lýra v Ríme vďaka Slo-

venskému ústavu sv. Cyrila a Metoda v redakcii Gorazda Zvonic-

kého. Druhé vydanie, prvé na Slovensku, vyšlo v jednom zväzku 

(583 s.) až v roku 2008 v Matici slovenskej v edícii Slovenský svet. 

Toto zásadné prekladové dielo exilového básnika Karola Strmeňa 
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sa do roku 1989 mohlo dostať na Slovensko len tajne. To bol aj 

hlavný dôvod, prečo napriek rýchlemu výpredaju prvého vydania 

a veľkému záujmu o dotlač nedošlo k zamýšľanej reedícii. Strme-

ňovo monumentálne dielo ostalo takto slovenskej čitateľskej verej-

nosti pomerne neznáme.  

     Pri zostavovaní Návštev Strmeň dozaista vychádzal aj zo svo-

jich pôvodne zamýšľaných, no neuskutočnených projektov. V roku 

1939 zamýšľal vydať reprezentatívnu antológiu francúzskej lyriky 

a neskôr na ňu nadviazať antológiami z maďarskej, holandskej, 

nemeckej, anglickej, talianskej a ruskej lyriky. Prvý výber 

z francúzskej lyrickej poézie, na ktorom spolupracoval s P. G. Hl-

binom, ostal v rukopise napriek snahe Janka Silana vydať ho ešte 

v rokoch 1946 – 1947. V tejto dobe nebol Strmeň sám, komu sa 

pozdával formát antológie ako dobrá skratka k prehľadu vo sveto-

vej lyrike pre mladý slovenský národ, ktorému sa náhle otvorili 

možnosti budovania vlastnej vzdelanosti a kultúry – aj 

v konfrontácii s kultúrou a vzdelanosťou zahraničnou.  

     Slovenská literatúra nemala do tých časov veľkú tradíciu pre-

kladových výberov z inonárodných literatúr. O prvý prierezový 

výber zo zahraničnej poézie sa pokúsil v roku 1933 Emil Boleslav 

Lukáč, keď vydal hrsť prekladov z francúzskej lyriky Trofeje (65 

s.). Tie venoval F. X. Šaldovi, ktorý ich prijal s nadšením: Jaký 

nádherný jazyk je slovenština zvládnutá Lukáčem. Jakých odstínů 
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schopná, jaké síly, jakého ladu, jaké výbušnosti! (In Petrík – Vano-

vič, 2000, s. 21). Po ojedinelých individuálnych výberoch z tvorby 

konkrétnych básnických osobností (J. Jesenský – A. S. Puškin, 

S. Jesenin, A. Blok a i.; E. B. Lukáč – E. Ady) desať rokov nato 

vychádza rozsiahlejší (171 s.) výber z modernej maďarskej lyriky 

Na brehu čiernych vôd (1943), ktorý zostavil Rezsö Szalatnai 

s úvodom E. B. Lukáča a prekladmi V. Beniaka, Š. Krčméryho, V. 

Roya, A. Žarnova a i. Navzdory svetovej vojnovej kataklizme, kto-

rej propaganda predsudkami rozdelila národy, Štefan Krčméry pri-

chádza so široko koncipovanou zbierkou svetovej lyriky Z cudzích 

sadov (1944, 148 s.), aby ukázal poéziu ako apolitickú entitu auto-

nómnu tak od (ne)ľudského egoizmu, ako aj provinčného naciona-

lizmu. Už po Strmeňovom nútenom odchode do exilu vydáva Emil 

Boleslav Lukáč svoju Záhradu útechy. Prechádzky poéziou (1949, 

294 s.). No to už prichádza február 1950 a diskusia sedemnástich 

komunistických literátov (A. Mráz, V. Mináč, I. Kupec, J. Poničan, 

M. Lajčiak, M. Chorváth...) v Klube robotníkov a spisovateľov (!), 

v ktorej príkro odsúdili Lukáčovu antológiu, čím ho nadlho odsta-

vili z verejného života a nechali žiť a pracovať v podmienkach ne-

dôstojných básnikovho formátu. Pre lepšie pochopenie ducha otvo-

rených okien v novej slovenskej literatúre citujme Ivana Kupca 

z jeho článku Vnášanie reakčného úpadku do slovenskej kultúry 

(Pravda, 2. februára 1950), kde týmito slovami zhod(not)il Záhradu 
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útechy: „To, čo Lukáč predstavuje – ešte aj dnes – slovenskému 

čitateľovi, nie je nič iné, než poézia úpadku a rozkladu európskej 

buržoázie, odzrkadľujúca bezvýchodnosť kapitalistickej kultúry, 

poézia, sýtená žriedlom mysticizmu, ideovej chorobnosti a hniloby, 

hraničiacej až s anarchizmom... svojou hnilobou otravuje vzduch 

svetového kultúrneho života... poézia snárstva a symbolizmu, hra-

ničiaca s pustým formalizmom, mystický dym a táraniny o ‚trýzni 

duše‘...“ (podľa Petrík – Vanovič, 2000, s. 20, 55). V tom čase sa 

však už Karol Strmeň nachádzal v iných podmienkach, oveľa žičli-

vejších a slobodnejších. V podmienkach, v ktorých sa mohol sús-

trediť na svoje ambiciózne literárne plány bez toho, aby niekto 

akýmkoľvek spôsobom narúšal jeho tvorivú a osobnú slobodu, čo-

ho výsledkom sa stalo dielo, ktoré vo všetkých ohľadoch vďaka 

veľkým Strmeňovým získaným možnostiam a vrodenému nadaniu 

prekonalo svojich pomyselných predchodcov v slovenskej literatú-

re (a doteraz ostalo svojím záberom a úrovňou neprekonané).   

     Strmeň pri koncipovaní svojej antológie vychádzal z pozitívnej 

atmosféry v slovenskej medzivojnovej literatúre, ktorá bola tvorivo 

otvorená (ale pritom stále nezávislá) voči literatúre svetovej, 

a preto neváhal prísť s veľkolepou koncepciou antológie, ktorá by 

zahŕňala svetovú lyriku od najstarších čias (starožidovská 

a starogrécka poézia z prvého tisícročia pred Kr.) až po súčasnosť 

(t. j. začiatok druhej polovice 20. storočia). Výsledkom bol výber 
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225 básnikov (so stručnými medailónmi) a viac než 323 prelože-

ných básní (alebo cyklov ich zlomkov pri starších autoroch), čo 

spolu tvorí neuveriteľný prierez lyrickou poéziou naprieč dejinami, 

krajinami, smermi, poetikami a osobnosťami. A to aj napriek rela-

tívnosti a obmedzenosti chápania svetovosti v duchu centralizmu 

západnej civilizácie (bližšie pozri prílohu). 

Krajina 
pôvodu 
autora 

počet 
autorov 
v anto-   

lógii 

menoslov autorov 
(chronologicky) 

poz-
námky 

Anglicko 15 

 
Béda Ctihodný (672 – 735), Stephen Langton (1150 – 1228),  
Walter Raleigh (1552 – 1618), William Shakespeare (1564 – 
1616), John Donne (1572 – 1631), John Milton (1608 – 1674), 
Thomas Gray (1716 – 1771), William Blake (1757 – 1827), 
William Wordsworth (1771 –1850), Percy Bysshe Shelley 
(1792 – 1822), John Keats (1795 – 1821), Elizabeth Barret-
tová-Browningová (1806 – 1861), Alfred Tennyson (1809 – 
1892), Gerald Manley Hopkins (1844 – 1898), Wistan Hugh 
Auden (1907 – 1973) 

 

Argentína 1 Silvina Ocampová (1903 – 1994)  

Austrália 1 Christopher Koch (1932 – )   *Tasmánia 

Belgicko  1  Felix Timmermans (1886 – 1947)   *Flámsko 
Brazília 2  

Ronaldo Carvalho (1893 – 1935), Jorge de Lima (1893 – 1953)  

Čína 7 
 
Si Kűan (105 pr. n. l.), Meng Chao-žan (690 – 740), Wang 
Wej (699 – 759), Li Tchaj-po (698 – 762), Tu Fu (713 – 770), 
Po Tű-ji (772 – 846),  Su Tung-pcho (1036 – 1101) 

 

Dánsko 3 
 
Viggo Stuckenberg (1863 – 1905), Ludwig Holstein (1864 – 
1943), Johannes Jörgensen (1866 – 1939) 

 

Ekvádor 1 Jorge Carrera Andrade (1903 – 1978)  
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Francúzsko 21 

 

Peire Cardenal (okolo 1220), Francois Villon (1431 – 1461), 
Maurice Scéve (1500 – 1563), Joachim du Bellay (1522 – 
1560), Pierre de Ronsard (1525 – 1585), Jean de la Ceppéde 
(1545 – 1622), Théophile de Viau (1590 – 1626), Alphonse de 
Lamartine (1790 – 1869), Charles Baudelaire (1821 – 1867), 
Stéphane Mallarmé (1842 – 1892), Paul Verlaine (1844 – 
1896), Arthur Rimbaud (1854 – 1891), Jules Laforgue (1860 – 
1887), Paul Claudel (1868 – 1955), Francis Jammes (1868 – 
1938), Paul Valéry (1871 – 1945), Max Jacob (1876 – 1944), 
Guillaume Apollinaire (1880 – 1918), Jules Supervielle (1884 
– 1960), Jean Cocteau (1889 – 1963), Jean Follain (1913 – 
1971) 

 

Grécko 
(antické) 8 

 
Archilochos (700 pr. n. l.), Alkman (700 pr. n. l.), Alkaios 
(620 pr. n. l.), Sapfo (612 pr. n. l., Anakréon (580 – 438 pr. n. 
l.), Pindaros (518 – 438 pr. n. l.), Ibykos (550 pr. n. l.), Simon-
idés z Keosu (556 – 468 pr. n. l.) 

 

Holandsko 4 
Pieter Cornelisz Hooft (1581 – 1647), Willen Kloos (1859 – 
1938), Remco Campert (1929 – ), Gerrit Achterberg (1905 – 
1962) 

 

Chorvátsko 5 
 
Anton Gustav Matoš (1873 – 1914), Vladimir Nazor (1876 – 
1949), Tin Ujević (1891 – 1955), Dobriša Cesarić (1902 – 
1980), Dragutin Tadijanović (1905 – 2007) 

 

India 1 Rabíndranáth Thákur (1861 – 1941)    * Bengálsko 

Izrael  2 Dávid (1000 pr. n. l.), Afas (1000 pr. n. l.)  

Írsko  1 William Butler Yeats (1865 – 1939)  

Japonsko  14 

 
Jamabo no Akihito (? – 736), Ótomo no Jakamoči (716 – 785), 
Kakimoto no Hitomaro (8. stor.), Kasa (8. stor.), Ono no 
Komači (834 – 880), Taira no Kanemori (okolo 950), Saigjó 
(1118 – 1190), Sutoku (1119 – 1164), Macuo no Bašó (1644 – 
1694), Uedžima no Onicura (1661 – 1732),  Tanaguči no 
Buson (1718 – 1783), Kobajaši no Issa (1763 – 1827), Meidži 
(1852 – 1912), Masaoka no Šiki (1867 – 1902) 
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Maďarsko 7 

 
Bálint Balassi (1554 – 1594), Endre Ady (1877 – 1919), 
Mihály Babits (1883 – 1941), Gyula Juhász (1883 – 1937), 
József Fodor (1898 – 1973), József Attila (1905 – 1937), 
Sándor Weöres (1913 – 1989) 

 

Nemecko 22 

 
 
Hrabanus Maurus (780 – 856), Notker Balbulus (840 – 912), 
Hildegarda von Bingen (1098 – 1179), Johanes Tauler (1300 – 
1361), Georg Rudolf Weckherlin (1584 – 1654), Paul Fleming 
(1609 – 1670), Andreas Gryphius (1616 – 1664), Angelus 
Silesius (1624 – 1653), Friedrich Gottlieb Klopstock (1724 – 
1803), Matthias Claudius (1740 – 1815), Ludwig Hölty (1748 
– 1776), Johann Wolfgang von Goethe (1794 – 1832), Frie-
drich Hölderlin (1770 – 1843), Novalis (1772 – 1801), Annete 
von Droste-Hülshoff (1797 – 1848), Stefan George (1868 – 
1934), Rainer Maria Rilke (1875 – 1926), Georg Heym (1887 
– 1912), Rudolf  Hagelstange (1912 – 1984), Walter Höllerer 
(1922 – 2003), Heinz Piontek (1925 – 2003), Hans Magnus 
Enzensberger (1929 – ) 

 

Nórsko 2 
 
Björnstjerne Björnson (1832 – 1910), Per Arneberg (1901 – 
1981) 

 

Peru 1 
César Vallejo (1895 – 1937)  

Poľsko 10 

 
Jan Kochanowski (1530 – 1580), Adam Mickiewicz (1798 – 
1855), Cyprian Norwid (1821 – 1883), Leopold Staff (1878 – 
1957), Kazimierz Wierzyński (1894 – 1969), Julian Tuwim 
(1899 – 1953), Janusz Minkiewicz (1914 – 1981), Tymoteusz 
Karpowicz (1921 – 2005), Tadeusz Rózewicz     (1921 – ), 
Bogdan Czaykowski (1932 – 2007) 

 

Portugalsko 3 
 
Fernando Pessoa (1888 – 1935), Ruy Cinatti (1915 – 1986), 
António Manuel Couto Viana (1923 – 2010) 

 

Rakúsko 3 
 
Walter von der Vogelweide (1170 – 1230), Georg Trakl (1887 
– 1914), Joseph Weinheber (1829 – 1945) 

 

Réunion 1 André Cazamian (1875 – 1944) 
 *francúzske   

zámorské 
územie 
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Rím 
(antický) 6 

 
Gaius Valerius Catullus (84 – 54 pr. n. l.), Quintus Horatius 
Flaccus (65 – 8 pr. n. l.), Publius Papinius Statius (45 – 96), 
Tiberianus (4. stor.), Ambróz (340 – 397), Boëthius (480 – 
525) 

 

Rumunsko 6 
 
Mihai Eminescu (1850 – 1889), Tudor Arghezi (1880 – 1967), 
Nichifor Crainic (1898 – 1972), Ion Pillat (1891 – 1945), Ion 
Barbu (1895 – 1961), Ion Vinea (1895 – 1964) 

 

Rusko 14 

 
Alexander Puškin (1799 – 1837), Fiodor Ťutčev (1803 – 
1873), Michail Lermontov (1814 – 1841), Innokentij Annen-
skij (1856 – 1909), Vladimir Chodasevič (1886 – 1939), Ivan 
Bunin (1870 – 1953), Michail Kuzmin (1875 – 1936), Ale-
xander Blok (1880 – 1921), Andrej Belyj (1880 – 1934), 
Nikolaj Gumiľov (1886 – 1921), Anna Achmatovová (1886 – 
1966), Osip Mandeľštam (1891 – 1940), Georgij Ivanov (1899 
– 1958), Nikolaj Zabolockij (1903 – 1958) 

 

Senegal  1 Léopold-Sedar Senghor (1906 – 2001) 
* písal 
africkou 
francúz-
štinou 

Slovinsko 4 
 
Ivan Cankar (1876 – 1918), Oton Župančič (1878 – 1949), 
Alojz Gradnik (1882 – 1967), Edvard Kocbek (1904 – 1981) 

 

Spojené 
štáty 

americké  
15 

 
Edgar Allan Poe (1809 – 1849), Raplh Waldo Emerson (1803 
– 1882), Henry David Thoreau (1817 – 1862), Walt Whitman 
(1819 – 1892), Emily Dickinsonová (1830 – 1886), Robert 
Frost (1875 – 1963), Carl Sandburg (1878 – 1967), Wallace 
Stevens (1879 – 1955), Ezra Pound (1885 – 1972), William 
Carlos Williams (1883 – 1963), John Crowe Ranson (1888 – 
1974), Thomas Stearns Eliot (1888 – 1965), Archibald Mac-
Leish (1892 – 1982), Richard Eberhart (1904 – 2005), Robert 
Lowell (1917 – 1977) 
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Španielsko 19 

 
Juan Boscán (1490 – 1539), Garcilaso de la Vega (1501 – 
1536), Ján z Kríža (1542 – 1591), Luis de Góngora (1561 – 
1627), Lope Vega de Carpio (1562 – 1635), Antonio Machado 
(1875 – 1939), Juan Ramón Jimenéz (1881 – 1958), Pedro 
Salinas (1891 – 1951), Jorge Guillén (1893 – 1984), Federico 
García Lorca (1898 – 1936), Rafael Alberti (1902 – 1999), 
Luis Cernuda (1904 – 1963), Manuel Alolaguirra (1905 – 
1959), Leopoldo Panero (1909 – 1962), Eugenio Florit (1903 
– 1999), Rafael Morales (1919 – 2005), José Luis Hidalgo 
(1919 – 1947), Eugenio de Nora (1923 – ), Carlo Buosońo 
(1923 – ) 

 

Švajčiarsko 2 
 
Conrad Ferdinand Meyer (1825 – 1898), Blaise Cendrars 
(1887 – 1961)  

Švédsko 2 
 
Gustaf Ekelöf (1907 – 1968), Bo Carpelan (1926 – 2011)  

Taliansko 20 

 
Venantius Fortunatus (530 – 609), František z Assisi (1186 – 
1226), Tomáš z Celana (1200 – 1255), Bonaventura (1221 – 
1274), Tomáš Akvinský (1225 – 1274), Guido Cavalcanti 
(1255 – 1300), Iacoppone da Todi (1220 – 1306), Dante 
Alighieri (1265 – 1321), Francesco Petrarca (1304 – 1374), 
Michelangelo Buonarotti (1475 – 1564),  Tomasso Campanel-
la (1568 – 1639), Ugo Foscolo (1778 – 1827), Giacomo 
Leopardi (1788 – 1837), Ada Negri (1870 – 1945), Aldo 
Palazzeschi (1885 – 1974), Giuseppe Ungaretti (1888 – 1970), 
Eugenio Montale (1896 – 1981), Salvatore Quasimodo (1901 
– 1968), Leonardo Sinisgalli (1908 – 1981), Alfonso Gatto 
(1909 – 1976) 

 

 

     Prvá Strmeňova návšteva smeruje do dôb spred tritisíc rokov – 

k izraelskému kráľovi Dávidovi. Žalmistovi, ktorého prekladateľ 

v záverečných poznámkach nazýva patrónom básnikov. Takto sa 

vôbec prvým krehkým kusom lyriky stáva v tejto antológii symbo-

licky Žalm 22. Ten žalm, ktorý začína tým známym Pán je môj 

pastier, nechýba mi nič... Na začiatok tohto básnického výberu, na 
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počiatok sveta sa tak dostáva kresťanský Boh, ktorého dobrotivosť 

a milosť sprevádzať ma budú / po celý život, každý deň. / 

A s Pánom budem bývať v jednom dome / roky a roky a veky. Roky 

a veky prešli od čias pastiera a speváka Dávida, kým sa zastavili pri 

lyrikoch 20. storočia. Celý ten čas bdel nad svetom dobrý Boh, 

ktorý sa stal centrálnym ohniskom aj pri Strmeňovej koncepcii vý-

beru autorov do svojej antológie. Kategória Boha nezredukovala 

prekladateľove horizonty, naopak, cez kategóriu univerzálneho 

duchovného im dala základ, na ktorom mohol stavať, a postaviť tak 

vedľa seba reprezentantov rôznorodých svetonázorov (v tejto opti-

ke je to však pre poéziu irelevantný fakt). Strmeňov prístup 

k spirituálnemu prítomnému v lyrickom nie je náboženský, ale reli-

giózny. Sám pritom však nezakrýva to, že „som veriaci kresťan 

a Ježiš Kristus je srdcom môjho života. Myslím, že by bolo čudné, 

keby sa to takým či onakým spôsobom nezračilo aj v tom, čo píšem 

a prekladám. Nedávno som kdesi čítal, že moje kresťanské básne 

presvedčia len tých, čo už veria. To je dosť pravdepodobné, ale 

v istom zmysle vedľajšie; preložil som budhistických i taoistických 

básnikov, a ‚nepresvedčili‘ ma. Nemyslím, že by sme mali poéziu 

zredukovať na odvetvie presvedčujúcej rétoriky; presvedčovanie 

iných nepatrí k jej podstate, oveľa skôr vlastné presvedčenie jej 

tvorcu“ (Strmeň, 2008, s. 521). Tieto Strmeňove slová sú rovnako 

dôležité aj pri jeho odlíšení od bežných náboženských veršovcov, 
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keď odmieta utilitárny charakter poézie a umeleckej literatúry vô-

bec.  

     V dvadsiatom druhom žalme Dávid vytvára idylku človeka, 

ktorému nechýba nič, leží na bujnej paši, odpočíva pri dušu osvie-

žujúcich vodách a zúčastňuje sa na štedrej hostine. Naplnený poko-

jom vo vedomí Pastierovej prítomnosti po roky a roky a veky zaží-

va selanku rajskej záhrady na počiatku sveta z knihy Genezis, prvej 

knihy Biblie. Hneď druhá báseň vo výbere je rovnako Dávidova, 

a je to Žalm 110, ktorý sa končí veršami o zničení všetkých nepria-

teľov, nastolení mieru, a tým, že Pán z bystriny pri ceste sa napije, / 

a preto hlavu zdvihne. Spojenie týchto dvoch žalmov v Strmeňovej 

koncepcii na začiatku Návštev tak môžeme chápať aj ako vzdanie 

úcty Bohu, ktorý je nad všetkým a vo všetkom, ktorý je absolútnym 

(tvorcom a) ochrancom ľudskej existencie a vesmíru. Ktorý je od 

stvorenia sveta definitívnou zárukou zmyslu dobrého života pre 

každého človeka. Je to Pán, ktorý sa po boji so Zlom občerstvil, 

zdvihol hlavu a pozrel do diaľky. Do budúcnosti. Budúcnosti spo-

luvytváranej slobodou ľudských rozhodnutí. Do budúcich časov 

ľudstva, ktoré sa na konci vekov bude musieť aj tak skloniť v bázni 

pred Pánom. Dejiny ľudstva vytvárali aj básnici, ktorí si rovnako 

v osobnej slobode hľadali svoju púť životom, aj cestu vyjadrenia 

seba v poézii. Strmeň vyberá po Dávidovi ďalších dvestodvadsať-

štyri básnikov, z ktorých každý šiel svojou cestou k nasledovaniu 
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volania večného v nás. Dvestodvadsaťštyri rôznych ciest k postih-

nutiu nezachytiteľného, k vyjadreniu nevysloviteľného, k tušeniu 

večného. Rovnaký počet obrátení ostrej dýky proti sebe – lebo 

„preložiť báseň, to je ako postaviť dýku proti sebe; nemôžem si 

predstaviť nič, čo by bolo pre básnika nebezpečnejšie, čo by ho 

väčšmi odhaľovalo pred tvárou sveta. Preklad odkrýva naše citlivé 

miesta, zbavuje nás obrany a jasne ukazuje, kde a v čom sme slabí“ 

(Strmeň, 2008, s. 522).  

     Skoro úplne presné chronologické zoradenie vybraných autorov 

podľa roku narodenia je najviditeľnejšie narušené pri Robertovi 

Lowellovi, poslednom lyrikovi v Strmeňovom výbere. Jeho báseň 

Tam, kde končí dúha cielene uzatvára a rámcuje Návštevy. Obraz 

dúhy nás na pozadí prekladateľovej kompozície vracia späť do bib-

lickej knihy Genezis – k prvej dúhe v dejinách vesmíru. 

K stvoreniu dúhy ako večného znaku zmluvy medzi Bohom 

a človekom… Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom 

zmluvy medzi mnou a zemou (Gn 9, 13). Názov Lowellovej básne 

v nás tak môže na začiatku evokovať naznačenie nielen konca anto-

lógie, ale aj potopy či konca sveta. Presun od prvej knihy Biblie 

k Apokalypse, jej poslednému spisu.  

     A naozaj, posledné verše Strmeňových Návštev sú plné veľko-

lepých apokalyptických vízií (nielen bostonského) konca sveta: 

Červ práchnotou sa vhrýza pod úpätie / Araratu a ženci, Smrť 
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a Čas, / kobylky s prilbou, letia, jedia nás, / uschol štep olivy, jej 

konár v kvete... Strmeň a ani Lowell nie sú bohmi, aby poznali čas 

konca vekov, a preto ho v skutočnosti ani nepredpovedajú. Vidia 

znamenia, ale rovnako stále ešte aj dúhu. Pohľad na svet okolo nás 

priam núka myšlienky na koniec sveta, jeho znaky sú viditeľné, no 

Lowell i Strmeň vidia zhovievavosť Božiu ako pri Sodome 

a Gomore, kde Boh odsúval skazu hoc i pre desiatich spravodli-

vých. Ešte je čas, sme na konci Návštev, ale ešte nie na konci sveta: 

Videl som Boston v znaku Váh a nie je / to ešte ortieľ, možno je už; 

znova / lístie sa zapálilo hromadne. Hromadne zapálené lístie, vša-

deprítomný dusivý dym a predovšetkým to možno však apelujú na 

ľudstvo, aby neodkladalo čas obrátenia, lebo had píska v Bostone, 

bledý je mráz. Nad zemou už vidno druhé zjavenie Krista (Lev, 

Baránok a Tvor si, vitaj nám / ovievaš krídlom toho pec, kto JE / 

a cez éter vedieš ho k zásnubám), ak ešte koniec nenastal, je už 

blízko. Počiatočná idyla sveta (Návštev) je vystriedaná záverečnou 

apokalypsou vesmíru (Návštev), čo by však v svojich dôsledkoch 

odporovalo obrazu Boha – Dobrého Pastiera z Dávidovho žalmu, 

a preto sa Lowellova báseň končí obrazom holubice – Pevno stoj, / 

pokrm ti nesie: prútik z olivy. Tak ako po potope sveta, keď nový 

Adam – Noe vyslal nad šíre vody holubicu: A holubica priletela 

k nemu iba v podvečer a v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť 
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(Gn 8, 11). Pán sa takto zjavuje ako Boh spravodlivý, ale zároveň 

aj verný svojmu Slovu a dáva zmysel celému ľudskému bytiu.  

     Kompozícia tohto výberu zo svetovej lyriky od izraelského krá-

ľa Dávida po amerického básnika Roberta Lowella vtláča Strme-

ňovým Návštevám unikátnu vnútornú štruktúru, ktorá z nich robí 

nielen neopakovateľný výber svetovej lyrickej poézie, ale aj mo-

numentálny obraz dejín ľudstva, ktoré človek zaklial do básnického 

slova. Identifikácia tejto štruktúry v hĺbke antológie nám zároveň 

ukazuje, že prekladateľ vtláča svojim prekladom oveľa viac, než by 

sa na prvý pohľad zdalo, a dáva im nové dimenzie. Aj tu sa Karol 

Strmeň rámcovaním kompozície antológie (na osi stvorenie – blíz-

ky koniec sveta) prejavil ako originálny básnik a tvorivý preklada-

teľ, ktorý i takýmto spôsobom vytváral umelecké nadhodnoty a dal 

dejinám ľudstva/slova/Návštevám latentne prítomnú kresťanskú 

interpretáciu.  

     Karol Strmeň urobil svoje Návštevy výnimočnými aj vďaka 

stručným komentárom k jednotlivým autorom, ktoré zhrnul             

v obsahu antológie. V nich – v literárnej vede nezvyčajne sebave-

domo a priamo (vedomý si svojej literárnej erudície) – podáva svo-

je subjektívne hodnotenia, čím pozýva vnímavého čitateľa do mú-

zického štvoruholníka autor (tvorca básne 1; objektívne aspekty 

komentára) – prekladateľ (tvorca prekladu = báseň 2; subjektívne 

aspekty komentára) – dielo (báseň 3; vec sama osebe) – čitateľ (bá-
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seň 4; subjektívna empíria), aby v takto nastavenej vzájomnej kon-

frontácii umožnil vznik (ne)konečnej interpretácie textu, ktorý ako 

integrálna a nenáhodná súčasť Strmeňovej antológie získal dimen-

zie a kontexty, o ktorých sa ich autorom nikdy ani nemohlo zdať. 

Aj tu môžeme vidieť, že myšlienka, ktorú prekladateľ vtláča do 

svojej prekladateľskej koncepcie, z neho robí naozaj druhého auto-

ra. Autora, ktorý v dnešnom postmodernom ponímaní už vyslovené 

slová a verše rekontextualizuje, a tým ich robí novými a originál-

nymi.  
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Príloha  
Antológia svetovej lyriky Návštevy z geografického aspektu 

(k relativite „svetovosti“ vzhľadom na zastúpenie autorov podľa krajín pôvodu) 
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Aktuálne trendy v prevencii syndrómu vyhorenia 

v pomáhajúcich profesiách 
Beáta Kubušová 

 

Úvod 

     Je všeobecne známy fakt, že prevencia je omnoho efektívnejšia 

ako liečba v akomkoľvek kontexte. Pre syndróm vyhorenia to platí 

o to viac, že jeho nežiaduce účinky zasiahnu nielen pomáhajúceho 

pracovníka, ale aj klientov, spolupracovníkov, zamestnávateľa, 

rodinných príslušníkov a pod. Nehovoriac o finančných následkoch 

zdravotných problémov, absencií a fluktuácie zamestnancov, ktorí 

na sebe pocítili akúkoľvek podobu či štádium vyhorenia. Ďaleko-

siahle dôsledky tohto javu preto kladú do pozornosti dôležitosť 

prevencie.  

1 Prevencia syndrómu vyhorenia vo všeobecnosti 

     Základným predpokladom účinnej prevencie je disponovať dos-

tatočnými informáciami o syndróme vyhorenia, o rizikových fakto-

roch, o príznakoch, fázach vyhorenia, ale predovšetkým o samotnej 

prevencii burnoutu. Za týchto okolností pracovník dokáže často aj 

sám spoznať prvé príznaky u seba či u spolupracovníka a začať 

s opatreniami proti vyhoreniu. Ideálne   je však starať sa priebežne 

o zdravú životosprávu, stres-management, účinnú relaxáciu a za-

bezpečenie harmónie a rovnováhy v oblasti telesnej, psychickej, 
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sociálnej aj spirituálnej. Ako obrazne hovorí J. Křivohlavý1 

v súvislosti s vyhorením – nenechať oheň vyhorieť, ale pravidelne 

prikladať drevo. 

     V počiatočnej fáze syndrómu vyhorenia je možné uskutočniť 

preventívne opatrenia vedúce k nadobudnutiu stratenej rovno-

váhy. Ide napríklad o analýzu rozdelenia síl, nárokov voči sebe 

a okoliu, predstáv o vzťahoch a o zamestnaní. Nasledujú potrebné 

zmeny v starostlivosti o seba formou psychohygieny, obnovením 

spoločenských kontaktov, zmenou postojov, znovuobjavovaním 

koníčkov a nachádzaním strateného zmyslu. Dôležitou súčasťou 

prevencie na strane pracovníka je aj zefektívnenie time-

managementu, asertívne správanie, sebapoznanie, sebaúcta 

a prehodnotenie základných životných hodnôt a cieľov vo svojom 

živote aj v súvislosti s prácou a pod.2  

     Rovnako dôležitou súčasťou prevencie sú aj zmeny na strane 

organizácie, vytvárajúce podmienky v smere znižovania vyhorenia 

pracovníkov, zmenou organizácie práce a pracovných podmienok, 

formou starostlivosti o pracovníkov, rozvojom osobnosti pracovní-

                                                 
1 KŘIVOHLAVÝ, J. Hořet, ale nevyhořet. Kostelní Vydří: Karmelitánske vyda-
vateľstvo, 2012. 
2 KALLWASS, A.: Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Praha: Portál 
2007.; KEBZA, V.: Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Akademia 
2005.; KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak zvládat stres. Praha: Grada 1994. 
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kov a manažmentu, zabezpečením supervízie či teambuildingu 

a pod.3  

     V neposlednom rade základom účinnej prevencie je aj pevné 

zakotvenie v živote prostredníctvom individuálne prežívanej spiri-

tuality, ktorá určuje správne nasmerovanie života a poskytuje hod-

notový rámec pre každodenný život človeka. Spiritualita dokáže 

žiaducim spôsobom ovplyvniť interpretáciu každodenných udalos-

tí, osobné snaženia, zvládanie stresu a subjektívnu pohodu a vedie 

k pozitívnemu prehodnoteniu udalostí.4 

     V literatúre je možné nájsť rôzne prístupy k predchádzaniu vy-

čerpania a vyhorenia pracovníkov, v ďalšej časti sa pozrieme na 

niektoré z nich.   

1.1 Prístupy k prevencii vyhorenia 

     Vo všeobecnosti môžeme rozdeliť postupy predchádzania vy-

čerpania a vyhorenia pracovníkov do dvoch skupín, zameraných na 

žiaduce zmeny na strane pracovníka a orientovaných smerom 

k zmene vonkajších podmienok, predovšetkým vo vzťahu k práci 

alebo k širšiemu sociálnemu prostrediu. 

                                                 
3KŘIVOHLAVÝ, J.: Hořet, ale nevyhořet. Kostelní Vydří: Karmelitánske vyda-
vateľstvo 2012.; KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak zvládat stres. Praha: Grada 1994.; 
KEBZA, V.: Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Akademia 2005.; 
STOCK, CH.: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada 2010.   
4 STRÍŽENEC, M.: Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu. 
Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV 2007. 
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     CH. Maslach a J. Goldberg5 poukázali aj na ďalšie spôsoby, ako 

pristupovať k prevencii. Ako uvádzajú, niektoré prístupy vychádza-

jú z modelu aplikovaného napr. v rámci verejného zdravotníctva 

v prístupe k chorobám. V tomto kontexte za primárnu prevenciu 

vyhorenia sa považuje eliminácia alebo zmena pracovnej záťaže. 

Cieľom je redukcia výskytu nových stresorov. Intervencie zamera-

né na zvyšovanie odolnosti pracovníkov voči stresu sú považované 

za sekundárnu prevenciu. V tomto prípade cieľom je redukcia 

výskytu stresu u pracovníkov. Nakoniec za terciárnu prevenciu sa 

považujú aktivity zamerané na pomoc pracovníkom, ktorí boli vy-

stavení zvýšenej pracovnej záťaži. Cieľom je eliminácia nežiadu-

ceho pôsobenia pracovnej záťaže na pracovníkov.  

     Za základný a zároveň najefektívnejší preventívny prístup sa 

však považuje už spomínaný prístup z hľadiska primárneho zame-

rania. Ide o zameranie na pracovné prostredie, alebo zameranie 

na indivíduum. Z hľadiska tohto prístupu za primárnu prevenciu 

sa považuje prevencia na pracovisku a za sekundárnu aj terciárnu – 

prevencia zameraná na pracovníkov. Pričom v prístupe zameranom 

na zamestnancov je zahrnutá aj prevencia aj prípadná liečba, staros-

                                                 
5 MASLACH, CH. – GOLDBERG, J.:  Prevention of burnout: New perspectives. 
In Applied & Preventive Psychology. 1998. 
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tlivosť o pracovníkov, ktoré v praxi sa často prelínajú, a teda nie je 

možné ich od seba presne oddeliť.6  

     Väčšina autorov sa prikláňa k uvedenému modelu, navrhujúc 

rôzne opatrenia vedúce  k žiaducim zmenám na strane pracovníkov 

aj na pracovisku, ktoré majú za cieľ zmierniť negatívne vplyvy 

pracovných podmienok na pracovníkov a zabrániť ich vyhoreniu 

a vyčerpaniu.7  

     Na rozdiel od nich C. Cherniss8 delí možnosti zmiernenia, či 

predchádzania vyhorenia do 5 kategórií: osobnostný rozvoj za-

mestnancov, zmeny pracovného zaradenia a pracovnej náplne, roz-

voj manažmentu, riešenie pracovných problémov na úrovni organi-

zácie a zmena cieľov a celkovej filozofie zamestnávateľských or-

ganizácií. Avšak aj v tomto prípade ide o koncentráciu na pracov-

níkov na jednej strane a pracovné prostredie na strane druhej.  

     Analyzujúc rôzne výskumné zistenia CH. Maslach a J. 

Goldberg9 zdôrazňujú, že prístupy zamerané na zmenu jednot-

                                                 
6 MASLACH, CH. – GOLDBERG, J.:  Prevention of burnout: New perspectives. 
In Applied & Preventive Psychology. 1998. 
7 KEBZA, V. – ŠOLCOVÁ, I.: Syndrom vyhoření. Praha: Státní zdravotní ústav 
2003.; KŘIVOHLAVÝ, J.: Hořet, ale nevyhořet. Kostelní Vydří: Karmelitánske 
vydavateľstvo 2012.; MASLACH, CH. – GOLDBERG, J.: Prevention of 
burnout: New perspectives. In Applied & Preventive Psychology. 1998.; MAS-
LACH, CH. – SCHAUFELI, W. B. – LEITER, M. P.: Job burnout. In Annual 
Review of Psychology. 2001. 
8 CHERNISS, C. Staff Burnout – Job Stress in the Human Services. 1980. 
9 MASLACH, CH. – GOLDBERG, J.:  Prevention of burnout: New perspectives. 
In Applied & Preventive Psychology. 1998. 
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livca sú vo všeobecnosti v popredí, aj keď už mnohé výskumy po-

ukázali na primárnu rolu pracovného prostredia pri vzniku vyhore-

nia. Rovnako viaceré výskumy poukázali na nižšiu účinnosť pre-

ventívnych stratégií zameraných na indivíduum. Na druhej strane 

sa však poukazuje na dôležitosť zmien aj na strane človeka – pra-

covníka z viacerých dôvodov. Jednak je jednoduchšie vykonať 

zmeny v jednotlivcovi ako v celej organizácii z hľadiska času, fi-

nancií a pod. Podobne je logická požiadavka poukazujúca na zod-

povednosť jednotlivca za svoje zdravie a psychickú pohodu. Navy-

še jednotlivec sám si uvedomuje (alebo mal by si uvedomovať), ak 

nastanú určité zmeny vo vzťahu k práci, klientom a vo vzťahu 

k sebe samému, vlastnému prežívaniu a zvládaniu pracovných po-

vinností. Z toho vyplývajúca prevencia zameraná na jednotlivca má 

rovnako ako úprava pracovných podmienok v každom prípade svoj 

význam.  

     Naopak, v praxi menej pozornosti sa venuje prístupom zame-

raným na pracovné prostredie.10 Často sa stáva, že aj keď sú 

určité stratégie zmeny zamerané na pracovné prostredie, zmena sa 

v skutočnosti týka prispôsobeniu človeka, nie práce. Patrí sem napr. 

rotácia pracovníkov či zvýšenie kontroly nad svojou prácou, zvý-

šenie rozhodovacej právomoci atď.  

                                                 
10 MASLACH, CH. – GOLDBERG, J.:  Prevention of burnout: New perspecti-
ves. In Applied & Preventive Psychology. 1998. 
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     Spomínané autorky navrhujú nový prístup k prevencii burno-

utu – integrujúci človeka v pracovnom prostredí. V rámci tohto 

prístupu sa zameriavajú predovšetkým na dve oblasti – na oblasť 

vnímania rizika vyhorenia v pracovnom prostredí a na to, čo pred-

chádza vyhoreniu na základe šiestich oblastí nesúladu  medzi člo-

vekom a prácou. Čo sa týka vnímania rizika vyhorenia, zistilo sa, 

že burnout nie je organizáciami považované za také závažné riziko 

ako pracovné úrazy či iné druhy fyzických rizík na pracovisku. 

Rovnako aj prístup pracovníkov je k vyhoreniu málo citlivý, nepo-

važujú to za vážny problém, prípadne si to nepripúšťajú, lebo sa 

boja odsúdenia od spolupracovníkov či nadriadených, a preto je tu 

tendencia to zakrývať, nepripúšťať a neriešiť. Vedie to však 

k zhoršovaniu situácie a môže dôjsť k úplnému rozvinutiu sym-

ptómov vyhorenia, ktoré je už náročnejšie riešiť. Znova je však 

tendencia vykonať zmeny na strane jednotlivca, ktorý „nezvládol 

svoju prácu“ a nie na strane pracovných podmienok. Všeobecne sa 

totiž pripúšťa stresový charakter práce a predpokladá sa, že je to 

prirodzené (aj keď to tak nemusí byť). To je však dôležitá skutoč-

nosť v súvislosti s prevenciou vyhorenia, pretože z nej vyplýva, že 

v praxi sa môžeme stretnúť s nedostatočným uvedomením si rizika 

vyhorenia, či už na strane pracovníkov alebo na strane organizácie. 

Preto je dôležité upozorňovať na správne vnímanie rizika vyhore-

nia, ktoré stále je prítomné a nebagatelizovať ho.  
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     V súvislosti s tým, čo predchádza vyhoreniu, autori sa zamera-

li na šesť oblastí nesúladu medzi človekom a prácou, ktoré na-

zývajú kľúčovými doménami pracovného života. Patria sem:  

1. pracovná preťaženosť, 

2. nedostatok kontroly nad svojou prácou, 

3. nedostatočná odmena za prácu – nielen v zmysle finančnej 

odmeny, ale aj v zmysle spoločenského ocenenia a pocitu 

zmysluplnosti a dôležitosti práce (pocit, že nemá význam 

robiť tú prácu),  

4. konflikty so spolupracovníkmi – nedostatok sociálnej opory 

v práci, 

5. nespravodlivosť, neférovosť v práci, 

6. konflikty hodnôt medzi požiadavkami práce a vnútornými 

presvedčeniami pracovníka.11 

     Výskumné zistenia poukázali na súvis uvedených kľúčových 

domén pracovného života a troch základných dimenzií syndrómu 

vyhorenia (emocionálne vyčerpanie, depersonalizácia, znížená 

efektivita). Ukázalo sa, že hodnoty predstavujú ústrednú rolu vo 

vzťahu k predchádzajúcim kategóriám. Zároveň do úvahy prichá-

                                                 
11 MASLACH, CH. – GOLDBERG, J.  Prevention of burnout: New perspecti-
ves. In Applied & Preventive Psychology. 1998.; MASLACH, CH. – 
SCHAUFELI, W. B. – LEITER, M. P.: Job burnout. In Annual Review of Psy-
chology. 2001. 
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dzajú aj interindividuálne odlišnosti v prisudzovaní dôležitosti jed-

notlivým kľúčovým doménam práce.12   

    Medzi najnovšie prístupy k prevencii vyhorenia patrí koncept 

angažovanosti v práci, ktorý vychádza z multidimenzionálneho 

modelu burnoutu, vypracovaný Ch. Maslachovou a J. Goldbergo-

vou13. Uvedený model sa zameriava na priamy opak vyhorenia. Ide 

o koncept angažovanosti v práci ako opak vyhorenia. Charakteri-

zujú ho tri faktory, ktoré predstavujú opak faktorov prítomných 

v prípade vyhorenia:  

1. vitalita (aktivita) – ako opak vyčerpania, 

2. angažovanosť – ako opak odcudzenia, depersonalizácie, 

3. efektivita (vedomie vlastnej účinnosti a svojich schopností) 

– ako opak pocitov neúspešnosti a neschopnosti.  

     Uvedené kontinuum od vyhorenia k angažovanosti ukazuje per-

spektívu, ako môže organizačná kultúra a podmienky v práci zlep-

šiť spokojnosť pracovníkov. Multidimenzionálny prístup umožňuje 

adresnejšie vyhodnotenie a následne aj stratégiu boja proti syndró-

mu vyhorenia. Kontinuum od vyhorenia k angažovanosti poukazuje 

na fakt, že v prevencii vyhorenia má rovnaký význam podpora pra-

covnej motivácie a angažovanosti ako stratégie na predchádzania 

                                                 
12 MASLACH, CH. – SCHAUFELI, W. B. – LEITER, M. P.: Job burnout. In 
Annual Review of Psychology. 2001. 
13 MASLACH, CH. – GOLDBERG, J.:  Prevention of burnout: New perspecti-
ves. In Applied & Preventive Psychology. 1998. 
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vyhorenia. Pracovné prostredie zamerané na zvyšovanie pracovnej 

aktivity, angažovanosti a efektivity vedie k podpore pracovnej spo-

kojnosti a produktivity zamestnancov. Zameranosť na zlepšenie 

pracovných podmienok sa zdá byť efektívnejšou stratégiou preven-

cie vyhorenia v porovnaní so zameraním sa na redukciu stresu 

a záťaže na človeka v pracovnom prostredí.14 

      Nadväzujúc na uvedený koncept angažovanosti v práci             

Ch. Maslach15 pridáva výsledky ďalších výskumov, ktoré poukazu-

jú na dôležitosť uskutočňovania pozitívnych zmien v pracovnom 

prostredí vo vzťahu k prevencii vyhorenia. K. Osatuke et al.16 pre-

zentovali výsledky uplatnenia princípu CREW (Civility, Respect 

and Engagement at Work) – úcty, rešpektu a angažovanosti 

v pracovnom prostredí. Okrem vzájomného  zvýšenia úcty medzi 

spolupracovníkmi došlo aj k následnému zníženiu depersonalizácie 

(ako dimenzie burnoutu), zvýšeniu pracovnej spokojnosti, oddanos-

ti organizácii a dôvery vo vedení podniku. Táto analýza potvrdila, 

že zlepšenie pracovných vzťahov hrá dôležitú úlohu v zmiernení 

vyhorenia pracovníkov.  

                                                 
14 MASLACH, CH. – GOLDBERG, J.:  Prevention of burnout: New perspecti-
ves. In Applied & Preventive Psychology. 1998. 
15 MASLACH, CH.: Burnout and engagement in the workplace: new perspekti-
ves. In The European Health Psychologist. 2011. 
16 In MASLACH, CH.: Burnout and engagement in the workplace: new perspek-
tives. In The European Health Psychologist. 2011. 
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     Jednu z možností ako docieliť úctu, rešpekt a angažovanosť 

pracovníkov, predstavuje aj spiritualita, prežívaná individuálne, 

aj na úrovni pracovného prostredia, ktorá vedie k rozvoju osob-

nosti človeka, k vyššej kvalite medziľudských vzťahov, k spoluprá-

ci, vzájomnej pomoci a podpore spolupracovníkov. V konečnom 

dôsledku pôsobí preventívne pri zvládaní rôznych druhov záťažo-

vých situácií a môže byť efektívnou súčasťou komplexnej preven-

cie vyhorenia pracovníkov, ako to dosvedčujú výskumné zistenia 

uvedené vyššie.  

     Uzatvárajúc doterajšie úvahy o možných prístupoch k prevencii 

vyhorenia našu pozornosť v nasledujúcej časti upriamime na rôzne 

možnosti, ako vyhoreniu predísť najmä z hľadiska jednotlivca, 

vonkajšieho prostredia a z hľadiska organizácie.  

1.2 Možnosti prevencie syndrómu vyhorenia  

     V tejto podkapitole načrtneme primárne oblasti prevencie, kde 

má dôjsť k rozvinutiu rôznych preventívnych aktivít s cieľom pred-

ísť vyhoreniu pracovníkov. Chceli by sme zdôrazniť dôležitosť 

prevencie na rôznych úrovniach s využitím všetkých dostupných 

možností, pretože len účinnou kombináciou týchto preventívnych 

postupov je možné dosiahnuť skutočne účinný výsledný efekt.   

     Interné individuálne možnosti prevencie psychického vyho-

renia sú všeobecne považované za fundamentálne vzhľadom 

na individuálnu zodpovednosť každého človeka za svoje zdravie 
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(fyzické, psychické aj sociálne) a vychádzajúc z premisy, že každý 

je sám sebe najlepším „lekárom“. Chceme tým povedať, že pomá-

hajúci pracovník by mal disponovať jednak dostatočným seba-

poznaním a tiež poznaním základných charakteristík syndrómu 

vyhorenia, byť pripravený na jeho prípadné začínajúce prejavy, 

ktoré sám na sebe dokáže spoznať a naštartovať príslušné preven-

tívne stratégie. V ideálnom prípade však pracovník nemá čakať na 

prvé príznaky vyhorenia. Mal by sa permanentne starať o seba tak, 

aby psychickému vyhoreniu a vyčerpaniu účinne predchádzal. Sa-

mozrejme, že môžu sa vyskytnúť situácie, keď napriek prevencii 

dôjde k vzniku vyhorenia, avšak to neznamená, že sa má na pre-

venciu zanevrieť.  

     Vo všeobecnosti základom prevencie na strane jednotlivca je 

starostlivosť o správnu životosprávu, duševnú hygienu, a zachova-

nie rovnováhy vo svojom živote s cieľom dosiahnutia čo najvyššej 

možnej kvality života, ktorá smeruje k celkovej spokojnosti 

a subjektívnej pohode. Subjektívna pohoda v sebe zahrňuje dušev-

nú, telesnú, sociálnu aj spirituálnu pohodu.17 Integrálnou súčasťou 

dosahovania rovnováhy a pohody môže byť preto aj spiritualita 

jednotlivca. Z uvedeného dôvodu netreba zabúdať aj na duchovnú 

stránku kvality života pri predchádzaní nežiaducich javov, ako je 

vyhorenie.  

                                                 
17 KEBZA, V.: Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Akademia 2005. 
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     Základom starostlivosti o seba, o svoje celkové zdravie 

a optimálny spôsob života je aj dostatočné sebapoznanie, seba-

hodnotenie, snaha o sebauplatnenie v živote a práca na kultivácii 

svojej osobnosti. Aj v tejto oblasti môže byť nápomocná subjektív-

ne prežívaná spiritualita, pretože prehlbuje vzťah človeka k sebe 

samému, prispieva k sebapoznaniu a rozvoju osobnosti.  

     Komunikačné zručnosti predstavujú kľúčovú výbavu sociálneho 

pracovníka, ktorých efektívne zvládnutie je zárukou redukcie záťa-

žových situácií pri práci s klientmi či spolupracovníkmi. Ide najmä 

o schopnosť asertívnej, empatickej a podporujúcej komunikácie. 

Dôležitou súčasťou prevencie je aj efektívny time- a stres-

manažment, schopnosť cieľavedomého riešenia problémov 

a ťažkostí, ako aj uplatňovanie relaxačných či autoregulačných 

techník a cvičení. Nemenej dôležitou súčasťou prevencie je aj plá-

novanie krátkodobých a dlhodobých životných cieľov s ohľadom 

na pravidelné prehodnotenie svojho života, najmä z hľadiska 

zmysluplnosti a hodnoty svojich aktivít. Uviesť do súladu von-

kajšie aktivity so svojím vnútrom je tiež prejavom duchovnosti 

v živote človeka. 

     Medzi všeobecné protektívne faktory vo vzťahu k vyhoreniu 

patrí:18  

                                                 
18 KEBZA, V. – ŠOLCOVÁ, I.: Syndrom vyhoření. Praha: Státní zdravotní ústav 
2003. 
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• správanie typu B s dostatočnou asertivitou, 

• schopnosť či umenie relaxácie, 

• vhodný time-management s dôrazom na prevenciu pre-

žívania časového tlaku, 

• autonómia na pracovisku, premenlivá, pestrá práca, 

• odolnosť (resiliencia) v zmysle „hardiness“, či zmyslu 

pre koherenciu (sense of coherence), 

• pocit dostatku schopností zvládať náročné situácie (per-

sonal competence), ako aj viera vo vlastné schopnosti – 

schopnosť sebauplatnenia (self-efficiacy), 

• percipovaná kontrola (perceived control),  

• interná lokalizácia kontroly,  

• dispozičný optimizmus, 

• schopnosť zaujatia pre vec, pre určitú činnosť (flow),  

• sociálna opora (social support), v prípade vyhorenia sa 

javí ako najefektívnejšia opora spolupracovníkov 

v podobnom zaradení (peer-support), 

• pocit adekvátneho spoločenského a ekonomického 

hodnotenia a uznania, 

• pocit subjektívnej pohody (well-being) zahrňujúci ži-

votnú spokojnosť, pozitívne emócie a šťastie.    

     Uvedené charakteristiky sú ideálne, avšak nie sú dosiahnuteľné 

úplne a natrvalo, keďže človek nie je schopný celkovej a okamžitej 
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premeny, rovnako nie je možné mať stále všetky vonkajšie faktory 

pod kontrolou. Môžu však slúžiť ako zdroj inšpirácie, na čo sa za-

merať v snahe predísť vyhoreniu, ako aj pri hľadaní vhodných spô-

sobov ich dosiahnutia.  

     Ch. Maslach a Goldberg19 do oblasti prevencie vyhorenia za-

meranej na jednotlivca radia aktivity ovplyvňujúce vzťah človeka 

k práci a stratégie na posilnenie vnútorných zdrojov jednotlivca 

s cieľom zvýšenia odolnosti proti pracovnej záťaži. Autorky pou-

kazujú na nasledujúce oblasti, prostredníctvom ktorých môže byť 

vzťah človeka k práci pozitívne ovplyvnený: 

• zmena prístupu k práci – prestávky počas práce, zachovanie 

rovnováhy medzi prácou a ostatnými aktivitami, 

• nácvik zručností zameraných na zvládanie stresu a záťaže, 

• využitie sociálnej opory v okolí jednotlivca. 

Medzi stratégie na posilnenie vnútorných zdrojov jednotlivca 

patria: 

• nácvik relaxácie, 

• zmena životného štýlu, 

• zlepšenie zdravia, 

• sebapoznanie a pod. 

                                                 
19 MASLACH, CH. – GOLDBERG, J.: Prevention of burnout: New perspecti-
ves. In Applied & Preventive Psychology. 1998. 
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     Z hľadiska vonkajšieho prostredia, môžu byť faktorom predchá-

dzania vyhorenia sociálnych pracovníkov predovšetkým vzťahy 

s užším a širším sociálnym prostredím. Medzi externé zdroje pre-

vencie vyhorenia patria rôzne formy sociálnej opory, ďalej rozlič-

né druhy výcvikových aktivít, ako je supervízia, teambuilding 

a podobne, ako aj prevencia vyhorenia zo strany organizácie, kde je 

pracovník zamestnaný.  

     Sociálna integrácia človeka do sociálnej štruktúry je významnou 

determinantou psychickej pohody.20 Prostredníctvom sociálnych 

väzieb k druhým osobám, skupinám a širšej spoločnosti je človeku 

prístupná sociálna opora, tzn. sociálny fond, z ktorého je možné 

čerpať v prípade potreby. Ide tu o systém sociálnych vzťahov, pro-

stredníctvom ktorého sa človeku dostáva pomoc pri snahe vyhovieť 

nárokom rôznych situácií a dosiahnuť svoj cieľ. Sociálna opora 

môže byť poskytnutá na základe dobrých medziľudských vzťahov 

s blízkymi ľuďmi, predovšetkým z okruhu rodiny, priateľov, suse-

dov, spolupracovníkov a známych atď.  

     Ďalšiu z možností, ako sa efektívne brániť vzniku vyhorenia 

u pomáhajúcich profesionálov, predstavujú rozmanité výcvikové 

aktivity. Patrí sem predovšetkým supervízny výcvik a ďalšie tré-

ningy, či kurzy, zamerané na rozvoj sociálnych spôsobilostí, rozvoj 

                                                 
20 KEBZA, V.: Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Akademia 2005. 
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tímovej spolupráce, rôzne psychoterapeutické a socioterapeutické 

výcviky a pod. 

     Prevencia vyhorenia zo strany organizácie je taktiež význam-

nou súčasťou preventívnych stratégií. Vyhorenie pracovníkov má 

viaceré nežiaduce dôsledky vzhľadom na to, že sa premieta do po-

stojov a spôsobov správania súvisiacich s výkonom pracovnej čin-

nosti, ako sú napr. absencie v zamestnaní, zmena zamestnania, zní-

žené pracovné úsilie, znížená pracovná spokojnosť, nedostatočné 

poskytovanie služby, nekvalitný výkon práce atď. Z uvedeného 

dôvodu vyhorenie je nežiaduce nielen pre samotného pracovníka, 

ale aj pre klientov, z hľadiska kvality poskytovanej služby, aj 

z pohľadu spolupracovníkov a v neposlednom rade má aj ekono-

mické dôsledky. Je preto aj v záujme zamestnávateľa, aby sa pre-

venciou vyhorenia svojich zamestnancov zaoberal.21  

      Na strane zamestnávateľa môžu byť prospešné zmeny                

v organizácii práce a pracovných podmienok, organizačnej kultúry, 

ďalšie vzdelávanie pracovníkov, podpora osobnostného rozvoja, 

pracovné poradenstvo, optimalizácia pracovného uplatnenia, vý-

cvik v potrebných profesionálnych schopnostiach, rozvoj tímovej 

spolupráce, tvorivé riešenie konfliktov, rôzne kondičné programy, 

                                                 
21 KEBZA, V. – ŠOLCOVÁ, I.: Syndrom vyhoření. Praha: Státní zdravotní ústav 
2003. 
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zabezpečenie supervízie a ďalšie.22 Využitie spirituality je možné 

a navyše aj úspešné aj v tomto kontexte, ako o tom svedčia empi-

rické výskumy.23 

     Ch. Maslach, W. B. Schaufeli, a M. P. Leiter,24 poukazujú na 

dôležitosť zmien v praxi manažmentu rovnako ako na význam 

edukácie pracovníkov. Zmeny v organizácii by sa následne mali 

týkať kritického zhodnotenia šiestich kľúčových oblastí, ako sme to 

spomínali vyššie – pracovnej preťaženosti, nedostatku kontroly, 

nedostatočnej odmeny, nespravodlivosti, konfliktov hodnôt             

a konfliktov medzi spolupracovníkmi a ich žiaducich premien či 

prispôsobeniu k potrebám pracovníkov tak, aby k vyhoreniu nedo-

chádzalo.  

Záver 

     Na základe uvedených prístupov a možností prevencie vyhore-

nia môžeme skonštatovať, že rovnako individuálne, ako aj externé 

stratégie prevencie vyhorenia majú veľký význam práve tak ako 
                                                 
22 MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociálni práce. Praha: Portál 2003.; 
KEBZA, V. – ŠOLCOVÁ, I.: Syndrom vyhoření. Praha : Státní zdravotní ústav 
2003.; ČECHOVÁ, J.: Determinanty kvality a účinnosti práce sociálneho pra-
covníka. In TOKÁROVÁ, A. et al.: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie 
a metodiky sociálnej práce. Prešov: Akcent Print 2003.  
23 ASHMOS, D. P. – DUCHON, D.: Spirituality at work: A conceptualization 
and measure. In Journal of Management Inquiry. 2009.; KOMALA, K. – 
GANESH, L. S.: Individual Spirituality at Work and Its Relationship With Job 
Satisfaction and Burnout: An Exploratory Study Among Healthcare Professio-
nals. In The Business Review. 2007. 
24 MASLACH, CH. – SCHAUFELI, W. B. – LEITER, M. P.: Job burnout. In 
Annual Review of Psychology. 2001. 



 
 

 
 
 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 3                   2016               

 
203 

 

stratégie na strane organizácie. Ideálne však je, ak sa uvedené stra-

tégie dopĺňajú. Aktuálne výskumné zistenia poukazujú aj na dôleži-

tosť integrácie duchovných hodnôt a princípov do všetkých uvede-

ných oblastí prevencie, na ich pozitívny potenciál slúžiaci v pro-

spech samotného pracovníka, jeho rodiny, spolupracovníkov, klien-

tov a celú organizáciu ako celok. 
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Využitie logoterapie v oblasti  

náhradnej rodinnej starostlivosti 
Stanislava Hulinová – Eva Žiaková  

 

Úvod 

     Stať sa náhradným rodičom nie je jednoduchou cestou 

k rodičovstvu. Lemuje ju mnoho pochybností, nejasností, obáv. 

Práve preto je dôležité, aby budúcim náhradným rodičom bola dos-

tatočne poskytnutá odborná pomoc, podpora, usmernenie a ucelený 

vhľad do problematiky. Jednou z možností, ako zefektívniť túto 

prípravu, je návrh na začlenenie logoterapeutického prístupu 

do procesu osvojenia dieťaťa.  

• Problematika osvojenia dieťaťa 

Osvojením dieťaťa v našej krajine sa dieťa neodvolateľne          

a natrvalo stáva členom adoptívnej rodiny, ale úspech závisí na 

prijatí týchto právnych vzťahov, čo sa odráža v psychickej integrá-

cii dieťaťa do adoptívnej rodiny a prejavuje sa v odmeňovaní vzťa-

hov medzi rodičom a dieťaťom, vzájomnými pocitmi spolupatrič-

nosti a subjektívnym pocitom trvalosti. Kľúčovou úlohou adoptív-

nych rodičov a dieťaťa je práve rodinná integrácia. Deti, u ktorých 

proces integrácie prebieha hladko, sú najčastejšie tie, ktoré sú 

umiestnené v ranom veku a nie sú poznačené negatívnou skúsenos-

ťou s predošlým umiestnením; vytváranie nových príležitostí môže 
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byť oveľa vyššie u detí, ktoré zakúsili nepriaznivé prostredie (napr. 

deti odobraté biologickým rodičom z dôvodu obáv o zneužívanie 

a zanedbávanie dieťaťa), alebo majú negatívnu skúsenosť z  ústav-

nej starostlivosti v inej krajine (Dozier – Rutter, 2008). Pre deti, 

ktoré sú osvojené vo vyššom veku, je náročnejšie zvyknúť si 

v novej rodine, a preto je dôležité, aby sa tak ako rodičia, tak aj 

dieťa snažili vzájomne sa spoznať, a tak vytvárať spoločné životné 

prostredie (Thomas, et.al., 1999). V adoptívnej rodine vzniká po-

treba rozlišovať adoptívnu rodinu od biologickej v zmysle zvládnuť 

pocity dieťaťa vo vzťahu k biologickej rodine, nájsť zmysel 

v adoptívnej rodine, neklásť si otázku „prečo“. Brodzinsky (2005) 

tvrdí, že adopcia je pre osvojené deti veľmi stresujúca 

a ambivalentné pocity sa môžu objaviť, akonáhle je dieťa dosť sta-

ré na to, aby pochopilo dôsledky osvojenia, ako napríklad, že nie-

lenže získal rodinu, ale aj stratil, že sa líši od väčšiny svojich ro-

vesníkov a že medzi ním a jeho adoptívnymi rodičmi nie je biolo-

gické puto. Úlohou adoptívneho rodiča je pomôcť dieťaťu vyjadriť 

a pomenovať svoje pocity týkajúce sa osvojenia, ktoré on by už 

mal mať zvládnuté. Rodičovská otvorenosť by mala pozitívne pô-

sobiť na emocionálny a behaviorálny vývoj dieťaťa, zvýšenie seba-

vedomia a rozvoj identity dieťaťa.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740911004233
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740911004233
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• Jedinečnosť logoterapeutického prístupu 

Jedinečnosť logoterapie neplynie z psychologických stratégií 

alebo techník, ale zo schopnosti logoterapie prispôsobiť sa potre-

bám každého jednotlivca. To vyžaduje, aby terapeut bol schopný 

improvizovať v konkrétnych situáciách, pričom bude dohliadať na 

jedinečnú celistvosť individuálneho klienta (Lukasová –  Hirsch, 

2003). 

Nemecká psychoterapeutka Lukasová (in Fabry – Lukasová, 

1995) si všimla, že ak chce rešpektovať individualitu svojich klien-

tov, ich jedinečné situácie, potom namiesto toho, aby nasledovala 

špecifické predpisy, musela počúvať svojich klientov: „... otvorila 

som uši jednoduchým výrazom svojich klientov, vyhľadala som 

melódie ich hlasov a hľadala som... stopy po zmysle...“. Lukasová 

(1997) sa využívaním logoterapeutických techník zaoberá vý-

chovným, osobným a rodinným poradenstvom. Autorka chápe 

logoterapiu vo výchove ako uhol pohľadu, ktorý je nasmerovaný 

na prevzatie zodpovednosti za svoj život a svoje konanie a nega-

tívne sa stavia k myšlienke všetko dovoliť a podporovať vybitie 

afektov. Vedie k poučeniu, ako výchovou nadobudnúť sebavý-

chovu. Podstatou využitia logoterapie vo výchove je definovať 

problém. Úlohou sociálneho poradcu je poukázať klientovi, že je 

jedinečný a jeho okolie ho potrebuje. Uvedomenie si vlastnej 

hodnoty je základom pre zdravý a spokojný život. Ak bude klient 
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schopný nasmerovať svoj život na druhých, jeho život nadobudne 

zmysluplnejší rozmer. 

Medzi kompetencie sociálneho pracovníka patri aj spolupráca, 

poradenstvo a stretávanie sa s rodinami, ktoré sa pripravujú na 

osvojenie dieťaťa, alebo si dieťa už adoptovali. Logoterapeutický 

prístup sa dá využiť aj v práci sociálneho pracovníka pracujúceho 

v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. V interakcii so žiada-

teľmi dominuje oblasť sebareflexie, motivácie, sebaakceptácie 

a akceptácie iných či spôsob spracovávania reality, hlavne pokiaľ 

ona sama spôsobuje záťaž. Pre žiadateľov i pre ďalší vývoj vzťa-

hu medzi nimi a personálom pomáhajúcich profesií je veľmi dôle-

žité minimalizovať pocit, že sú objektmi pozorovania 

a hodnotenia, v prospech pocitu, že môžu byť aktívnymi subjek-

tmi interakcie, ktorí ju ovplyvňujú, ale môžu z nej aj niečo načer-

pať. Logoterapeutický prístup k človeku odmieta predstavu 

o sebectve ako základnej motivácii človeka. Tento prístup však 

akcentuje obraz človeka, ktorého najvyššou potrebou je potreba 

pochopiť zmysel. Ak je zmysel odcudzený a chýba jeho pochope-

nie, človek nedokáže vedome utvárať svoj vlastný život. Jeho 

duchovný potenciál zostáva nevyužitý, čo vedie k rôznym poru-

chám a môže byť častým zdrojom neurotizácie osobnosti. Naprí-

klad ak si jednotlivec alebo manželia chcú osvojiť dieťa, toto roz-

hodnutie im prináša množstvo odriekaní a prekonania sa (musia 
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podstúpiť široké spektrum vyšetrení...), ktoré sa môže javiť pri 

záverečnej bilancii ako zbytočné, nezmyselné a neefektívne 

(Grznárová, 2000). 

3 Poradenstvo zamerané na zmysel (MCC meaning – centered 

counseling) 

Na zmysel orientovaný prístup je zakorenený v zásadách 

logoterapie V. E. Frankla (in Halama, 2007), ktorý rozširuje 

klasickú logoterapiu a integruje sa v rôznych oblastiach psy-

choterapie, ako napríklad v existenciálnej, humanistickej, kogni-

tívno-behaviorálnej terapii a pod. Wong (in Halama, 2007) 

hovorí, že poradenstvo orientované na zmysel je konceptuálny 

model, ktorý zdôrazňuje prvenstvo zmyslu života v procese adap-

tácie a osobného rastu. Poradenstvo zamerané na zmysel vychá-

dza z toho, že osobný rast sa dosiahne vtedy, ak človek nájde 

zmysel v situácii, v ktorej sa nachádza, aj keď ide o utrpenie. 

Účinok MCC zabezpečuje to, že zmysel sa považuje za jadro kon-

štrukcie. MCC zahŕňa kultúrne, spirituálne otázky a závery pozi-

tívnej psychológie, pretože zmysel je individuálne chápaný, ale 

sociálne a kultúrne postavený. MCC čerpá z jedinečnej ľudskej 

schopnosti hľadať a vytvárať zmysel napriek nepriaznivým život-

ným situáciám. Tento model je vo svojej podstate technicky integ-

račný, pretože zmysel nevyhnutne v sebe zahŕňa kognitívne, be-

haviorálne, motivačné, afektívne, naratívne a kultúrne komponen-
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ty. Stručne povedané, MCC vybavuje sociálnych pracovníkov, 

psychológov, terapeutov základnými princípmi a zručnosťami 

motivovať a posilňovať klientov zvládnuť záťažovú životnú situá-

ciu a poskytnúť im nástroje na obnovenie ich životného poslania. 

Niektoré súčasné štúdie sa zaoberali skúmaním zmyslu života 

v skupinovej terapii, v ktorých sa potvrdila dôležitá úloha spolo-

čenstva pri hľadaní zmyslu. Na zmysel orientovaná intervencia 

vychádza z Folkmanovej teórie vytvárania zmyslu ako stratégie 

zvládania (coping strategy). Respondentov tvorili pacienti 

s rakovinou prsníka a hrubého čreva, ktorí sa zúčastnili 4 sedení 

orientovaných na hľadanie zmyslu. Výskum preukázal, že 

u respondentov sa prejavili významné zmeny v optimizme, seba-

vedomí a sebaúčinnosti (Breitbart, et al. 2010). Ak 

v psychoterapeutickej skupine orientovanej na zmysel zameníme 

pacientov za náhradných rodičov a problematiku ochorenia za 

problémy vo výchove, je možné, že sila skupiny bude rovnako 

pozitívne vplývať na životnú zmysluplnosť jej členov, ako               

v prípade zrealizovaných výskumov. 

•  Logoterapia v príprave náhradných rodičov 

Na Slovensku poskytujú prípravu a ďalšie vzdelávanie profesio-

nálnych rodičov príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 

alebo akreditované subjekty z neziskového sektora. V súčasnosti 
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majú akreditáciu tieto neziskové organizácie: Úsmev ako dar, Ná-

vrat a Miesto pod slnkom. 

Výcvikový program PRIDE sa vyvinul z dlhoročného projektu 

iniciovaného štátnymi i neštátnymi subjektmi venujúcimi sa otáz-

kam starostlivosti o deti v štáte v Illinois v USA. Spoločnosť pria-

teľov detí z detských domovov Úsmev ako dar tento program prija-

la a aplikuje ho pri starostlivosti o dieťa a jeho rodinu od roku 2002 

(www.usmev.sk). 

Ako model v praxi, PRIDE poskytuje štandardizovaný, 

konzistentný, štruktúrovaný rámec na nábor, prípravu a výber 

rodín, ktorým zabezpečuje školenia, trvalý profesionálny rozvoj 

a sprevádzanie dieťaťa a jeho rodiny (náhradnej i biologickej) 

v záujme naplnenia jeho potrieb. Program PRIDE má tri hlavné 

komponenty a 14 krokov alebo aktivít, ktoré vychádzajú z týchto 

komponentov. Tento program využíva viac ako 30 štátov na celom 

svete (www.cwla.org). Tento výcvik sa na Slovensku poskytuje 

predovšetkým pre potenciálnych náhradných rodičov, profesionál-

nych rodičov, ale aj odborníkov či dobrovoľníkov, ktorí pracujú 

v oblasti náhradnej starostlivosti. Cieľom programu PRIDE je pre-

dovšetkým: uspokojiť a naplniť všetky vývinové i špecifické potre-

by detí umiestnených v náhradných rodinách; posilniť a podporiť 

všetky rodiny okolo dieťaťa – biologickú, širšiu i náhradnú; zvýšiť 

kvalitu náhradnej rodinnej starostlivosti prostredníctvom efektív-
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neho náboru, prípravy a tréningu, vzájomného hodnotiaceho proce-

su a sústavného rozvoja zručností náhradných rodičov 

(www.usmev.sk). 

Program PRIDE je založený na špecifických zručnostiach nevy-

hnutných pre úspešné vykonávanie úloh náhradnej starostlivosti. 

Dali by sa rozdeliť do 5 kategórií:  

• ochrana a výživa dieťaťa, 

• naplnenie vývinových potrieb a rozpoznanie vývi-

nových oneskorení dieťaťa (v oblasti zdravia, sebave-

domia, sociálnych spôsobilostí, kultúrnej a sexuálnej 

identity...), 

• podpora vzťahu dieťaťa  s jeho biologickou rodinou, 

• podpora stálosti dieťaťa a vytvorenie bezpečných trva-

lých, celoživotných vzťahov, 

• práca v profesionálnom tíme (www.cwla.org). 

Ak človek chce, aby sa jeho život stal plnohodnotným, musí 

mať zmysel, musí byť nasmerovaný na cieľ, ktorý chce dosiahnuť. 

Franklova (1997) „vôľa k zmyslu“, teda ľudská túžba nájsť v živote 

nejaký zmysel, je ústredným motívom človeka. Ak táto túžba člo-

veka nie je naplnená, jeho život smeruje k existenciálnemu vákuu 

resp. nedostatku zmyslu, ktoré môže spôsobiť vznik psychickej 

patológie, predovšetkým depresie a noogénej neurózy.  
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     Vlastnosťou potreby zmyslu života je charakter rastovej 

a rozvíjajúcej potreby v protiklade voči kompenzačnej 

a deficientnej povahe potreby, teda orientácia človeka na rast, roz-

voj a prekročenie seba samého. Dôležitosť potreby zmyslu života 

tiež spočíva v odlišnosti od biologických potrieb. Kým uspokojo-

vanie biologických potrieb je nutné na prežitie človeka, neuspoko-

jenie potreby zmyslu života vedie k deštrukcii človeka nepriamo 

(Halama, 2007). 

 Človek bez zmyslu života nezomrie, avšak tým, že často neve-

dia, čo si počať so svojím životom sa stávajú príťažou nielen pre 

svoje okolie, ale tiež pre celú spoločnosť. Realita poukazuje na to, 

že veľakrát ide práve o ľudí, ktorí prežili svoj život v detských do-

movoch. Jednou z možností ako bojovať s týmto problémom, je 

zahrnutie potreby zmyslu života do procesu osvojenia dieťaťa. 

     Návrhom je zaradenie potreby zmyslu života do výcvikového 

programu PRIDE, kde by sa mohla potreba zmyslu zaradiť medzi      

5 hlavných kategórií špecifických zručností vykonávania náhradnej 

starostlivosti. Ďalšou v poradí 6. kategóriou by mohlo byť: podpora 

naplnenia potreby zmyslu života prostredníctvom logoterapeutic-

kých techník. Zakomponovanie potreby zmyslu života do prípravy 

náhradných rodičov  v tejto oblasti bude nútiť aj ich samých za-

mýšľať sa nad zmyslom života a hodnotami, ktoré vyznávajú 

a ktoré chcú odovzdávať ďalším generáciám. Ako píše Frankl 
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(1995): „Zmysel nemôže byť daný, ale musí byť nájdený.“ Inter-

vencia sociálneho pracovníka je preto zameraná na možnosť na-

smerovania najprv náhradného rodiča a potom dieťaťa k zmyslu.  

3. Projekt výskumu 

Výskumný cieľ 

     Hlavným cieľom bude prostredníctvom kvalitatívneho výskumu 

zistiť zmysel života náhradných rodičov na vypracovanie logotera-

peutického postupu, ktorý bude slúžiť pre sociálnych pracovníkov 

pracujúcich v procese osvojenia dieťaťa. 

Typ výskumu  

kvalitatívny: Narrative approach (naratívne interview), obsahová  

analýza 

 Výber výskumnej vzorky 

Výskumnú vzorku budú tvoriť 6 rodičia, ktorí majú osvojené dieťa 

minimálne jeden rok a prešli výcvikovým programom PRIDE pro-

stredníctvom neziskovej organizácie Úsmev ako Dar. 

 Predpokladaný prínos výskumu 

Cieľom tohto výskumu bude získanie hlbších informácií 

o zmysluplnosti resp. bezzmyselnosti, cieľoch a spokojnosti života 

v rodinách, ktoré majú osvojené dieťa na vypracovanie logoterape-

utického postupu, ktorý bude slúžiť sociálnym pracovníkom pracu-

júcim v tejto oblasti. 
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Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy Vega       

č. 1/0282/12 s názvom: Interdisciplinárna analýza zmyslu života      

a jeho komponentov v sociálne významných skupinách adolescen-

tov z hľadiska jeho formovania a možnej intervencie. 
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Kyberprostor a virtuální identita – podmínky  

kyberšikany 
Michal Panáček 

 

• Úvod 

Doba posledních několika desítek let je charakteristická prud-

kým rozvojem moderních informačních a komunikačních techno-

logií, které ovlivňují život každého jedince, především děti a do-

spívající. Moderní informační a komunikační technologie však ne-

přinášejí pouze pozitivní jevy, jako je usnadnění komunikace, 

zajištění velkého objemu informací v krátkém čase, přenos množ-

ství informací během okamžiku apod., ale přináší s sebou také ne-

gativní psychosociální důsledky, mezi které můžeme řadit projevy 

kybernetického násilí (např. pronásledování, obtěžování 

prostřednictvím prostředků informačních a komunikačních techno-

logií, kyberšikanu), změny v prožívání a neschopnost odlišovat svět 

reálný od virtuálního, změny osobnosti jedince, nerespektování 

osobního soukromí atd. 

• Pojetí kyberšikany 

Kyberšikana je negativní jev, spadající pod sociálně patologic-

ké chování, který je šířen prostřednictvím informačních a komuni-

kačních technologií (ICT – Information and Communication Tech-

nology). K šíření kyberšikany a dalších jevů v kyberprostoru 



 
 

 
 
 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 3                   2016               

 
222 

 

přispívá také dostupnost a vybavenost ICT. Právě snižující se cena 

a vysoký výskyt informačních a komunikačních technologií mezi 

dětmi a dospívajícími měl za následek vznik a rozšíření tohoto pro-

jevu sociálně patologického chování především mezi dospívajícími, 

pro které je vlastnictví těch nejmodernějších a nejlépe vybavených 

nových médií (např. mobilní telefony, tablety, notebooky) značkou 

společenského statusu. S novými médii se dospívající setkávají 

dnes již běžně v rámci vzdělávání, ve svých domácnostech, 

u známých a kamarádů. Dospívající bývají novými médii pohlceni, 

často přesouvají své zájmy do kyberprostoru, a tak postupně do-

chází k útlumu mezilidských kontaktů v reálném světe. 

Kyberprostor bez hranic a jeho technologie, jako je internet, 

mobilní telefony, sociální sítě, emaily, umožňují nejenom dospíva-

jícím rychlou a snadnou komunikaci. Spolu s akceptací nových 

způsobů komunikace a získávání informací se objevilo také nové 

nebezpečí pro dospívající – kyberšikana (Stauffer – Heath, Coyne – 

Ferrin, 2012). „Kyberšikana probíhá v digitálním světě bez uzavře-

ných hranic, ve kterém adolescent může využívat celou řadu tech-

nologií (email, mobilní telefon, komunikátory, osobní blogy a we-

bové stránky, chat) pro kyberšikanu druhého“ (Panáček, 2012, 

s. 48). 
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Za kyberšikanu můžeme považovat především zasílání SMS                

a MMS zpráv s obsahem, který útočí na oběť, zesměšňuje ji, uráží 

ji, případně jí vyhrožuje a vyvolává u ní pocity méněcennosti, 

ohrožení, hnusu. Dalšími projevy kyberšikany jsou diskuse na dis-

kusních fórech nebo blozích vedené opět s cílem ublížit oběti, 

zesměšnit ji, ponížit, případně ji vyloučit z virtuální komunity             

(s přesahem do reálného světa s cílem zdiskreditovat oběť v jejích 

sociálních skupinách, případně ji z těchto skupin vyloučit). Speci-

fickou formou kyberšikany je zneužití fotografií, video a audio 

záznamů oběti, které agresor upravuje do podoby zesměšňující, 

vyjadřující nepravdivé aktivity oběti případně zkreslující její sexu-

ální orientaci. Kyberšikana jako projev sociální deviace je charak-

teristická také spojením se sociálními sítěmi, jako je Facebook, 

Libimseti, MySpace apod. Na těchto sociálních sítích je agresorem 

vytvořen profil se jménem nebo přezdívkou oběti, s její fotografií 

a záměrně mylně uváděnými informacemi např. o zálibách, čin-

nostech, sexuální orientaci anebo o cílech aktivit na sociální síti 

(např. u dívek často zneužívaná informace o nabízení sexuálního 

styku). 

Někteří autoři považují za kyberšikanu také projevy kyberne-

tické kriminality (respektive kybernetického násilí). Nejčastěji 

skloňovanými pojmy jsou nevyžádaná sdělení (spamy, hoax – pop-

lašné zprávy), obtěžování se sexuálním podtextem (harassment), 
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pronásledování (cyberstalking), „veselé fackování“ (happy slapping 

– natáčení oběti v okamžicích, kdy je zesměšňována), změna iden-

tity za účelem sjednání si osobní schůzky vedoucí k obtěžování 

(cybergrooming) a další. 

Tyto projevy však neexistují samostatně, odděleně od dalšího 

dění. Jsou specificky navázány na kybernetický prostor (kyberpros-

tor), ve kterém se vyskytují a kterým jsou šířeny. Za těmito projevy 

také stojí konkrétní člověk, který vystupuje pod určitou virtuální 

identitou, která mu umožňuje přístup do kyberprostoru.  

• Kybernetický prostor (virtuální realita) 

Kybernetický prostor (z anglického cyberspace) představuje 

prostor tvořený informačními a komunikačními technologiemi 

(vzájemně propojenými počítači, internetem, mobilními sítěmi 

atp.), které umožňují vzájemnou komunikaci a sdílení informací. 

Kybernetický prostor poskytuje virtuální komunikační prostředí pro 

živé jedince a vytváří tzv. „iluzi neviditelnosti“, protože je bez tvá-

ře (Suler, 2004; in Mason, 2008). Kybernetický prostor můžeme 

označit také za sociální prostor (social space), který je vytvořen na 

základě organizovanosti určité skupiny lidí (tvůrců kyberprostoru) 

a je odrazem vnímání kyberprostoru a sociální konstrukce (Jando-

urek, 2001). 
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Nejspíše prvním autorem, který použil pojem kyberprostor, je 

W. Gibson. W. Gibson pojímá kybernetický prostor jako určitou 

„konsensuální halucinaci“ (Robins, 2003, s. 1). Konsensuální halu-

cinace přináší uživateli kyberprostoru představu budoucnosti, která 

je diametrálně odlišná od současnosti, stejně jako přináší představu 

nového prostoru nebo nové skutečnosti, které se odchylují od sou-

časného světa a jsou pro mnohé jedince zajímavější a poutavější 

než skutečný svět a skutečnost (Robins, 2003). Kyberprostor se 

svými prostředky získává také vyšší vliv na socializaci dospívající-

ho, a to díky jeho lákavosti a poutavosti. Prvky socializace se 

přemisťují z reálného světa do světa virtuálního a přináší s sebou 

určité výhody, ale také rizika, mezi něž můžeme řadit i kyberšikanu 

(Dooley et al., 2010). 

Kyberprostor charakteristický jako určitá virtuální realita vy-

tváří iluzi skutečného světa prostřednictvím moderních technologií. 

Virtuální realita je to, co se odehrává v kyberprostoru, ať už je to 

komunikace, zobrazování vizuálních materiálů nebo virtuální 

prostředí. Virtuální realita je využívána v rámci různých odvětví 

např. ve vojenství při imaginárním nácviku boje, v lékařství při 

nácviku složitých operací, jejichž nácvik v realitě by mohl ohrozit 

zdraví pacienta, v mediálním průmyslu pro reklamy, v herním 

průmyslu pro tvorbu fiktivního prostředí počítačových her. Za vir-

tuální svět (virtuální realitu) můžeme považovat také svět sociál-
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ních sítí, který je specifickým sociálním prostředím s vlastními 

normami, hodnotami, komunikačním systémem a dalšími specific-

kými charakteristikami sociální skupiny. V rámci sociálních sítí má 

uživatel možnost vytvořit si svou virtuální identitu, do které promí-

tá ve většině případů své pozitivní vlastnosti, schopnosti a doved-

nosti a také takové normy a hodnoty, které jsou vyžadované spo-

lečností, i přes to, že v reálném světě (z anglického realspace) dané 

normy nesplňuje, nebo je překračuje a je za toto překročení per-

zekuován nebo vyčleněn ze společnosti. 

Virtuální realita je tedy imaginární prostor/prostředí, který je-

dinci umožňuje integraci do tohoto určitým způsobem simulované-

ho prostředí. Technologie, které se podílejí na tvorbě virtuální rea-

lity, vytváří nápodobu skutečného světa, či vytvářejí úplně nový 

(virtuální) svět. 

• Virtuální identita  

• – transformace reálného Já na virtuální Já 

Proto, aby reálný jedinec mohl vstupovat do virtuální reality 

(do kyberprostoru), je nutné, aby si vytvořil určitou virtuální identi-

tu. Virtuální identita je více méně obraz skutečného, reálného 

člověka. Tato virtuální identita (ať už na sociálních sítích, v online 

hře ve formě imaginární postavy, či obecně v kyberprostoru) 

umožňuje účast na virtuální realitě, snadněji navazovat sociální 

vztahy s ostatními imaginárními jedinci ve virtuálním světě. Důle-
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žité je, že za každou virtuální identitou se skrývá reálný člověk se 

svými osobnostními dispozicemi, normami, hodnotami, schopno-

stmi, dovednostmi, pozitivními i negativními vlastnostmi, které je 

možné nezobrazovat ve virtuální realitě. 

Možnost vytvořit si virtuální identitu byla v minulosti vysoce 

hodnocena, a to především díky její „nevizuální kvalitě“. Nevizuál-

ní kvalita se týká schopnosti redefinovat skutečná Já člověka ve 

virtuální Já (Giles, 2012).  

V rámci vytvoření virtuální identity (virtuálního Já) jde                  

o potlačení vlastního reálného Já v reálném světě a vytvoření si 

optimálního či přeceňovaného Já ve virtuálním světě. Toto virtuální 

Já může být částečným odrazem reálného Já obohaceného                   

o vlastnosti, schopnosti a dovednosti, které by jedinec chtěl nebo 

měl dle společnosti mít, a kterými by se chtěl vyznačovat. Tato 

transformace reálného Já do téměř dokonalého virtuálního Já 

umožňuje dospívajícím dosáhnout pozitivní odezvy v rámci sociál-

ní komunikace a případně také získat vyšší sociální status a pozici 

ve virtuální komunitě (ať už jde o komunitu sociálních sítí nebo 

online her). 

Na druhou stranu je možné uvažovat také o tom, že do vir-

tuálního Já jedinec promítne své niterné potřeby, potlačené vlast-

nosti a tužby. Primárně může jít o ty vlastnosti a projevy chování, 
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které nejsou akceptovány společností a díky tomu byly jedincem 

potlačeny. 

Reálné Já se vyvíjí v rámci socializace, v rámci sociální 

zkušenosti a sociální komunikace. Reálné Já můžeme rozlišit na 

vnitřní (subjektivní) Já, které je odpovědí organismu na postoje 

ostatních jedinců a na vnější (objektivní) Já, které je výsledkem 

akceptace a ztotožnění se s postoji druhých. Dospívající si utváří 

reálné Já na základě zpětné vazby a postojů ostatních členů sociální 

skupiny, jejíž je členem nebo také z obecných stanovisek, které 

prezentuje daná sociální skupina nebo společnost (Mead, 1934).         

G. H. Mead upozorňuje také na určité jednotné organizování jiných 

Já v rámci jedné osobnosti, které se realizují v kolektivních 

prostředích (např. také v rámci kyberprostoru – v sociálních sítí, 

online hrách apod.). Ono jednotné organizování jiných Já se proje-

vuje také ve virtuální identitě, kde dospívající vytvoří na základě 

předem organizované struktury své Já a pak jej modifikuje do po-

doby akceptované danou sociální skupinou (např. členy sociální 

sítě či online hry). Takto může vytvořit několik virtuálních Já 

(např. na sociálních sítích, v rámci několika online hrách apod.), 

které reprezentují různé postoje dospívajícího, jeho tužby a přání         

a jsou akceptované danou sociální skupinou.  

Na G. H. Meada navazuje s teorií role a tváře E. Goffman. Ten 

považuje roli člověka za vzorec verbálních a neverbálních projevů, 
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kterými vyjadřuje svůj názor a postoje k druhým a díky kterému se 

mu dostává zpětné vazby od ostatních členů společnosti.                    

E. Goffman nazval tuto perspektivu dramaturgickým přístupem. 

Popisuje život člověka ve společnosti druhých lidí jako určitou 

divadelní scénu, na které vstupují lidé do interakcí mezi sebou. 

Jelikož člověk zastává více rolí ve svém životě, můžeme uvažovat 

o mnoha scénách, na kterých vystupuje. Zastávání rolí v různých 

situacích má za cíl ovlivňovat pozitivně zpětnou vazbu od okolí           

a získat pozitivní odezvu. Můžeme také rozlišit dva typy scén. 

První scénou je scéna vlastní, na které lidé hrají své formální                 

a stabilizované role a pak scéna zákulisní, kde se lidé projevují ne-

formálně (Jandourek, 2003). Za tuto zákulisní scénu můžeme pova-

žovat i kyberprostor, ve kterém jsou jedinci zproštěni sociální kon-

troly. Roli zastává každý člověk, ať už v kontaktu tváří v tvář nebo 

v kontaktu zprostředkovaném informačními a komunikačními 

technologiemi ve virtuálním prostředí. V rámci zprostředkovaného 

kontaktu, především v kyberprostoru, je možné zaujímat i jiné role, 

než role běžné v reálném světě. Virtuální Já umožňuje působit 

v různých rolích také ve virtuálním prostoru a především umožňuje 

zastávat takové role, na které v reálném světě jedinec nedosahuje – 

např. v rámci online hry zvolí postavu, která je velmi silná a má 

vlastnosti bojovníka, i když autor této postavy je spíše subtilní, 

s nízkým sebevědomím, malou aktivitou a odvahou. 
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V rámci sociálních sítí se v poslední době střetáváme spíše 

s glorifikací skutečného Já než s úplně novým virtuálním Já, které 

se však i v současné době objevuje a to u jedinců marginalizova-

ných, sociálně vyloučených nebo s deviantním chováním. Tito je-

dinci chtějí své reálné Já skrýt před okolím. Anonymita internetu 

a možnost vytvoření virtuálního Já jim umožňuje dané deviantní 

chování dále provozovat. Glorifikované skutečné Já se vyznačuje 

umístěním některé reálné informace o jedinci na internet (sociální 

sítě, seznamky apod.) a pak umístění dalších informací, které dané-

ho jedince povýší nad ostatní, ať už jde o vlastnosti, schopnosti, 

dovednosti, vlastnictví nových médií nebo o vzhled (Giles, 2012). 

S pojetím osobnosti ve smyslu Já pracovali také představitelé 

symbolického interakcionismu, a to C. D. Cooley a G. H. Mead.          

C. D. Cooley považuje vlastní Já za určitou sumarizaci psychic-

kých reakcí na reakce a názory okolí na jedince. Druzí jedinci 

v reakci na dospívajícího předávají zpětnou vazbu a hodnocení jeho 

Já – tzv. metaforický pojem „zrcadlové Já“. Dále získává dospíva-

jící zpětnou vazbu z hodnocení své představy o sobě a také 

z vlastního pocitu Já (Cooley, 1902; in Drapela, 2003). Já (anglicky 

„I“) v pojetí G. H. Meada je pak jednou ze dvou složek Self. Já je 

označováno jako reaktivní složka, která odpovídá na stimuly vně-

jšího prostředí a to kreativně a tvořivě. Já je podle G. H. Meada 

tvořeno v rámci procesu socializace a sociálního učení, kdy se 
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člověk učí reagovat na podněty na základě sociální zkušenosti. 

Druhou složkou Self je pak „Me“, které považuje za určitý morální 

kodex nebo kód pro chování jedince na základě očekávání společ-

nosti. „Me“ tedy funguje jako norma sociální kontroly ovlivňující 

hranice v chování jedince. 

V případě, že jedinec není schopen své vlastní Já uplatnit 

v reálných společenských vztazích v rámci společnosti, má mož-

nost své Já prezentovat v kyberprostoru jako virtuální Já. Ky-

berprostor mu umožňuje Já idealizovat do podoby, která dodá je-

dinci sebedůvěru a odhodlání komunikovat s ostatními uživateli 

kyberprostoru. Pokud má dospívající oslabenou druhou složku Self 

(„Me“), pak může být potencionálním protagonistou kyberšikany. 

Míra sociální kontroly je u tohoto dospívajícího nízká a v důsledku 

toho pak může v kyberprostoru provozovat nebezpečnou virtuální 

komunikaci (sdělovat osobní informace apod.), sdílet intimní foto-

grafie nebo nechat volný průchod svým negativním a agresivním 

tendencím a chování (např. ve verbální rovině). 

Dospívající v rámci kyberprostoru a jeho anonymity získali 

prostor pro experimentování se svým Já – s vlastní identitou. 

Dospívající má možnost v rámci anonymního kyberprostoru vytvo-

řit mnoho identit, do kterých promítá vlastní Já, ideální Já či takové 

Já, které je konformní se společenskými normami nebo normami 

kyberprostoru. Tvorbou svých nových identit může řešit krizi iden-
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tity, se kterou se v období dospívání setkává. Kyberprostor umož-

ňuje vytvořit dospívajícímu online disociované skutečné Já, které je 

zbaveno sociální kontroly reálného světa. (Suler, 2004; Gross, 

2004; in Mason, 2008)  

Vytvoření virtuální identity můžeme pojit také se snahou osob 

stigmatizovaných získat alespoň část svého ztraceného sebevědomí 

zpět díky relativní anonymitě kyberprostoru. E. Goffman ve své 

knize Stigma (2003) uvažuje ve dvou rovinách o přijímání stigma-

tizovaných osob společností. První rovina se týká setkání ne-

známých lidí se stigmatizovaným člověkem – jedná se o to, že 

většinou v kontaktu stigmatizovaného s neznámým člověkem do-

chází k stereotypním reakcím neznámého člověka (např. opovržení, 

lítost, smích, odpor). Tyto reakce jsou způsobeny určitými stereo-

typy zakořeněnými ve společnosti. Naopak při kontaktu stigmati-

zovaného se známým člověkem lze předpokládat nižší výskyt ste-

reotypních reakcí. V případě, že stigmatizovaný jedinec chce docí-

lit rovnocenné komunikace, může využít možnosti kyberprostoru, 

které umožňují vytvořit si virtuální identitu a díky ní snížit či od-

stranit stereotypní reakce ostatních členů kyberprostoru 

v komunikaci (např. nezobrazením fotografie). Dále se však                          

E. Goffman zamýšlí také nad skutečností, že v některých případech 

může na stigmatizovaného jedince hůře reagovat osoba, která o něj 
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pečuje, než někdo cizí, kdo se s takovýmto stigmatem setkal poprvé 

(např. u těžkých postižení). 

Prostřednictvím virtuálních identit získává dospívající zpětnou 

vazbu o žádoucím chování a vystupování, případně mu virtuální 

komunikace přináší uspokojení z virtuálního společenského styku 

(komunikace) a zvyšuje si v případě stigmatizovaného jedince své 

sebehodnocení a sebepojetí. Problém může být ve skutečnosti, že 

virtuální komunity nebo virtuální společnost nelze považovat za 

určující pro socializaci jedince ve společnosti. Takto může vznikat 

konflikt norem, hodnot a komunikačního systému virtuální společ-

nosti s normami, hodnotami a komunikačním systémem reálné spo-

lečnosti. Pokud se dospívající řídí požadavky virtuální komunity 

(společnosti), může se v reálném životě setkat s řadou konfliktů, 

které mohou vést k jeho vyloučení ze sociálních skupin, jejichž je 

členem (případně až ze společnosti), může se stát obětí sociálně 

patologického chování (např. šikany nebo kyberšikany). 

• Závěr 

Příspěvek upozorňuje na význam několika faktorů, které 

umožňují vznik, průběh a šíření sociálně patologických jevů, které 

probíhají za pomocí informačních a komunikačních technologií. 

Primárně uvádí problematiku kyberprostoru – místa, ve kterém 

kyberšikana a další sociálně patologické jevy vznikly, 

a prostřednictvím kterého se šíří. Dále přibližuje virtuální identitu, 
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která je obrazem reálného člověka a umožňuje mu přístup ke ky-

berprostoru. Společně s virtuální identitou (virtuálním Já) příspěvek 

uvádí určité souvislosti s reálným Já. Tyto vybrané faktory jsou 

pojímány jako základní prvky, které jsou zprostředkujícími činiteli 

v oblasti sociálně patologického chování v kyberprostoru. Umož-

ňují vznik a šíření nejen kyberšikany, ale i dalších projevů sociálně 

patologického chování. K těmto faktorům pak přistupují také další 

faktory, především osobnostní dispozice jednotlivých dospíva-

jících, které mají vliv na to, zda se jedinec s těmito jevy setká, či 

nikoli.                                            
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Religiozita a hodnota ľudského života 
Antónia Sabolová Fabianová − Jozef Bavoľár 

 
Úvod 

     Práca, ktorá sa zameriava na ľudský život a jeho hodnotu, je 

častokrát vnímaná za príťažlivú, pretože sa nás bytostnejšie dotýka. 

Zároveň je to téma, pri ktorej sa stretávame s viacerými kompliko-

vanosťami, najmä s problematikou etického prístupu, ak chceme 

túto tému využiť na výskum. Cieľom našej práce bolo overenie 

vzťahu religiozity, chápanej ako osobný a kladný vzťah človeka 

k náboženstvu (Bohu) (Kačmárová, 2012), a miery ochoty zaplatiť 

finančnú sumu za záchranu ľudského života, teda za zníženie rizika 

úmrtnosti. Hodnotenie ľudského života a samotné zisťovania hod-

noty života je podľa viacerých zdrojov neetické a taktiež príliš sub-

jektívne. Ľudský život má totiž nevyčísliteľnú hodnotu, a častokrát 

je zázrak života nedocenený. Preto sme sa zamerali na štatistickú 

hodnotu ľudského života, a hoci je to skôr ekonomický pojem,  

ponúka širšiu škálu skúmania využiteľnú aj pre náš výskum. Inšpi-

rovaní samotnou štatistickou hodnotou života, ktorá je definovaná 

aj ako ochota zaplatiť za zníženie rizika úmrtnosti, sme vytvorili 

vlastný dotazník, ktorý sme využili vo výskume. 
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Ľudský život ako hodnota 

     Hodnota života sa často spája s kvalitou života. Ak totiž hovo-

ríme o kvalite života, musíme mať  na pamäti predovšetkým hod-

notu života, ktorá je medzinárodne chránená právom na život, ako 

jedným zo základných ľudským práv. Hodnota života je daná živo-

tom samým a kvalita života znamená naplnenie tejto hodnoty 

(Dvořáčková, 2012).  

     Problematika ocenenia ľudského života je riešená pomocou nie-

koľkých základných modelov: 

     Metóda ľudského kapitálu, Hodnota jedného roku ľudského 

života, Hodnota štatistického života – tá sa odvodzuje od peňažnej 

čiastky, ktorú by boli respondenti ochotní zaplatiť za zníženie rizi-

ka úmrtia, resp. o koľko by boli ochotní zniesť vyššie riziko úmrtia 

za určitú finančnú čiastku. Táto metóda je postavená na dopytovaní 

respondentov na ich subjektívnu hodnotu zdravia a života (Krško-

vá, 2008). 

     Pripájanie ekonomickej hodnoty ľudskému životu je osožné pri 

vypočítavaní podpory v špeciálnych intervenciách alebo taktiež         

v prípade vyrovnania sa rodine, ktorá stratila blízku osobu, naprí-

klad kvôli nedbanlivosti lekára. V roku 1699 William Petty, kým 

rozvíjal svoju myšlienku politických výpočtov, zameral svoju po-

zornosť aj na hodnotu ľudského života, a po prvýkrát ju spojil        

s ekonomickým hľadiskom. V roku 1876 William Farr použil šta-
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tistické tabuľky pravdepodobnej dĺžky života na vyjadrenie eko-

nomických ekvivalentov (Tulchinsky, 2009). 

Religiozita a ochota pomáhať 

     Pri religiozite ide o osobný a kladný vzťah človeka 

k náboženstvu (transcendentnu, Bohu), zahrňujúci rôzny komplex 

javov, najmä rôzne formy myslenia (dimenzia poznatkov – nábo-

ženské presvedčenie), prežívania (náboženské city) a konania (kult, 

aktivita v rámci náboženského spoločenstva) (Ruisel, 2006). 

     Náboženstvo ovplyvňuje sociálne postoje a správanie mnohými 

spôsobmi. Donahue a Nielson (2005) kladú dôraz na využitie di-

menzií religiozity, ako sú zvnútornená, vonkajšková a hľadanie. 

Z doterajších empirických poznatkov vyplýva, že zvnútornená reli-

giozita nesúvisí s predsudkami, že spirituálne angažovaní ľudia sú 

ochotní viac pomáhať iným (in Stríženec, 2007).  

Metodológia práce 

     Hlavným cieľom výskumu bolo overenie vzťahu religiozity 

a miery ochoty zaplatiť finančnú sumu za záchranu ľudského živo-

ta, teda za zníženie rizika úmrtnosti. Zároveň sme chceli zistiť, či 

sú  rozdiely medzi mužmi a ženami, ktorí sa hlásili ku kresťanstvu 

a ich ochotou zaplatiť za záchranu ľudského života. Zaujímalo nás, 

či sú rozdiely v jednotlivých položkách, ktoré sa týkajú ochoty za-

platiť za záchranu ľudského života.  
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     Na meranie religiozity – vzťahu k náboženstvu sme využili do-

tazník SROS II - Švédsku škálu náboženskej orientácie, merajúci tri 

dimenzie: zvnútornenú religiozitu, vonkajškovú religiozitu 

a doplnenú dimenziu hľadania. Dotazník pozostáva z 28 výrokov, 

tie sú hodnotené respondentmi na 5-bodovej škále, kde respondent 

vyjadruje mieru súhlasu alebo nesúhlasu s daným výrokom. Jednot-

livé výroky sýtia spomínané dimenzie, vonkajšková religiozita (10 

položiek), zvnútornená religiozita (12 položiek) a výroky vzťahu-

júce sa k dimenzii hľadania (6 položiek) (Halama, 2006). Naša 

hodnota Cronbachovej dotazníka SROS sa ukázala uspokojivá: 

0,858. Vonkajšková dimenzia: 0,638; zvnútornená: 0,928; hľada-

nie: 0,599.  

     Na zisťovanie ochoty človeka zaplatiť za záchranu ľudského 

života, sme vytvorili vlastný dotazník. Pozostával z piatich polo-

žiek, ktoré sa týkajú piatich oblastí života. Prvá položka sa týkala 

ochorenia AIDS a možnej terapie, ktorá by predĺžila život 3 milió-

nom ľudí v menej rozvinutých krajinách. Náklady by boli cca 5,5 

miliardy EUR. Druhá oblasť sa týkala dopravných nehôd 

a programu, ktorý by ročne znížil nehodovosť o 176 možných obe-

tí. Tento program by stál 94 EUR každého vodiča ročne a nevodiča 

56 EUR.  Tretia oblasť sa týkala vakcíny, ktorá ročne zachráni 71 

detí zo 182 chorých detí. Vakcína je účinná po troch dávkach 

a jedna dávka stojí 1730 EUR. Respondent sa vyjadroval, nakoľko 



 
 

 
 
 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 3                   2016               

 
241 

 

by bol ochotný zaplatiť za vakcínu pre vlastné dieťa. Štvrtá oblasť 

sa týkala násilných trestných činov a bezpečnostného opatrenia, 

ktoré by bezpečnosť zvýšili a znížili počet obetí násilných trest-

ných činov zo 691 prípadov na 315. Tieto opatrenia by stáli 2317 

EUR každú domácnosť a následne ročný príspevok 214 EUR. Po-

sledná oblasť sa týkala rýchlej zdravotnej pomoci. Pre zefektívne-

nie  čakania na RZP vznikol kurz, ktorý by znížil úmrtnosť o 1782 

osôb ročne a jeho cena je 467 EUR.   

     Dotazník bol zostavený tak, aby jasne podal konkrétnu in-

formáciu, ako by mohol respondent pomôcť pri záchrane určitého 

počtu ľudí za určitú sumu. Respondenti sa  mohli vyjadriť na         

5-stupňovej škále, od možnosti 1 – Podľa môjho názoru  je cieľ 

investovania peňazí zbytočný, peniaze by sa mali využiť inak, až po 

5 – Bol by som ochotný/á zaplatiť (prispieť) aj viac, ak to napomô-

že k záchrane života. Oblasti položiek boli vyberané na základe 

kritérií, aby nepôsobili sugestívne, aby sa týkali situácie, s ktorou 

respondent môže prísť do kontaktu. Zdrojom jednotlivých položiek 

boli teda reálne situácie, ktoré boli doplnené o vymyslené údaje 

tak, aby plnili funkciu a mohli byť využité v našom výskume, kto-

rého zámerom nebolo zisťovať konkrétnu sumu, ktorú sú ľudia 

ochotní zaplatiť, len zistiť do akej miery sú ochotní, považujú za 

potrebné, investovať za záchranu ľudského života. Hodnota vnú-

tornej konzistencie v našom výskume je Cronbachova = 0,707.  
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Výsledky výskumu 

     Vzorku tvorilo 109 respondentov. Postupovali sme príleži-

tostným výberom. Výskum bol realizovaný dotazníkovou formou.  

Vzorku tvorilo 43 mužov a 66 žien. Z toho 38 mužov a 56 žien sa 

považovalo za kresťanov. Zistili sme, že z toho 35 mužov a 55 žien 

okrem toho, že sa považuje za kresťanov, sa zaoberajá aj nábožen-

skými otázkami. Priemerný vek respondentov bol 24 rokov. 

     Na základe výsledkov SROS dotazníka sme zistili, že 48 re-

spondentov najvyššie skóruje v dimenzii vonkajšková religiozita, 

z toho 26 žien a 22 mužov. 61 respondentov najvyššie skóruje            

v dimenzii zvnútornená religiozita, z toho 40 žien a 21 mužov.  

     V tejto práci sme sa zamerali na zvnútornenú a vonkajškovú 

religiozitu, kde sme predpokladali, že podnecujú človeka k väčšej 

ochote zaplatiť za záchranu ľudského života. Na základe Pearso-

novho korelačného koeficientu sme však zistili, že medzi jednotli-

vými položkami nie je štatisticky významný vzťah, až na položku, 

ktorá sa týka vrážd a vonkajškovej religiozity. Celkovo sa dá teda 

povedať, že významnosť vzťahu medzi zvnútornenou religiozitou 

a položkami nášho dotazníka sa na vzorke nepotvrdila.  

     Druhým cieľom našej práce bolo zistiť, či sú rozdiely medzi 

mužmi a ženami, ktorí sa hlásili ku kresťanstvu a ich ochotou za-

platiť za záchranu ľudského života. Predpokladali sme, že rozdiely 

sa preukážu ako štatisticky významné. Rovnako, že ženy budú 
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ochotnejšie než muži. Touto hypotézou sme chceli overiť, či exis-

tuje rozdielne rodové morálne usudzovanie, ktoré sme predpokla-

dali na základe teoretických východísk, že by malo mať vplyv na 

samotné rozhodovanie pri skórovaní v položkách, ktoré sa týkali 

ochoty zaplatiť za záchranu ľudského života. Na potvrdenie tejto 

hypotézy sme využili MANOVU. Na základe výsledkov sa však 

štatisticky významný vzťah medzi rodom a jednotlivými piatimi 

položkami dotazníka nepreukázal, teda aj táto hypotéza sa nám 

nepotvrdila. Ďalšou hypotézou k druhému cieľu sme predpokladali, 

že ženy sú ochotnejšie zaplatiť za záchranu ľudského života. Gilli-

ganová (2001)  uvádza, že vývoj morálneho usudzovania sa riadi 

radom zákonitostí. Z výskumných zistení vyplýva, že rodové uve-

domovanie, až na vzácne výnimky, je u dievčat aj u chlapcov pev-

ne a nezvratne vytvorené okolo troch rokov dieťaťa. Bull (in 

Vacek, 2008)  vo svojom výskume dokladá, že dievčatá všeobecne 

dosahujú vyššiu úroveň morálneho usudzovania, a prisudzuje to do 

určitej miery aj rýchlejšiemu fyzickému a psychickému zreniu žien. 

Aj na základe týchto teoretických východísk sme teda predpoklada-

li, že ženy vyššie skórovali v jednotlivých piatich položkách, a tak 

boli  ochotnejšie zaplatiť za záchranu ľudského života než muži. 

Keďže však v predošlej hypotéze sa nám nepotvrdili štatisticky 

významné rozdiely medzi rodom a ochotou zaplatiť za záchranu 

ľudského života, zamietli sme aj túto hypotézu. Teda na našej 
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vzorke sa nedá povedať, že by boli ženy vyššie skórovali 

v jednotlivých položkách dotazníka, ktorý sa týkal ochoty zaplatiť 

za záchranu ľudského života, než muži.  

     Tretím cieľom bolo zistiť, či sú rozdiely v jednotlivých polož-

kách, ktoré sa týkajú ochoty zaplatiť za záchranu ľudského života. 

Predpokladali sme, že existujú štatisticky významné rozdiely medzi 

piatimi položkami. To sme si overovali použitím Anovy pre opa-

kované merania. Výsledky nám túto hypotézu potvrdili, a teda mô-

žeme povedať, že respondenti rôzne skórovali v položkách dotaz-

níka, ktoré sa týkali ochoty zaplatiť za záchranu ľudského života. 

Konkrétne rozdiely sme zisťovali na základe porovnania priemerov 

hrubého skóre jednotlivých položiek, predpokladali sme, že ľudia 

najvyššie skórovali v položkách VAKCÍNA a VRAŽDY. Chceli 

sme poukázať na to, že pri rozhodovaní sme ochotnejší reagovať 

v situáciách, ktoré sa nás určitým spôsobom týkajú. Položku 

VAKCÍNA sme zvolili kvôli samotnému nasmerovaniu investova-

nia vlastných peňazí, a to do záchrany vlastného dieťaťa. Položku 

VRAŽDY sme vybrali kvôli investovaniu peňazí z vlastného roz-

počtu na zvýšenie  bezpečnosti vlastnej obytnej jednotky voči ná-

silným činom. Podľa priemerného hrubého skóre jednotlivých po-

ložiek teda vieme povedať, že v prípade našej vzorky boli priemer-

ne najviac ochotní respondenti v položke VAKCÍNA, teda respon-

denti sú najviac ochotní zaplatiť za vakcínu pre svoje dieťa.  
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Záver 

     Predmetom tejto práce bolo primárne overenie vzťahu religiozi-

ty a miery ochoty zaplatiť finančnú sumu za záchranu ľudského 

života.  Mali sme stanovené dokopy tri ciele, z ktorých sme potom 

vyvodili šesť hypotéz. Hlavným cieľom výskumu bolo overenie 

vzťahu religiozity a miery ochoty zaplatiť finančnú sumu 

za záchranu ľudského života, teda za zníženie rizika úmrtnosti. Na 

našej vzorke sa nám nepotvrdil vzťah medzi vonkajškovou, zvnú-

tornenou religiozitou a ochotou zaplatiť za záchranu ľudského ži-

vota. Druhým cieľom bolo zistiť, či sú  rozdiely medzi mužmi 

a ženami, ktorí sa hlásili ku kresťanstvu a ich ochotou zaplatiť za 

záchranu ľudského života. To sa nám tiež nepotvrdilo. Tretím cie-

ľom bolo zistiť, či sú rozdiely v jednotlivých položkách, ktoré sa 

týkajú ochoty zaplatiť za záchranu ľudského života. V tomto prípa-

de sa nám potvrdili rozdiely  medzi jednotlivými položkami vytvo-

reného dotazníka. 

     Na záver môžeme povedať, že prínosom tohto výskumu boli 

zistenia, že na našej vzorke ochota zaplatiť za záchranu ľudského 

života nesúvisela s tým, či respondent má osobný, kladný vzťah 

k Bohu, náboženstvu. Teda aj „veriaci aj neveriaci“ človek je 

ochotný prosociálne sa správať. Taktiež nie je rozdiel v tom, či ide 

o muža alebo ženu. Preukázalo sa nám však, že najviac sú ochotní 

ľudia zaplatiť za záchranu života v situáciách, ktoré sa ich bytos-
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tnejšie dotýkajú, to usudzujeme z toho, že respondenti najvyššie 

skórovali v položke VAKCÍNA, ktorá sa týkala záchrany ich vlast-

ného dieťaťa. 
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Empirická analýza kompetencií  

sociálneho pracovníka v inštitucionálnej starostlivosti 

pre ľudí s mentálnym postihnutím 
Tatiana Žiaková 

 

     V súčasnosti sa stále viac otvárajú otázky o etických, sociálnych 

a ľudsko-právnych aspektoch ľudí so zdravotným znevýhodnením 

– špeciálne u osôb s mentálnym postihnutím, na ktorých sme 

upriamili pozornosť – pričom základom je dospieť 

k univerzálnemu konsenzu. Tento konsenzus by mal byť prijatý vo 

vedomí spoločnosti, v jej morálke, v postojoch i v opatreniach. 

S narastajúcim povedomím v spoločnosti o ľudských právach tejto 

sociálnej skupiny sa väčšia pozornosť venuje snahám o vhodnú 

 socializáciu týchto jedincov do bežného života. Úspešné príklady 

z praxe poukazujú na fakt, že aj ľudia s mentálnym postihnutím sú 

schopní sa ďalej vyvíjať, učiť a dosahovať uspokojivú úroveň sa-

mostatnosti. Tieto socializačné snahy postupne menia spoločenský 

obraz o ľuďoch s mentálnym postihnutím (Lečbych In Valenta, 

2012). Zo všeobecného hľadiska je socializácia spôsob, akým sa 

každý jedinec za pomoci a asistencie ostatných členov spoločnosti 

stáva sám členom určitej sociálnej skupiny alebo viacerých skupín. 

Slovo asistencia je v tomto momente dôležité v tom, že poukazuje 

na fakt, že socializácia nie je jednostranný proces a že jedinec musí 
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byť v tomto procese sám aktívny a potom selektívny v tom, čo si 

od ostatných členov sociálnej skupiny zoberie za svoje. Nové prí-

stupy zároveň ukazujú, že socializácia v tomto chápaní pôsobí aj 

tak, že mladší člen sociálnej skupiny socializuje starších členov 

sociálnej skupiny. Výsledkom tohto procesu je osvojenie si pravi-

diel, rol, štandardov a hodnôt, ktoré pôsobia na sociálnej, emocio-

nálnej, kognitívnej a osobnej úrovni. Je mnoho aspektov socializá-

cie, ktoré sú očakávané, ale sú tu aj také, ktoré sú negatívne 

a nechcené aj v prípadoch socializácie do spoločensky akceptova-

teľných sociálnych skupín (Grusec – Hasting, 2007). Proces socia-

lizácie sa nedá obmedziť iba na výber niektorých uvedených aspek-

tov. Napriek tomu, že jedinec s mentálnym postihnutím nie je 

schopný prejsť procesom socializácie v rovnakej miere 

a že sociálne skupiny – či už v najširšom slova zmysle ide 

o spoločnosť ako takú, alebo len o užšie vymedzenú sociálnu sku-

pinu – ktoré jedinec s mentálnym postihnutím je schopný považo-

vať za prijateľné, sa do veľkej miery líšia v porovnaní s jedincom 

bez mentálneho postihnutia, stále platí, že ak má jedinec 

s mentálnym postihnutím rozvíjať v rámci svojich možností svoju 

osobnosť, musí byť zahrnutý do procesu socializácie a v procese 

socializácie musí byť aktívny. Mentálne postihnutie a jeho sociálne 

dôsledky nie sú v tomto zmysle problémom týkajúcim sa len sa-
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motného jednotlivca, ale sú dôsledkom celkovej spoločenskej 

úrovne tolerancie, vzdelanosti, a podpory (Mary, 2007).  

     V tejto súvislosti poukázala Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) na fakt, že vo všeobecnosti vyššia miera profesionálnej 

lekárskej starostlivosti za posledné dekády zvýšila v určitých kraji-

nách priemernú dĺžku života u zdravej populácie tak ako u ľudí 

s mentálnym. Na tento fenomén nie sú pripravení poskytovatelia 

pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím, keďže s predĺžením živo-

ta týchto osôb prichádzajú nové výzvy a potreby pre celkovú sta-

rostlivosť a sociálnu inklúziu. Trendy špecifikácie a diverzifikácie 

cieľových skupín a na nich viazanej špecifikácie pomoci umocňuje 

aj tento fakt, že kvalita života ľudí s mentálnym postihnutím prud-

ko klesá s narastajúcimi potrebami v ich dospelom veku a v starnutí 

(Evenhuis, 2000).  Táto skutočnosť poukazuje na to, že život do-

spelého človeka s mentálnym postihnutím je náročná životná situá-

cia pre samotnú rodinu, ale aj sociálnym fenoménom pre spoloč-

nosť. Hranice medzi obsahovými rámcami týchto okruhov nie sú 

úzko vymedzené ale navzájom sa prelínajú a ovplyvňujú. Evenhuis 

(2000) upozorňuje, že v súčasnosti, ak by bola pomoc k tejto sku-

pine ľudí od spoločnosti adresnejšia a efektívnejšia a bez predsud-

kov, človek s mentálnym postihnutím a jeho rodina by neboli 

v každodennej konfrontácii medzi existujúcimi bariérami 

a absentujúcou podporou. Nepriaznivé bariéry, ktoré ovplyvňujú 
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život ľudí s mentálnym postihnutím žijúcich v rodinách alebo 

v zariadeniach sociálnych služieb zosumarizovala Svetová zdravot-

nícka organizácia v spolupráci so Svetovou bankou v roku 2011. 

Svetová Správa o zdravotnom postihnutí (World Report on Disabi-

lity) uvádza nasledujúce existujúce nepriaznivé bariéry, ktoré ob-

medzujú účasť ľudí s mentálnym postihnutím na dianí v spoločnos-

ti, čo potom vedie k ich segregácii (WHO, 2011): 

• Bariéry v príjme informácií – stigmatizujúci prejav spasticity 

alebo pridružené zmyslové postihnutie (zrak, sluch) človeka                     

s mentálnym postihnutím vedie ku komunikačným bariéram                 

s majoritnou spoločnosťou, ale aj s ich rodinným členmi. Z toho 

špecifika vyplýva problematická dostupnosť informácií                        

o programoch, ktoré sú úspešné a môžu skvalitňovať životné 

podmienky ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín.  

     Príkladom môže byť takmer úplná absencia oboznámenia rodi-

čov s metódou preterapie, ktorá sa zaoberá postupom v nadväzo-

vaní kontaktu s ľuďmi s mentálnym postihnutím, aby  neboli vy-

lúčení z rozhodovacích procesov v otázkach, ktoré priamo 

ovplyvňujú ich životy (Pörtnerová, 2009). 

• Bariéry v životnom prostredí – reálne obmedzenia, ktoré zne-

možňujú pohyb osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú 

imobilné. V tejto problematike nejde len o úpravy interiéru v do-

mácnosti ale týka sa to aj mnohých budov, inštitúcií (ako aj Úra-
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dov práce, sociálnych vecí a rodiny) a dopravných systémov, kto-

ré  sú vysoko bariérové. 

• Bariéry v medziľudských postojoch – sprievodným problémom 

rodín s jedincom s mentálnym postihnutím je ich izolovanosť od 

spoločnosti a kladené nároky na stabilitu oboch rodičov. To je 

najčastejšie príčinou rezignácie buď jedného (najčastejšie otca              

a dieťa zostáva v opatere matky), alebo obidvoch rodičov súčas-

ne, čo sa týka výchovy dieťaťa s mentálnym postihnutím. Roz-

hodnúť o tom, aby sa životné podmienky stali bezbariérové môže 

bezprostredne iba legislatívna úroveň, ale dôležité je aj prosociál-

ne správanie spoločnosti k ľuďom s mentálnym postihnutím, aby 

sa nestala tzv. sociálne slepou.  

• Bariéry v konzultácii a zapájania sa – mnohí ľudia s mentálnym 

postihnutím sú vylúčení z rozhodovacích procesov, ktoré ovplyv-

ňujú priamo ich životy a nemajú možnosť výberu voľby, ktorá by 

bola podľa nich najvhodnejšia.  
     Pracovníci zariadení sociálnych služieb alebo rodičia by mali 

pristupovať k plnoletému človeku s mentálnym postihnutí ako 

k dospelej osobe, z čoho vyplýva rešpektovať jeho súkromie 

a podporovať ho, aby našiel svoju cestu k primeranému zaobchá-

dzaniu s realitou v rámci svojich obmedzených možností (Ma-

toušek, 2005). 
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• Bariéry v poskytovaní služieb – neprimerané personálne zabez-

pečenie, ako aj slabé schopnosti personálu, čo môže ovplyvniť 

kvalitu, ako aj primeranosť služieb pre ľudí s mentálnym postih-

nutím. Ďalšou prekážkou je nedostatok poskytovaných služieb pre 

ľudí s mentálnym postihnutím v meste či v kraji, v ktorom majú 

trvalý pobyt.  

     Poskytovanie sociálnych služieb patrí k oporným pilierom sys-

tému sociálnej ochrany ľudí  s mentálnym postihnutím, keďže slú-

žia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie pre túto cieľovú sku-

pinu ľudí. Na Slovensku prevláda poskytovanie sociálnych služieb 

v domovoch sociálnych služieb s ambulantnou alebo pobytovou 

formou (ďalej len DSS) pre klientov s mentálnym postihnutím 

(Krupa, 2007). V rámci SR sa v tejto súvislosti každoročne vypra-

cuje Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky 

 za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej cieľom je informovať 

o stave a vývoji sociálnej situácie obyvateľstva na Slovensku na 

základe sociálno-ekonomických ukazovateľov. V Správe sa uvá-

dza, že v roku 2011 bolo 809 zariadení sociálnych služieb, v kto-

rých služby boli poskytnuté 33 584 občanom odkázaným na pomoc 

inej fyzickej osoby. Z tohto počtu majú väčšinové zastúpenie zaria-

denia sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou, ktoré posky-

tujú dlhodobú starostlivosť 88,2 % občanom, pričom týždenné 

a denné zariadenia sociálnych služieb poskytujú starostlivosť 7,5 % 
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občanom. Z celkového počtu obyvateľov zariadení sociálnych slu-

žieb bolo 69 % zdravotne postihnutých a 58,4 % v dôchodkovom 

veku (MPSVaR SR, 2013). Ako vyplýva z tejto Správy, zatiaľ na 

Slovensku sú preferované  rozličné formy rezidenčnej starostlivosti 

(DSS s pobytovou formou starostlivosti), ktoré patria k tradičnej 

verzii sociálnych intervencií. Marginálne zastúpenie majú práve 

zariadenia podporovaného bývania či DSS s ambulantnou formou 

starostlivosti, a to na regionálnej úrovni. 

     Získané údaje poukazujú na to, že deinštitucionalizácia sociál-

nych služieb s podporou  zdieľanej starostlivosti o klienta s men-

tálnym postihnutím zatiaľ oblasť sociálnych služieb neovplyvnila. 

Spolupráca rodiny klienta s mentálnym postihnutím 

s poskytovateľom sociálnych služieb je definovaná v zákone                    

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zákone č. 447/2008 Z.z. 

o peňažných príspevkoch. Rodina sa stáva významným subjektom, 

s ktorým má poskytovateľ sociálnych služieb povinnosť spolupra-

covať, a to za účelom aktivizácie a posilnenia sebestačnosti odká-

zanej osoby s mentálnym postihnutím. Záväzky rodiny sú explicit-

ne vyjadrené v princípe spolufinancovania peňažných úhrad za 

sociálne služby, kedy je zohľadňovaný príjem rodinných príslušní-

kov vychádzajúc z ich vyživovacej povinnosti všeobecne upravenej 

v Zákone o rodine (Repková, 2010). Preferovanie zdieľanej staros-

tlivosti – reťazca sociálnej podpory (social support chain) ako pri-
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jateľného spôsobu dlhodobej starostlivosti uplatňuje kombináciu 

neformálnej starostlivosti spolu s formálnymi sociálnymi službami, 

vrátane inštitúcií. Táto synergická forma využitia laickej a odbornej 

starostlivosti umožňuje rodinným príslušníkom zladiť starostlivosť 

o človeka s mentálnym postihnutím s pracovným a rodinným živo-

tom (Janečková – Novotná, 2013). Práve podpora rodinných väzieb 

a zachovanie kontaktu s rodinnými príslušníkmi klienta v zariadení 

sociálnych služieb predstavuje významnú súčasť kontinuity života 

a jeho sociálneho zakotvenia (Repková, 2010).  

     Sociologicko-antropologická analýza života ľudí s mentálnym 

postihnutím poukazuje, že dospelý jedinec s mentálnym postihnu-

tím je zahrnutý (aktívne) do procesu socializácie najmä 

v zariadeniach sociálnych služieb. V tomto procese sociálny pra-

covník ako profesionál by mal mobilizáciou rôznych zdrojov pod-

pory systému zvyšovať nielen kvalitu života klienta, ale aj kvalitu 

sociálnych služieb, a to s využitím komplexnej a profesionálnej 

sociálnej starostlivosti. Vzhľadom na  túto skutočnosť je zámerom 

našej empirickej analýzy formulovanie kritérií profesionálnych 

kompetencií sociálneho pracovníka v preferovanej formálnej sta-

rostlivosti, ktoré  sa prejavujú najmä vo výkone pracovných činnos-

tí, ktorými ovplyvňujú životný štýl, spôsob, program a aktivity 

klienta s mentálnym postihnutím v inštitucionálnom prostredí. 

Predpokladáme, že niekoľko nami identifikovaných zistení môže 
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prispieť ako východisko k jasnejšiemu definovaniu príslušných 

a trvalých kompetencií sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú 

s cieľovou skupinou v inštitucionálnej starostlivosti, čím sa môžu  

odstrániť nepriaznivé bariéry, s ktorými sa stretávajú ľudia 

s mentálnym postihnutím vo svojom sociálnom prostredí.  

     Za hlavný cieľ empirickej analýzy sme si stanovili identifikovať 

adjektívum kompetencií sociálneho pracovníka v zariadeniach so-

ciálnych služieb z pohľadu probandov – posudzovateľov kompe-

tencií sociálneho pracovníka v Košickom kraji. Vzhľadom na sta-

novený cieľ, predpokladáme, že hodnotenie adjektíva kompetencií 

sociálneho pracovníka v zariadeniach sociálnych služieb bude dife-

rencované s ohľadom na subjekt a príslušnosť k skupine.  

     K identifikovaniu hodnotenia adjektíva kompetencií sociálneho 

pracovníka v zariadeniach sociálnych služieb sa pokúsime dopra-

covať využitím výskumnej metodiky, prevzatej od Renáty Hruško-

vej, ktorú sme modifikovali. Výskumná metodika je konštruovaná 

so zreteľom na určené ciele výskumu. Metodika obsahuje 258 po-

ložiek a je štruktúrovaná do systému šiestich úrovní – indikátorov 

kompetencií sociálneho pracovníka v zariadeniach sociálnych slu-

žieb a troch sub-úrovní (okruhy problémov). Operacionalizované 

položky budú merané pomocou Likertovej škály. Úlohou respon-

dentov bude vyjadriť mieru významnosti pre jednotlivé položky 

pomocou 7-stupňovej škály (1 – rozhodne významné, 7 – rozhodne 
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nevýznamné). Miera významnosti probandov rastie smerom 

k najnižšiemu skóre.  

     Indikátory kompetencií sociálneho pracovníka v zariadeniach 

sociálnych služieb sú stanovené takto: 

1. PLÁNOVANIE – operacionalizované ako: príprava programu, 

vypracovanie postupov, predvídanie, vytvorenie predbežných 

krokov. 

2. PORADENSTVO – operacionalizované ako: odborné vedenie, 

ukážka možností riešenia (zvládania), odporúčania, podpora, 

plánované sledovanie priebehu riešenia. 

3. KONZULTÁCIE – operacionalizované ako: porozprávanie sa 

o probléme, diskutovanie, vysvetľovanie, získavanie odpovedí 

na otázky. 

4. KOORDINOVANIE – operacionalizované ako: kontaktovanie, 

nadväzovanie, zosúlaďovanie aktivít. 

5. HODNOTENIE A POSUDZOVANIE – operacionalizované 

ako: analyzovanie, nastavenie zrkadla, porovnávanie, zobrazo-

vanie. 

6. ODBORNÝ ROZVOJ – operacionalizované ako: korigovanie 

svojich postupov, študovanie, zbieranie skúseností, zvyšovanie 

si svojej kvalifikácie. 

     Každý z vyššie uvedených indikátorov je štrukturovaný do sys-

tému troch subindikátorov (okruhov problémov). Keďže výskum sa 
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vzťahuje na prostredie zariadení sociálnych služieb, kde klientmi 

sú ľudia s mentálnym postihnutím, pri stanovení okruhov problé-

mov sme zvolili nasledovné: 

1. OSOBNÉ – operacionalizované ako: choroby a handicapy, stres, 

nervozita, traumy, straty, nepríjemné zážitky, nesplnené očakáva-

nia, návykové správanie, citové a sexuálne zneužívanie, obťažova-

nie. 

2. SOCIÁLNE – operacionalizované ako: problémy v intímnych 

vzťahoch a v sexuálnom živote, rodinné vzťahy a neformálne vzťa-

hy, problémy s nadväzovaním kontaktov s ľuďmi. 

3. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE – operacionalizované ako: 

adaptácia na prostredie, neplnenie si svojich povinností, problémy 

s vychovávateľmi, terapeutmi, problémy s integráciou. 

     Životné podmienky a socializácia ľudí s mentálnym postihnutím 

je ovplyvňovaná rôznymi nepriaznivými prekážkami, pričom každý 

z nich má svoje ciele a hodnoty, ako sú zdravie, pohodlné bývanie, 

dobré vzťahy s rodinou aj s partnerom, zmysluplný denný program, 

priatelia, sebaúcta, poznanie, osobný rozvoj a pod. Naším  záme-

rom je poukázať aj na to, aby život ľudí s mentálnym postihnutím 

vo veľkokapacitných zariadeniach sociálnych služieb nebol ochu-

dobnený a aby sa zvyšovala kvalita života tejto skupiny ľudí.  

     Profesijná rola sociálneho pracovníka je charakterizovaná ako 

poskytovanie pomoci a podpory klientovi s tendenciou o je-
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ho začlenenie do spoločnosti, z čoho vyplýva, že sociálny pracov-

ník funguje ako prostredník medzi klientom, rodinou a spoločnos-

ťou (Kutnohorská, 2011). Táto skutočnosť nás podnietila v empi-

rickej analýze pri výbere vzorky poukázať na dôležitosť spolupráce 

sociálneho pracovníka nielen s klientom s mentálnym postihnutím. 

Vzhľadom na to je výskumný súbor zložený z troch skupín:  

• Probandi, sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie 

ktorí pracujú s klientmi s mentálnym postihnutím 

v inštitucionálnych zariadeniach (DSS s ambulantnou, s pobyto-

vou formou starostlivosti, v zariadeniach s podporovaným býva-

ním v KSK). Výber probandov bude spočívať v tom, že oslovíme 

sociálnych pracovníkov s tým, či by boli ochotní sa zúčastniť vý-

skumu prostredníctvom e-mailovej výzvy adresovanej riaditeľom 

DSS s ambulantnou, pobytovou formou starostlivosti a zariade-

niam s podporovaným bývaním v KSK. Vzhľadom na to, že je 

nerovnomerné zastúpenie jednotlivých zariadení v KSK, nebude-

me ich vyhodnocovať jednotlivo. 

• Probandi, rodičia ľudí  s mentálnym postihnutím, ktorí navšte-

vujú zariadenia DSS s ambulantnou, s pobytovou starostlivosťou 

(týždennou formou)  a v podporovanom bývaní. 

• Tretiu skupinu budú tvoriť probandi, ktorí nie sú rodičmi dieťa-

ťa s mentálnym postihnutím a nie sú v žiadnom príbuzenskom 

vzťahu. Ako laici bez odborného vzdelania s najväčšou pravde-
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podobnosťou sa približujú k hodnoteniu rodičov, ktorým sa tieto 

deti rodia. Vyjadrujú postoj rodičov pred narodením dieťaťa. Vý-

ber výskumnej vzorky bude spočívať v oslovení inštitúcií, ktoré 

poskytujú predmanželskú prípravu. 

     Diferencie v hodnotení nám poskytnú obraz o predpokladaných 

potrebách a záujmoch o cieľovej skupine, a to z pohľadu proban-

dov – posudzovateľov kompetencií sociálneho pracovníka. Naším 

zámerom je hľadanie efektívnych zásahov do sociálneho prostredia 

ľudí s mentálnym postihnutím ako užívateľov sociálnych služieb. 

Výskumné zistenia môžu prispieť ako východisko na budúce iden-

tifikovanie kompetencií sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú 

s cieľovou skupinou v zariadeniach sociálnych služieb na území 

celého Slovenska. Predpokladáme, že hodnotenie adjektíva kompe-

tencií sociálneho pracovníka v zariadeniach sociálnych služieb je 

prvotným krokom na vypracovanie analýzy poskytovania pomoci 

a podpory klientom s mentálnym postihnutím s tendenciou o je-

ho začlenenie do spoločnosti, a to z pohľadu nielen odborných pro-

fesionálov, ale i laikov.  
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Analýza vybraných inštitúcií a dokumentov 

spadajúcich pod európsky systém                        

ochrany ľudských práv 
Mária Hrehová 

 
     Jedným zo základných princípov každej demokratickej spoloč-

nosti je dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Ľudské 

práva sú charakterizované ako určité práva a oprávnenia, ktorými 

sa zabezpečuje sloboda a dôstojnosť človeka. Tento pojem nie je 

jednotný, zastrešuje rôzne práva z hľadiska kvality, ale aj rozsahu. 

Ochrana ľudských práv sa nachádza v každom demokratickom 

zriadení, v priamej úmere. Čím je rozvinutejšia demokracia, tým sú 

ľudské práva prepracovanejšie a kultivovanejšie (Kusý, 2003, 

s. 11). V prvom rade ide o právo na dôstojnú životnú úroveň 

a právo ľudí žiť v slobode, bez hladu, násilia a utrpenia, právo ľudí 

na život v spoločnosti a rovnako aj právo vyjadriť vlastný názor 

(Jorgensen, 2006, s. 8). Marcela Gbúrová považuje právo na slo-

bodné vyjadrovanie názoru, na slobodu myslenia, presvedčenia 

a prejavu za historicky vyskúšanú mnohorozmernú 

a nespochybniteľnú hodnotu života (Gbúrová, 2000, s. 89). Viera 

Strážnická definuje podstatu demokracie ako právo ľudí ovplyvňo-

vať rozhodnutia, ktoré sa ich dotýkajú (Strážnická, 2013, s. 168).  

Je preto nevyhnutné, aby každý štát vo svojich zákonoch definoval 
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dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. K základným 

ústavným zárukám štátu patrí zásada, že základné ľudské práva 

a slobody jednotlivca môže obmedziť len zákon. Tieto zákony 

schvaľuje volený parlament, ktorý je reprezentantom vôle občanov, 

pravidlá obmedzenia ľudských práv a slobôd sú všeobecné 

a zverejnené tak, aby sa k nim mohli všetci dostať a oboznámiť sa 

s nimi. V trestnom konaní neplatí retroaktivita, rovnako súdna moc 

musí byť nezávislá a oddelená od zákonodarnej a výkonnej moci 

a musia existovať prostriedky kontrolného systému proti zneužitiu 

výkonnej a zákonodarnej moci (Strážnická, 2013, s. 168).  

     Ľudské práva predstavujú najširší pojem, ktorý „zahŕňa základ-

né ľudské práva a slobody zakotvené v medzinárodných dohovo-

roch a v iných prameňoch medzinárodného práva, akými sú zmlu-

vy, pakty, protokoly, charty, deklarácie, rezolúcie“ (Strážnická, 

2013, s. 33). Všetky tieto dokumenty sa označujú ako medzinárod-

ne dokumenty o ľudských právach alebo ľudsko-právne dokumen-

ty.  

     Na ochranu ľudských práv a základných slobôd boli prijaté via-

ceré dokumenty. Tieto dokumenty prijímajú medzinárodné organi-

zácie, ktorú sa zaoberajú dodržiavaním základných ľudských práv 

a slobôd človeka. Patrí sem Organizácia spojených národov (OSN) 

a Rada Európy (ER). Medzi najvýznamnejšie dokumenty zaobera-

júce sa ochranou práv človeka sa radí Všeobecná deklarácia ľud-
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ských práv, Európsky dohovor o ľudských právach, Charta základ-

ných práv Európskej únie, Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o prá-

vach dieťaťa a mnoho iných. Svoju pozornosť venujeme práve Or-

ganizácii spojených národov, Rade Európy a jedným 

z najdôležitejších dokumentov, Všeobecnej deklarácii ľudských 

práv Európskemu dohovoru o ľudských právach.  

Organizácia Spojených národov (OSN) 

     OSN vznikla 24. októbra 1945 a sídli v New Yorku. Medzi 

hlavné ciele OSN patrí zachovávanie medzinárodného mieru               

a bezpečnosti, rozvíjanie priateľských vzťahov medzi národmi za-

ložených na úcte a zásadách rovnosti a sebaurčenia, realizácia me-

dzinárodnej spolupráce prostredníctvom riešenia medzinárodných 

problémov. Medzi tri základné piliere činnosti OSN patrí predo-

všetkým udržiavanie mieru a bezpečnosti, dodržiavanie ľudských 

práv a základných slobôd a všestranný hospodársky a sociálny roz-

voj. Tieto ciele majú na starosti orgány OSN – Valné zhromažde-

nie, Bezpečnostná rada, Hospodárska a Sociálna rada, Poručenská 

rada a Medzinárodný súdny dvor (Organizácia spojených národov, 

OSN). 

     Medzinárodná organizácia združuje 193 štátov, ktorých 

hlavným cieľom je udržiavať mier a spolupracovať na udržiavaní 

bezpečnosti vo svete, rozvíjať priateľské vzťahy medzi štátmi, 

podporovať sociálny pokrok a rovnako aj zlepšovať životnú úroveň 
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vo svete. OSN je známa najmä kvôli svojej mierovej činnosti, rie-

šeniu konfliktov a humanitárnej pomoci. OSN už permanentne po-

skytuje potraviny pre 73 krajín, ročne zachráni 2,5 miliónov detí, 

30 miliónov žien, 36 miliónov utečencov a podieľa sa na rozdeľo-

vaní 12,4 miliárd dolárov na humanitárnu pomoc ľuďom postihnu-

tých mimoriadnymi situáciami. OSN zabezpečuje mier na 4 sveta-

dieloch nasadzovaním 120 000 členov, pomáha pri voľbách v 30 

krajinách a tak pomáha pri ochrane demokratického priebehu vo-

lieb. Na ochranu ľudských práv a slobôd vydala približne 80 dekla-

rácií, pomohla 370 miliónom chudobných obyvateľov zlepšením 

ich životných podmienok. Oficiálne OSN netvorí právne predpisy, 

ale pomáha rôznymi prostriedkami pri riešení medzinárodných 

konfliktov, formuje politiku štátov v oblastiach týkajúcich sa všet-

kých ľudí (Čo je Organizácia Spojených národov?). 

Všeobecná deklarácia ľudských práv (Charta ľudských práv) 

     Deklarácia ľudských práv je jeden z najdôležitejších medziná-

rodných dokumentov prijatých po druhej svetovej vojne. Práve 

touto chartou sa mala zaručiť ochrana základných ľudských práv 

a slobôd pre všetkých ľudí bez akejkoľvek výnimky. Dôvodom 

vzniku deklarácie boli najmä udalosti druhej svetovej vojny. Bo-

hužiaľ, nacistická ideológia nebola jediná, ktorá diskriminovala 

určitú skupinu ľudí. Ako príklad postačí  spomenúť genocídu Ar-

ménov, genocídu kambodžských obyvateľov Červenými Kmérmi, 
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genocídu Tutsiov v Rwande a už spomínaný holokaust Židov 

a Rómov počas druhej svetovej vojny. Ani Organizácia Spojených 

národov, ani Všeobecná deklarácia ľudských práv však nedokázala 

zabrániť genocíde v Srebrenici v roku 1995. 

     Charta ľudských práv bola prijatá na zasadnutí III. zhromažde-

nia Organizácie spojených národov dňa 10. decembra 1948. Dôvo-

dom prijatia deklarácie bolo uznanie vrodenej dôstojnosti, rovna-

kých a nescudziteľných práv všetkých ľudí. Práve uznanie týchto 

princípov je základným predpokladom slobody človeka a udržania 

spravodlivosti a mieru vo svete (Všeobecná deklarácia ľudských 

práv, 1948). 

     Charta ľudských práv vyhlásila všeobecné princípy medziná-

rodného štandardu ľudských práv a interpretovala pojem „ľudské 

práva a slobody“. Prínos spočíva pri rozvoji teórie medzinárodného 

práva, kde zaradila okrem štátov aj jednotlivcov. Naopak medzi 

negatíva patrí absencia nejakého medzinárodného mechanizmu na 

vynútenie práv a slobôd voči odporujúcemu štátu. Rozhodnutie 

o tom, ako štát bude interpretovať a plniť medzinárodné záväzky, 

ostalo len na rozhodnutí samostatných štátoch (Strážnická, 2013, 

s. 88). 

     Už Preambula deklarácie obsahuje definíciu: „... pretože 

výsledkom neuznávania ľudských práv a pohŕdania s nimi boli bar-

barské činy urážajúce svedomie ľudstva a pretože za najvyšší cieľ 
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prostého ľudu bolo vyhlásené vybudovanie sveta, v ktorom ľudia 

budú užívať slobodu prejavu, presvedčenia a kde budú pozbavení 

strachu a biedy, pretože je potrebné, aby ľudské práva boli chráne-

né zákonmi, ak človek nemá byť donútený uchyľovať sa, keď všetko 

zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku...“ (Všeobecná deklarácia 

ľudských práv, Preambula), na základe ktorej sa definovali základ-

né ciele Charty, teda zabránenie a pokus o celkové odstránenie dis-

kriminácie a rasizmu vo svete. Signatári Deklarácie sa zaručili do-

držiavať základné ľudské práva a slobody človeka, ktoré musia byť 

zaručené každej osobe v každej krajine.  

Všeobecná deklarácia ľudských práv zakotvuje:  

• právo ľudských bytostí na slobodu, rovnosť v dôstojnosti 

a v právach bez ohľadu na odlišnosť akéhokoľvek druhu 

(rasa, farba pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické 

a iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, 

rodové a iné postavenie 

• právo na život, slobodu, osobnú bezpečnosť 

• zákaz otroctva alebo jeho inej formy, zákaz mučenia, kruté-

ho neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, trestania 

• princíp prezumpcie viny 

• zákaz retroaktivity trestnoprávnych noriem 

• právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva vrátane 

slobody zmeniť náboženstvo a vieru, slobodne prejavovať 
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svoje náboženstvo súkromne, vyučovaním, vykonávaním 

náboženských úkonov a obradov 

• právo na slobodu presvedčenia a prejavu, právo vyhľadá-

vať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky aký-

mikoľvek prostriedkami, bez ohľadu na hranice 

• právo na slobodu pokojného zhromažďovania 

a združovania 

• právo na prácu, na slobodnú voľbu povolania, na spravodli-

vé a uspokojivé podmienky, na ochranu pred nezamestna-

nosťou 

• právo na sociálne zabezpečenie, na odpočinok a zotavenie 

• právo na vzdelanie 

• právo zúčastňovať sa na správe svojej krajiny priamo alebo 

prostredníctvom slobodne zvolených zástupcov, právo na 

slobodný prístup k verejným službám a zúčastňovať sa na 

spoločenskom dianí, slobodné vykonávanie volebného prá-

va tajným a slobodným hlasovaním (Strážnická, 2013, s. 86 

− 87). 

 

Rada Európy 

     Rada Európy je najstaršia medzinárodná politická organizácia 

Európy. Bola založená Londýnskou zmluvou 5. mája 1949. Ide            

o medzinárodnú inštitúciu zaoberajúcu sa otázkami ľudskoprávnej 
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dimenzie, ktorá inicializovala množstvo európskych dohovorov. 

Pokrýva široké spektrum humanitných, ekonomických, sociálnych, 

zdravotníckych, mediálnych, vzdelávacích, ekologických, kultúr-

nych, eticko-filozofických otázok. Práve zakotvenie tradičných 

hodnôt je považovaný za dôležitý predpoklad rozvoja stability 

a bezpečnosti v Európe. (Rada Európy) 

     Sídlom Rady Európy je Štrasburg, Francúzsko. Rada je re-

prezentantkou 47 európskych štátov. Orem toho, má aj 5 pozo-

rovateľských krajín – Japonsko, Kanadu, Mexiko, Spojené Štáty 

americké a Svätú stolicu (Rada Európy). Rada Európy sa skladá 

z Výboru ministrov, Parlamentného zhromaždenia, Kongresu 

miestnych a regionálnych samospráv Európy, Európskeho súdu pre 

ľudské práva, Komisára pre ľudské práva a Generálneho tajomníka 

(Rada Európy, Základné informácie). 

     Medzi najdôležitejšie dokumenty prijaté Radou Európy patria: 

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950), 

Európsky kultúrny dohovor (1954), Európska sociálna charta 

(1961), Európsky zákonník sociálneho zabezpečenia (1964), Eu-

rópsky dohovor o sociálnom zabezpečení (1972), Európska charta 

miestnej samosprávy (1985), Európsky dohovor na zabránenie mu-

čenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania 

(1987), Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov 

(1992), Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín 
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(1995), Európsky dohovor o občianstve (1997), Dohovor Rady 

Európy o zabránení terorizmu (2005), Dohovor Rady Európy 

o činnosti proti obchodovaniu s ľuďmi (2005), Dohovor Rady Eu-

rópy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii 

ziskov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu (2005) (Rada 

Európy). 

Európsky dohovor o ľudských právach 

     Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd bol 

podpísaný vládami a členmi Rady Európy v Ríme 4. novembra 

1950. Dohovor nadobudol platnosť 3. septembra 1953 po ratifikácii 

desiatich členských štátov Rady Európy (Strážnická, 2013, s. 169). 

Uvádza sa v ňom, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej 

jednoty medzi členmi a tento cieľ môže byť naplnený len ochranou 

a ďalším rozvojom ľudských práv a základných slobôd. Práve tieto 

slobody sú základom mieru vo svete, zachovávajú účinnú politickú 

demokraciu a sú spoločným poňatím a dodržiavaním ľudských 

práv. Vo svojom znení nadväzuje na Všeobecnú deklaráciu ľud-

ských práv a jeho cieľom je zabezpečiť všeobecné a účinné uzná-

vanie a dodržiavanie ľudských práv (Európsky dohovor o ľudských 

právach).  

     V I. hlave dohovoru sa priznávajú práva každému, kto podlieha 

jurisdikcii signatárom dohovoru. V jednotlivých článkoch defino-

vané nasledovné práva: právo na život, zákaz mučenia, zákaz ot-



 
 

 
 
 
 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 
V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 3                   2016               

 
274 

 

roctva a nútenej práce, právo na slobodu a bezpečnosť, právo na 

spravodlivé súdne konanie, uloženie trestu výlučne na základe zá-

kona, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, slo-

boda myslenia, svedomia a náboženstva, sloboda prejavu, sloboda 

zhromažďovania a združovania, právo uzavrieť manželstvo, právo 

na účinný opravný prostriedok, zákaz diskriminácie, odstúpenie vo 

výnimočných situáciách, obmedzenia politickej činnosti cudzincov, 

zákaz zneužívania práv, hranice použitia obmedzení výkonu práv 

(Európsky dohovor o ľudských právach, Hlava I., čl.1. – čl. 18.). 

     Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slo-

bôd spolu s Európskou sociálnou Chartou a ďalšími európskymi 

dohovormi tvoria regionálny systém ochrany ľudských práv 

a základných slobôd európskych štátov, členov Rady Európy 

a rovnako predstavujú aj európsky štandard ľudských práv. 

V sústave medzinárodných zmlúv o ľudských právach a slobodách 

má Dohovor špeciálne postavenie a dôležitú argumentačnú hodno-

tu. Počas svojej 60 ročnej tradície preukázal svoj význam pre vývoj 

medzinárodného práva v rozsahu chránených práv, rovnako aj 

v kvalitatívnej zmene mechanizmov ochrany ľudských práv 

a slobôd v celej Európe, ale aj výrazný vplyv na vnútroštátne sys-

témy ochrany. (Strážnická, 2013, s. 171 − 175) 
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Európsky súd pre ľudské práva 

     Európsky súd bol založený v roku 1959, je inštitúciou Rady 

Európy so sídlom v Štrasburgu. Počet sudcov je prepojený 

s počtom členských štátov Rady Európy, v súčasnosti je ich 47. Na 

tento súd sa môže obrátiť každý, jednotlivec, mimovládna organi-

zácia, ale aj skupina osôb, v tom prípade, že má podozrenie 

o porušení svojich práv stanovených Európskym dohovorom a jeho 

protokolmi niektorým z členských štátov Rady. Rovnako sa na Eu-

rópsky súd môže obrátiť aj členský štát, ak má podozrenie, že neja-

ký iný členský štát je zodpovedný z porušovania ustanovení stano-

vených v spomínanom dohovore  (Európsky súd pre ľudské práva). 

     Európsky súd pre ľudské práva bol zriadený na základe II. hlavy 

dohovoru. Sudcovia Európskeho súdu musia mať vysoký morálny 

charakter a spĺňať podmienky na výkon vysokých súdnych funkcií. 

Sudcovia Európskeho súdu zasadajú ako súkromné osoby. Počas 

funkčného obdobia nesmú zastávať činnosť nezlučiteľnú s ich ne-

závislosťou, nestrannosťou, s požiadavkami, ktoré súvisia so stá-

lym výkonom ich funkcie. Sú volení Parlamentným zhromaždením 

za každú Vysokú zmluvnú stranu, ktorá navrhne 3 kandidátov. Vo-

lebné obdobie sudcov je 9 rokov a opätovne už nemôžu byť zvole-

ní. Funkčné obdobie im končí po dovŕšení 70 rokov. Svoju funkciu 

zastávajú až do svojho nahradenia, ale aj potom pokračujú 

v pojednávaní tých prípadov, ktoré začali posudzovať pred ukon-
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čením funkčného obdobia. Odvolať sudcu z funkcie sa dá len v tom 

prípade, ak sa na tom zhodne dvojtretinová väčšina ostatných sud-

cov, ak daný sudca prestal spĺňať podmienky kladené na výkon 

svojej funkcie (Európsky dohovor o ľudských právach, Hlava II., 

Európsky súd pre ľudské práva). 

      Európsky súd pre ľudské práva pri Rade Európy je ešte stále 

jediný stály medzinárodný súdny orgán. Sudcovia súdu musia za-

bezpečovať kvalitu a konzistentnosť jeho judikatúry. Jeho úlohou 

nie je naprávať právne omyly vnútroštátnych súdov, ale skúmať, či 

vnútroštátne orgány konali v súlade s dohovorom. Vnútornú štruk-

túru Súdu tvoria jeho sudcovia, plénum, kancelária predsedu Súdu, 

kancelária Súdu – pod ktorú spadá, tajomník, zástupca, tajomníci 

a zástupcovia komôr, sekcií veľkej komory, právne oddelenie, fil-

tračná sekcia, riadiace, administratívne, výskumné oddelenia, odde-

lenie pre tlač, verejnosť a návštevníkov, IT oddelenie, jazykové 

oddelenie, oddelenie pre rozpočet, financie a archív. Slobodný vý-

kon Európskeho súdu musí rešpektovať každý štát, voči ktorému 

smeruje sťažnosť. Rovnako jeho orgány nesmú vyvíjať žiadny ná-

tlak, hrozby voči sťažovateľovi, jeho rodine a pod (Strážnická, 

2013, s. 176 − 187). 

      Aj napriek spomínaným organizáciám, nimi vydaných doku-

mentov a ich veľkej snahe o dodržiavanie základných ľudských 

práv a slobôd, je potrebné skonštatovať, že aj v súčasnosti sa stre-
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távame s istou formou diskriminácie niektorých etnických alebo 

náboženských skupín v spoločnosti. Ako uvádza Daniel Dobiaš: 

„ľudské prežitie je možné len na základe úcty k právam iného člo-

veka, ktoré nie sú len výrazom humanistickej chvály na jeho neob-

medzené možnosti, ale akceptovaním iného solidárneho partnera“ 

(Dobiaš, 2006, s. 12). Akceptácia, tolerancia a solidarita voči ostat-

ným je nevyhnutnou súčasťou každej demokratickej spoločnosti. 
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Priestor metafory a metonymie v procese interpretácie 

významu nových kompozít v angličtine 
                           Lenka Janovcová 

 

     Pole pôsobnosti metafory a metonymie v jazyku je veľmi široké 

– tieto obrazné pomenovania nachádzame v umeleckej literatúre, 

v ustálených slovných spojeniach či v lexikalizovaných pomenova-

niach. Môžeme povedať, že metaforický a metonymický princíp sú 

hlboko vpletené do jazykových a semiotických štruktúr vo všeo-

becnosti.  

     Problematika obrazného pomenovania (prenášania významu) je 

relevantná aj v procese interpretácie nových pomenovaní, najmä ak 

ide o viacslovné pomenovania, akými sú aj kompozitá v angličtine. 

Viacslovné pomenovanie je nositeľom významu ako celok – vý-

znamy jeho zložiek participujú na význame celého pomenovania, 

no celkový význam viacslovného pomenovania nemusí byť jedno-

duchou sumou významov jeho častí (porov. Furdík, 1980, s. 8). 

V prípade, že sa významy jednotlivých slov vo viacslovnom pome-

novaní nezachovávajú vo význame daného pomenovania, nevy-

hnutne dochádza k prenášaniu významu a otvára sa priestor meta-

fory a metonymie. 

     Ako uvádza Ján Sabol, metaforický a metonymický princíp 

v jazyku sa napájajú na dva základné semiotické princípy, ktoré sú 
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určujúce v jazykovom systéme: na ikonicko-symbolický 

a arbitrárny princíp. Metaforický princíp stojí na póle ikonicko-

symbolického princípu, keďže jeho podstatou je realizácia podob-

nosti, ktorá je spätá aj s asociatívnosťou. Metonymický princíp sa, 

naopak, zakladá na stvárnení prvkov podľa priľahlosti, čo poukazu-

je na jeho napojenosť na arbitrárny princíp (2011, s. 14 – 16). 

     Michal Harpáň (1994, s. 96) chápe metaforu a metonymiu ako 

„dva odchodné textotvorné a štruktúrotvorné procesy“. Metafora je 

„nahrádzanie jedného slova slovom iného druhu, a to na základe 

prekvapivej podobnosti“ (ibid., s. 97), pričom Harpáň zdôrazňuje, 

že je dôležité „mať na zreteli, že sa v každej metafore určitým spô-

sobom prejavuje významová zdvojenosť či dvojčlennosť, ktorá je 

východiskom konotačného procesu“ (ibid.). Josef Hrabák 

a Vladimír Štěpánek (1987, s. 89) uvádzajú, že pri metafore sa ko-

notované významy rozbiehajú rôznymi smermi. V metonymii, na 

rozdiel od metafory, sa prenášanie významu uskutočňuje „podľa 

princípu vecnej alebo logickej súvislosti“ (Harpáň 1994, s. 104). 

Rovnako ako metafora sa však metonymia zakladá na využití kono-

tovaných významov (Hrabák, 1973, s. 151). 

     Situácia v prípade anglických primárnych kompozít (t. j. typu 

substantívum – substantívum) je zaujímavá tým, že neexistuje 

fixný sémantický vzťah medzi substantívami v kompozite. Z toho 

vyplýva, že pri interpretácii kompozít do hry často  vstupujú práve 
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konotované významy ich členov. Napríklad honey bee je včela, 

ktorá vyrába med, kým chocolate bee je včela vyrobená z čokolády 

(porov. Gagné – Spalding, 2006, s. 152).  

     Okrem toho, že pri interpretácii primárnych kompozít nie je 

jasne daný vzťah medzi jeho členmi, nie vždy si substantíva tvoria-

ce kompozitum zachovávajú svoj pôvodný význam v celkovom 

význame kompozita. Ak si ho zachovávajú, uplatňuje sa v nich 

princíp kompozicionality. V iných prípadoch však princíp kompo-

zicionality neplatí, a to buď čiastočne alebo vôbec. Napríklad 

strawberry (jahoda; doslovne slama – bobuľovitý plod) je istý typ 

plodu, no nemá priamu súvislosť so slamou. V niektorých prípa-

doch stratili vzťah k svojim motivantom oba členy kompozita, ako 

je to v prípade ladybird (lienka), kde lady znamená dáma a bird 

vták. Tieto kompozitá si používateľ jazyka osvojuje s významom 

daným konvenciou.  

     Z uvedeného je zrejmé, že interpretácia kompozít je komplexný 

problém. Určenie významu nového kompozita mimo kontextu, 

v ktorom sa vyskytuje, si vyžaduje extralingvistické vedomosti 

používateľov jazyka (porov. Gagné – Shoben, 1997; Štekauer, 

2005). Používatelia jazyka sa v procese interpretácie snažia vytvo-

riť čo najprijateľnejší význam, teda taký, ktorý čo do najväčšej 

možnej miery odráža možný (predstaviteľný) stav extralingvistic-

kej reality. Ak nedokážu takýto význam dosiahnuť priamo (zacho-
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vajúc denotatívne významy členov kompozita), môžu siahať pri 

interpretácii po použití nepriameho pomenovania. Opísané jazyko-

vé správanie sa zdá byť úplne prirodzeným vo svetle definície Vik-

tora Krupu (1990; in Harpáň, 1994, s. 97), ktorý metaforu „nechápe 

ako deviáciu, ale ako spôsob na základe analógie pomenovať to, čo 

bolo predtým nepomenovateľné“.  

     Skutočne sa ukazuje, že metaforický a metonymický princíp sú 

dôležitou súčasťou procesu interpretácie nových kompozít. Nasle-

dujúce príklady uvádzame na základe výsledkov výskumu k našej 

diplomovej práci (Janovcová, 2012), v ktorej sme skúmali interpre-

táciu významu desiatich potenciálnych anglických kompozít: hand 

tomato, hair computer, table shoes, chair bread, car egg, apple leg, 

street potato, sky piano, horse tree, dog paper. Budeme uvažovať 

len o správnych interpretáciách kompozít, teda neberieme do úvahy 

interpretácie, v ktorých je kompozitum hyponymom predného čle-

na, keďže takáto interpretácia kompozít nie je v angličtine prí-

pustná (porov. Lieber, 2005, s. 375 – 380). 

     Najčastejšou interpretáciou hand tomato je „paradajka veľká 

ako ruka“. Táto interpretácia sa dá považovať za metaforickú, keď-

že na paradajku sa prenáša vonkajšia vlastnosť ruky, konkrétne 

veľkosť. Medzi ďalšie metaforické interpretácie možno zaradiť 

napríklad „jedlo v tvare ruky“ či „ručný granát vo vojenskom slan-

gu“ (v oboch prípadoch ide o tvarovú podobnosť). 
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K metonymickým interpretáciám patria napríklad „kečup“ (para-

dajka roztlačená rukou), „paradajka, ktorú ľudia hádžu na iných“ 

(ruka môže slúžiť na hádzanie objektov), „paradajka pestovaná 

doma“ (pestovaná rukami) a i. Nachádzame aj interpretáciu meta-

foricko-metonymickú, ktorou je „lopta používaná v novej hre“ 

(vonkajšia podobnosť: malá červená lopta pripomína paradajku; 

vnútorná podobnosť: lopta sa ovláda rukou). Okrem toho sa obja-

vuje aj jediná interpretácia, v ktorej si oba členy kompozita zacho-

vávajú svoj pôvodný význam (spĺňajú princíp kompozicionality 

významu): „paradajka plnená mäsom, ktorá sa je rukami“.  

     Situácia je úplne iná v prípade kompozita hair computer. Tu 

prevládajú interpretácie zachovávajúce význam oboch členov, me-

dzi ktoré patrí aj najčastejšia interpretácia „počítač, ktorý generuje 

najvhodnejší účes pre daného človeka“. K ďalším príkladom tohto 

typu interpretácie patria „počítač, ktorý určuje kvalitu vlasov člo-

veka“ či „počítač, ktorý upravuje vlasy“. Objavujú sa však aj meta-

forické interpretácie ako „počítač s dlhými káblami, ktoré pripomí-

najú vlasy“ či „veľmi tenký počítač“ (pripomínajúci vlas). Za me-

tonymickú interpretáciu môžeme považovať napríklad „počítač, 

ktorý sa zaoberá miniatúrnymi vecami“, no metonymické interpre-

tácie sa v prípade hair computer vyskytujú minimálne. 

     Opäť inú situáciu môžeme pozorovať pri table shoes. V tomto 

prípade sa metonymický princíp interpretácie vyskytuje v hojnej 
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miere. Najčastejšou interpretáciou sú „topánky pre stôl“ (istý druh 

protišmykových podložiek, ktoré, podobne ako topánky pre ľudí, 

zabraňujú šmýkaniu sa); k ďalším metonymickým interpretáciám 

patria napríklad „papuče“ či „topánky, ktoré nosíme na slávnostné 

príležitosti, ako je slávnostná večera“ (v oboch prípadoch topánky, 

ktoré nosíme na mieste, kde si sadáme za stôl). K interpretáciám 

zachovávajúcim pôvodný význam komponentov kompozita patria 

„topánky, v ktorých tancujeme na stole“, „topánky, v ktorých si 

vykladáme nohy na stôl“, „topánky, v ktorých sa prechádzame po 

stole“ a pod. Medzi metaforické interpretácie môžeme zaradiť napr. 

„topánky v tvare stola“, „hnedé topánky“, či „veľmi veľké topán-

ky“ (ako stôl). 

     Najčastejšou interpretáciou chair bread je „starý chlieb“ (tvrdý 

ako drevená stolička), ktorá je metonymická. Napriek tomu nie je 

metonymických interpretácií tohto kompozita veľa. Medzi ďalšie 

metonymické významy patria napr. „rodinné stretnutie“ či „piknik“ 

(skupina ľudí sedí na stoličkách – zrejme okolo stola – 

a konzumuje chlieb), ako aj „zamestnanie, v ktorom človek veľa 

sedí“ (teda človek si zarába na chlieb – svoje živobytie – sediac na 

stoličke). Zaujímavou metonymickou interpretáciou je aj „chlieb 

nadradený iným chlebom“, ktorá vznikla na základe analógie 

s existujúcim anglickým kompozitom chairman (predseda). 

K metaforickým interpretáciám patria napríklad „chlieb v tvare 
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stoličky“ či „mäkký vankúš na stoličku v tvare chleba“. 

K interpretáciám zachovávajúcim kompozicionalitu môžeme zara-

diť významy typu „chlieb, ktorý človek je sediac na stoličke“, 

„chlieb vyrobený na stoličke“ a pod.  

     Najčastejšie navrhovaným významom car egg je „auto v tvare 

vajca“ v zmysle „auto, ktoré je zároveň vajcom“. K metaforickým 

interpretáciám patria „detská sedačka v tvare vajca“ a „airbag“, 

k metonymickým zase „vajce s tvrdou škrupinou“ (ťažko rozbitné, 

podobne ako auto). Na základe analógie s couch potato (človek, 

ktorý stále vysedáva na pohovke) nachádzame ďalšie metonymické 

interpretácie ako „človek, ktorý trávi veľa času v aute“, „človek po 

dlhej ceste autom“. 

     Interpretácia slova street potato je zaujímavá silnou prítomnos-

ťou analógie s už spomínaným výrazom couch potato. Najčastejšie 

navrhovaný význam street potato je „človek, ktorý sa potuluje uli-

cami“ (teda trávi veľa času na ulici), pričom ide o metonymickú 

interpretáciu. Rovnaký charakter majú aj interpretácie ako „bezdo-

movec“, „pouličný gangster“, „človek, ktorý pracuje na ulici“ 

a pod. Iný druh metonymickej interpretácie predstavujú významy 

ako „zemiak najnižšej kvality“ či „ukradnutý zemiak“. Kompozici-

onalitu zachovávajú interpretácie ako „zemiakové jedlo predávané 

na ulici“ či „zemiak predávaný na ulici“. Prítomných je aj niekoľko 

zaujímavých metaforických interpretácii, ako „budova v tvare ze-
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miaku“ či „kameň v tvare zemiaku, ktorý slúži ako dekorácia uli-

ce“. Interpretáciu „pouličná lampa, ktorá svieti zo zeme“ možno 

chápať ako metaforickú, ak ide o tvar lampy, aj ako metonymickú, 

ak budeme za podstatné považovať umiestnenie lampy (zemiaky 

rastú v zemi). 

     Sky piano sa od ostatných skúmaných kompozít líši svojím po-

etickým potenciálom, ktorý sa odráža v jeho interpretáciách. Naj-

častejšie navrhovanou je metaforická interpretácia „modrý klavír“, 

teda klavír farby oblohy. Podobne je to v prípade významu „pries-

vitný klavír“. K ďalším metaforickým interpretáciám patrí „oblak 

v tvare klavíra“ či „zvuk vetra“. Metonymické interpretácie sú čas-

to spájané s nebom, keďže obloha s ním býva asociovaná: „nebesky 

krásna klavírna skladba“, „klavír, na ktorom hrajú anjeli“, „spev 

anjelov“. K ďalším metonymickým interpretáciám možno zaradiť 

„klavír na palube lietadla“ či „lietajúci klavír“. Interpretácie, ktoré 

by zachovávali kompozicionalitu, sa v prípade sky piano v podstate 

nevyskytujú. 

     Podobne ako pri hand tomato, pri kompozite apple leg je najčas-

tejší význam utvorený na metaforickom princípe: „stopka jablka“. 

Celkovo v prípade tohto kompozita prevažujú metaforické interpre-

tácie ako „tučná noha“, „zranená noha“, „jablkový koláč v tvare 

nohy“ a pod. K metonymickému pólu možno priradiť napríklad 

interpretáciu „zdravá noha“ (má kvalitu jabĺk, keďže jablká sú po-
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važované za zdravé ovocie). Analogicky s hand tomato a apple leg 

je pri kompozite horse tree najčastejšou metaforická interpretácia, 

konkrétne „veľký strom“. Na rozdiel od apple leg je však pomer 

metaforických interpretácií (napr. „strom v tvare koňa“), metony-

mických interpretácií (napr. „divoký strom“, „zdravý a silný 

strom“) a interpretácií s kompozicionalitou (napr. „strom, na ktorý 

možno uviazať koňa“, „strom s plodmi, ktoré kone obľubujú“) 

v prípade horse tree relatívne rovnomerne rozložený.  

     Posledným skúmaným kompozitom je dog paper. Preferovaná 

interpretácia tohto viacslovného výrazu je „papier na psie exkre-

menty“, ktorá je metonymická. Ďalšími metonymickými interpretá-

ciami sú napríklad „pokrčený papier“ alebo „roztrhaný papier“ 

(stav papiera je spôsobený psom). Častejšie ako metonymické sa 

však vyskytujú interpretácie so zachovanou kompozicionalitou, ku 

ktorým patria napr. „papier obsahujúci informácie o psovi“ či „toa-

letný papier pre psy“. Medzi interpretáciami dog paper sa vyskytu-

je aj jedna metaforická: „papier so štyrmi nohami“. 

     Na záver môžeme konštatovať, že univerzalita metaforického 

a metonymického princípu v jazyku sa potvrdzuje pri interpretácii 

nových slov v angličtine. Na základe skúmanej vzorky sa ukazuje, 

že prítomnosť metaforického a metonymického princípu v procese 

interpretácie nových kompozít v angličtine je komplexným prob-

lémom. Oba princípy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú; 
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v niektorých prípadoch sú v rovnováhe, v iných jeden z nich mier-

ne prevláda. Z desiatich skúmaných kompozít majú štyri najfrek-

ventovanejšiu interpretáciu založenú na metafore, štyri na metony-

mii a dve na princípe kompozicionality. To jasne poukazuje na to, 

že v interpretácii analyzovaných nových kompozít prevažuje ob-

razné pomenovanie nad priamym, no nie je možné určiť dominan-

ciu metaforického či metonymického pólu. Skúmaná vzorka je 

však limitovaná, preto sa pozorovaná tendencia dá len ťažko zov-

šeobecniť. Na formulovanie všeobecnejších tendencií je potrebný 

hlbší a rozsiahlejší výskum. Otázka priestoru metafory 

a metonymie pri interpretácii nových kompozít teda ostáva otvore-

ná pre ďalšie skúmanie. 
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