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Úvodné slovo 

 
     Piaty zväzok Doktorandských miscelaneí vznikol ako konfe-

renčný zborník. Navracia sa tým k prvotnej myšlienke celého pro-

jektu, vytvoriť publikačný priestor pre príspevky začínajúcich ved-

cov. Prvé dve čísla Doktorandských miscelaneí tvorili výstupy 

z katedrových seminárov, v rámci ktorých prebiehali interné disku-

sie. V porovnaní s priamym publikovaním sa ukazuje ako prí-

nosnejšie, keď si doktorandi môžu overiť svoje prvé výskumné 

výsledky viacfázovo a prezentovať sa rozmanitejšími spôsobmi    

(získať viac poslucháčov a čitateľov). Rozsah textov jednotlivých 

príspevkov prvých dvoch čísel bol prispôsobený dĺžke vystúpení, 

tento úzus sa vynechaním seminárov v predchádzajúcich číslach 

mierne rozkolísal. V aktuálnom čísle sú rozsahy štúdií o čosi vy-

rovnanejšie. Pridanou hodnotou piateho zväzku bolo stretnutie 

všetkých prispievateľov na spoločnej konferencii, Jesennej škole 

doktorandov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá sa kona-

la 17. 10. 2018  a 18. 10. 2018 v Danišovciach. Domnievame sa, že 

táto jedinečná – pre mnohých prvá – skúsenosť s aktívnym vystu-

povaním na vedeckom podujatí mohla prispieť k lepšej finálnej 

verzii predkladaných príspevkov. Zároveň umožnila doktorandom 

rozšíriť si obzory v rámci humanitných a spoločenských odborov, 

minimálne v rozpätí aktuálne riešených dizertačných výskumov.  
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     Už tradične predstavuje zborník širokú škálu tém. Zastúpené sú 

štyri študijné odbory. Novú disciplínu – slovenské dejiny – repre-

zentuje štúdia Dany Kušnírovej so zaujímavou témou dejín reštau-

rácií a pohostinstiev v Košiciach v prvej Československej republi-

ke. Autorka sa sústreďuje najmä na historickú legislatívu a dejiny 

každodennosti praktického podnikania. Text, ktorý je plný dobo-

vých detailov, dokáže určite zaujať aj mimo akademického prostre-

dia. 

     Odbor filozofie zastupujú dva príspevky. Simona Bašistová 

otvára spolu s Heideggerom citlivú otázku techniky a jej dosahu na 

človeka. Príspevok neprináša len výťah z neskorších postojov   

Heideggera k inštitucionalizácii „vedotechniky“ či k narušenému 

vzťahu človeka k prírode, ale je skôr premýšľaním nad miestom 

človeka (a filozofie) v tejto situácii, a to spoločne s Heideggerom. 

Podobne pristupuje k problematike morálnej zodpovednosti a slo-

bodnej vôle Dávid Bujnovský. Cez analýzu frankfurtovských prí-

padov (myšlienkových experimentov) roztvára diskurz o alterna-

tívnych možnostiach ako podmienke morálnej zodpovednosti 

v komparácii s opozičnými filozofickými konceptmi, a to s komen-

tovaním ich silných a slabých stránok. 

     Čisto literárnovedný problém venovaný tvorbe Ivana Laučíka 

rozpracovala pre sekciu literárnej vedy a slovakistiky Alena Orav-

cová. Pri analýzach a interpretáciách jeho básnického sveta postu-
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puje chronologicky, zbierku po zbierke identifikuje motivické 

a metaforické dominanty v básnikovej poetike, ktoré sa prelínajú 

a vytvárajú – ako na to zaujímavo upozorňuje autorka – samostatné 

svety. Medzi literatúrou a auditívnym umením sa pohybujú ďalšie 

dva príspevky tejto sekcie. Igor Michalčík uvažuje o vzťahu audio-

knihy (ale aj príbuzných žánrov: hovoriacej knihy či zvukovej kni-

hy) ku klasickým knihám a auditívnemu, najmä rozhlasovému prie-

storu. Ponúka presvedčivý záver, že súčasný percipient vníma au-

dioknihu predovšetkým ako atraktívnejšiu verziu klasickej knihy. 

Štúdia Patrície Papcunovej analyzuje nonverbálne prostriedky roz-

právkovej rozhlasovej drámy s dôrazom na ich význam. Postupuje 

od mediálneho, komunikačného a žánrového ukotvenia rozprávko-

vej hry až po špecifické výrazové a výstavbové prostriedky tohto 

žánru. Jadro štúdie je zamerané na esteticko-sémantické osobitosti 

extralingvistických prostriedkov v zážitkovom vnímaní detského 

poslucháča.  

     Štvrtú sekciu tvoria príspevky z odboru sociálnej práce. Osobi-

tosťou tejto sekcie – v kontexte vydávania zborníka však už skôr 

tradíciou – sú spoločné štúdie doktorandov a ich školiteľov. Aj tu 

majú dva príspevky výrazný priesečník, ktorým je problematika 

osamelosti (oba sú napísané spolu so školiteľkou Evou Žiakovou). 

Prvý z nich, ktorého spoluautorkou je Monika Bačová, skúma 

vplyv rôznych druhov osamelosti na rizikové podoby sociálneho 
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správania adolescentov, ako sú látkové a nelátkové závislosti, kri-

minalita atď. Súčasťou štúdie sú aj odporúčania pre sociálnych 

pracovníkov v oblasti intervencie a prevencie na školách. Druhá 

štúdia, ktorej spoluautorom je Ján Kahan, ponúka okrem široko 

koncipovanej teoretickej základne a prehľadného spracovania prí-

stupov k fenoménu osamelosti aj východiskový (pilotný) štatistický 

prieskum s viacerými premennými (zachytenými v tabuľke), ktorý 

podľa autorov ukazuje na vzťah medzi závislosťou a osamelosťou. 

Zborník uzatvára štúdia Jany Plavnickej a jej školiteľa Dušana 

Šlosára, ktorá ostáva v téme integrácie imigrantov nastolenej už 

v predchádzajúcom čísle zborníka. Teraz sa autori zamerali na so-

ciálne služby ako nástroj integrácie. Štúdia ukazuje integráciu 

v kontexte štrukturálnej, kultúrnej, interakčnej a identifikačnej di-

menzie s dôrazom na konkrétnu skupinu klientov. Autori predkla-

dajú aj návrh metodologického spracovania projektu výskumu, na 

riešenie ktorého použijú vlastný autorský dotazník. 

     Veríme, že aj aktuálne číslo zborníka ponúkne čitateľovi repre-

zentatívny a pútavý prehľad o vedeckom uvažovaní našich dokto-

randov.                                                                                                                                                                                                        

                                                                                        Lukáš Šutor
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Vybrané kapitoly z dejín reštaurácií a pohostinstiev 

v Košiciach v medzivojnovom období 

Dana Kušnírová 

 

Úvod 

     Predkladaný príspevok prezentuje výsledky výskumu, ktorý 

prebiehal v rokoch 2013 – 2015 ako súčasť diplomovej práce Reš-

taurácie a reštauračné služby v Košiciach v medzivojnovom období 

(Kušnírová, 2015). Prepracovaná a rozšírená verzia diplomovej 

práce bola neskôr publikovaná v tisíckusovom náklade pod názvom 

Košické dostaveníčka (Kušnírová a kol., 2016) a zaznamenala 

značný ohlas verejnosti. Cieľom tejto práce bude v krátkosti pri-

blížiť fenomén hostinského podnikania, reštauračné služby 

a historickú legislatívu v Košiciach počas prvej Československej 

republiky.  

     Keďže pohostinské podniky vo všeobecnosti považujeme za 

akési centrá sociálneho, politického, ale aj ekonomického života, 

ich bádanie patrí v súčasnosti medzi atraktívne témy historického 

výskumu, pričom prevláda najmä v anglosaskom a germánskom 

jazykovom prostredí, ako príklad môžeme uviesť publikáciu The 

English Urban Inn 1560 – 1760, ktorej autorom je britský historik 

Alan Everitt. V slovenskom jazyku nachádzame skôr útržkovité 
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informácie v rôznych štúdiách než ucelené diela, napríklad Preme-

ny pohostinskej živnosti a kultúry konzumácie alkoholu na Sloven-

sku 1918-1938, uverejnené v zborníku Od osmičky k osmičke. Pre-

meny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 – 1938 (Roguľová 

a kol., 2009).  

     Na začiatku výskumu sme boli postavení pred neľahkú úlohu 

konkretizovať ciele skúmania. Náš predmet sa totiž prelínal viace-

rými dimenziami – národnostné a jazykové, sociálne a legislatívne, 

ekonomické a umelecké. Pri bádaní sme sa preto rozhodli apliko-

vať dejiny každodennosti, ktoré pomohli akcentovať rolu jednotliv-

cov v spoločnosti, ich každodenný spôsob života a následne vplyv 

na spoločenské transformácie. Charakter výskumu nám umožňoval 

pracovať s veľkým množstvom dobových a archívnych prameňov, 

pre dotvorenie obrazu uvádzame napríklad Adresáre mesta Košíc 

rôznych ročníkov či dobovú monografiu Slovenský hostinský 

a hotelier (Fodor, rok neuvedený). Dôležitú úlohu pri podnikaní 

v reštauračných a pohostinských službách zohrávali vtedajšie legis-

latívne normy a zákony, sledovali sme ich pomocou dobových 

Zbierok zákonov Československa. Nielen pri zhodnotení celkovej 

dobovej spoločenskej situácie sme využili výsledky monitorovania 

historickej tlače, a to predovšetkým denníka Slovenský východ. 

Tieto závery nám poslúžili aj pri opise konkrétnych reštauračných, 

kaviarenských a pohostinských podnikov, keďže v novinách sa 
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pravidelne objavovali reklamy na zariadenia, pozvánky na špeciál-

ne udalosti, programy koncertov a podobne. V neposlednom rade 

výskum pozostával zo štúdia materiálov z fondov Archívu mesta 

Košíc, menovite to boli: technické oddelenie, fond Mapy a plány, 

fond Magistrátu mesta Košice, fond Policajného kapitanátu a fond 

Odborného živnostenského spoločenstva košických hostinských 

a výčapníkov, ktorý sa skladal z ôsmich škatúľ a spracovaný bol 

vôbec po prvýkrát. 

Stručný spoločensko-legislatívny náčrt situácie v oblasti reštau-

račných služieb po vzniku Československa 

     Vznik Československa roku 1918 sa v pohostinskej oblasti zá-

sadne odzrkadlil v dvoch rovinách. Po prvé to boli revízie 

a presuny živnostenských oprávnení, ktoré boli odoberané inoná-

rodným podnikateľom, teda Maďarom, Nemcom a Židom, 

a následne boli prideľované štátu verným a spoľahlivým osobám. 

V interpretácii československých úradov patrili do kategórie spo-

ľahlivých osôb predovšetkým slovenskí vojnoví invalidi, bývalí 

legionári, americkí Slováci či účastníci národného hnutia (Kušníro-

vá a kol., 2016).  

     Po druhé to bola prohibícia, ktorá na území Slovenska platila už 

od decembra 1918. Autorom predmetného zákona číslo 64, §11 sa 

stal vtedajší minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro 

Šrobár: Všetky udelené práva výroby, výčapu a predaja všetkých 
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druhov liehových nápojov podliehajú revízií a môžu byť odvolané. 

Výčap liehových nápojov mimo pivo a víno sa zatiaľ zakazuje 

(Zbierka zákonov a nariadení štátu Československého, ročník 1918, 

s. 13). Protialkoholické opatrenia sa presadzovali aj pomocou pro-

pagandy v periodickej tlači, zriaďovaním abstinenčných hnutí 

a spolkov, ako aj mimoriadnymi ustanoveniami; jedným z nich bol 

napríklad zákaz podávať alkohol počas týždňa, keď sa konali voľ-

by, či špeciálne týždne zdržanlivosti. Na tomto mieste je potrebné 

poznamenať, že zákon číslo 64 sa týkal iba územia Slovenska a mal 

byť dočasný, no postupne sa zmenil na viac ako desať rokov trva-

júce opatrenie, ktoré podnikateľom prinášalo nemalé finančné stra-

ty, a celkovo ohrozovalo pohostinskú živnosť nielen na východnom 

Slovensku. Rovnako v prvom rade limitoval liehovinové nápoje, 

pivo a víno bývali z týchto zákonov vyňaté. Ponosy a sťažnosti na 

legislatívu v oblasti predaja a výroby alkoholu nespočetnekrát po-

zorujeme v korešpondencii Odborného živnostenského spoločen-

stva košických hostinských a výčapníkov. Ďalšie legislatívne úpra-

vy týkajúce sa predaja liehovín nasledovali v roku 1922 – zákonom 

číslo 86 (Zbierka zákonov a nariadení štátu Československého, 

ročník 1922). Stanovili sa v ňom základné normy, z ktorých niekto-

ré v obmedzenej podobe pretrvali dodnes, ako je napríklad podáva-

nie všetkých druhov alkoholu mladistvým, rovnako upravoval 

podmienky servírovania alkoholických nápojov počas tanečných 
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zábav. V januári 1923 pribudli do praxe tieto nariadenia: na území 

Košickej župy sa mohli liehoviny predávať iba v tzv. výčapoch, na 

prevádzkovanie ktorých obchodník potreboval špeciálne povolenie 

od Ministerstva pre zásobovanie ľudu. Približne v tomto období 

získal spomínaný Šrobárov prohibičný zákon z roku 1918 prívlas-

tok pohárkový. Nazýval sa tak, pretože zakazoval predaj alkoholu 

v hostincoch do pohárikov, poldecákov, ale predaj vo fľašiach 

vo výčapoch bol povolený. K jeho úplnému zrušeniu došlo až 

v roku 1929, odkedy fungovali štyri rôzne povolenia predaja tvrdé-

ho alkoholu (Zbierka zákonov a nariadení štátu Československého, 

ročník 1929, s. 129). 

     Jedným z najdôležitejších ustanovení, ktoré usmerňovali podni-

kanie v pohostinskej oblasti, bol živnostenský zákon z roku 1924, 

ktorý upravoval podnikanie vo všetkých odvetviach. Hostinskú 

živnosť spájal s právom podávať pokrmy, ubytovávať, čapovať 

pivo a rôzne druhy vína. Z iných podnikateľských činností mala 

hostinská živnosť právo ponúkať kávu, čaj, čokoládu, nealkoholic-

ké nápoje a teplé pokrmy (Zbierka zákonov a nariadení štátu Čes-

koslovenského, ročník 1924, s. 443). Značnou výhodou bola mož-

nosť prevádzkovať spoločenské hry, karty a podobne.  

     Kvôli skompletizovaniu základných poznatkov o reštauráciách 

a pohostinstvách v medzivojnovom období v Košiciach si na tomto 

mieste ozrejmíme základné delenie podnikov: reštaurácie a nealko-
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holické jedálne (éttermek), kóšer reštaurácie a jedálne (kóser ét-

kezdék), kaviarne (kávéházak), hostince a krčmy (vendeglősők és 

korcsmárosok), vinárne (borozók), bary (barok), hotely (szallodák). 

Jedálne boli málo rozšírenou novinkou, obmedzenou hlavne na 

väčšie mestá, pre Košice boli typické aj kóšer reštaurácie, keďže 

židovská obec mala v tomto období v meste výrazné zastúpenie. 

V rámci košického prostredia sa v súvislosti so stravovaním často 

stretávame s termínom bodega. Prvú bodegu otvorili v Košiciach 

v decembri roku 1895 (Pannonia, 22. decembra 1895, s. 7), zo za-

čiatku ponúkali raňajky, prípadne menšie občerstvenia, v medzi-

vojnovom období sa tu už podávali aj obedy. Samozrejmosťou bo-

lo, že ponuka zahŕňala aj pivo a víno. 

Konzumácia piva a vína 

     Konzumácia piva je na Slovensku známa už v stredoveku, 

v priebehu 19. storočia sa dostala na okraj záujmu. Obrat nastal na 

prelome 19. a 20. storočia s nastupujúcou industrializáciou, vzni-

kom továrenských pivovarov a formujúcej sa triedy priemyselného 

robotníctva. Pivo sa stalo v tejto sociálnej vrstve populárnym 

a obľúbeným nápojom a bolo každodennou súčasťou života. Po 

rozpade Rakúsko-Uhorska sa pivovary na území Slovenska dostali 

pod vplyv českých podnikov, ktoré zároveň predstavovali tvrdú 

konkurenciu. V Košiciach prevádzkovalo svoju činnosť niekoľko 

pivných reštaurácií, ktoré čapovali iba jeden druh piva, napríklad 
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Budějovická bouda ponúkala budějovické pivá (Slovenský východ, 

28. október 1925, s. 2).  

     V Košiciach však naďalej fungoval aj etablovaný pivovar Bau-

ernebl a spol. Jeho zakladateľ Ján Bayer bol priekopníkom priemy-

selného pivovarníctva v meste. Povolenie na varenie piva vlastnil 

už od roku 1852 (Mihóková, 1983). Pivovar bol pomenovaný po 

Konštantínovi Bauerneblovi, ktorý sa stal Bayerovým spoločníkom 

koncom 19. storočia. Produkcia pivovaru síce zaznamenala takmer 

dvojnásobný kvantitatívny prepad počas hospodárskej krízy a došlo 

aj k prepusteniu časti zamestnancov, no už roku 1936 sa podarilo 

krízu preklenúť a o rok neskôr bol pivovar v zisku viac ako pol 

milióna Kčs (Mihóková, 1983). Koncom medzivojnového obdobia 

pozorujeme pokles konzumácie piva v reštauračných a poho-

stinských podnikoch, pod čo sa okrem iných faktorov podpísalo 

rozšírenie fľaškového piva, ktoré si bolo možné zakúpiť na viace-

rých miestach. Tým sa prakticky menila kultúra konzumácie tohto 

nápoja.  

     Počas IV. krajinského kongresu vinohradníctva v roku 1907 sa 

riešila otázka nízkej popularity konzumácie vína obyvateľstvom 

v uplynulých dekádach (AMK, f. MMK 1888 – 1921, č. š.: 2211, 

č. s.: 17523/1907). Víno sa z postu národného nápoja prepadlo po 

tom, čo veľkú časť viníc v Karpatskej kotline zničilo pustošenie 

tzv. phylloxery, jedného z najnebezpečnejších škodcov viniča. 
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V Uhorsku mala epidémia za následok dramatickú redukciu úrody 

hrozna a následne kvality vína. Začiatkom nového storočia uhorská 

vláda odštartovala hospodárske programy na obnovu viníc, vďaka 

čomu sa podarilo zregulovať objem úrody viniča, no získať si späť 

dôveru konzumentov vína už bolo náročnejšie, a jeho spotreba tak 

ostala naďalej nízka. Ako zaujímavosť uvádzame, že mesto Košice 

bolo v minulosti vlastníkom rozsiahlych viníc v Maďarsku. Aj 

v priebehu sledovaného obdobia malo vinice v maďarských ob-

ciach Abaujszántó a Szegi (AMK, f. MMK 1923 – 1938, č. š.: 71, 

č. s.: 4515/1932). Rozprestierali sa na území Tokajského pohoria, 

a v nich vypestované víno tak smelo niesť označenie tokajské. Od 

roku 1922 sa mestskí predstavitelia začali zaoberať otázkou zriade-

nia mestskej vinárne. Tieto plány sa podarilo naplniť v roku 1928, 

keď bola zriadená v suteréne starej radnice (dnes Hlavná 59), na 

mieste, kde mesto skladovalo víno už od 16. storočia. 

Odborné živnostenské spoločenstvo košických hostinských 

a výčapníkov 

     „Odborné živnostenské spoločenstvo košických hostinských 

a výčapníkov“ sa vyvinulo z Dobrovoľného združenia hostinských, 

hotelierov a kaviarnikov dňa 9. marca 1926 (AMK, f. OŽSKHV, 

č. š.: 5, č. s.: 387/31). Prvým predsedom sa stal Ábriš Friedmann, 

majiteľ kaviarne „Európa“, ktorý čiastočne aj zo zdravotných dô-

vodov koncom dvadsiatych rokov z funkcie odstúpil a za jeho ná-
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stupcu bol zvolený majiteľ reštaurácie „Imperiál“ Jaroslav Rohle-

na, ktorý vytrval až do konca republiky. Po prijatí vyššie spomína-

ného živnostenského zákona v roku 1924 musel byť každý, kto 

prevádzal hostinskú a výčapnícku činnosť, členom tohto spoločen-

stva. 

     V nasledujúcej časti príspevku sa pokúsime načrtnúť obraz kaž-

dodenného života ľudí pôsobiacich v pohostinských povolaniach na 

základe vzorky troch vybraných problematík, o ktorých nás infor-

muje Fond odborného živnostenského spoločenstva.  

     Osobitnú kapitolu dejín (nielen) košických hostincov a kaviarní 

písali ženy zamestnané v čašníckom a hostinskom povolaní. V me-

dzivojnovom období sa viackrát stretávame s rôznymi formami 

diskriminácie voči ženskému pohlaviu. Okrem toho, že pri zaúčaní 

sa a skúškach museli mať ženy vyhradené osobitné miestnosti, 

v 30. rokoch vrcholí aj antikampaň proti ich celkovému zamestná-

vaniu v čašníckych službách. Údajne to malo vplyv na šírenie po-

hlavných chorôb aj zvýšenú nezamestnanosť riadne vyučených 

čašníkov, pretože niekedy sa ženy najímali ako lacná nekvalifiko-

vaná pracovná sila. V Obežníku Krajinského úradu z roku 1930 

čítame, že problém nepredstavovali len čašníčky: ...vykonáva sa 

ustavične a v poslednom čase dokonca vo zvýšenej miere prostitú-

cia čašnicami v týchto podnikoch zamestnanými, ku ktorým možno 

prirátať i tzv. animírky, resp. aj artistky, ktoré v týchto miestnos-
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tiach skutočne alebo len údajne vystupujú. Toto sa deje vo všet-

kých väčších mestách a mestečkách na Slovensku a má to za násle-

dok ustavičné rozmáhanie sa pohlavných chorôb, proti ktorému, pri 

indolencii veľkej časti postihnutých osôb, lekárska veda i opatrenia 

úradov sú bezmocné (AMK, f. MMK Košice 1923 – 1938, č. š.: 10, 

č. s.: 190.043/1930/9). Ani dotknuté Košičanky nezostali v tomto 

ohľade nečinné. V istom odpise zo správy zo schôdze žien sa do-

zvedáme, že požadovali vytvorenie zákona na obranu žien zamest-

naných v pohostinstve, pretože cítili, že sa s nimi nespravodlivo 

zaobchádza (AMK, f. MMK Košice 1923 – 1938, č. š.: 3, č. s.: 

5273/921). Vykonávali podradné zamestnanie, mali veľký problém 

nájsť si stabilné a čisté ubytovanie a navyše museli chodiť na poni-

žujúce zdravotné prehliadky spolu so skutočnými prostitútkami. 

Išlo o skupinu žien, ktoré boli riadne vyučené, a napriek tomu mu-

seli znášať biedne sociálne pomery, ohováranie a diskrimináciu. Na 

opačnej strane spoločenského spektra stáli ženy, ktoré sa ocitli 

v podstatne lepšej životnej situácii. Išlo o vdovy po majiteľoch ho-

telov a reštaurácií, ktoré ak disponovali potrebnými schopnosťami 

a mali o prácu záujem, preberali podniky po svojich zosnulých 

manželoch, čím im bolo umožnené realizovať svoje vlastné pred-

stavy a plány.  

     Prelom v možnostiach trávenia voľného času a spôsobov zábavy 

znamenal rok 1925. V decembri sa uskutočnili vôbec prvé dva roz-
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hlasové vysielacie pokusy na Slovensku v Haniske pri Košiciach. 

Už 16. apríla 1925 bol prijatý zákon číslo 82, ktorým sa určovali 

podmienky získania koncesie pre zriadenie, udržiavanie a prevá-

dzanie telegrafov na zárobkové použitie rádiotelegrafnej alebo rá-

diotelefónnej stanice (AMK, f. OŽSKHV, č. š.: 6, č. s.: 273/1933). 

Toto sa vzťahovalo na všetky miestnosti, ktoré boli verejne prí-

stupné, menovite na 30 reštaurácií, hostincov, kaviarní, biografov 

a zábavných podnikov. Od roku 1933 podľa nariadenia Policajného 

kapitanátu z XI. Obežníka sa tento zákon upravoval a začal platiť 

pre všetky verejné obchodné miestnosti, kde každé používanie rá-

diofónneho prijímacieho prístroja určeného na šírenie rozhlasových 

programov sa považovalo za zárobkovú činnosť. Súviselo to s vte-

dajšími závratnými cenami rádioprijímačov, ktoré sa pohybovali na 

úrovni 4 000 Kčs. Na porovnanie uvádzame, že bežný automobil 

stál od 10 000 do 15 000 Kčs (Slovenský východ, 16. apríla 1929, 

s. 5). Preto podniky s rádiami mali veľkú výhodu v tom zmysle, že 

mohli prilákať väčšie množstvo zákazníkov.  

     Okrem hudby sa mohli hostia v medzivojnových hoteloch, ka-

viarňach a hostincoch zabávať pomocou hracích automatov. Rov-

nako ako v dnešných časoch, aj vtedy sprevádzali automaty a gam-

blerstvo spoločenské problémy. V Obežníku z roku 1932 o zákaze 

„prevádzania“ hier s hracími automatmi čítame, že hra s peňažnými 

automatmi vzbudzovala pohoršenie v širokých kruhoch (AMK, f. 
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OŽSKHV, č. š.: 6, č. s.: 558/1932). Kultúrne a národné organizá-

cie, verejní činitelia aj denná tlač večne znášali sťažnosti pre hrubé 

výtržnosti, ktoré hry na automatoch sprevádzali. Nepomohlo ani 

obmedzenie vo forme dovolených hier v spomínanom živnosten-

skom zákone z roku 1924, ani policajná kontrola podnikov, ktoré 

disponovali hracími automatmi. Často totiž dochádzalo k zneužíva-

niu podmienok, za ktorých boli peňažné automaty povolené. 

V obežníku sa ďalej píše, že ide o hru málokedy závislú od schop-

ností hráča, ide skôr o náhodu, ktorá vzbudzuje hráčsku vášeň 

a pôsobí demoralizačne, hlavne na mladú generáciu. Nezanedba-

teľný bol aj hospodársky účinok gamblerstva u menej majetných. 

Z uvedených dôvodov bolo preto podľa zákona číslo 125 z roku 

1927 zakázané na celom území Slovenska umiestňovanie peňaž-

ných hracích automatov akéhokoľvek druhu na verejných miestach 

i v miestnostiach, ako aj hranie takýchto hier. 

 

Záver 

     V predchádzajúcich kapitolách sme si postupne priblížili život 

košických reštaurácií, kaviarní, vinární, barov, pohostinstiev v me-

dzivojnovom období. Ako sme deklarovali v úvode práce, podrob-

nejšie sme rozobrali aj legislatívne opatrenia. Najviac priestoru 

dostali zákony, ktoré upravovali predaj liehovín, ale spomenuli sme 

aj legislatívny vývoj rozhlasového vysielania vo verejných priesto-
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roch či používania hracích automatov. Na záver je nevyhnutné kon-

štatovať, že výskum nie je dokonalý a existujú príležitosti na jeho 

pokračovanie, potrebné by bolo zamerať sa napríklad na kompará-

ciu prohibičných zákonov v českých a slovenských krajinách či 

uskutočniť bádanie v oblasti zábavy a hudobnej produkcie 

v podnikoch. 
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Selected Chapters from History of Restaurants and Inns  

in Košice During Interwar Period 

Summary 

The main goal of this study is to briefly elucidate the phenomenon 

of inkeepers, catering services and historical legislation in Košice 

between years 1918 and 1938. With respect to its thematic focus, 

the study is divided into three chapters. Chapter one shows us so-

cio-legislative norms and laws which shaped catering services in 

early years of Czechoslovakia. Chapter two is specifically dedica-

ted to beer and wine and the final chapter three compromises from 

selected issues within Košice's hospitality business association. The 

presented findings result from the research of documents which lay 

in The archives of city of Košice, and from the study of the  press 

and other material of that time.  
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Heidegger k otázke techniky 

Simona Bašistová 

 

 Filozofický záujem Martina Heideggera sa sústreďuje na ana-

lýzu kardinálnej otázky fundamentálnej ontológie, na otázku bytia. 

V ranom období ešte pred tzv. obratom (Kehre) premýšľa Hei-

degger o otázke zmyslu bytia v kontexte metafyziky subjektivity.1 

Približne od 30. a de facto do konca 60. rokov 20. storočia2 sa začal 

sústreďovať na riešenie spomínanej otázky v novom kontexte, to 

znamená v kontexte dejín myslenia predsokratovských mysliteľov, 

ale zároveň ju analyzoval na pôde novovekej metafyziky, modernej 

vedy a techniky. Cieľom tohto príspevku je poukázať práve 

a najmä na to, ako je vymedzený fenomén vedy a techniky vo filo-

zofii neskorého Heideggera. Usilujem sa poukázať aj na Heidegge-

rom identifikované tiene západnej civilizácie, a to na inštitucionali-

záciu vedy, na zhubný vplyv techniky vo vzťahu k človeku a na 

vykoreňovanie pôvodného, t. j. autentického vzťahu človeka 

k prírode.  

                                                 
1 Tento prístup dominoval vo filozofii Heideggera najmä v práci Bytie a čas 

z roku 1927. 
2 Na tomto mieste mám na mysli predovšetkým tie Heideggerove prednášky, 

ktoré sa vzťahujú na tému novovekej vedy a techniky. Ide najmä o prednášky: 

Čo je vec? (1935), Vek obrazu sveta (1938) a prednáškový cyklus Veda, technika 

a zamyslenie (1953). 
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Bytnosť techniky 

 Popri prísnosti, rigoróznom a dôsledne metodickom postupe 

poznania vymedzil Heidegger vo svojej prednáške Vek obrazu sve-

ta (1938) aj tretiu charakteristickú črtu vedy, premenu vedy na pre-

vádzku (Betrieb): „Prevádzkou sa najskôr mieni fenomén, že veda, 

či už prírodná alebo humanitná, je dnes naozaj uznaná za vedu len 

vtedy, ak je inštitucionalizovateľná“ (Heidegger, 2013, s. 18). Pre-

vádzka vied úzko súvisí s ich špecializáciou. Špeciálna veda sa 

vymedzuje a je založená na rozvrhu vlastného okruhu jestvujúcna. 

Prednáška Čo je metafyzika? (1929) Heideggerovi slúži ako exis-

tenciálna analytika pobytu. V nej uvádza, že „náš pobyt – 

v spoločnosti bádateľov, učiteľov a študentov – je určený vedou“ 

(Heidegger, 1993, s. 37) a ďalej dodáva, že človek pochopený vý-

lučne ako číre jestvujúcno túto vedu len vykonáva.  

 Obraz sveta nadobúda výsostne matematický rozvrh, t. j. presne 

prepočítateľný a kalkulovateľný. Pripomínam, že celá Heideggero-

va filozofická tvorba je vedená otázkou bytia. V tejto súvislosti 

vyjadril F. Novosád veľmi zreteľne Heideggerov postoj: „Domi-

nancia vedy, jej inštitucionalizácia, jej spätosť s technikou sa stáva-

jú jedným z najdôležitejších symptómov doby, stávajú sa symbo-

lom doby »opustenej bytím«“ (Novosád, 1995, s. 486). Veda sa 

začína premieňať na techné ako umenie presného prepočítania prí-

rody.  
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 Tradične sa v súvislosti s technikou uvádza jej antropologický 

a inštrumentálny ráz. Pre pochopenie bytnosti techniky je neposta-

čujúce chápať ju ako nástroj alebo prostriedok (instrumentum) po-

znania. Pochopiť techniku ako prostriedok na napĺňanie potrieb 

znamená predovšetkým uznať, že vzťah človeka k nej je neslobod-

ný. Je pritom nevyhnutné, aby mal človek techniku pod kontrolou, 

a táto potreba je naliehavejšia tým viac, „... čím viac hrozí, že sa 

technika vláde človeka vymkne“ (Heidegger, 2004, s. 8). Bytnosť 

techniky nie je nič technické. Heidegger ju charakterizuje ako vy-

nášanie neskrytosti zo skrytosti, je jedným zo spôsobov odpoveda-

nia na bytie. 

 Nevyhnutnosť prekročenia tradičného určenia techniky vyústi 

u Heideggera do dvojakej interpretácie gréckeho pojmu τεχνἠ. Na 

jednej strane technika označuje určitú ručnú znalosť a šikovnosť, 

a na druhej strane technika vystupuje ako oblasť najvyššieho ume-

nia, krásneho umenia (pozri tamže, s. 13). Pri pýtaní sa na bytnosť 

techniky sa nám odkrýva podľa Heideggera oblasť, v ktorej dochá-

dza k poskytovaniu výskytu (Ereignet sich). Bytnosť techniky vy-

chádza zo svojej skrytosti a ukazuje sa ako neskrytosť, ako ἀλἠθεια. 

„Technika je jeden zo spôsobov odkrývania. Ak na to budeme brať 

ohľad, tak sa nám pre bytnosť techniky otvorí vcelku iná oblasť. Je 

to oblasť odkrývania, tzn. pravdy (Wahr-heit)“ (tamže). Pristúpiť 

k veci prostredníctvom techné teda znamená odhaliť to, čo je v nej 
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skryté, a priviesť to do neskrytosti. Technika odkrýva vo veciach 

to, čo si sama vec vo svojom výskyte neposkytuje. Kľúčový odkaz 

Heideggerovej ontológie (pravda Bytia) sa tak odkrýva pomocou 

techné, ktoré zapríčiňuje neskrytosť, preto následne Heidegger kon-

štatuje: „τεχνἠ je jeden zo spôsobov ἀληθεὐειν“ (tamže).  

 Pôvodný význam gréckeho techné sa premieňa do podoby vedo-

techniky. V dôsledku odlišného pochopenia techniky dochádza 

k pretransformovaniu vzťahu človeka k prírode. Kedysi pôdu obrá-

bal človek, ktorému na nej záležalo, a vtedy ešte vo význame starať 

sa. Dnes však už človek často vníma prírodu len ako súčasť mo-

dernej techniky: vníma prírodu ako zdroj energie a vymáha od nej 

najmä suroviny. Odkrývanie, ktoré vládne v modernej vedo-

technike, má charakter stanovovania (Stellen). Deje sa seba–

zariaďovaním, preto je technika pre zjednávanie prírody sebestač-

ná. Techniku preto Heidegger nechápe ako výsledok čisto ľudského 

konania a už vôbec ju nechápe ako čistý prostriedok v rámci také-

hoto konania. 

„Ustanovujúce zjednávanie“ 

 Pre označenie bytnosti modernej techniky, resp. vedotechniky, 

ktorá všetko ustanovuje k použiteľnému stavu, zavádza do svojho 

slovníka Heidegger termín „...Ge-stell, ustanovujúce zjednávanie“ 
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(tamže, s. 19). Odhliadnuc od bežného používania slova Gestell3 

nás bude zaujímať predovšetkým jeho používanie vo význame vy-

máhanie. Gestell, rovnako ako Platonova idea či eidos, je neucho-

piteľný zmyslovým nazeraním. Preto je po Heideggerovom vyme-

dzení určené ako obmedzujúci spôsob, ktorým sa v novoveku od-

krýva pravda Bytia. Dáva človeku údel tým, že ho posiela na cestu 

odkrývania. Čo však Heidegger mieni pod týmto údelom? 

 Údel je cesta, ktorou sa odkrýva bytie ako neskrytosť len cez 

modernú techniku ako dobový spôsob vyjavovania bytia. Človek 

na tejto ceste „zabudol“, že práve on je cez Gestell oslovovaný, 

a preto je jeho vzťah k prírode jednoznačne panský, a na druhej 

strane údel ohrozuje človeka v tom, že už nikdy sa nestretne 

s pravdou, pretože „Gestell zastiera lesk a vládu pravdy“ (tamže, 

s. 27). Týmito vymedzeniami sa dostávame k tomu najväčšiemu 

ohrozeniu vedotechnikou, ktoré Heidegger zaznamenal, a tým 

ohrozením je pravda Bytia. Napokon je potrebné upozorniť na sku-

točnosť, že „...Heidegger ešte odmieta skĺznuť v hodnotení techni-

ky na pozície fatalizmu a dokonca démonizácie modernej vedy 

a techniky. Nechce byť rozbíjačom strojov v 20. storočí“ (Tholt, 

2003, s. 268), ale odmieta aj jednostranné preceňovanie techniky 

                                                 
3 Pojem Gestell má v nemčine viacero významov. Označuje napr. kostru alebo 

zostavu. Keď Heidegger vzťahuje tento pojem na techniku, má zrejme na mysli 

fakt, že moderná technika a najnovšie technológie často aj z človeka robia pria-

mu súčasť techniky. 
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ako jediného možného vzťahovania sa človeka k súčasnému svetu. 

Tholt zdôrazňuje Heideggerov postoj: „Niet nijakého démonizmu 

techniky; je tu však tajomstvo jej bytnosti. Bytnosť techniky ako 

údel odkrývania skrytého je rizikom. Zmenený význam slova zo-

stava sa nám azda stane o niečo bližším, ak o zo-stave (Gestell) 

pouvažujeme aj v zmysle údelu (Geschick) a ohrozenia (Gefahr)“ 

(tamže). 

 Bytie sa stráca nielen pod vplyvom rozvíjajúcej sa techniky, ale 

aj v dôsledku metafyzickej tradície prítomnej už od čias Platona 

a Aristotela. Matematická prírodoveda, moderná technika a Gestell 

zjednávajú disponovateľné, prepočítateľné jestvujúcno, pričom sa 

zabudlo na roz-diel, na ontologickú diferenciu medzi bytím 

a jestvujúcom. Napriek tomu, že je moderná technika najkrajnejším 

ohrozením toho najskrytejšieho, t. j. bytia, Heidegger poukazuje na 

to, že z nej vyrastá zároveň záchrana. „Pretože až poskytovanie 

dáva človeku účasť na odkrývaní, účasť, ktorá je udalosti (Ere-

ignis) odkrývania potrebná“ (Heidegger, 2004, s. 31).  

 Zdá sa, že záchrana spočíva hlavne v tom, čo som sa práve po-

kúsila naznačiť. Obmedzenie inštrumentálneho pochopenia techni-

ky a hľadanie jej bytnosti nás dokážu priviesť na cestu záchrany. 

Táto cesta však súvisí s dvojznačnosťou Gestell. Na jednej strane 

človeka núti, aby zjednával, na druhej strane ho potrebuje a chápe 

ako prostriedok k odkrývaniu bytnosti pravdy. Moderná technika 
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kladie človeku konkrétne otázky a žiada konkrétne odpovede, 

„...tak ako keď je niekto zatknutý a pýtajú sa ho: voláte sa, narode-

ný atď. A neexistuje nič, čo sa tomu vymyká. Obrazne povedané, je 

to taký bager, ktorý všetko, čo je, môže dostať do svojho chápadla, 

naložiť a preniesť niekam inam“ (Heidegger, 1995, s. 22), konšta-

tuje Patočka v komentári pod čiarou v Heideggerovom rozhovore 

pre časopis Spiegel, Už len nejaký boh nás môže zachrániť (1966).  

Možná záchrana? 

 To najdesivejšie spočíva v nepretržitom fungovaní a v tom, že 

fungovanie jedného vedie k fungovaniu ďalšieho. Technika člove-

ka čoraz viac odpútava od Zeme a vykoreňuje jeho vzťah k prírode. 

Nepotrebujeme žiadnu atómovú bombu, pretože vykorenenie člo-

veka je už tu, dodáva Heidegger. Čo nás môže teda zachrániť a či 

vôbec je tu ešte nádej na záchranu? Heidegger – a Patočka mu 

v tomto pritakáva – odpovedá: „Ak môžem odpovedať krátko 

a snáď trochu všeobecne ale na základe dlhého zamyslenia: Filozo-

fia nebude môcť spôsobiť žiadnu bezprostrednú zmenu terajšieho 

stavu sveta. To neplatí len o filozofii, ale o všetkých ľudských myš-

lienkach a túžbach. Už len nejaký boh nás môže zachrániť“ (tamže, 

s. 24). Filozofia nedokáže vyriešiť problém modernej techniky. 

Slovami Patočku, dnes žijeme v dobe po-európskej a jej znakmi sú 

najmä uponáhľanosť, strata záujmu, mravnosti a úsilia. Spoločnosť 

je ovládaná vývojom vedy a techniky a stáva sa čoraz viac kon-
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zumnejšou. Človek na človeka nazerá zvonku. „Vzniká technika 

riadenia, kybernetika a automatizácia, otvára sa vnútro atómu, za-

čína sa s objavovaním záhad vesmíru a konštruujú sa rôzne mecha-

nizmy“ (Patočka, 1999, s. 11). 

 Na prvý pohľad sa pravdepodobne zdá, že z Heideggerových 

slov cítiť iróniu, ale nie je to tak. Heidegger rezignuje a nevidí 

žiadne východisko. Filozofia dohrala svoju úlohu na javisku dejín 

a viac nám už poskytnúť nedokáže. Našla svoj koniec. Jednotlivec 

sa tak dostáva do roly čakateľa na príchod boha, slovami Hei-

deggera, pripravuje sa na pohotovosť. 

 Heidegger na záver hľadá nový typ myslenia bez toho, aby ho 

istým spôsobom definoval, priznáva sa však k tomu, že je v jeho 

definovaní bezradný. Zostáva nám hľadať spôsob, akým by sme 

vedeli zmeniť stav vo svete a zbaviť človeka pút, ktoré mu moder-

ná technika nasadila. Žiaľ, technika nemá vypínač, ktorým by sme 

vedeli jej silu a moc zastaviť v jednom okamihu. Heidegger sa pre-

to po obrate (Kehre) stáva zvestovateľom nového príchodu Bytia. 

Zvestuje, že nad celým európskym ľudstvom a jeho myslením 

vládne svetlina ako Αλἦθεια. Filozofia by nemala byť o prorokova-

ní a filozof by nemal byť prorokom. Pravdepodobne preto zostala 

hlavná Heideggerova otázka, otázka Bytia, nezodpovedaná a jeho 

filozofická túžba nenaplnená. 
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Heidegger to the Question of Technology 

Summary 

Heidegger’s analysis of the topic  of science and technology holds 

an essential place in the context of fundamental ontology. In his 

later philosophy after what is called Kehre, Heidegger tries to point 

out implications brought by modern science and technology. Hei-

degger asks the question about status of philosophy nowadays. At 

the same time, we can think about the question: where is the place 

for a human being to live?  
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Frankfurtovské prípady a morálna zodpovednosť 

Dávid Bujnovský 

  

     V rámci filozofických diskusií na tému slobodnej vôle 

a morálnej zodpovednosti je možné identifikovať niekoľko kľúčo-

vých problémov. Jedným z nich je problém alternatívnych možnos-

tí. Intuícia väčšiny ľudí smeruje k predpokladu, že na to, aby sme 

mohli niekomu prideliť morálnu zodpovednosť za jeho rozhodnutie 

alebo akt, musel mať v čase vykonania daného rozhodnutia alebo 

aktu možnosť vykonať iné rozhodnutie alebo iný akt. Museli mu 

teda v danom čase byť k dispozícii minimálne dve alternatívne 

možnosti. Ak by aktérovi v danom čase alternatívne možnosti 

k dispozícii neboli, ak by v danom čase mal len jednu jedinú mož-

nosť rozhodnutia alebo konania, je pre nás prirodzené pýtať sa – čo 

iné mal urobiť? Prirodzene predpokladáme, že ak sa niekto nemo-

hol rozhodnúť inak, než sa rozhodol, či nemohol konať inak, než 

konal, nemôžeme mu za jeho rozhodnutie alebo konanie prideliť 

morálnu zodpovednosť. Predpoklad vychádzajúci z tejto intuície 

formulovateľný ako predpoklad, že človek je morálne zodpovedný 

za to, čo urobil len vtedy, ak mohol konať inak, bol v rámci diskusií 

na tému slobodnej vôle dlho a do veľkej miery nekriticky prijíma-

ný. To sa však zmenilo v roku 1969, keď Harry Frankfurt pu-



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 5                   2019               

 

36 

 

blikoval svoj prelomový článok s názvom Alternatívne možnosti 

a morálna zodpovednosť. Frankfurt v tomto článku vyššie spomí-

naný predpoklad napadol prostredníctvom myšlienkového experi-

mentu, ktorý mal preukázať, že prítomnosť či absencia alternatív-

nych možností nie je relevantným faktorom prideľovania morálnej 

zodpovednosti. 

Frankfurtov útok na PAP 

     Predpoklad, že človek je morálne zodpovedný za to, čo urobil 

len vtedy, ak mohol konať inak, Frankfurt označil ako princíp al-

ternatívnych možností (PAP). Vo svojom článku Alternatívne mož-

nosti a morálna zodpovednosť tvrdí, že tento predpoklad je ne-

správny. To sa snaží dokázať pomocou myšlienkového experimen-

tu, jasne ilustrujúceho možnú situáciu, v ktorej určité „...okolnosti 

konštituujú dostatočné podmienky toho, aby niekto vykonal určitý 

akt, a takto znemožňujú danému aktérovi konať inak, ale zároveň 

nijako nenútia daného človeka konať ani nijako jeho konanie ne-

produkujú“1 (Frankfurt, 2006, s. 17). Jedna z verzií takejto situácie 

(teda tzv. frankfurtovský prípad) s názvom Pomsta vyzerá takto: 

„Jones má dosť Smithovho dotieravého správa-

nia. Je v pokušení pomstiť sa mu a zvažuje, či Smitha za-

streliť. Aj Black má Smithovho správania dosť a tiež 

chce, aby trpel. Keďže však vie o Jonesových úvahách, 

bol by radšej, ak by Smitha zastrelil Jones sám. Black je 

pripravený zájsť poriadne ďaleko, aby dosiahol to, že Jo-

                                                 
1 Tieto podmienky sú tradične označované skratkou IRR. 
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nes zastrelí Smitha. Keďže ako neurochirurg dobre pozná 

Jonesovu mozgovú aktivitu, pripraví zložitý prístroj, kto-

rý mu umožňuje monitorovať Jonesovu mentálnu aktivitu 

a zároveň Jonesom manipulovať, ak to bude potrebné. 

Vďaka svojmu štúdiu Jonesovho mozgu Black vie, že 

v čase t1, tesne predtým, ako sa Jones rozhodne zastreliť 

Smitha, Jonesov mozog spoľahlivo prejaví určitý neuro-

logický vzor, NP. Ak Jones v t1 prejaví NP, Black bude 

vedieť spoľahlivo predpovedať, že v t2 sa Jones rozhod-

ne Smitha zastreliť (t2 je neskôr ako t1). Ak by Black vi-

del, že Jones neprejavil NP v t1, naznačilo by mu to, že 

sa Jones (ak ho nechá na pokoji) nerozhodne v t2 Smitha 

zastreliť. V tomto prípade by Black spôsobil, že sa Jones 

v t2 Smitha rozhodne zastreliť. Jones, samozrejme, 

o Blackovom pláne nič nevie. Situácia sa v skutočnosti 

vyvinie tak, že v t1 Jones prejaví NP a v t2 sa sám roz-

hodne zastreliť Smitha, a potom ho zastrelí. Black vôbec 

nezasiahne“ (McKenna – Widerker, 2006, s. 4). 

     Teraz uvediem niekoľko základných charakteristík frankfurtov-

ských prípadov: 

1. Základným cieľom frankfurtovských prípadov je nastaviť pod-

mienky, v ktorých sa odohrávajú, tak, aby aktér nemal možnosť 

nielen konať, ale ani sa rozhodnúť inak. 

2. Pre frankfurtovské prípady je charakteristické, že znemožnenie 

alternatívnych možností zabezpečuje kontrafaktuálny narušiteľ. 

3. Frankfurtovské prípady sa odohrávajú v indeterministickom 

prostredí. 

4. Drvivá väčšina frankfurtovských prípadov sa spolieha na prí-

tomnosť nejakého predchádzajúceho signálu, na základe ktoré-

ho môže narušiteľ vopred spoľahlivo určiť, pre ktorú možnosť 
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sa aktér následne rozhodne, a na základe ktorého môže vyhod-

notiť, či je potrebné zasiahnuť alebo nie. 

5. Frankfurtovské prípady zostávajú na konceptuálnej úrovni. 

     Cieľom frankfurtovských prípadov je dokázať, že v určitých 

situáciách je nielen možné, ale dokonca intuitívne prideliť niekomu 

morálnu zodpovednosť za jeho rozhodnutie napriek tomu, že mu 

neboli dostupné alternatívne možnosti rozhodnutia. Napádajú tak 

naše predošlé intuície sformulované v podobe PAP. Vyplýva z nich 

potreba znovu premyslieť koncept morálnej zodpovednosti tak, aby 

v jeho centre nestála potreba dostupnosti alternatívnych možností, 

a z pozície inkompatibilizmu znovu premyslieť a určiť dôvod in-

kompatibility determinizmu a morálnej zodpovednosti či slobodnej 

vôle.  

Protiargumenty a námietky voči frankfurtovským prípadom 

     Keďže cieľom frankfurtovským prípadov je vyvrátiť PAP, pro-

tiargumenty voči nim sa nesú v duchu obrany PAP. Vo filozofic-

kých diskusiách, ktoré Frankfurt svojim článkom vyvolal, je možné 

identifikovať dva hlavné typy obrany PAP. 

     Prvou z nich je tzv. obrana iskričkami. Obrancovia PAP zastá-

vajúci túto pozíciu tvrdia, že vo frankfurtovských prípadoch sú 

prítomné alternatívne možnosti, ktoré môžeme považovať za nevy-

hnutnú podmienku prideľovania morálnej zodpovednosti. Aktér 
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môže alebo nemusí prejaviť predchádzajúci signál2, alebo aktér 

pred rozhodnutím odpadne, zomrie, niečo ho vyruší a na rozhodo-

vanie úplne zabudne a podobne. Tieto alternatívne možnosti sa 

nazývajú iskričky slobody – z toho obrana iskričkami. Obrana is-

kričkami sa však v súčasnosti vo všeobecnosti nepovažuje za plod-

nú (pozri McKenna – Widerker, 2006, s. 7 – 8). Väčšina autorov 

totiž súhlasí s protiargumentom, ktorý iskričky slobody označuje za 

nedostatočne robustné.3 Podmienkou robustnosti je, že využitie 

tejto možnosti musí byť pod vôľovou kontrolou aktéra, musí byť 

dobrovoľné. Iskričky slobody vo frankfurtovských prípadoch túto 

podmienku nespĺňajú, nemôžu byť preto podmienkou a zdrojom 

prideľovania morálnej zodpovednosti. 

     Druhou, oveľa silnejšou obranou PAP je tzv. obrana dilemou 

predchádzajúceho signálu alebo jednoducho obrana dilemou. 

Keďže hlavnými zástancami a autormi rôznych verzií tejto obrany 

sú Robert Kane, David Widerker a Carl Ginet, niekedy sa nazýva aj 

Kane-Widerker-Ginet dilema (pozri Kane, 2006, s. 91 – 105; Wid-

erker, 2006, s. 53 – 73; Ginet, 2006, s. 75 – 90). Ako už z názvu 

vyplýva, zástancovia tejto pozície kritizujú frankfurtovské prípady 

na základe predchádzajúceho signálu. Vyššie som vysvetlil, prečo 

                                                 
2 Týmto signálom môže byť napríklad začervenanie sa, na základe ktorého vie 

narušiteľ určiť, ako sa aktér následne rozhodne (pozri Fischer, 1994, s. 140 – 

147). 
3 Tento termín v súvislosti s iskričkami slobody zaviedol Fischer (pozri Fischer, 

1994, s. 131 – 159). 
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by boli frankfurtovské prípady nepresvedčivé, ak by predpokladali 

determinizmus. Je pre nich preto kľúčové, aby bolo rozhodnutie 

aktéra indeterministické. To je zachytené aj v charakteristike IRR 

situácie: okolnosti situácie „... nijako nenútia daného človeka konať 

ani nijako jeho konanie neprodukujú“ (Frankfurt, 2006, s. 17). Ak 

majú teda frankfurtovské prípady spĺňať tieto podmienky, ktoré 

stanovil sám Frankfurt, musí platiť, že rozhodnutie, ktoré aktér 

vykoná, nie je ničím determinované. 

     Problémom frankfurtovských prípadov je však to, že sa spolie-

hajú na prítomnosť predchádzajúceho signálu, na základe ktorého 

je možné predpovedať rozhodnutie aktéra. Ak predchádzajúci sig-

nál determinuje nasledujúce rozhodnutie, podmienky IRR situácie 

nie sú splnené. Rozhodnutie aktéra v tomto prípade nie je indeter-

ministické a frankfurtovské prípady sa dostávajú do problematickej 

situácie. Ak predchádzajúci signál rozhodnutie nedeterminuje, nič 

nebráni tomu, aby sa aktér napriek tomu, že nepreukáže predchá-

dzajúci signál, na základe ktorého by mal kontrafaktuálny narušiteľ 

zasiahnuť, aj tak rozhodol pre možnosť, ktorej mal narušiteľ zabrá-

niť. Narušiteľ teda nie je schopný efektívne zablokovať alternatív-

ne možnosti, tie sú tým dostupné a môžu naďalej slúžiť ako pod-

mienka prideľovania morálnej zodpovednosti. Tieto skutočnosti 

predstavujú pre frankfurtovské prípady dilemu: buď nespĺňajú 

podmienky IRR situácie, alebo nie sú schopné znemožniť prístup 
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k alternatívnym možnostiam. Tak či onak, podľa zástancov tejto 

pozície nie je možné sformulovať frankfurtovský prípad, ktorý by 

dokazoval nepotrebnosť alternatívnych možností v prideľovaní 

morálnej zodpovednosti. 

     Obrana dilemou mala na filozofické diskusie na tému slobodnej 

vôle a morálnej zodpovednosti veľký vplyv. Bola zdrojom mno-

hých revízií frankfurtovských prípadov, keďže podľa mnohých 

filozofov zaoberajúcich sa touto témou naozaj odhalila vo frankfur-

tovských experimentoch fatálnu chybu. 

Novofrankfurtovské prípady 

     Niektorí autori v reakcii na obranu dilemou zrevidovali frank-

furtovské prípady do podoby, ktorá sa nespolieha na prítomnosť 

predchádzajúceho signálu, niektorí pozmenili charakter predchá-

dzajúceho signálu tak, aby sa tejto dileme vyhli, niektorí sa vydali 

cestou hlbšej analýzy vzťahu determinizmu, indeterminizmu 

a rozhodnutia, ktorá má ukázať, že táto dilema je neopodstatnená 

(pozri Mele – Robb, 2006, s. 128 – 129; Pereboom, 2009, s. 110; 

Stump, 2006, s. 140).  

     Jednou z možností, ako sa vyhnúť obrane dilemou, je upraviť 

pôvodný frankfurtovský príklad Pomsta uvedený v prvej kapitole 

tak, aby nemal v ňom zahrnutý predchádzajúci signál povahu dos-

tatočnej, ale nevyhnutnej podmienky rozhodnutia. Pri práci na tom-
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to texte mi napadla práve takáto úprava, ktorá by mohla znieť na-

príklad takto: 

 Prejavenie neurologického vzoru NP je spoľahli-

vým signálom toho, že sa Jones rozhodne Smitha zastre-

liť. Ak však Jones prejaví neurologický vzor NP, nezna-

mená to nevyhnutne, že Smitha zastrelí. Jones má aj po 

prvotnom prejavení NP možnosť prestať prejavovať NP. 

Pokiaľ Jones prejavuje NP, Black si môže byť istý, že sa 

rozhodne Smitha zastreliť. Ak však v určitom momente 

NP prejavovať prestane, Black zasiahne a donúti Jonesa 

rozhodnúť sa Smitha zastreliť. Jonesovi zostáva iskrička 

slobody, neprejaviť NP, rozhodnutiu zastreliť Smitha sa 

však nevyhne. Povedzme, že Jones bude nepretržite 

od počiatku svojho indeterministického rozhodovacieho 

procesu až do jeho vyvrcholenia v rozhodnutí Smitha za-

streliť prejavovať NP, a Black tak spoľahlivo usúdi, že 

zasiahnuť nemusí, a ani nezasiahne. Jones sa rozhodne 

Smitha zastreliť a následne ho zastrelí.  

     Samotné prejavenie NP v tomto prípade nepredstavuje dosta-

točnú podmienku toho, aby Jones Smitha zastrelil. Predstavuje len 

nevyhnutnú podmienku, bez ktorej Jones Smitha zastreliť nemôže. 

Bez prítomnosti Blacka nie je možné, aby Jones prestal prejavovať 

NP a následne sa aj tak rozhodol Smitha zastreliť bez toho, aby 

predtým znovu NP prejavil. Je však možné, aby NP prejavovať 

prestal, viac ho neprejavil a rozhodol sa Smitha nezastreliť. 

V prítomnosti Blacka však má len jednu možnosť rozhodnutia – 

zastreliť Smitha. Black v tomto prípade na základe predchádzajú-

ceho signálu vie, že nemusí zasiahnuť napriek tomu, že prejavenie 
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tohto signálu nie je tým, čo deterministicky vedie k Jonesovmu 

rozhodnutiu zastreliť Smitha. 

     Zdá sa, že v tomto prípade sú splnené podmienky IRR situácie 

a zároveň úspešne zablokované robustné alternatívne možnosti 

rozhodnutia, keďže jedinou Jonesovou alternatívnou možnosťou je 

iskrička slobody. Niektorí autori však vzniesli voči podobným prí-

padom námietky (zhrnul ich Fischer, 1999, s. 117 – 119). Derk 

Pereboom jednu z nich formuluje takto: „Pretože [v niektorých 

prípadoch – doplnil D. B.] je predchádzajúci signál základom zod-

povednosti, iskrička slobody, to jest absencia tohto signálu by bola 

alebo mohla byť robustná, a úspešný frankfurtovský prípad môže 

obsahovať iba nerobustnú iskričku. Napríklad ak je predchádzajú-

cim signálom formovanie úmyslu zabiť, absencia tohto signálu by 

bola skutočne robustná“ (Pereboom, 2006, s. 192). Je teda možné 

namietať, že aj iskrička slobody v podobe absencie predchádzajú-

ceho signálu (aj v prípade, že je len nevyhnutný) môže byť robust-

ná, ak je prejavenie alebo absencia tohto signálu spojená s niečím, 

čo môže byť základom morálnej zodpovednosti, ako napr. formo-

vanie úmyslu zabiť. 

     Niekoľko prípadov podliehajúcich tejto námietke formuloval aj 

sám Pereboom. Najznámejším z nich je prípad Daňový únik (2) 

(pozri Pereboom, 2006, s. 193). Práve v reakcii na silu týchto ná-

mietok svoj prípad Pereboom upravil do tejto podoby: 
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  „Daňový únik (3): Joe zvažuje, že si uplatní od-

počet z dane za registračný poplatok, ktorý zaplatil pri 

kúpe domu. Rozumie, že uplatnenie tohto odpočtu je ne-

legálne, ale verí, že ho pravdepodobne nechytia, a že ak 

by ho aj chytili, hájil by sa nevedomosťou a prav-

depodobne úspešne. Povedzme, že má silnú, ale nie vždy 

prevažujúcu túžbu uprednostniť svoje osobné záujmy bez 

ohľadu na to, aký to má vplyv na druhých, a to aj vtedy, 

ak je ich súčasťou ilegálna aktivita. Uvedomuje si a cíti 

morálne dôvody, kvôli ktorým by nemal daňový únik 

spáchať, ale v tomto prípade tieto dôvody prekonáva 

osobný záujem. Ak by sa daňového úniku zdržal, bolo by 

to v rámci osobných záujmov. V skutočnosti je preto, aby 

sa daňový únik rozhodol nespáchať, kauzálne nevyhnut-

né, aby si v tejto situácii predstavil s určitým stupňom ži-

vosti, že bude pomerne tvrdo potrestaný, ak tak urobí – 

mentálny stav, ktorý môže vyprodukovať dobrovoľne. 

(Vie, že súd mu môže za druh daňového úniku, ktorý 

zvažuje, uložiť trest odňatia slobody.) To, že si Joe ta-

kýmto spôsobom svoj trest predstaví, však nie je kauzál-

ne dostatočnou podmienkou toho, aby sa rozhodol daňo-

vý únik nespáchať. Ak by si ho predstavil, mohol by sa 

za použitia svojej libertariánskej slobodnej vôle buď pre 

daňový únik rozhodnúť, alebo sa ho zdržať (bez prítom-

nosti narušiteľovho zariadenia). Aby sa uistil, že Joe da-

ňový únik spácha, neurovedec mu bez jeho vedomia im-

plantoval do mozgu zariadenie, ktoré ak by zistilo, že si 

živo predstavuje svoj pomerne tvrdý trest za daňový 

únik, elektronicky stimulovalo správne neurónové centrá 

tak, aby nevyhnutným dôsledkom bolo jeho rozhodnutie 

pre daňový únik. Stane sa to, že Joe si takýmto spôsobom 

svoj trest nepredstaví a rozhodne sa uplatniť si nelegálny 

odpočet, zatiaľ čo zariadenie v jeho mozgu zostane ne-

činné“ (Pereboom, 2009, s. 117). 

     Aj v tomto prípade Pereboom využíva predchádzajúci signál 

vo forme nevyhnutnej, nie dostatočnej podmienky rozhodnutia. To, 
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že si Joe živo predstaví svoj potenciálny pobyt vo väzení, nevedie 

deterministicky k tomu, že dane zaplatí, je to však nevyhnutnou 

podmienkou toho, aby sa mohol rozhodnúť ich zaplatiť. Pereboom 

sa však v tomto prípade vyhýba vyššie uvedeným námietkam, keď-

že jeho iskrička slobody, možnosť predstaviť si svoje utrpenie vo 

väzení, nie je nijako spojená s prideľovaním morálnej zodpoved-

nosti a nemôže byť jej základom. Tento prípad tak podľa môjho 

názoru spĺňa všetky podmienky úspešného frankfurtovského prípa-

du a vyhýba sa námietkam voči nim. 

Záver 

     Na základe informácií uvedených v tejto práci prichádzam 

k záveru, že je možné vytvoriť úspešné frankfurtovské prípady, či 

už bez využitia predchádzajúceho signálu, alebo s využitím pred-

chádzajúceho signálu vo vhodnej neproblematickej forme. Z toho 

podľa môjho názoru vyplýva, že dostupnosť robustných alternatív-

nych možností rozhodovania skutočne nemôže byť základom pri-

deľovania morálnej zodpovednosti. 

     Nemyslím si však, že tento argument má silu významne posu-

núť inkompatibilistu smerom ku kompatibilizmu. Libertarián Ro-

bert Kane identifikuje dve podmienky slobodnej vôle a morálnej 

zodpovednosti (pozri Kane, 2007, s. 5). Dostupnosť alternatívnych 

možností je len jednou z nich. Druhou je, že slobodný aktér spôso-

bilý na pridelenie morálnej zodpovednosti musí byť ultimátnym 
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zdrojom svojich rozhodnutí. To znamená, že pôvod jeho rozhodnutí 

musí byť v jeho vlastnom intelekte a jeho vôli. Aktér spôsobilý na 

pridelenie morálnej zodpovednosti musí byť pôvodcom svojich 

rozhodnutí, ich príčiny musia byť pod jeho kontrolou. Príčiny jeho 

rozhodnutí nemôžu byť deterministicky vystopovateľné k uda-

lostiam pred jeho narodením. Slobodná vôľa preto z pohľadu in-

kompatibilizmu stále vyžaduje určitú dávku indeterminizmu, hoci 

nie v podobe alternatívnych možností, ale v podobe indeterminis-

tického zlomu v kauzálnej reťazi príčin vedúcich k určitému roz-

hodnutiu. Frankfurtov útok na PAP a jeho následné revízie podľa 

mňa úspešne vyvrátili prvú inkompatibilistickú podmienku slobody 

vôle a morálnej zodpovednosti, nie však druhú. Inkompatibilisti 

s týmto názorom sa preto sústreďujú práve na túto podmienku 

a rozvíjajú filozofický smer s názvom zdrojový inkompatibilizmus. 

Za hlavný aspekt prideľovania morálnej zodpovednosti za rozhod-

nutie nepovažujú dostupnosť alternatívnych možností, ale posúde-

nie zdroja rozhodnutia. Ako intuitívny inkompatibilista sa s ná-

zormi zdrojového inkompatibilizmu stotožňujem. Myslím si, že 

skutočné posunutie inkompatibilistov smerom ku kompatibilizmu 

si vyžaduje rovnako silný argument proti druhej inkompatibilistic-

kej podmienke slobodnej vôle a morálnej zodpovednosti, akým sú 

frankfurtovské prípady proti prvej. Sila intuície vyjadrenej v PAP 

je podľa môjho názoru vysvetliteľná tým, že táto intuícia je 
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v drvivej väčšine prípadov, v ktorých sa v živote ocitneme, spoľah-

livá. Zlyháva až v špecifických okrajových prípadoch, akými sú 

frankfurtovské prípady. V týchto prípadoch sa však môžeme spo-

ľahnúť na inú intuíciu, intuíciu, ktorá prideľovanie morálnej zod-

povednosti spája s kauzálnou históriou posudzovaného rozhodnutia 

či aktu. 

     Vďaka objavom kvantovej fyziky vieme, že svet, v ktorom ži-

jeme, nemá výlučne deterministický charakter. Viacero libertariá-

nov zakladá svoje teórie slobodnej vôle práve na kvantovom inde-

terminizme. Najznámejším z nich je už spomínaný Robert Kane. 

Výskum toho, či je využitie kvantového indeterminizmu na založe-

nie slobodnej vôle skutočne konceptuálne možné alebo vedecky 

adekvátne, je mimo dosahu tejto práce, a túto otázku preto pone-

chávam otvorenú. 
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Frankfurt-style Cases and Moral Responsibility 

Summary 

Harry Frankfurt’s seminal work called Alternate Possibilities and 

Moral Responsibility inspired many philosophers to use Frankfurt-

style thought experiments as tools to analyze the relationship of 
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alternate possibilities and moral responsibility. This paper is devot-

ed to an analysis of these Frankfurt-style cases. The aim of this 

paper is to offer a general characterization of Frankfurt style-cases, 

the most substantial objections against them, a way of dealing with 

these objections and a short evaluation of the impact of Frankfurt-

style cases on the philosophical debate on the topic of free will and 

moral responsibility. 
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Básnický svet Ivana Laučíka 

Alena Oravcová 

 

     Predmetom nášho príspevku je pokus o uchopenie základných 

poetologických čŕt viažucich sa k tvorbe básnika Ivana Laučíka. 

Zvolili sme si metódu chronologického prierezu jeho básnickými 

zbierkami, pričom si všímame špecifiká jeho metaforiky a mo-

tiviky. Básnik tvoril spolu s Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom 

dnes už legendárne básnické zoskupenie Osamelí bežci. Ako prvý 

z trojice tento svet v roku 2004 aj náhle opustil. Napriek tomu, že 

už v roku 1996 vznikla v autorstve Martina Kasardu samostatná 

monografia o Osamelých bežcoch1 a v roku 2003 vyšlo Laučíkovo 

kompletné dielo pod názvom Básne, záujem o túto básnickú skupi-

nu, a menovite o osobu Ivana Laučíka, neutícha. Dôkazom sú kniž-

né koláže obsahujúce dokumenty, manifesty či výber z koreš-

pondencie autorov, ktoré svojimi názvami Pohybliví v pohyblivom 

(2007), Pohybliví nehoria (2009) a Poker s kockami ľadu2 (2014) 

vzdávajú hold zosnulému básnikovi. V roku 2018 vyšlo v edícii 

Mušľa vydavateľstva Modrý Peter aj druhé vydanie básnickej 

zbierky Havránok. Ivan Laučík je navyše jedným z mála sloven-

                                                 
1 Pozri Kasarda, M.: Osamelí bežci: Správy z ľudského vnútra. Levice: LCA, 

1996. 
2 Názov vznikol na základe fragmentu jedného z listov Ivana Laučíka. 
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ských spisovateľov, ktorí sa dočkali prekladu do relatívne veľkého 

množstva cudzích jazykov. Za všetky spomeňme napríklad poľšti-

nu, maďarčinu, nemčinu, bieloruštinu, rumunčinu, francúzštinu, 

portugalčinu či angličtinu.  

Pohyblivý v pohyblivom (1968) 

     Autorova knižná prvotina kladie vysoké nároky na percipientov 

intelekt, ale i jeho emocionalitu či skúsenostný komplex. Laučíko-

ve básne „veľmi výrazne akcentujú prírodné dianie. Práve táto po-

loha sa stane určujúcou pre celú L. tvorbu – citové, dynamické pre-

žívanie životných dejov, konfrontované s racionálnou, logickou 

reflexiou. Veľmi silný je akcent na osamelosť lyrického subjektu 

a na procesuálnosť, otvorenosť všetkých dejov, ktoré sa tu odohrá-

vajú“ (Mikula, 2005, s. 343). Uveďme si úryvok z básne Prológ: 

„Príbeh-beh-beh! / Pes vychádza na búdu aby bol bližšie 

k pustatinám / Všetky nezmyselné cesty / spev na márach do hlu-

chého ucha“ (Laučík, 1968, s. 6). Básne sú napísané voľným ver-

šom, pre tohto autora príznačným. Slová ako beh či bežať sú sym-

ptomaticky previazané s poetikou Osamelých bežcov a v Laučí-

kových básňach sa vyskytujú často. Takisto slovo pustatina je vý-

razne signifikantné a vystihuje podstatu celej básnikovej tvorby. 

Ivan Laučík bol počas svojho života pevne zviazaný s prostredím 

Liptova, čo ho „odsudzovalo“ k životu na periférii kultúrno-

spoločenského i literárneho diania. V rámci bratislavsko-centric-
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kého posudzovania umeleckej tvorby sa jeho „lokálna“, teda mi-

mobratislavská literárna aktivita považovala za menej hodnotnú 

(Laučík, 2015, s. 68). Ďalšou súvislosťou autorovej poézie 

a pustatín je jeho záľuba v prírodnom prostredí, horách, jaskyniach 

a osamelých miestach. Rád a často „poodstúpil“ od sveta, aby naň 

lepšie videl, a takéto lokality mu poskytovali ideálne podmienky na 

jeho kontemplatívno-básnickú činnosť. Posledným spojivom Lau-

číkovej tvorby s pustatinou je autorov možný vzťah k spisovateľovi 

T. S. Eliotovi3.  

Sme príbuzní na začiatku (1970) 

     Ivan Laučík stihol ešte pred nedobrovoľnou osemnásťročnou 

prestávkou v tvorbe vydať svoju druhú básnickú zbierku Sme prí-

buzní na začiatku (1970)4. Napriek počiatočnej proklamácii 

o apolitickosti spoločného programu Osamelých bežcov5 sa básnik 

ako odporca normalizácie čoskoro dostal na zoznam autorov cenzu-

rovaných vtedajším politickým zriadením, „čím napokon naplnil 

                                                 
3 T. S. Eliot je autorom známej básnickej zbierky Pustatina (The Waste Land), 

ktorú do slovenčiny preložili J. Buzzásy a Z. Bothová v roku 1966. 
4 Zbierka vyšla v marci roku 1970 a to len preto, že ju Ivan Kupec už zaevidoval 

do staršieho edičného plánu vydavateľstva Slovenský spisovateľ (pozri napr. 

Laučík, 2015, s. 70). 
5 Svoj program predstavili v Mladej tvorbe formou dvoch manifestov Návrat 

anjelov (1964) a Prednosti trojnohých slávikov (1964). V nich sa vymedzili voči 

tzv. politickej poézii (reprezentovanej napr. Andrejom Plávkom) a programu 

konkretistov (menovite voči poézii Ľubomíra Feldeka). Dôraz naopak kládli na 

„autentickú osobnú skúsenosť, v ktorej mal hrať dominantnú úlohu radikálne 

mravný prístup k sebe i k svetu“ (Marčok, 2006, s. 111). 
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ideál Osamelého bežca – človeka – ktorý, ak chce sám pred sebou 

zostať morálne korektný, musí stáť mimo politicky korektnej ma-

sy“ (Laučík, 2015, s. 70).  

     Veľmi pozoruhodná je Laučíkova metaforika, ktorá po prvot-

nom experimentovaní v debutovej zbierke Pohyblivý v pohyblivom 

naberá v druhej knihe zreteľnejšie kontúry. Uveďme si príklad 

z prvého z troch básnických cyklov, ktoré zbierku tvoria: „V ne-

udržateľne krásnom februári / (v tých sekundách života) / na vý-

slní / svetlo / pokrýva vetrosnúbne rastliny“ (Laučík, 2003, s. 65). 

Aj v týchto Laučíkových veršoch cítiť dynamiku a pohyb. Zátvorky 

sú neoddeliteľnou súčasťou autorovej poetiky, pomocou nich čita-

teľovi sprostredkúva svoj dojem z konkrétnej prítomnej chvíle. 

Túto informáciu sa snaží tlmočiť čo najviac autenticky, v podobe 

„surovej“, esteticky málo spracovanej informácie. Dôležitá preňho 

totiž nie je dôsledná jazyková formulácia odobrená požiadavkami 

rozumu, ale zásah iracionálnej sféry vnímateľa.  

     Básnikov prístup sa nesie v duchu hesla, že kde tradičný jazyk 

nestačí, je žiaduce vyjadriť sa novým, originálnym spôsobom. Pre-

to si vytvára množstvo novotvarov (napr. vetrosnúbne). V tomto 

zmysle nadväzuje Laučík na dedičstvo literárneho mesianizmu6. 

                                                 
6 Laučík sa vo svojej tvorbe hlási predovšetkým k osobe Sama Bohdana Hrobo-

ňa, ktorý bol jeho krajan a spájalo ich aj existenciálne nazeranie na svet, silný 

individualizmus v tvorbe či „pobyt“ na okraji literárnej society. Hroboňa spomí-

na napríklad v básni Limby zo zbierky Na prahu počuteľnosti: „na chrbtoch 
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V uvedenej ukážke zo zbierky Sme príbuzní na začiatku možno 

identifikovať ešte jednu črtu básnikovej poetiky. Pleonazmus „na 

výslní / svetlo“ obsahuje jeden z azda najobľúbenejších Laučíko-

vých motívov: motív zhmotneného svetla7. „Významové opozície 

svetla a tmy, horúčavy a mrazu, ale aj ostrosti a mäkkosti, ktoré 

vstupujú do sémantického poľa básní, naliehajú priamo na soma-

tickú (haptickú či palpačnú) skúsenosť ľudského predvedomia“ 

(Halvoník a kol., 2006, s. 234). 

Na prahu počuteľnosti (1988) 

     V tretej básnickej zbierke Na prahu počuteľnosti (1988) sa Lau-

čík predstavuje v zrelých básňach, ktoré sa vyznačujú kratšou for-

mou, no o to nasýtenejším obsahom svojho posolstva. „Básne sa 

najčastejšie odvíjajú od prírodných motívov Liptova, prírodné uni-

verzum tu však sprítomňuje aj univerzum ľudské a vesmírne, tzv. 

ekológiu života s jej hodnotovými a významovými presahmi. Častá 

je téma slobody, ktorá sa spája najmä s vlastnou dobrovoľnou as-

kézou (tamže, 2006, s. 233). K slovu sa vo výraznej miere dostáva 

najmä motív jaskyne. Uveďme si príklad z básne K jaskyni: 

„Chvenie / pred sebou? / V tichom daždi priestoru / sa svetlá obna-

                                                                                                              
zniesli tie obrovité trosky, / skutočné drevo, / čo prežilo naše suchá / i prívaly, 

mĺkvotu zím / zniesli / portréty úplne neznámych kopáčov hliny, / opatrovníkov 

prilieb, Proglas, / vôňu syra a trusu, / S. B. Hroboňa, divé nárečia, / mesianistic-

ké verše o Kriváni“ (Laučík, 2003, s. 120). 
7 Pozri napr. Romboid č. 9/2016, s. 42. 
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žujú až po vlákna / a miznú v jase. / Schádzali sme jemnými skal-

nými trubicami, / čo sa rozvetvovali ako krídla kroník“ (Laučík, 

2003, s. 124). Jaskyne boli pre básnika čarovným priestorom, kde 

nikým nerušený zažíval inšpirujúce „okamžiky“ obnaženého bytia.  

Metafora „Schádzali sme jemnými skalnými trubicami / čo sa roz-

vetvovali ako krídla kroník“ tlmočí úctu a bázeň, ktorú autor cítil, 

keď objavoval miesta (takmer) nepoškvrnené ľudskou prítomnos-

ťou. „Jaskyne v tvorbe Ivana Laučíka možno vnímať ako samostat-

ný ,vnútorný svet‘, ktorý je v opozícii k ,svetu vonkajšiemu‘. Po-

merne jednotvárne vlastnosti priestoru vnútorného jaskynného pro-

stredia (večná tma, ticho, chlad, vlhko) kontrastujú voči pestrým 

vlastnostiam vonkajšieho sveta (striedanie dňa a noci, zvuky, farby, 

vône, chute a podobne)“ (Laučík, 2015, s. 69). 

     Vrstvenie a prekrývanie rozličných, často paradoxných a kon-

trastných obrazov v Laučíkových básňach pripomína techniku tzv. 

filmového strihu. Demonštrujme si to na úryvku z básne Za jasky-

niarom: „Otvoriť ráno oči: medzi protiidúcimi rýchlikmi / neko-

nečné prehĺtanie vzduchu / Podmorské snímky / (veľmi tiché) / po-

zerali sme spolu pri zimnom okne“ (Laučík, 2003, s. 132). Laučí-

kov rozklad konvenčnej podoby básne sa často dáva do priamej 

súvislosti s estetikou nastupujúcej postmoderny (tamže, s. 235).8  

                                                 
8 Viliam Marčok (2006) uvádza Laučíkovu poéziu aj do súvislosti s pojmom 

anestetika, ktorý do estetického diskurzu zaviedol Wolfgang Welsch. Anestetika 



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 5                   2019               

 

57 

 

Vzdušnou čiarou (1991) 

     V popredí Laučíkovej nasledujúcej zbierky Vzdušnou čiarou 

(1991) je poézia s výrazným civilizačno-ekologickým rozmerom, 

v ktorej nadviazal na svoju doterajšiu tvorbu a ktorá súčasne súvisí 

s vtedajšími aktuálnymi trendmi v slovenskej poézii, ďalej poézia 

reflektujúca praktiky v období socializmu a poézia s existenciálnou 

problematikou (Zambor, 2005, s. 247). Uveďme si príklad z básne 

Príďte!: „Letá ubiehajú, / sneh sviští, / les krehne pred očami. / Už 

čoskoro budú v ňom pristávať lietadlá, / príďte!” Z uvedenej 

ukážky možno jednoznačne odčítať ekologické posolstvo, básnik 

vníma les ako živý organizmus, ktorý mu „krehne” pred očami. 

Svojím ironickým pozvaním („Príďte!”) vyslovuje nedôveru voči 

civilizačnému pokroku ako umelému, anorganickému prvku, ktorý 

zasahuje deštruktívnym spôsobom do prírodného prostredia. Za 

pozornosť stojí aj motív čiary, ktorý básnik použil napríklad aj 

v eponymnej básni Vzdušná čiara, ale v rozličných obmenách sa 

vyskytuje v celej jeho tvorbe. Napríklad v zbierke Sme príbuzní 

na začiatku (1970): „(čiara – pochádzajúca z nemoty veje 

vnútrozemím / čelom / (jazyka) / tmou toho potrubia (nenávistná 

                                                                                                              
(z gr. aisthesis) označuje stav necitlivosti, umŕtvenia na fyzickej i duchovnej 

úrovni, ktorý u prijímateľa vyvolávajú zaužívané umelecké postupy. Welsch 

svojou koncepciou reagoval na zmeny, ku ktorým došlo v 20. storočí v oblasti 

kultúry, ako je globalizácia, relativizácia hodnôt, zmena organizácie spoločen-

ských vzťahov, vzostup médií a pod. Riešením je využitie šokujúcich, doslova 

neestetických postupov, ktoré majú opätovne „prebudiť“ ľudské vnímanie (pozri 

napr. Welsch, W.: Estetické myslenie. Bratislava : Archa, 1993.). 
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čiara)” (Laučík, 2003, s. 72). V tomto zmysle je motív čiary čosi 

výrazne negatívne a obmedzujúce. „Nenávistná čiara je symbolom 

absurdity hraníc, konštruovanej identity, oddeľovania, odlučovania 

a zákazov, pre ktoré v ideálnom slobodnom svete niet miesta” 

(Laučík, 2015, s. 71). Domnievame sa, že básnik takto reagoval na 

zákaz návštevy nesprístupnených jaskýň či iných prírodných 

lokalít, ktoré sú súčasťou našej krajiny a mali by „patriť” každému.  

Havránok (1998) 

      Laučíkova posledná samostatne vydaná básnická zbierka 

Havránok (1998) svojím názvom odkazuje na rovnomenný 

archeoskanzen v blízkosti Liptovskej Mary. Autor opätovne 

potvrdzuje svoj vzťah k prírode i histórii svojho rodného kraja 

napríklad v básni Marcové zariekanie. „Píšem vám z budúceho 

prázdna / vklineného už do tejto chvíle a z neistého / miesta na 

mapách: / Tu zariekam vetristú noc, / aby nezhášala naše sviece, / 

keď už marcové hviezdy musia vyšumieť” (Laučík, 1998, s. 9). 

V tejto básni sa ukazuje nespojitosť štruktúry básne a nutnosť 

dotvárania významov, taká charakteristická pre diela tohto básnika. 

„Laučík si ponecháva napätie, ktoré sa so zariekaním spája (ide 

predsa o ochranu pred niečím zlým, nebezpečným, nežiaducim) 

a povahu zariekania napĺňa aj performatívnosťou realizácie, vypo-

vedaním formule. Narúša ju však absenciou jednej dôležitej okol-

nosti – nepomenovaním, pred akou zlou silou má zaklínadlo chrá-
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niť. Tam, kde sa očakáva presnosť (konvergencia a vecnosť), pri-

chádza u Laučíka rozptyl (divergencia)“ (Gavura, 2004, s. 6). Verš 

„Píšem vám z budúceho prázdna“ vyvoláva znepokojenie 

a načrtáva ohrozenie, ktoré je ešte umocnené nasledujúcim veršom 

„vklineného už do tejto chvíle“ (tamže, 2004, s. 6). Čo vyvoláva 

v lyrickom subjekte pocit ohrozenia? Spôsobuje ho koristnícky 

prístup človeka k prírode, ktorý môže v konečnom dôsledku zaprí-

činiť jeho skazu? Z Laučíkových básní však znie aj nádej a hlavne 

dôvera v silu básnického slova. Ivan Laučík stihol tesne pred smr-

ťou pokrstiť svoje súborné dielo Básne (2003), obsahujúce aj časo-

pisecké príspevky z rokov 1961 – 1968 (pod názvom Mexické sta-

novisko) a cyklus Pece nezhoria (1979) z obdobia publikačného 

zákazu. 

Záver  

     Cieľom nášho príspevku bolo priblížiť niekoľko aspektov tvor-

by Ivana Laučíka. Uvedomujeme si, že jeho rozsah nepostačuje 

na dôslednejšiu analýzu básnikovej nesmierne mnohotvárnej poeti-

ky. Napriek tomu dúfame, že sme čitateľovi poskytli aspoň malý 

náhľad do špecifického spôsobu formulovania poetických obrazov, 

prostredníctvom ktorých si Laučík kreoval svoj vlastný „básnický 

svet“. 
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The Poetic Universe of Ivan Laučík 

                                            Summary 

The study is devoted to a major figure in Slovak poetry Ivan     

Laučík and his work. We used a chronological analysis of all        

of his poetry books in search for the most important features in    

his poetry, being, in our opinion, his specific creation of  metaphors 

and the choice of motifs. The most typical for his poetry are         

the motifs of „running“, „wasteland“, „materialized light“, „trail“, 

„cave“ and others. We also noticed the author‘s interest in         

neologisms or the ecological dimension of his work. 
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Miesto audioknihy vo vedomí poslucháča a čitateľa 

Igor Michalčík 

 

     Fenomén audioknihy sa dnes vníma najmä ako predajný artikel, 

ako produkt, ktorý je dostupný cez internet v multimediálnej forme 

alebo v kamenných obchodoch na digitálnych nosičoch. Audiokni-

hu však musíme vnímať v širšom kontexte. Pri úzkom nazeraní na 

audioknihu ide len o prozaické dielo pretransformované do auditív-

nej podoby. No pri hlbšom skúmaní pôvodu vzniku tejto formy 

realizácie noviel, románov či poviedok sa dostávame k potrebe 

priblížiť obsah knižných titulov ľuďom s poruchami zraku. Do 

úvahy by sme pri posudzovaní prvopočiatkov audiokníh mohli za-

hrnúť aj čítanie diel pred publikom, ktoré realizovali putujúci herci, 

no v takom prípade sa vytráca jedna zo základných charakteristík 

audioknihy a vo všeobecnosti knihy ako akej, a to tá, že obsah, teda 

prozaické dielo, sa distribuuje k čitateľovi určitým typom média. 

Pri knihe je to papier, pri audioknihách zvuková nahrávka. Ďalším 

možným míľnikom, pri ktorom je vhodné sa pristaviť pri zisťovaní 

detailov zrodu audiokníh, je vznik rozhlasového vysielania. 

     Reginald Fessenden v Massachussets bol prvý, komu sa podaril 

bezdrôtový prenos hovoreného slova a hudby. Dokázal zaistiť pre-

nos čítania Biblie, hry na husliach a prehrávania gramofónovej 

platne (Prokop, 2001). To, že jedným z prvých zvukových preno-



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 5                   2019               

 

64 

 

sov rádiovou technológiou bolo čítanie z Biblie, nás orientuje 

k bodu, kde by sme mohli hľadať prvotné náznaky dnešných audi-

okníh tak, ako ich poznáme. De facto, základná štruktúra audiokníh 

sa nezmenila. Jeden hlas číta bez zmeny text knihy. Či je to Biblia 

alebo iné prozaické dielo, v tejto chvíli nie je dôležité. Podstatná je 

transformácia knižného textu do auditívnej podoby tak, aby bola 

dostupná pre poslucháča.  

     S postupom času a vývojom technológií vzniká aj možnosť zho-

tovovať nahrávky, ktoré sa dajú  uchovávať a znova prehrávať. Až 

v tomto bode je možné v plnom rozsahu hovoriť o audioknihe. 

Vznik audiokníh bol motivovaný potrebou ľudí s poruchami zraku 

mať prístup k literatúre. V roku 1931 nariadením Kongresu Spoje-

ných štátov amerických Národný knižný servis pre nevidiacich 

a psychicky hendikepovaných začal ponúkať zvukové nahrávky 

knižných textov a zariadenia na ich prehrávanie nevidiacim. Služba 

však bola dostupná len hendikepovaným a možnosť využívať ju 

mali nevidiaci len pri potvrdení neschopnosti čítať písaný text (Ba-

ird, 2000, s. 9). Pri audioknihách a popisovaní ich histórie je po-

trebné ujasniť si terminologické odlíšenie nahrávok realizovaných 

pre potreby nevidiacich a nahrávok realizovaných pre komerčné 

využitie. Prvú kategóriu definuje presnejšie pojem hovoriaca kniha 

(z anglického talking book), respektíve zvuková kniha – pomeno-

vanie používané v slovenských podmienkach. Komerčné nahrávky, 
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ktoré sprevádzajú knižné vydanie diela, adekvátne vyjadruje pojem 

audiokniha. Audiokniha ako mladší pojem – aj v súvislosti s časo-

vo pomerne krátkou dostupnosťou audioknihy ako predajného  

artiklu – zatieňuje hovoriace, resp. zvukové  knihy, ktoré sú na 

Slovensku dostupné už viac ako päť desaťročí. Obdobne ako 

v Spojených štátoch, aj dnes sa táto terminológia využíva najmä 

v knižniciach pri definovaní čitateľa, ako je to napríklad v Mestskej 

knižnici v Bratislave. Mestská knižnica, rovnako ako mnohé ďalšie 

knižnice, pre termíny zvuková kniha a audiokniha vymedzila rôzne 

skupiny cieľových používateľov. Pre zvukovú knihu – skupinu zra-

kovo znevýhodnených používateľov, pre audioknihu skupinu ostat-

ných (vidiacich) používateľov knižnice. Podstata rozdielneho urče-

nia cieľových skupín je podložená práve existenciou Oddelenia 

pre nevidiacich a slabozrakých (ONS) a v ňom dávno existujúcich 

zvukových kníh, ktoré ONS získava kúpou aj formou dlhodobej me-

dziknižničnej výpožičnej služby zo Slovenskej knižnice pre nevidia-

cich, resp. kúpou z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Maca-

na v Prahe (Šulajová, 2012). Podobne upravuje výpožičku zvuko-

vých kníh aj česká legislatíva. Termín zvuková kniha sa v praxi 

knižníc dlho používa pre audioknihy určené špecifickej skupine 

čitateľov, a to zrakovo postihnutým a tým zdravotne postihnutým, 

ktorým rozsah postihnutia znemožňuje čítať tlačené dokumenty 

(Dočekalová, 2011, s. 19).  
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      O pozornosť más dnes súperia rôzne typy médií, ktoré svoje 

zobrazovacie, resp. prenosové technológie musia v dnešnej dobe 

diverzifikovať, a vytvárať tak čo najviac personalizovaný obsah, 

ktorý by však pri dnešnom zintenzívňujúcom sa individualizme pri 

prijímaní mediálnych posolstiev bol stále atraktívny pre čo najväč-

šie a najširšie publikum. Na ilustráciu uveďme webový portál iroz-

hlas.cz, ktorý je spravodajským webom Českého rozhlasu. Pôvodne 

auditívne médium je dnes motivované tvoriť aj písaný obsah. Obrá-

tené garde môžeme vidieť pri denníku SME, ktorý na svojich 

weboch ponúka takzvané podcasty, teda informácie spracované do 

zvukovej podoby. Trojicu príkladov uzavrime Tlačovou agentúrou 

Slovenskej republiky, ktorá každý deň uverejňuje na svojich strán-

kach video s prehľadom aktualít. Agentúrna správa tak dostáva 

dokonca audiovizuálny charakter. Analogicky môžeme vnímať aj 

existenciu audiokníh ako diverzifikáciu nosiča, média knižného 

obsahu, ktorý vydavatelia potrebujú prispôsobiť trendom a prefe-

renciám čitateľov dnešnej doby. Audiokniha ponúka možnosť spro-

stredkovať rovnaký obsah bez toho, aby obmedzovala prijímateľa 

obsahu vo vykonávaní ďalších činností, čo klasická papierová kni-

ha neumožňuje.  

      Ak sa vrátime k počiatkom rozhlasového vysielania, keď 

Fessenden prenášal čítanie Biblie, dostaneme sa aj k začiatkom 

prenikania audioknihy do rozhlasového prostredia. Veď už aj spo-
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mínané čítanie Biblie bolo určitou formou audioknihy, aj keď bez 

možnosti záznamu. Ak vychádzame z popisu audioknihy ako na-

hrávky obsahujúcej kompletné knižné dielo, jej zrkadlo v rozhlaso-

vom prostredí nájdeme v čítaní na pokračovanie. Z jednoduchých 

čítaní neskôr, ruka v ruke s vyvíjajúcimi sa technológiami nahráva-

nia a úpravy zvuku, začínajú dominovať rozhlasové hry. Napriek 

vyspelej technológii sú dnes rozhlasové hry na ústupe, čo sa o au-

dioknihách v porovnaní s kráľovským žánrom rozhlasovej dramati-

ky nedá povedať. Dôvody takéhoto trendu môže vysvetliť detail-

nejší pohľad na tieto dve entity.    

     Pri vymedzovaní audioknihy voči rozhlasovej hre a vice versa je 

dôležité všimnúť si ich kompozičnú výstavbu, ktorá sa najčastejšie 

prejavuje vo zvukových kompozičných prvkoch, teda hudobných 

predeloch. Architektonika predlohy, teda vonkajšia výstavba, ktorú 

vytvárajú jednotlivé architektonické jednotky – kapitoly, odseky 

a ďalšie, je pretransformovaná do zvukových predelov, v prípade 

ich prítomnosti v audioknihe, schematicky. Naopak, v prípade roz-

hlasovej hry a používania hudby, respektíve zvuku na oddelenie 

jednotlivých celkov, sa architektonika predlohy takmer ignoruje. 

Pričom kompozícia, u Všetičku definovaná ako vnútorná výstavba 

diela, ktorú vytvárajú kompozičné princípy, kompozičné postupy 

a sujetová osnova (Všetička, 1986, s. 10), je pri tvorbe rozhlasovej 

hry pre literárneho redaktora a režiséra nosná. Funkciu oddeliť jed-
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notlivé celky v audioknihe, ale aj v rozhlasovej hre môže mať aj 

ticho. Kým v audioknihe zastáva nulová zvuková modulácia najmä 

túto funkciu, v rozhlasovej hre môže plniť aj ďalšie funkcie, neraz 

so sémantickým príznakom – napríklad znázorňovať plynutie času 

či vytvárať v deji napätie. Tieto základné koncepčné rozdiely me-

dzi audioknihou a rozhlasovou hrou síce neodpovedajú na otázku, 

prečo je audiokniha dnes zaujímavejší žáner než rozhlasová hra, no 

porovnanie na úrovni transformácie, resp. netransformácie textu do 

auditívnej formy cez umelecké stvárnenie napovedá o prístupnosti 

dnešného poslucháča, ktorý už nekorešponduje s Orbanovým naze-

raním na rozhlasovú hru: Poslucháč nesmie mať nikdy pocit, že sa 

mu niečo iba číta, ale naopak, musí cítiť, že počuje srdečnú ľudskú 

výpoveď. A to pre herca znamená dôkladne sa pripraviť, spracovať 

si obsah, meniť intenzitu, strihy kadencie, jednoducho použiť všet-

ky rozhlasové herecké prostriedky, pripraviť si určitý tvar postavy 

podľa svojich predstáv a svojho cítenia tak, aby myšlienka, ktorá 

má zasiahnuť poslucháča, bola presná a pravdivá (Orban, 2012, 

s. 106).  

     Pri tvorbe audiokníh je rovnako dôležitým faktorom herec, ktorý 

číta text predlohy, no len málokedy dosahuje jeho prejav kvality 

prejavu herca v rozhlasovej hre. Pri audioknihe čítanej jedným hla-

som je variácia postáv možná len zmenou suprasegmentálnych ja-

vov v prejave herca, čo je do značnej miery obmedzujúci faktor. Na 
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druhej strane to môže viesť k úplnému stotožneniu sa poslucháča 

s pôvodným textom, keďže pri klasickom čítaní vnímame dej, po-

stavy, ich prehovory cez vnútorný hlas, ktorý v prípade audioknihy 

môže predstavovať práve herec.  

     Žilka vystihol podstatu dnešnej diverzifikácie spôsobu podáva-

nia posolstiev percipientom. Hovorí, že sám žáner môže plniť nie-

len informačnú, ale aj aktivizujúcu funkciu: v „predstihu“ môže 

mať za úlohu mobilizovať k činnosti, čiže k prečítaniu textu, alebo 

vzbudiť záujem o text (Žilka, 2015, s. 162). A teda audiokniha mô-

že byť tým poslucháčsky prijateľnejším variantom obsahu knižné-

ho diela, než je napríklad rozhlasová hra. Tá síce môže byť zvuko-

vo zaujímavejšia a interpretačne pestrejšia, no nikdy neponúkne 

presnú reprodukciu knižného diela.  

     Keďže pri audioknihách nie je prioritným zámerom adaptovať 

predlohu, dodať jej prostredníctvom práce literárneho redaktora, 

režiséra a hercov kompozičnú a umeleckú nadstavbu, predpokla-

dáme, že ďalší vývoj v segmente audiokníh bude pokračovať len na 

formálnej úrovni. Napríklad vo zvyšujúcej sa kvalite nahrávok, ich 

širšej dostupnosti, v marketingovej podpore predaja a iných pro-

striedkov vedúcich k zvýšenému počúvaniu, a teda kupovaniu au-

diokníh s nadväzujúcim stúpajúcim ekonomickým ziskom. Pri roz-

hlasových hrách vstupuje do procesu tvorby individualita všetkých 

zainteresovaných v produkčnom procese, čo vedie k formovaniu 
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pôvodnej predlohy do novotvaru. Napríklad do rozhlasových hier, 

ktoré pomenúva Eva Schulzová ako rozhlasové hry novej generácie 

– do nich vstupujú režijné postupy, pri ktorých je hlavný dôraz kla-

dený na interpretáciu textu, na jazyk, na dialógy a monológy; hud-

ba a zvukové efekty sú využívané minimalisticky. Práca s ostatný-

mi zložkami nie je ilustratívna, režiséri sa usilujú o vytvorenie 

symbolického zvukového plánu (Schulzová, 2013, s. 150). A tak sa 

z vyššie uvedených skutočností javí audiokniha len ako kniha – pre 

(pôvodne) čitateľa – v jednoduchšie konzumovateľnej forme. 
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The Place of Audiobook in the Mind of Listener and Reader 

Summary 

The paper focuses on the position of audiobooks in minds of 

todayʼs listeners and readers. Nowdays, audiobook is percepted as 

a different format of book, as a product rather then piece of art or 

genre of radio broadcasting. The paper also descibes the history of 

talking books, later audiobooks in connection with the development 
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of radio broadcasting. The core of the work is to describe and defi-

ne the relations between audiobook and radioplay  
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Sémantika nonverbálnych prostriedkov 

v rozprávkovej hre 

Patrícia Papcunová 

 

Úvodom k rozprávkovej hre  

     Rozprávková hra, ako napovedá jej názov, predstavuje umelec-

ký dramatický útvar, ktorý využíva rozprávkové motívy. Jej špeci-

fickou črtou je previazanosť s rozhlasovým prostredím. Rozpráv-

kovú hru teda môžeme presnejšie charakterizovať ako rozhlasový 

žáner, ktorý vzniká transpozíciou prvkov rozprávky do dramatické-

ho tvaru (Gladiš, 2015, s. 102). 

     V rozprávkovej hre sa koncentrujú špecifiká rozprávkového 

žánru, teda jej fantastické znaky a kompozičné prvky (Blech a kol., 

1990, s. 270).  Tie sa prepájajú s akusticko-auditívnou, teda slu-

chovo-zvukovou podobou rozhlasovej komunikácie (Slovák, 1988, 

s. 48) a aj akustickými inscenačnými postupmi.  

     Vďaka rozhlasu sa rozprávka istým spôsobom vracia k pr-

votnému, orálnemu spôsobu podávania deja (Leščák – Sirovátka, 

1982, s. 15), ale obohatená o široký diapazón prvkov akustického, 

a to predovšetkým nejazykového charakteru, o ktorých budeme 

ešte hovoriť. Rozprávková hra prináša poslucháčovi – na rozdiel od 

pôvodného vyrozprávania deja jedným ľudovým rozprávačom – aj 

zážitok v podobe podania rozprávkového sujetu viacerými in-
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terpretmi a ich špecifickými hlasovými výrazovými možnosťami 

a schopnosťami, čo umocňuje tendenciu hry pôsobiť na imagina-

tívnosť prijímateľa.  

Komunikácia prostredníctvom rozhlasu 

     Pri problematike rozhlasovej dramatickej tvorby narážame na 

otázku jej charakteru v kontexte typov umení. Adela Mitrová 

(2010, s. 24) prisudzuje rozhlasovej dramatike prívlastok dvojdo-

má. Patrí rovnakou mierou do systému dramatických umení, ako aj 

do sféry mediálnej tvorby. Tento pojem môžeme aplikovať aj na 

rozprávkovú hru, ktorá ako rozhlasové dielo disponuje príznakom 

rozhlasovosti.  

     Stanislav Perkner (1987, s. 213 – 283) nazýva rozhlasovosť čr-

tou, ktorá je neoddeliteľne spätá s umeleckou tvorbou v tomto dru-

hu média. Popisuje ju ako relevantnú kvalitatívnu hodnotu diela, 

prameniacu z funkčného uplatnenia rozhlasových špecifík v ka-

ždom prvku a v každej fáze komunikačného procesu. Prvok rozhla-

sovosti je prestúpený jazykovým, tematickým aj kompozičným 

plánom umeleckého rozhlasového diela. 

     Rozprávková hra ako žáner rozhlasovej dramatiky komunikuje 

s percipientom špecifickým spôsobom. Jednotlivé teórie komuni-

kácie sa zvyčajne zhodujú v piatich základných prvkoch komu-

nikácie, a to v prítomnosti odosielateľa (expedienta), prijímateľa 

(percipienta), posolstva, komunikačného kanálu a efektu komuni-
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kácie (Reifová, 2005 s. 98). Odosielateľ skoncipuje posolstvo 

a zakóduje ho do podoby signálu, ktorý odošle komunikačným ka-

nálom k prijímateľovi. Ten ho dekóduje, interpretuje a nejakým 

spôsobom podá informáciu o tom, či posolstvo bolo alebo nebolo 

pochopené.  

     Pri rozhlasovej komunikácii musíme vychádzať zo špecifík me-

diálnej komunikácie. Expedientom je tvorca mediálneho produktu, 

v našom prípade rozprávkovej hry. Spravidla hovoríme o viacerých 

rozhlasových tvorcoch a externých spolupracovníkoch, podieľa-

júcich sa na vzniku daného diela. Predmetom a zároveň pro-

striedkom tohto typu komunikácie je dané slovesné dielo  

a percipientmi rozhlasovej komunikácie sú všetci poslucháči (Mit-

rová, 2010, s. 13 – 15). Úloha poslucháčov rozhlasu na výslednej 

podobe diela je podľa Petra Karvaša (in Mitrová, 2010, s. 15 – 16) 

výraznejšia než v prípade prijímateľov iných typov médií. Dôvo-

dom je to, že poslucháčom chýba vizuálny vnem. Celkový obraz si 

teda poslucháč musí vyskladať prostredníctvom svojej schopnosti 

imaginácie. 

     Ako sme už spomínali vyššie, rozhlasovú komunikáciu označu-

jeme ako akusticko-auditívnu alebo akusticko-audiálnu, čo vychá-

dza zo spôsobu šírenia a prijímania akustických prvkov. Absencia 

vizuálneho vnemu však neznamená, že rozhlas je vyslovene avizu-

álny. Poslucháč si pri počúvaní rozhlasu, napríklad rozprávkovej 
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hry, vytvára v mysli akýsi slovesno-zvukový obraz (Slovák podľa 

Kisuňko, 1988, s. 16). Prostredníctvom svojej fantázie si dokáže 

vizualizovať časové a priestorové súvislosti, vzhľad ľudí, predme-

tov a ďalšie prvky, ktoré sú v danom diele pomenované slovne či 

naznačené akustickými prostriedkami.  

Dieťa a rozprávková hra 

     Z hľadiska intencionality považujeme za poslucháča rozprávko-

vej hry detského percipienta (Regrutová, 2014, s. 174). Každý pr-

vok, ktorý sa v rozprávkovej hre vyskytne, teda musí byť zvolený 

s ohľadom na schopnosti dieťaťa pochopiť jeho zmysel. To sa týka 

tak prehovorov postáv a rozprávača, ako aj sprievodných akustic-

kých prostriedkov.  

     Tvorcovia rozhlasovej hry teda musia rešpektovať ontogenetic-

ké charakteristiky detského percipienta. Sumár skúseností, vedo-

mostí, pocitov, ale aj očakávaní dieťaťa, s ktorým vstupuje do ume-

leckej komunikácie, sa líši od sumáru týchto prvkov u dospelého 

prijímateľa (Liptáková a kol., 2015, s. 91). Detský percipient pre-

niká do zákonitostí sveta okolo seba špecifickým, imaginatívno-

emotívnym prístupom. Práve cez emočné prežívanie dokáže odkryť 

aj komplexné a ťažko uchopiteľné javy. Schopnosť imaginácie 

a emočného vnímania sveta sú kľúčovými aj v neskorších vývino-

vých štádiách detského prijímateľa, keď postupne začína reagovať 

aj na symbolické podnety a prenikať až k pochopeniu vnútorných 
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pochodov a zložitých sociálnych vzťahov (Sláviková, 2008, s. 59 – 

69). 

     Detský poslucháč si teda vyžaduje iný prístup a inú mieru zloži-

tosti akustických prvkov než dospelý prijímateľ. Napriek tomu 

však nesmieme zabudnúť, že prijímateľa umeleckého diela, a to aj 

v prípade detského poslucháča, nemôžeme podceňovať.  

Zvukové prostriedky v rozprávkovej hre 

     Rozprávková hra vďaka svojmu sluchovo-zvukovému charakte-

ru pracuje s troma typmi prvkov. Prvým z nich sú lingvistické, ja-

zykové prostriedky. Sú to fonické, lexikálne a gramatické prvky 

tvoriace líniu prehovorov postáv a rozprávača. Na ne sa navrstvujú 

paralingvistické prostriedky – suprasegmentálne javy so štylizujú-

cou funkciou. Hovoríme o rytme, tempe reči, melódii, hlasovom 

registri a intenzite hlasu. Poslednou skupinou sú extralingvistické 

prostriedky. Sú to všetky prvky semioticky viazané na komunikač-

nú situáciu. Nemajú jazykový charakter a patrí sem hudba, zvuky 

a ruchy (Slovák, 1988, s. 50). 

     Z vymenovaných množín upriamime našu pozornosť na posled-

nú skupinu prvkov. Práve uplatnením týchto prostriedkov sa umoc-

ňuje imaginatívna sila slova. Ich prítomnosť v rozhlasovom sloves-

nom diele, v našom prípade v rozprávkovej hre, umožňuje poslu-

cháčovi okamžite si v mysli vytvoriť jasnú predstavu o vypočutom 

(Kožík, 1958, s. 47).   



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 5                   2019               

 

78 

 

     Hudba plní v rozprávkovej hre dramatotvornú a komplemen-

tárnu funkciu, v rámci ktorej môžeme ďalej rozlišovať kompozičnú 

a atmosférotvornú funkciu (Mitrová, 2010, s. 28). Hudba zvyšuje 

prenikavosť emocionálneho zážitku, dokáže vyjadriť nálady, roz-

mer či hĺbku citu. Funguje ako partner vypovedaného, s hovoreným 

slovom vystupuje ako symbiotický prvok, v jednote dojmu, ktorý 

má dramatické rozhlasové dielo poslucháčovi poskytnúť (Karvaš, 

1948, s. 77).  

     Ako atmosférotvorný činiteľ vytvára hudba akýsi podklad pre 

pôsobenie textu, kulisu. V rozprávkovej hre Biela skala autora Ma-

reka Kupča je dramatická hudba použitá na zvýraznenie vyhrotenej 

situácie boja a zároveň na vytvorenie dojmu, že sa dej odohráva 

v dávnych časoch. Poslucháč má vďaka využitiu hudby dojem, že 

je sám súčasťou dramatickej akcie. Hudba zároveň dodáva pasáži 

dynamiku a potrebnú údernosť.  

     Kompozičná funkcia hudby sa prejavuje v jej schopnosti rám-

covať rozprávkovú hru a zároveň ju rozčleniť na menšie časti, sek-

vencie. V úvode rozprávkovej hry Predaný sen autorky Adriany 

Mušákovej poslucháč počuje orientálne ladenú hudbu. Tým sa 

k nemu dostáva informácia o začiatku deja a zároveň o prostredí, 

v ktorom sa bude príbeh odohrávať. Rovnako koniec hry je rámco-

vaný dynamickými, veselo znejúcimi orientálnymi tónmi v súlade 

s pozitívnym ukončením deja. 
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     V neposlednom rade spomenieme zvukové efekty, teda zvuky 

a ruchy, ktoré v rozprávkovej hre nadobúdajú niekoľko zvyčajne 

previazaných funkcií. V rámci doplnkovej funkcie môžu byť zvu-

kové efekty prostriedkami časovej a priestorovej orientácie. Zvy-

čajne sú to ruchy, napr. typické „šumenie“ hlasov na trhovisku ale-

bo cvrlikanie nočného hmyzu v hre Predaný sen. Sú to aj efekty, 

ktoré podporujú dramatickú akciu, napríklad zvuky zavýjania vlkov 

či škriekania vtákov v bojovej scéne alebo šumenie rozdivočenej 

rieky v hre Biela skala. Zvuky plnia aj funkciu atmosférotvorného 

činiteľa a hre dodávajú isté emocionálne ladenie. Zároveň sa aj tu 

prejavuje schopnosť zvukových efektov vystupovať ako kompo-

zičný činiteľ a rámcovať dej. V už spomínanej hre Biela skala sa na 

úvod v spojení s tichou, tajomnou melódiou ozve zavytie vlka.  

     Ako už bolo načrtnuté, zvukové efekty často vystupujú vo via-

cerých úlohách naraz a zároveň spolupracujú na vytváraní výsled-

ného dojmu. Zvuky, ako aj hudba môžu nadobúdať aj autonómny 

význam. Vtedy majú rovnakú sémantickú hodnotu ako verbálna 

zložka a dokonca túto funkciu aj preberajú (Mitrová, 2010, s. 26 – 

29). 

     V neposlednom rade jednotlivé zvukové efekty môžu mať dvo-

jaký pôvod. Naturálne zvuky sú prirodzene znejúce, také, ktoré 

poslucháč pozná z reálneho sveta, ako už spomínané zavytie vlka či 

zvuky búrky. Druhým typom sú syntetické zvuky, teda štylizované, 
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posúvajúce komunikačnú situáciu smerom k abstraktnosti, do vnú-

torného sveta postáv (Mitrová, 2010, s. 28). 

     V závere teda môžeme konštatovať, že hoci je hovorené slovo 

v rozprávkovej hre nosným prvkom, bez akustických paralingvis-

tických a extralingvistických prostriedkov by hra stratila časť svoj-

ho estetického vyznenia a doplňujúcich informácií, ktoré sa z nich 

poslucháč dozvedá. Zároveň si dovolíme konštatovať, že pre poslu-

cháča, predovšetkým pre dieťa, by bola v takomto prípade hra málo 

zaujímavá a výsledné dielo, akokoľvek precízne pripravené, by 

pravdepodobne nedosiahlo požadovaný efekt. 

 

Príspevok je čiastkovým výstupom riešenia projektu KEGA 022-

UPJŠ-4/2017 Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a me-

diálnom kontexte. 
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The Semantics of Nonverbal Means in Fairy Tale Radio Drama 

Summary 

The paper is focused on the semantics of non-verbal means of 

communication in fairytale radio drama. The study includes the 

definition of fairytale radio drama and its relation to radio dra-

matics. It also deals with the basis of radio communication and the 

child listeners. The paper ends with the naming of acoustic features 

of fairytale radio dramas and their role in the composition of the 

work. 
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Je rizikové správanie adolescentov následkom  

prežívania ich osamelosti? 

Monika Bačová, Eva Žiaková 

 

Úvod 

     Osamelosť je v dnešnej dobe vysoko aktuálnou problematikou 

a je súčasťou každého jednotlivca. Faktory, ktoré vplývajú na vznik 

pocitu osamelosti, sú rôzne. Do popredia sa dostáva rýchly životný 

štýl a zvyšovanie životných nárokov, ktoré vplývajú na životy jed-

notlivcov. Z toho dôvodu môže byť ohrozený každý. Nie každý si 

však vie pomôcť a nie každý vie, kde má pomoc hľadať. Pocit 

osamelosti a jeho prežívanie môže v živote adolescentov ovplyv-

ňovať sociálne správanie a môže vyústiť do sociálne rizikového 

správania, do ktorého zaraďujeme nelátkové i látkové závislosti, 

poruchy príjmu potravy, agresiu, násilie, šikanovanie, predelik-

ventné správanie, páchanie trestnej činnosti, sexuálne rizikové 

správanie.  

1. Rizikové správanie ako následok prežívania osamelosti 

     Rizikové správanie definujeme ako správanie, ktorého výsledok 

nie je jasný a prináša balansovanie medzi možnosťou negatívnych 

následkov, strát a pozitívnymi následkami, profitom. Všetky formy 

sociálne rizikového správania sa spravidla vyznačujú kompro-
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misom medzi krátkodobým ziskom a potenciálnymi dlhodobými 

negatívnymi následkami (Orosová et al, 2007). Macek (2003) roz-

deľuje rizikové správanie do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorí 

správanie, ktoré nejakým spôsobom poškodzuje fyzické alebo psy-

chické zdravie. Do druhej skupiny zaraďujeme správanie spojené 

s negatívnym vplyvom a ujmou druhých, čo znamená ohrozenie 

spoločnosti. Na rizikovosť človeka možno nazerať z viacerých  

oblastí, a to z hľadiska somatického, osobnostného, sociálneho, 

z hľadiska schopnosti a správania (Labáth, 2001). V súčasnosti je 

sociálne rizikové správanie v adolescencii mnohými autormi pova-

žované za normatívnu súčasť vývinu. Viacerí zahraniční autori 

(Dryfoos, 1990; Smart et al., 2004; Silbereisen – Noack, 1988; Bo-

nino – Cattelino – Ciairano, 2005; Moffit, 1993; Moffit et al. 2001; 

Moritz – LeBlanc, 2005 in Blatný et al., 2006) prezentujú názor, že 

až 50% adolescentov sa v priebehu dospievania zapojí aspoň do 

jednej z foriem rizikového správania, ktoré má určité typické preja-

vy – fajčenie marihuany, vandalizmus, a po dosiahnutí dospelosti 

v prevažnej väčšine samo odznie. Obdobie dospievania je sprevá-

dzané bojovaním proti autoritám a posúvaním hraníc. Iba zlomok 

z dospievajúcej populácie vyrastie bez toho, aby zažil jedinú for-

mu predelikventného alebo rizikového správania rovesníkov. 

U väčšiny je to naopak. Adolescenti sú zvedaví a testujú seba 
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i okolie, čo je ešte prijateľné správanie a čo už nie (Nielsen – So-

botková et al., 2014). 

     Za významné pokladáme skúmať, s akými faktormi súvisí so-

ciálne rizikové správanie adolescentov. Predpokladáme, že medzi  

rizikové faktory patrí i prežívanie osamelosti. I keď v niektorých 

prípadoch, ako sme uviedli, v dospelosti rizikové správanie odznie, 

v iných môže mať negatívne dôsledky nielen na jednotlivca, ale 

i rodinu a celú spoločnosť. Výskumné zistenia môžu pomôcť pri 

predchádzaní vzniku tohto nežiaduceho stavu v spoločnosti a jeho 

účinkov. Takisto môžu byť prínosné pre formulovanie účinných 

zásahov pri jeho riešení. 

     Osamelosť je emočne nepríjemný stav, ktorý vychádza z vní-

mania nedostatku požadovaných medziľudských vzťahov (Heinrich 

– Gullone, 2006). Osamelosť sa týka nášho vnímania sociálnych 

interakcií a ich charakteristík a vyskytuje sa vtedy, keď určitá oso-

ba považuje svoje zapojenie do sociálnych vzťahov za menej uspo-

kojivé, slabšie, ako by si želala. Dôležitá je kvalita existujúcich 

vzťahov. Medzi osamelosťou a samotou existuje rozdiel. Osame-

losť je subjektívny zážitok. Samota je objektívny stav, ktorý vieme 

identifikovať ľahko zvonku (Výrost – Slaměník, 2001).  

     Poznáme štyri druhy osamelosti, a to kognitívnu, behaviorálnu, 

emocionálnu (Bruno in Žiaková et al., 2008) a existencionálnu 

osamelosť (Yalom, 2006).  
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     Dospievanie je obdobie veľkých zmien a počas neho sa objavu-

jú mnohé problémy (Moksnes – Bradley-Eilertsen – Lazarewicz, 

2016). Peplau a Perlman (1982 in McKay – Konowalczyk – An-

dretta – Cole, 2017) poukazujú na to, že dospievanie je aj vývojo-

vým obdobím, v ktorom jednotlivci trávia čoraz viac času s roves-

níkmi a menej času s rodičmi. V tejto súvislosti sa osamelosť všeo-

becne chápe ako negatívna emocionálna odpoveď na rozpor medzi 

požadovanou a dosiahnutou kvalitou sociálnej siete. Zatiaľ čo pocit 

osamelosti môže vyplynúť z nedostatku sociálnej interakcie alebo 

sociálnej izolácie, môže sa vyskytnúť aj v rozsahu sociálnych sietí 

(Heinrich – Gullone, 2006). Navyše osamelosť nie je neoddeliteľne 

viazaná na sociálnu izoláciu, pretože niektorí jednotlivci nemusia 

vidieť potrebu sociálnej siete, a preto ich izolácia nie je emocionál-

nym problémom. Osamelosť by sa preto nemala predpokladať tam, 

kde existuje sociálna izolácia (McKay et al., 2017). V súvislosti 

s prežívaním osamelosti chceme poukázať na skutočnosť, že exis-

tujú jednotlivci, ktorým stačí málo kontaktov s inými a necítia sa 

osamelí, a sú i takí, ktorým ani veľký počet kontaktov nepomáha 

prekonať osamelosť. 

     Jedným z faktorov osamelosti je sociálna opora, ktorá zo všeo-

becného uhla pohľadu predstavuje množstvo vzťahov, ktoré jednot-

livec má s osobami vo svojom okolí. Môžu mu byť nápomocné pri 
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riešení životných situácií, ktoré sú bežné i závažné (Baumgartner – 

Adamková 2002) .  

     Sociálna opora je „súhrnným vyjadrením informácií alebo aktu-

álneho konania, ktoré vedie jednotlivca k presvedčeniu, že si ho 

ostatní vážia, stoja o neho a v prípade potreby sú mu ochotní po-

skytnúť pomoc a starostlivosť“ (Žiaková, 2005, s. 201). Sociálna 

opora rovnako „umožňuje jedincovi sa sociálne integrovať, vytvá-

rať si identitu, budovať si sebadôveru a udržiavať ju, regulovať 

city, pomáha mu pri zvládaní záťaže, umožňuje sociálnu kontrolu 

a riadenie“ Mareš (2004, s. 285). Sociálna opora môže nadobúdať 

rozmanité formy: hmatateľnú pomoc a oporu, emocionálnu 

a informačnú oporu. Môže byť ponímaná v dvoch kategóriách, ako 

spokojnosť so sociálnou oporou a ako veľkosť sociálnej siete  (Me-

sárošová et al., 2007). 

     Sociálna sieť obsahuje šesť hlavných kategórií: rodina (rodičia, 

starí rodičia, príbuzní), blízki priatelia, susedia a pracovné vzťahy 

(spolužiaci, kolegovia, nadriadení, podriadení), komunita a profesi-

onáli – všetci, na ktorých sa obraciame ako na odborníkov (lekári, 

psychológovia, sociálni pracovníci, učitelia) (Kebza, 2005). 

V rámci vzťahov sociálnej siete daného jednotlivca dochádza 

k sociálnej interakcii. Jednotlivci môžu mať rozsiahlu sieť vzťahov 

s členmi rodiny a s inými ľuďmi, a predsa sa môžu cítiť osamelí, ak 
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v týchto vzťahoch chýba prvok intímneho zblíženia, resp. zdieľania 

(Žiaková, 2008).  

2. Sociálne fungovanie adolescenta v rámci sociálnej siete 

     Pojem sociálne fungovanie označuje interakcie, ktoré prebiehajú 

medzi požiadavkami prostredia a ľuďmi a zahŕňa komplex rôznych 

skutočností:  

 ľudia a prostredie sú ustavične v trvalej interakcii,  

 prostredie kladie na človeka určité požiadavky – očakáva-

nia, na ktoré musí človek reagovať,  

   medzi požiadavkami prostredia a človekom je zvyčajne rov-

nováha, ak to ľudia nezvládajú, vzniká nerovnováha a prob-

lém,  

 niektorí ľudia sú schopní si s problémom poradiť sami, na-

stoliť rovnováhu sami, 

 niektorí túto schopnosť nemajú a problémovú situáciu ne-

zvládajú,  

 príčinou problémov alebo ich nezvládania môže byť nedo-

statok zručností na strane jednotlivca, ako aj neprimeranosť 

požiadaviek prostredia voči nemu (Navrátil – Musil, 2000).  

     Rodina je najdôležitejšia spoločenská skupina a inštitúcia. Rodi-

čia sú pre dieťa najprirodzenejším zdrojom sociálnej opory. Pomá-

hajú mu zvládať problémy a nástrahy života. Rodina zmobilizuje 
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svoje vnútorné zdroje a snaží sa pomôcť dieťaťu prekonať záťažo-

vú situáciu. Rodina takisto kontaktuje ľudí, inštitúcie, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu vzniknutej situácie. Problémy sa začínajú 

vtedy, ak sa záťažová situácia nezlepšuje a trvá dlho (Mareš, 2001). 

Rodina je najdôležitejšou sociálnou štruktúrou pre predikciu rizi-

kového správania. Medzi faktory rodinného prostredia, ktoré súvi-

sia s rizikovým správaním, zaraďujeme štruktúru rodiny, socio-

ekonomický status, osobnostné charakteristiky členov rodiny, spô-

sob výchovy, vzťahy medzi členmi rodiny a ďalšie (Macek, 2003).  

     Škola, školské prostredie je prostredím, kde sa dospievajúci 

okrem rodinného prostredia najčastejšie pohybuje. Zdrojom sociál-

nej opory žiaka v škole je učiteľ alebo rovesníci. Ak má učiteľ po-

skytovať sociálnu oporu žiakovi a ak má dať žiak učiteľovi najavo, 

že sociálnu oporu potrebuje, musí medzi nimi vzniknúť špecifický 

vzťah. U učiteľa ide predovšetkým o sympatie k žiakovi, dostup-

nosť a spoľahlivosť učiteľa, cit pre žiaka a pohľad do situácie (Ma-

reš, 2003). Za významný rizikový faktor vo vývoji problémového 

správania sa považujú nejasné školské normy, dezorganizované 

školské prostredie, ktoré neposkytuje pocit bezpečia a príjemné 

zážitky (Orosová et al., 2007). V školskom prostredí si adolescent 

buduje sociálne vzťahy s rovesníkmi. 

     Funkcia rovesníckych skupín môže byť prejavená sociálnou 

oporou, ktorá sa nemusí prejavovať len v záťažových situáciách 
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a je dôležitou súčasťou života adolescentov. Príkladom môže byť 

pomoc s prípravou na vyučovanie či spoločným trávením voľného 

času (Krejčová, 2011). Rovesnícke skupiny majú v období dospie-

vania na adolescenta silný vplyv najmä v rámci vzťahov v danej 

skupine a viac či menej daného jednotlivca ovplyvňujú. 

3. Cieľ práce 

     Cieľom práce je rozpracovanie problematiky v teoretickej rovi-

ne, ktorej súčasťou je autorský výskum, výsledky výskumu a ich 

spracovanie. V dizertačnej práci sa opierame o pramene a odbornú 

literatúru našich i zahraničných autorov. Empirická časť práce je 

zameraná na zistenie prežívania osamelosti adolescentov, ich so-

ciálnej opory so zámerom vzťahovať prežívanie osamelosti a ne-

dostatku sociálnej opory na výskyt jednotlivých druhov sociálne 

rizikového správania a pokúsime sa preukázať, že sledované pre-

menné môžu byť ukazovateľom a prediktorom sociálne rizikového 

správania adolescenta. Na základe analýzy výsledkov navrhneme 

odporúčania pre prax, ktoré by umožnili intervenciu u adolescentov 

a prevenciu rizikového správania. 

4. Hlavná hypotéza 

     Hlavnú hypotézu sme si stanovili v tomto znení: Predpokladá-

me, že existuje súvislosť medzi prežívaním jednotlivých druhov 
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osamelosti, nedostatkom sociálnej opory a výskytom rizikového 

správania adolescentov. 

5. Predpokladané použitie metód a metodík 

     Mieru emocionálnej a sociálnej osamelosti budeme zisťovať 

prostredníctvom nástrojov na meranie osamelosti NLS (Gierveld – 

Tilburg, 1999, podľa Chomovej, 2003) – dosiahnuté skóre 3 a viac 

bodov (z celkového počtu 6 bodov v emocionálnom skóre) zaradí 

respondenta/tku do kategórie „emocionálne osamelý/á“; ak dosiah-

ne 2 a viac bodov (z celkového počtu 5 bodov v sociálnom skóre 

v dotazníku NLS), zaradí sa respondent/tka do kategórie „sociálne 

osamelý“.  

     Na zisťovanie vnímanej miery sociálnej opory použijeme štan-

dardizovaný dotazník MSPSS (Multidimensional Scale of Per-

ceived Social Support; G. D. Zimet – N. W. Dahlem – S. G. Zimet 

– G. K. Farley, 1988). Pracovať budeme s jeho slovenskou verziou 

(Chylová-Krokavcová, 2009). Dotazník sa skladá z dvanástich po-

ložiek, v ktorých respondenti hodnotia vnímanú sociálnu oporu 

z týchto zdrojov: rodina, priatelia a iné dôležité osoby. Respondenti 

vyjadrujú mieru súhlasu, resp. mieru nesúhlasu s každým výrokom 

podľa Likertovej hodnotiacej stupnice (1 – úplne nesúhlasím, 2 – 

nesúhlasím, 3 – skôr nesúhlasím, 4 – neviem, 5 – skôr súhlasím, 

6 – súhlasím, 7 – úplne súhlasím). Štandardizovaný dotazník 

MSPSS bol navrhnutý tak, aby meranie vnímanej sociálnej opory 
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zahŕňalo všetky tri zdroje spolu aj samostatne: subškála zameraná 

na rodinu (položky č. 3, 4, 8 a 11), subškála zameraná na priateľov 

(položky č. 6, 7, 9 a 12) a subškála zameraná na iné dôležité osoby 

(položky č. 1, 2, 5 a 10).  

     Sociálne rizikové správanie u adolescentov budeme zisťovať 

prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie, ktorý bude za-

meraný na sedem oblastí rizikového správania (užívanie psychoak-

tívnych látok, nelátkové závislosti, rizikové sociálne správanie,  

závislosti spojené s kultom tela, sebapoškodzovanie, poruchy sprá-

vania, neplnenie si povinností). Dotazníky budú doplnené o sociál-

no-demografické údaje. Na opis vzorky bude použitá deskriptívna 

štatistika. 

6. Výber výskumnej vzorky 

     Výskumnú vzorku na realizáciu uvedeného výskumného záme-

ru budú tvoriť adolescenti vo veku od 15 rokov po ukončenie stre-

doškolského štúdia v košickom a prešovskom kraji. Pri výbere vý-

skumnej vzorky budeme postupovať podľa predpokladov, že osa-

melosť súvisí s rizikovým správaním adolescentov. Výskumný 

súbor bude vyberaný na základe náhodného výberu (trsový výber), 

ktorý bude založený na dostupnosti a ochote podieľať sa na vý-

skume. Výskumnú vzorku bude tvoriť približne štyristo responden-

tov. Dotazník bude distribuovaný v tlačenej forme. 
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7. Návrh štatistického spracovania  

     Predpokladáme, že vhodnou metódou na spracovanie uvedeného 

výskumného zámeru budú metódy kvantitatívnej štatistiky. Údaje 

budú spracované štatistickým programom SPSS. V rámci výskumu 

budeme overovať súvislosť medzi pocitom osamelosti a rizikovým 

správaním, medzi nedostatkom sociálnej opory a rizikovým sprá-

vaním. Vzájomné vzťahy sa budú overovať prostredníctvom kore-

lačnej analýzy premenných. Medzi spomínanými premennými po-

užijeme regresnú analýzu. 

8. Predpokladaný prínos pre sociálnu prácu 

     V problematike prežívania osamelosti adolescentov v súvislosti 

so sociálne rizikovým správaním je dôležité prezentovať výsledky 

výskumu odbornej i laickej verejnosti. Zároveň zvyšovať protek-

tívne faktory, ako je informovanosť adolescentov, realizácia pre-

ventívnych programov na všetkých školách so zameraním na roz-

voj sociálnych kompetencií, nácvik zručností na účinné zvládanie 

rizikových situácií. Ďalej je to zapájanie rodiny a rovesníkov ako 

zdrojov sociálnej opory pri predchádzaní vzniku a prežívania osa-

melosti u adolescentov. Je podstatné zachytiť pocit osamelosti ešte 

predtým, ako vznikne rizikové správanie, a takisto je potrebné 

upriamiť pozornosť na prevenciu a intervenciu, ktoré by boli súčas-

ťou činnosti sociálnych poradcov, resp. sociálnych pracovníkov na 

školách. Priamo v školách by bol takýto odborník dostupný ako 
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zdroj sociálnej opory. V prípade potreby by identifikoval povahu 

problému adolescenta a jeho rodiny, poskytol im informácie 

o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporučil 

a sprostredkoval ďalšiu odbornú pomoc.  

Predmetom intervencie sociálneho pracovníka je interakcia me-

dzi spôsobilosťou klienta zvládať a tým, čo od neho prostredie oča-

káva. Jeho cieľom je podporovať sociálne fungovanie klienta tým, 

že mu pomáha obnoviť alebo udržiavať rovnováhu medzi jeho ka-

pacitou zvládania a požiadavkami prostredia (Navrátil – Musil, 

2000, s. 54). Ako efektívne by sa mohlo v budúcnosti javiť pôso-

benie sociálneho pracovníka cez preventívnu aktivitu so zameraním 

na oblasť sociálne rizikového správania v súvislosti s prežívaním 

osamelosti.  

      V zmysle § 23a zákona č. 448/2008 o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1997 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov je preventívna aktivita 

„odborná činnosť zameraná na predchádzanie rizikovému správa-

niu fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizi-

kovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie“. V súčasnosti 

však zákon túto činnosť nevymedzuje ako samostatnú odbornú 

činnosť. 

     Dôležité je poukázať na to, že v praxi nie je v podmienkach škôl 

zabezpečený prístup k sociálnym pracovníkom, resp. sociálnym 
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poradcom ako k možným zdrojom pomoci a táto forma sociálnej 

práce s mládežou v školskom prostredí nie je v našich podmien-

kach legislatívne zastrešená.  

 

Príspevok vznikol v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy 

VEGA  č. 1/0285/18 s názvom: Rizikové správanie adolescentov 

ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti. 
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Is Risk Behaviour the Consequence  

of Experiencing Loneliness? 

Summary 

The aim of the paper was to point out individual types of loneli-

ness, social risk behaviour of an adolescent, social support and so-

cial networks of a young individual. To present the project of the 

empirical part of the thesis in the field of experiencing loneliness 

among adolescents, their social support with the aim to relate expe-

riencing of loneliness and the lack of social support to the occur-

rence of individual types of social risk behaviour. To suggest an 

anticipated contribution for social work in the field of the interven-

tion and prevention in a school environment from the point of view 

of experiencing loneliness among adolescents in relation to social 

risk behaviour. 
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Meranie konštruktu osamelosti 

Ján Kahan, Eva Žiaková 

 

      Osamelosť je špecifický fenomén z niekoľkých dôvodov. 

V najširšom chápaní sa fenomén osamelosti prelína s laickým ná-

zorom, v ktorom sa pojem osamelosť často používa synonymicky 

v súvislosti s inými pojmami na vyjadrenie a opis iných pocitov 

a stavov, než je samotná osamelosť. Ide o pojmy ako úzkosť, dep-

resia, smútok, prázdnota, pocity straty zmyslu života alebo samota. 

Uvedené stavy majú určité spoločné charakteristiky s osamelosťou. 

Niektoré spoločné symptómy sa môžu navzájom ovplyvňovať, 

podmieňovať a niekedy jeden stav predchádza druhému. Práve pre 

túto afinitu je nevyhnutné odlíšiť osamelosť od iných emočných 

stavov. Skúmanie osamelosti je dôležité z hľadiska toho, že rôzne 

druhy a formy osamelosti odrážajú špecifické deficity v základ-

ných ľudských potrebách, zvlášť v dnešnej dobe premenlivosti 

a nestálosti spoločenských, medziľudských a hlbokých intímnych 

vzťahov. Nedostatočnou saturáciou základných ľudských potrieb 

spolupatričnosti, súnaležitosti, afiliácie, intimity a lásky sa ľudia 

stávajú odcudzenými, osamelými, izolovanými od okolitého sveta, 

od seba navzájom a od vlastného vnútorného prežívania, čoho ná-

sledkom môžu byť rôzne prejavy rizikového správania, ako sú ne-



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 5                   2019               

 

104 

 

zdravé stravovacie návyky, zneužívanie návykových látok, nelát-

kové závislosti, sebapoškodzovanie, delikvencia, deviácia, krimina-

lita a ďalšie sociálno-patologické javy. 

Vybrané teórie a prístupy osamelosti 

      Negatívny koncept osamelosti je v súčasnosti určujúcim sme-

rom teórií a výskumov. Osamelosť sa často skúma v korelačnom 

alebo kauzálnom vzťahu k rôznym oblastiam života človeka, či ide 

o fyzickú, psychickú, sociálnu alebo spirituálnu oblasť. Osamelosť 

sa často prelína s inými negatívnymi podmienkami a fenoménmi, 

keď nie je zrejmé, čo je príčina a čo je následok. V takomto prípade 

sa osamelosť môže simultánne rozvíjať a prehlbovať s rastúcim 

prejavom rizikového správania a negatívneho vnútorného prežíva-

nia.  

      Sociologické vysvetlenie predpokladá spoločenské vplyvy,  

ktoré vedú k vzniku a prehlbovaniu osamelosti  rastúci individua-

lizmus, úbytok vzťahov v primárnej skupine, zvýšenie rodinnej 

a sociálnej mobility (Bowman, 1955; Slater, 1976, in: Perlman – 

Peplau, 1982). Riesman, Glazer a Denney (2007, s. 68  80) vyme-

dzujú tri charakterové typy človeka  vnútorne riadený (inner-

directed), vonkajškom riadený (other-directed) a tradične riadený 

(traditional-directed). Vnútorne riadený človek má od raného det-

stva vštepované všeobecné, ale presne stanovené ciele, tradície 
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a hodnoty, ktoré mu určujú smer aj v ďalších vývinových obdo-

biach, keď vplyv primárnej skupiny sa oslabuje. To v ďalšom živo-

te človeka slúži ako určitý psychický gyroskop. Človek prechádza 

životom menej nezávislý, ako sa navonok javí, a riadi sa zvnútor-

nenými hodnotami. Odchýlka od smeru, ktorú vyvoláva vnútorný 

podnetom alebo vplyv prostredia, môže viesť k pocitom viny. Vnú-

torne riadený človek postupne získava schopnosť zachovávať jem-

nú rovnováhu medzi požiadavkami, ktoré na neho kladú jeho ži-

votné hodnoty, ciele, a šikanovaním okolitého sveta, ktorému je 

vystavený. Uvedená téza reflektuje všeobecnú teóriu systémov, 

ktorá vychádza zo základného predpokladu, že správanie živých 

organizmov odráža vplyv viacerých úrovní, pôsobiacich súčasne 

ako jeden systém. Systémová teória chápe osamelosť ako mecha-

nizmus spätnej väzby. Tá pomáha jednotlivcovi alebo spoločnosti 

udržiavať optimálnu, stabilnú úroveň ľudských kontaktov. Osame-

losť je bolestivá, ale užitočná skúsenosť, ktorá zohľadňuje časo-

vosť individuálnych, osobnostných a situačných faktorov dyna-

mického prostredia (Flanders, 1982 in: Perlman – Peplau, 1982).    

Rogersova fenomenologická perspektíva v podobnom zmysle 

zohľadňuje vnútorný svet a prostredie človeka. Osamelosť podľa 

Rogersa (1999) vychádza z dvoch základných aspektov. Prvým je 

odcudzenie človeka od seba samého, ktoré je vyjadrené ako odtrh-

nutie organizmu od skutočného Self. Druhý aspekt osamelosti spo-
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číva v absencii intímneho vzťahu s iným človekom, s ktorým môže 

komunikovať svoje skutočné prežívanie  reálne Self (Rogers, 

1999). Inkongruencia medzi organizmom a Self a diskrepancia 

medzi reálnym a prezentovaným Self spôsobujú u človeka nedôve-

ru a neúctu voči svojmu prežívaniu, introjikovanie cudzích pocitov 

a myšlienok, úplnú stratu autonómie, popieranie vlastného prežíva-

nia, čo vedie k pocitom prázdnoty, osamelosti a môže vyústiť do 

vážnych psychických porúch (Perlman – Peplau, 1982; Rogers, 

1999). Dichotomickú definíciu osamelosti ponúka aj „interakčný 

pohľad“, ktorý v rovnakej miere zohľadňuje funkcie osobnostných 

a situačných faktorov pri vzniku a rozvoji osamelosti (Weiss, 

1985a, 1985b, 1985c). Weiss (1985a, 1985b, 1985c) kombináciou 

vlastného výskumu a reflexie s prácami iných (Fromm-Reichmann, 

1959; Parkes, 1985; Leiderman, 1969; Sullivan, 1953 a ďalší), 

z analytickej a terapeutickej užitočnosti konštruuje rozlíšenie osa-

melosti na dva druhy, ktoré definuje ako „osamelosť emocionálnej 

izolácie“ a „osamelosť sociálnej izolácie“. Osamelosť emocionál-

nej izolácie vyplýva zo straty alebo nedostatočného sýtenia intím-

nej dôvernej väzby (najčastejšie medzi manželmi, medzi rodičom 

a dieťaťom, milujúcim partnerom a pod.). Strach z opustenia, straty 

bezpečia, intimity a zranenia, plynúce z osamelosti emocionálnej 

izolácie, odrážajú prvotnú detskú väzbu (attachment). Najbližšie 

intímne vzťahy majú túto kvalitu. V tomto smere sa interakčný 
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pohľad zhoduje s psychodynamickým modelom. Osamelosť sa 

v rámci psychodynamiky chápe ako negatívna subjektívna skúse-

nosť, ktorá má svoje korene v ranom detstve, vychádzajúc 

z dysfunkcie, určitého deficitu alebo úplnej absencie vzťahu s člo-

vekom, ktorý by poskytoval dieťaťu základné psychické potreby 

v dostačujúcej miere a dostatočne dlhý čas (Sullivan in: Evans, 

1996; Sullivan in: Weiss, 1985b; Bowlby, 1985; Weiss, 1985b). 

Sullivan (in: Evans, 1996; 1953 in: Weiss, 1985b) definuje pudovú 

potrebu (driving force) ako hnaciu silu napĺňania potrieb intimity, 

lásky, bezpečia a afiliácie. Rany z osamelosti emocionálnej izolácie 

sa môžu vyliečiť len ťažko a iba vtedy, ak sa nájde dostatočne silné 

a intenzívne spojenie s iným človekom. Tento druh vzťahov ne-

možno nahradiť vstupom do iných druhov vzťahov (Weiss, 1985b; 

Bowlby, 1985). Osamelosť sociálnej izolácie je výsledkom absen-

cie sociálnej siete rovesníkov, kolegov, susedov, príbuzných, ka-

marátov, do ktorej by sa mohol človek zapojiť, v ktorej by bol an-

gažovaný a bol jej súčasťou. Akékoľvek vážne narušenie v oblasti 

sociálnych rolí a zastávaných sociálnych statusov môže viesť 

k prežívaniu osamelosti sociálnej izolácie. Existuje mnoho rôznych 

udalostí, ktoré vyvolávajú psychickú záťaž a ktoré sú umocnené 

prežívanou osamelosťou. V skutočnosti všetko, čo vedie k strate 

kontaktov s ľuďmi, s ktorými človek zdieľal spoločné záujmy, mô-

že viesť k osamelosti sociálnej izolácie. Dá sa preto očakávať, že 
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symptómy osamelosti sociálnej izolácie je možné identifikovať 

v rôznych skupinách, napríklad u rozvedených párov, u nezamest-

naných, u tých, ktorí zmenia miesto bydliska, u tých, ktorých sprá-

vanie a hodnoty sú odlišné od ľudí, s ktorými sa stretávajú, u ľudí, 

ktorí sú z akýchkoľvek dôvodov stigmatizovaní: ľudia zdravotne 

znevýhodnení, s menšinovým náboženstvom, etnickou alebo ra-

sovou príslušnosťou, z dôvodu veku  seniori, ľudia s menšinovou 

sexuálnou orientáciou a podobne (Weiss, 1985c). Potrebu sociál-

neho začlenenia, priateľstva, participácie, angažovania  afiliácie 

vyjadruje kognitívny prístup. Perlman a Peplau (1981) chápu osa-

melosť ako stav diskrepancie medzi dvomi faktormi. Prvý faktor 

zohľadňuje silu a veľkosť potreby želanej úrovne afiliácie a druhý 

faktor reflektuje mieru a rozsah jej skutočného naplnenia (Perlman 

– Peplau, 1982; Kollárik, 2008). Ak je miera potreby afiliácie väč-

šia ako jej dosiahnutá úroveň, človek môže prežívať osamelosť, 

úzkosť, neistotu, vylúčenie a podobne (Weiss, 1985c; Perlman – 

Peplau, 1982; Kollárik, 2008). Teoretické východiská, klinické 

štúdie a empirické výskumy definujú osamelosť ako intenzívnu 

skúsenosť, subjektívne vnímaný stav, keď vzniká pre človeka vý-

znamný kvantitatívny a/alebo kvalitatívny deficit v oblasti osobnej 

siete intímnych a sociálnych vzťahov. Na základe vyššie uvedené-

ho je možné určiť tri hlavné premenné, ktoré v najširšej miere – 
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s ohľadom na druh a typ osamelosti – reprezentujú daný fenomén. 

Osamelosť je: 

1. Nepríjemná, intenzívna skúsenosť. 

2. Subjektívne vnímaný stav, ktorý nie je priamo pozorovateľ-

ný. 

3. Významný kvalitatívny a/alebo kvantitatívny deficit 

v oblasti osobnej siete sociálnych vzťahov (Žiaková, 2008; 

Perlman – Peplau, 1981). 

Meranie konštruktu osamelosti a súvisiacich konceptov 

     Rôzne druhy a typy osamelosti odrážajú v určitej miere odlišné 

aspekty sociálneho a fyzického prostredia a vnútorného sveta člo-

veka, ktoré sa prelínajú, ovplyvňujú a môžu sa vzájomne podmie-

ňovať. Následne je ťažko identifikovať symptómy pre jednotlivé 

druhy a typy osamelostí, ktoré reflektujú, formujú a dotvárajú daný 

konštrukt alebo koncept. Symptómy osamelosti ako reflektívne 

indikátory určuje miera, ktorá odráža daný konštrukt. Formatívny 

indikátor vytvára, formuje alebo prispieva k danému konštruktu 

(Hendl, 2007a). V rámci osamelosti môže ísť o množstvo aspektov 

fyzického, sociálneho a vnútorného sveta človeka ako jednotného 

ekosystému, ktoré formujú, ovplyvňujú a dotvárajú osamelosť. 

Podľa metodologického postupu konceptualizácie, operacionalizá-

cie a kvantifikácie konštruktov osamelosti a súvisiacich konceptov 

je zrejmé, že proces merania sa bude týkať viacerých dimenzií, 
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ktoré sú ovplyvnené hlavne moderujúcou premennou a rušivou 

premennou. Rušivá premenná nevysvetľuje závislú premennú, ale 

môže ju ovplyvňovať. Môže zvýšiť alebo znížiť silu vzťahu medzi 

skúmanými premennými. Ďalšia premenná, ktorá vstupuje do 

vzťahu medzi premennými, je kovariačná premenná, vyjadrená ako 

určitý prediktor závislej premennej. Rušivá premenná sa líši od 

kovariačnej v tom, že rušivá má vzťah k obom skúmaným premen-

ným, respektíve k nezávislej a k závislej premennej, ale kovariačná 

premenná má významný vzťah len k závislej premennej. Moderu-

júca premenná mení vzťah medzi závislou a nezávislou pre-

mennou. Moderujúca premenná je stálou vlastnosťou, môže ísť 

o charakteristiku okolia alebo kontextuálnu premennú, ktorá modi-

fikuje príčinnú závislosť. Moderátor predchádza tak závislej, ako aj 

nezávislej premennej. Moderujúca premenná je definovaná ako 

premenná kvalitatívneho (napr. rod) alebo kvantitatívneho typu 

(úroveň odmeny), ktorá mení silu vzťahu alebo smer. Mediátor 

alebo mediátorová premenná sprostredkúva vzťah medzi skúma-

nými premennými. Nazýva sa aj intervenujúca alebo intermediáto-

rová premenná. Mediátory sú zvyčajne premenné, ktoré vyjadrujú 

premenlivé stavy nálad alebo fyziologických stavov. Prepojujú 

príčinu s následkom. Pomocou nich sa kladie otázka, ako a prečo 

príčina spôsobuje efekt. Mediátorová premenná nasleduje po nezá-

vislej premennej, je pre ňu závislou premennou a predchádza závis-
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lej premennej, s ktorou je vo vzťahu ako nezávislá premenná 

(Hendl, 2007b). 

      Čím hlbšie je uvažovanie v rámci premenných, napríklad 

v kontexte ekosystémovej metateórie, tým viac rastie počet uvažo-

vaných premenných. Pri redukcii množstva premenných zohráva 

významnú úlohu existujúca teória a klinické a empirické štúdie. 

Často pri redukcii premenných má významné postavenie kvalita-

tívny a longitudinálny výskum (Hendl, 2007b). 

      Je zrejmé, že fenomenologická komplexnosť a mnohoroz-

mernosť osamelosti neumožňuje súčasne skúmať všetky faktory 

a premenné, ktoré s ňou súvisia. Je však možné pomocou teoretic-

kej a dátovej triangulácie odkryť možné vzťahy a súvislosti medzi 

sociálnym a fyzickým prostredím a vnútorným svetom človeka. 

Metódy merania osamelosti 

      Vo svetovej akademickej oblasti existuje niekoľko meracích 

nástrojov, ktoré sa používajú v zahraničnej klinickej praxi aj vo 

vedeckom výskume. Aj keď sú tieto nástroje validné a reliabilné, 

na Slovensku ani v Čechách sme dosiaľ nezaregistrovali štandardi-

záciu ani jedného z nich. Na Slovensku, a pravdepodobne je to tak 

aj v Čechách, doteraz chýba v klinickej praxi nástroj, ktorý by určil 

druh, rozsah a intenzitu prežívanej osamelosti.  
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      Nasledujúce testy sú vybrané nástroje, ktoré sme vzájomne 

korelovali na výskumnej vzorke závislých ľudí. Tých sme vybrali 

cielene; na základe teoretického skúmania, zahraničných výsku-

mov, ako aj našich doposiaľ získaných výsledkov usudzujeme, že 

závislí ľudia prežívajú osamelosť v štatisticky významne väčšej 

miere ako iné skupiny populácie. 

      Testovacia batéria bola zložená z týchto škál a testov: 

1. UCLA  Loneliness Scale (US). Škála primárne hodnotí sub-

jektívny pocit osamelosti sociálnej izolácie (Russel, 1996). 

2. T-98  dotazník sociálnej začlenenosti (SK). Časť dotazníka 

SZ  sociálne začlenenie – sleduje behaviorálny aspekt afi-

liácie, časť dotazníka PSZ  požadované sociálne začlenenie – 

sleduje motivačnú úroveň afiliácie (Kolárik, 2008). 

3. OESL  Overal, Emotional, Social Loneliness (NL). Škála pre 

sociálnu, emocionálnu a celkovú mieru osamelosti (Jong Gier-

veld – Tilburg, 1999). 

4. MOS  The MOS Social Support Survey je zameraný na od-

had miery očakávanej sociálnej opory (CZ). (Kožený – Tišan-

ská, 2003; Sherbourne – Stewart, 1991). 

5. LL  Level of Loneliness (US). Škála hodnotí celkovú úroveň 

osamelosti (Leutenberg – Liptak, 2015). 
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6. CL  Coping with Loneliness Scale (US). Škála hodnotí úro-

veň zvládania osamelosti (Leutenberg – Liptak, 2015).  

Výskumná vzorka 

     Výskumný súbor tvorilo spolu 54 respondentov, ktorí boli na 

základe povolenia na výskum získaní z Centra pre liečbu drogo-

vých závislostí v Košiciach, zo svojpomocných a psychoterapeu-

tických skupín pre abstinujúcich alkoholikov, závislých od iných 

psychoaktívnych látok a nelátkovo závislých. Výskumnú vzorku 

tvorilo 38 mužov a 16 žien s priemerným vekom 45,6, mediánom 

45 a s rozsahom od 22 do 79 rokov. Skupinu respondentov tvorilo 

28 hospitalizovaných, ktorí sú v aktuálnej liečbe od látkovej alebo 

nelátkovej závislosti, a 26 abstinujúcich respondentov, ktorí sa ak-

tívne doliečujú a zúčastňujú sa svojpomocných alebo psychotera-

peutických skupín. 

Vybrané výsledky – korelácie 

     V tabuľke 1 sú uvedené výsledky, aké silné vzťahy sú medzi 

meranými nástrojmi, respektíve medzi sledovanými premennými. 

V danom prípade ide o overovanie spoľahlivosti/reliability metó-

dou paralelných testov. Stredne silné lineárne vzťahy sú v tabuľke 

zvýraznené. Niektoré hodnoty sa blížia k hodnotám veľmi silných 

korelácií s predpokladom, že pri väčšej výskumnej vzorke sa tieto 

vzťahy zvýraznia. Z daných korelačných zistení však nie je jasné, 
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ktoré premenné sú mediátormi a moderátormi vo vzťahu medzi 

závislosťou a osamelosťou. Neboli zisťované ani rušivé a kova-

riačné premenné. Išlo výlučne o overenie reliability medzi rôznymi 

konštruktmi. 

     Na základe teoretickej triangulácie a výsledkov korelácie testov 

môžeme usudzovať takto: 

a) látková a/alebo nelátková závislosť – nezávislá premenná, 

b) osamelosť – závislá premenná, 

c) požadované sociálne začlenenie (motivačný aspekt afiliácie) 

– kognitívny mediátor, 

d) sociálne začlenenie (behaviorálny aspekt afiliácie) – beha-

viorálny mediátor, 

e) sociálna opora – interpersonálny mediátor. 

     Ďalšie mediátory sa môžu týkať sociálneho a fyzického prostre-

dia, ktoré označujeme za mediátory prostredia.  

     Kvalitatívne moderátory sú v tomto prípade rod, vek, rodinný 

stav a kvantitatívny moderátor je úroveň odmeny. V prípade závis-

lých ľudí je úrovňou odmeny účinok drogy, ktorý možno vyjadriť 

množstvom a frekvenciou užívania psychoaktívnej látky. 
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Tab. 1 Korelácie meracích nástrojov 

Correlations 

  UCLA 
T-98 

SZ 

T-98 

PSZ 

OESL 

emo. 

OESL 

soc. 

OESL 

celkové 
LL CL 

T-98 

SZ 

Pearson 

Correlation 
-,443**               

Sig. (2-
tailed) 

,001               

N 54               

 T-98 

PSZ 

Pearson 

Correlation 
,192 -,158             

Sig. (2-

tailed) 
,165 ,255             

N 54 54             

OESL 

emo. 

Pearson 
Correlation 

-,574** ,292* -,440**           

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,032 ,001           

N 54 54 54           

OESL 

soc. 

Pearson 
Correlation 

-,519** ,432** -,200 ,375**         

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,001 ,148 ,005         

N 54 54 54 54         

OESL 

celkové 

Pearson 

Correlation 
-,657** ,440** -,390** ,851** ,796**       

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,001 ,004 ,000 ,000       

N 54 54 54 54 54       

LL 

Pearson 

Correlation 
-,643** ,559** -,117 ,525** ,528** ,629**     

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,407 ,000 ,000 ,000     

N 52 52 52 52 52 52     

CL 

Pearson 

Correlation 
-,593** ,436** -,253 ,396** ,491** ,525** ,708**   

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,001 ,074 ,004 ,000 ,000 ,000   

N 51 51 51 51 51 51 51   

MOS 

 

Pearson 

Correlation 
-,613** ,391** -,092 ,578** ,463** ,625** ,601** ,664** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,005 ,521 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 51 51 51 51 51 51 49 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Záver 

      Výsledky potvrdili metateoretické úvahy o osamelosti a afi-

nitných konceptoch u závislých ľudí. Existujú významné vzťahy 

medzi emocionálnou osamelosťou, sociálnou osamelosťou, moti-

váciou k sociálnemu začleneniu, samotným sociálnym začlenením, 

anticipovanou sociálnou oporou, celkovou osamelosťou a úrovňou 

zvládania osamelosti. Jednotlivé vzťahy sú znázornené vyššie v ta-

buľke 1. Predložené zistenia sú len čiastočné a majú charakter pi-

lotnej štúdie. Podrobnejšie a bližšie štatistické operácie na úrovni 

korelácií a kauzálnych komparácií majú byť predmetom ďalšieho 

spracovania dát. Napriek tomu sme preukázali opodstatnenosť ďa-

lej sa zaoberať témou merania osamelosti u závislých ľudí. Uvede-

né výsledky sú len počiatočné zistenia, ktoré majú nasmerovať 

ďalšie kroky v oblasti vedeckého výskumu i klinickej praxe sociál-

nej práce a neskôr majú byť prínosné aj pre iné pomáhajúce profe-

sie. 

 

Výskum prebieha v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy 

VEGA č. 1/0285/18 s názvom „Rizikové správanie adolescentov 

ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti“. 
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Measurement of the Loneliness Construct 

Summary 

The present study is an initial statistical survey from a pilot study 

aimed at measuring the constructs of loneliness and related con-

cepts. Within meta-theoretical contemplate, the different theories of 

loneliness are at the level of integration and triangulation. At the 

empirical level, data are triangulated by used the parallel test 

method. In a sample of 54 dependent respondents, was found signi-

ficant relationships between emotional and social loneliness, in the 

level of coping loneliness, social affiliation, and anticipated social 

support were identified. These are the primary findings from a pilot 

study of main research, which is aimed at feeling loneliness of 

a substance-dependent persons as one of the forms of risk behavi-

ors. 
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Sociálne služby ako nástroj sociálnej integrácie 

imigrantov 

Jana Plavnická, Dušan Šlosár 

 

Úvod 

     Aj keď imigrácia nie je novodobým fenoménom, je v súčasnosti 

veľmi aktuálna, keďže v rámci štátov Európskej únie dosahuje vy-

sokú intenzitu. Slovenská republika ako súčasť európskeho spolo-

čenstva sa nesmie od riešenia tejto problematiky dištancovať. Do-

hovor o právnom postavení utečencov zahŕňa minimálne štandardy, 

na základe ktorých by s imigrantmi malo byť zaobchádzané, pri-

čom rozsah ich práv závisí od spojenia imigranta s prijímajúcou 

krajinou. Slovenská republika je vo vzťahu k imigrantom viazaná 

zabezpečovať sociálnoprávnu ochranu, a preto je potrebné sa 

v rámci nej zaoberať problematikou sociálnych služieb, ktoré by 

potenciálne mohli významne prispieť k ich integrácii do slovenskej 

spoločnosti. Z legislatívneho hľadiska sú však tieto služby unifiko-

vané a nezohľadňujú odlišnosti imigrantov vyplývajúce z ich kultú-

ry, náboženstva, sociálnych, etických či iných charakteristík. 

Z tohto dôvodu je potrebné venovať pozornosť skúmaniu, akú po-

moc je imigrantom potrebné poskytovať v rámci Slovenskej repub-

liky a najmä akým spôsobom. Nedostatočne pripravený systém 
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sociálnych služieb ovplyvňuje aj ich začlenenie do spoločnosti. 

Sociálne služby by mali zastrešovať všetky aspekty sociálnej po-

moci a ochrany vo vzťahu k tejto klientskej skupine sociálnej prá-

ce. Preto je namieste uvažovať o efektivite sociálnej práce vo vzťa-

hu k imigrantom. 

Sociálna integrácia imigrantov 

     Sociálnu integráciu Esser (2000, in: Bosswick – Heckmann, 

2006) definuje ako zaradenie konkrétnych osôb do už existujúceho 

sociálneho systému, pričom autor ňou rozumie akulturáciu, umiest-

nenie, interakciu a identifikáciu imigrantov. Zároveň sú kategori-

zované jej štyri dimenzie, ktoré sú vzájomne prepojené (Niessen – 

Schibel, 2005).  

     Štrukturálna dimenzia predstavuje proces získavania prístupu 

k tým inštitúciám, ktoré sa v spoločnosti považujú za kľúčové (Tr-

bola – Rákoczyová, 2008). Na Slovensku sa v súvislosti so štruktu-

rálnou dimenziou hovorí o prístupe k zamestnaniu, k bývaniu, 

k vzdelávaniu, k zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Prístup k za-

mestnaniu je kľúčový faktor úspešnej integrácie, keďže tvorí zá-

klad ekonomickej sebestačnosti imigrantov (Vavrečková –  Baštýř, 

2010). Podľa Kovátsa et al. (2006) sú imigranti často zne-

výhodnení vo vzťahu k podmienkam získavania zamestnania 

a možnostiam, akú prácu môžu získať, pričom táto klientska sku-

pina logicky vykazuje oveľa vyššiu mieru podzamestnanosti. 
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V prístupe k zamestnaniu je podľa Bosswicka a Heckmanna (2006) 

dôležitý prístup k bývaniu, pretože úroveň dostupného bývania je 

prepojená s výškou príjmov a možnosťami zaistenia sociálno-

ekonomických prostriedkov. Za úspešnú integráciu v oblasti býva-

nia je považovaný stav, keď imigranti bývajú za rovnakých pod-

mienok ako členovia prijímajúcej spoločnosti z pohľadu lokalizácie 

aj kvality bývania (Kováts et al., 2006). Podľa Baršu a Baršovej 

(2005) je vzdelávanie imigrantov významným zdrojom ich sociál-

nych sietí a sociálneho kapitálu. To zohráva kľúčovú úlohu aj pri 

vytváraní ich občianskej identity. Vzdelávanie imigrantov je pova-

žované za obojstranný proces, pretože zahŕňa okrem imigrantov aj 

prijímajúcu spoločnosť (Trbola – Rákoczyová, 2009). Poslednou 

oblasťou je zdravotná a sociálna starostlivosť. Za úspešnú integrá-

ciu v oblasti zdravotnej starostlivosti sa považuje dobrý zdravotný 

stav imigrantov, ktorý sa od zdravotného stavu obyvateľov prijíma-

júcej spoločnosti vo výraznej miere nelíši (Kováts et al., 2006). 

Okrem povinného platenia zdravotného poistenia musia mať imig-

ranti aj sociálne poistenie, ale poskytovanie tejto starostlivosti často 

komplikuje práve ich absentujúca informovanosť a jazyková barié-

ra (Bargerová et al., 2012). 

     Druhou dimenziou sociálnej integrácie je kultúrna dimenzia 

spočívajúca v získaní kľúčových hodnôt, vzorcov správania, zna-

lostí i kompetencií prijímajúcej spoločnosti. V tomto kontexte je 
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dôležité zdôrazniť, že imigranti si súčasne zachovávajú aj svoje 

pôvodné kompetencie (Bosswick – Heckmann, 2006). Možno kon-

štatovať, že integrácia v kultúrnej dimenzii má charakter kognitív-

nej socializácie do novej spoločnosti (Trbola – Rákoczyová, 2009), 

pričom vo vzťahu k úspešnej integrácii je potrebné porozumieť 

nielen tomuto procesu, ale aj problémom, s ktorými sa imigranti 

v rámci neho stretávajú (Kollárová, 2011). V nadväznosti na uve-

dené zdôrazňuje Bosswick a Heckmann (2006) kultúrne stereotypy, 

ktoré fungujú na strane imigrantov aj prijímajúcej spoločnosti. 

V rámci kultúrnej dimenzie zohráva kľúčovú úlohu jazyk, pretože 

otvára cestu k pracovnému trhu, rozširuje sociálny kapitál imigran-

tov, umožňuje sociálne interakcie, otvára cestu k prijímaniu infor-

mácií a posilňuje pocit spolunáležitosti s novou spoločnosťou (Rá-

koczyová – Trbola, 2009). Hlavnými činiteľmi jazykovej integrácie 

sú programy a organizácie poskytujúce sociálne služby pre jednot-

livcov i spoločenstvo (Kováts et al., 2006). 

      Interakčná dimenzia predstavuje nadväzovanie primárnych 

vzťahov a vytváranie sietí v prijímajúcej spoločnosti, čo vytvára 

sociálny kapitál imigrantov zásadne ovplyvňujúci proces sociálnej 

integrácie v jednotlivých dimenziách (Průcha, 2010). „V procese 

sociálnej interakcie okrem poznávania iných ľudí, dochádza aj 

k poznávaniu skupín, inštitúcií, sociálnych situácií skrátka celého 

sociálneho okolia“ (Žiaková, 2012). Integráciu v interakčnej di-
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menzii podľa Schebella et al. (2013) ovplyvňuje aj neochota po-

môcť a diskriminácia zo strany majoritnej spoločnosti, ktorá tým 

znižuje u imigrantov pocit dôvery, čo potenciálne vedie k neochote 

integrovať sa do prijímajúcej spoločnosti. Podmienkou úspešnej 

integrácie v interakčnej dimenzii je zvládnutie jazyka prijímajúcej 

spoločnosti, ďalej sú to sociálne siete, manželstvá, priateľstvá 

a členstvá v dobrovoľníckych organizáciách (Bosswick – Heck-

mann, 2006). 

     Štvrtou dimenziou sociálnej integrácie je identifikačná dimen-

zia, predstavujúca pocit spolunáležitosti imigrantov s prijímajúcou 

spoločnosťou a ich následnou identifikáciou sa so sociálnymi sku-

pinami. Predpokladom úspešnej integrácie v tejto dimenzii je stav, 

keď sa imigranti cítia byť prijatí v spoločnosti a považujú ju za 

vlastnú (Rákoczyová – Trbola, 2009). Na tento proces pôsobia 

podľa Průchu (2010) aj akulturačné stresory ovplyvňujúce psychic-

ký stav imigrantov, ich tendenciu upínať sa ku komunitám imigran-

tov, k pocitom, že nikam nepatria a pod., čoho následkom sú absen-

tujúce kontakty s členmi majoritnej spoločnosti. V tomto kontexte 

je potrebné prihliadať na skutočnosť, že osobnosť imigrantov pre-

chádza náročným psychologickým procesom vyrovnávania sa so 

stratou ich členstva v pôvodnej krajine a prijímania identity v novej 

krajine (Szaló, 2007). 
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Sociálne služby v systéme sociálnej ochrany imigrantov 

     Jednou z oblastí štrukturálnej dimenzie sociálnej integrácie je 

sociálne zabezpečenie, pod ktoré patrí aj poskytovanie sociálnych 

služieb (Gajdošová, 2013). Sociálne služby sú definované ako od-

borné činnosti, obslužné i ďalšie činnosti orientované na prevenciu 

vzniknutia nepriaznivej sociálnej situácie, na riešenie tejto situácie 

či jej zmiernenie. Poskytovanie sociálnej služby je zamerané na 

fyzické osoby, rodiny či komunity (Zákon 448/2008 Z. z. o sociál-

nych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živno-

stenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Poskytovanie 

sociálnych služieb imigrantom sa riadi platnou legislatívou Sloven-

skej republiky a zároveň aj medzinárodnými zmluvami. Táto sku-

točnosť znamená, že imigrantom môže byť poskytnutá sociálna 

služba aj v tom prípade, ak im nárok na jej poskytnutie plynie 

z medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou 

a krajinou pôvodu daného jednotlivca (Bargerová et al., 2011).  

     Slovenská republika prijíma v porovnaní s ostatnými krajinami 

Európskej únie málo imigrantov, preto sa s nimi agentúry, ktoré sú 

poskytovateľmi sociálnych služieb, stretávajú málo. Práve to je 

dôvodom nedostatočnej pripravenosti sociálnych služieb vo vzťahu 

k imigrantom. Mnohokrát sa stáva, že spomínané agentúry nedoká-

žu poskytnúť tejto cieľovej skupine pomoc preto, že nepoznajú ich 

jazyk či kultúru alebo nevedia, že zákon ich zaväzuje tieto sociálne 
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služby poskytovať a pod. (Kováts et al., 2006). Podľa Hlinčíkovej 

et al. (2014) nie sú vôbec zohľadňované potreby imigrantov vo 

vzťahu k poskytovaniu bežných služieb alebo sociálnej starostli-

vosti, čím sa ocitajú v špecifickej situácii. Pomoc v zložitých život-

ných situáciách sa poskytuje prostredníctvom podporných služieb, 

v rámci ktorých zohrávajú dôležitú úlohu komunity imigrantov, 

ktoré pomáhajú poskytovať dôležité informácie, pri vybavovaní 

všetkých potrebných dokladov, dokumentov a pod. Nie sú financo-

vané z verejných zdrojov a zväčša fungujú svojpomocne a dobro-

voľnícky (Bargerová et al., 2012). 

     Systém sociálnych služieb na Slovensku je nastavený tak, že 

niektoré služby nemožno poskytnúť tým imigrantom, ktorí sa ocitli 

v hmotnej alebo sociálnej núdzi. Niektoré podporné služby, ktoré 

sa imigrantom poskytujú, možno považovať za sociálne služby 

poskytované v integračnom stredisku. Problémom však je, že do 

skupiny imigrantov, ktorí by potenciálne potrebovali tieto služby 

využívať, by imigranti s prechodným pobytom alebo imigranti, 

ktorí práve na Slovensko prišli, nespadali, keďže ich zákon 

o sociálnych službách nepovažuje za ich prijímateľov (Bargerová 

et al., 2012). O absencii mechanizmov zabezpečovania primeranej, 

akreditovanej i rovnakej podoby integračných služieb na Slovensku 

hovorí Hlinčíková a Sekulová (2016), a to v súvislosti s jazyko-

vými kurzami, vzdelávaním, kultúrnou a sociálnou integráciou, či 
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v súvislosti s právnym poradenstvom. Keďže štát relokuje pomerne 

veľkú časť svojich úloh na mimovládne organizácie, sú ich finan-

čné, ale i personálne kapacity nedostatočné a chýbajú adekvátne 

doplňujúce opatrenia na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. 

V konečnom dôsledku inštitúcie, ktoré by boli financované zo  

strany štátu a zároveň poskytovali imigrantom pomoc v oblasti 

sprostredkovania informácií o dostupných sociálnych službách, 

v našich podmienkach absentujú. Práve sociálne služby považuje 

Munday (2007, in: Repková, 2011) za dôležitú súčasť integračného 

procesu. Na nevhodne implementované systémy poskytovania so-

ciálnych služieb ovplyvňujúce úroveň integrácie imigrantov upo-

zorňuje Guo (2006). Autor na základe mnohých realizovaných štú-

dií (Bergin, 1988; Doyle 1987; Leung, 2000; Ma, 1996; Nguyen, 

1991; Reitz, 1995) dospel k záveru, že v rámci procesu začleňova-

nia sa imigrantov do prijímajúcej spoločnosti významnú úlohu zo-

hráva miera využitia dôležitých sociálnych, ale aj zdravotníckych 

služieb. 

Návrh metodologického spracovania výskumu 

     Na základe predchádzajúceho teoretického rozboru problemati-

ky poskytovania sociálnych služieb špecifickej skupine klientov 

sociálnej práce – imigrantom – predstavujeme v nasledujúcej časti 

návrh metodologického spracovania výskumu. 
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Výskumné ciele 

     Východiskom výskumu je v teoretickej rovine definovať sociál-

nu integráciu, jej základné dimenzie a sociálne služby v kontexte 

systému sociálnej ochrany imigrantov v Slovenskej republike.  

     Cieľom výskumu v empirickej rovine je identifikácia konkrét-

nych sociálnych služieb, ktoré sa imigrantom poskytujú, ako aj 

identifikácia absentujúcich služieb z pohľadu tejto klientskej sku-

piny. Zámerom výskumu je aj zisťovanie výsledku sociálnej integ-

rácie imigrantov a prepojenie týchto výsledkov so skúmaním pre-

dikcií medzi poskytnutými sociálnymi službami a úrovňou výsled-

ku sociálnej integrácie. 

     V aplikačnej rovine je cieľom pripraviť návrh opatrení týkajú-

cich sa prepracovania systému poskytovania sociálnych služieb 

vzťahujúcich sa na imigrantov, návrh adekvátnej implementácie 

a návrh pre kompetentné inštitúcie, ktoré by tieto sociálne služby 

mali imigrantom poskytovať. 

Výskumné otázky 

VO1:   Aké  konkrétne  sociálne služby sa imigrantom  poskytujú? 

VO2:   Pre   aké   dôvody   sa   imigrantom    poskytujú   sociálne  

              služby? 

VO3: Aké konkrétne sociálne služby z pohľadu imigrantov ab-

sentujú v integračnom centre? 
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VO4: Aké   právnické   a  fyzické  osoby   poskytujú   imigrantom  

            sociálne  služby? 

VO5: Aká je informovanosť imigrantov o systéme sociálnych 

služieb v Slovenskej republike? 

VO6: Aký je výsledok sociálnej integrácie imigrantov v štru-

kturálnej, kultúrnej, identifikačnej a interakčnej dimenzii? 

VO7:   Aké sú rozdiely vo využitých sociálnych službách zo strany 

imigrantov na základe socio-demografických ukazovateľov 

(krajiny pôvodu, druhu udeleného povolenia na pobyt 

a dĺžky celkového pobytu na Slovensku)? 

VO8: Aká je predikcia medzi využitými sociálnymi službami 

a výsledkom sociálnej integrácie imigrantov v jej štruktu-

rálnej, kultúrnej, identifikačnej a interakčnej dimenzii? 

Hlavná hypotéza 

     Hlavná hypotéza výskumu predpokladá existenciu predikcie 

medzi využitými sociálnymi službami a úrovňou sociálnej integrá-

cie imigrantov v jednotlivých dimenziách sociálnej integrácie, teda 

v štrukturálnej, kultúrnej, interakčnej a identifikačnej dimenzii.  

Predpokladané výskumné metódy 

     Na účely identifikovania konkrétne využitých sociálnych slu-

žieb zo strany imigrantov vytvoríme autorský dotazník, ktorý ob-

siahne aj otázky zamerané na zisťovanie opakovanosti ich využitia 
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a dôvodov, pre ktoré im boli poskytnuté a absentujúce sociálne 

služby z pohľadu imigrantov. Dotazník doplníme aj o otázky orien-

tované na zisťovanie subjektov, ktoré sociálne služby imigrantom 

ponúkli, a na zisťovanie informovanosti imigrantov o systéme so-

ciálnych služieb na Slovensku a o nárokoch stanovených na ich 

využitie. 

     Výsledok sociálnej integrácie imigrantov v štrukturálnej, kul-

túrnej, interakčnej a identifikačnej dimenzii meriame s využi-

tím kombinácie štandardizovaných dotazníkov. Výsledky v štruk-

turálnej dimenzii sociálnej integrácie imigrantov zisťujeme pro-

stredníctvom autorského dotazníka, ktorý je zameraný na hodnote-

nie prístupu k oblastiam, ktoré najviac súvisia s ich životom na 

Slovensku, a to prístup k zamestnaniu i podnikaniu, bývaniu, vzde-

lávaniu, zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Respondenti môžu 

svoje odpovede označovať na 5 bodovej Likertovej škále (1 – prob-

lémový prístup až 5 – bezproblémový prístup). Výsledky v kultúr-

nej dimenzii sociálnej integrácie sa takisto merajú prostredníctvom 

dotazníka vlastnej konštrukcie. Ten je zameraný na zisťovanie 

úrovne osvojenia si základných hodnôt, kľúčových znalostí či zvy-

kov slovenskej spoločnosti zo strany imigrantov. Keďže kultúrna 

dimenzia zahŕňa aj jazykovú integráciu, dotazník zahŕňa aj otázky 

zamerané na hodnotenie prístupu imigrantov k jazykovým kurzom 

a k celkovým možnostiam osvojenia si slovenského jazyka. Pro-



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 5                   2019               

 

134 

 

stredníctvom upravenej verzie Škály stavu začlenenia (Inclusionary 

Status Scale), ktorú zostavil a validizoval Spivey (1990, in: Rubin  

– Watt – Ramelli, 2012), meriame výsledok v identifikačnej di-

menzii sociálnej integrácie imigrantov. Respondenti v rámci devia-

tich položiek na 7 bodovej škále (1 – veľmi nesúhlasím až 7 – 

veľmi súhlasím) hodnotia, do akej miery sa cítia byť prijatou sú-

časťou slovenskej spoločnosti. Reliabilita tohto pôvodného štan-

dardizovaného dotazníka dosahovala hodnotu Cronbachovho koe-

ficientu alfy 0,92. Výsledok v poslednej interakčnej dimenzii so-

ciálnej integrácie imigrantov meriame prostredníctvom upravenej 

Škály základného hodnotenia vzťahov (Relationship Assessment 

Scale), ktorú zostavil a validizoval Hendrick v roku 1988. Respon-

denti v 7 položkovom dotazníku na 5 bodovej škále hodnotia všeo-

becnú spokojnosť so vzťahmi, ktoré nadviazali v slovenskej spo-

ločnosti (1 – nízka spokojnosť až 5 – vysoká spokojnosť). Pôvodnú 

Škálu základného hodnotenia vzťahov validizovali pre hodnotenie 

partnerských vzťahov, ale Renshaw et al. (2011) upravil túto škálu 

a validizoval ju pre hodnotenie vzťahov rodičov, romantické vzťa-

hy a vzťahy s priateľmi (Cronbachov koeficient alfa 0,90). 

     Dotazník doplníme o demografické otázky, skúmajúce vek res-

pondentov, rod, miesto bydliska, ale aj o otázky zamerané na zis-

ťovanie krajiny pôvodu, druh pobytu, ktorý majú udelený, a dĺžku 

celkového pobytu na Slovensku. Dotazník distribuujeme elektro-
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nicky aj osobne v písomnej forme. Zohľadňujúc jazykovú bariéru 

niektorých imigrantov, dotazník preložíme aj do anglického jazyka 

a distribuujeme v tejto forme. Samotnej realizácii výskumu pred-

chádza pilotná štúdia, prostredníctvom ktorej overíme navrhovanú 

metodiku. 

Výskumná vzorka 

     Výskumnú vzorku tvoria imigranti, ktorých vymedzuje Integ-

račná politika Slovenskej republiky ako cieľovú skupinu vo vzťahu 

k jej opatreniam, čo predstavuje prvú podmienku výberu výskum-

nej vzorky. Pôjde teda o imigrantov, ktorí vstúpili na územie Slo-

venska a ktorí tu prechodne alebo trvalo žijú. Druhou podmienkou 

výberu výskumnej vzorky je príchod imigrantov na Slovensko po 

vstupe do Európskej únie. Možno teda konštatovať, že výber vý-

skumného súboru sa realizuje zámerným nenáhodným spôsobom. 

Respondentov kontaktujeme prostredníctvom miestnych organizá-

cií orientovaných na prácu s imigrantmi a prostredníctvom databáz 

komunít imigrantov na Slovensku. Predpokladaný počet výskumnej 

vzorky je 400 imigrantov. 

Štatistické spracovanie výsledkov 

     Výsledky plánovaného výskumu interpretujeme prostredníc-

tvom kvantitatívnych štatistických metód. Na tieto účely využijeme 

štatistický softvér IBM SPSS Statistics 20.0. Výskumné dáta spra-
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cujeme prostredníctvom deskriptívnej a induktívnej štatistiky. Až 

na základe distribúcie výskumných dát zvolíme konkrétne štatistic-

ké testy. V prípade kauzálno-komparatívneho výskumu pri preuká-

zanej rovnomernej distribúcii dát použijeme na porovnávanie 

dvoch nezávislých premenných Studentov t test pre dva nezávislé 

výbery a v prípade nerovnomernej distribúcie dát využijeme Mann-

Whitneyho U test. Pri porovnávaní viac ako dvoch skupín pôjde 

v prípade normality distribúcie dát o ANOVU, v opačnom prípade 

o Kruskal-Wallisov test. V rámci zisťovania predikcií využijeme 

lineárnu alebo viacnásobnú regresiu a v rámci korelačného výsku-

mu použijeme Pearsonov alebo Spearmanov korelačný koeficient. 

Záver 

     Predkladaný príspevok pozostáva z vymedzenia teoretickej 

úrovne prezentovanej problematiky a návrhu projektu výskumu. 

V teoretickej časti je príspevok zameraný na charakteristiku sociál-

nej integrácie, jej jednotlivých dimenzií. Tieto poznatky sme pre-

pojili aj s poskytovaním sociálnych služieb vymedzenej cieľovej 

skupine s poukázaním na absentujúce adekvátne rozpracovanie 

systému ich poskytovania imigrantom. V druhej časti príspevok 

predkladal návrh metodologického spracovania projektu výskumu, 

ktorý chcú autori realizovať v priebehu akademického roka 

2018/2019. Keďže autori považujú absenciu prepracovaného sys-

tému poskytovania sociálnych služieb imigrantom za dôležitú ob-
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lasť v sociálnej práci, vidia prínos výskumných zistení v zma-

povaní poskytovaných a využívaných sociálnych služieb, ako aj 

v zistení vplyvu týchto služieb na sociálne začlenenie imigrantov. 
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Social Services as an Instrument for the Social Integration of 

Immigrants 

Summary 

The paper focus on the social services as an instrument for the so-

cial integration of immigrants. It is structured into two parts, the 

first dealing with the social integration of immigrants in the context 

of its four dimensions, and consequently the concept of successful 

integration is linked to the provision of social services to this client 

group. The second part presents a proposal for a methodological 

research on research, which is aimed at detecting the outcome of 
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the social integration of immigrants and looking at the links be-

tween its outcome and the social services provided. The expected 

benefits of research findings related to social work is presented at 

the end of the paper. 
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