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Úvodné slovo 

     V minuloročnom čísle sme nadviazali na pôvodný zámer Dokto-

randských miscelaneí vytvoriť konferenčný zborník, ktorý by 

umožnil publikovať čiastkové výsledky výskumov prezentovaných 

na domácich doktorandských seminároch a konferenciách. Tento 

zámer sa po niekoľkoročnej prestávke oživil prepojením na Jesen-

nú školu doktorandov FF UPJŠ v Košiciach. Sme radi, že aj aktu-

álne číslo vychádza ako súbor reprezentatívnych príspevkov z tohto 

podujatia, ktoré okrem medziodborového dialógu humanitných 

a spoločenskovedných disciplín ponúka aj širší generačný dialóg.           

     Aktuálny, šiesty zväzok Doktorandských miscelaneí tvorí osem 

príspevkov zo štyroch študijných programov, pričom na dvoch prí-

spevkoch participovali aj autori mimo doktorandského štúdia. 

Vzhľadom na obmedzenie rozsahu jednotlivých príspevkov a oso-

bitosť výskumov si autori zvolili rôznu šírku a hĺbku prezentácie 

dizertačných tém. Niektoré príspevky predstavujú úvod do proble-

matiky, iné ponúkajú zhrnutie doterajších výsledkov a ďalšie sa 

koncentrujú na podrobnú analýzu parciálneho problému. Tieto tri 

prístupy nemusia prezrádzať len fázu výskumu, v ktorej sa dokto-

rand nachádza, ale aj jeho možné výskumné priority. 

     Hlavným menovateľom všetkých čísel zborníka ostáva medzi-

odborová rôznorodosť, v ktorej možno sledovať istú kontinuitu. 
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Špecifické sú témy, ktoré sa objavujú pravidelne. V týchto prípa-

doch je popri striedajúcich sa doktorandoch kľúčový školiteľ (v 

pozícii spoluautora) a jeho výskumné zameranie/projekt, na ktorom 

doktorandi participujú. Toto rozvíjanie výskumnej kontinuity vidí-

me najmä v príspevkoch z odboru sociálnej práce. 

     Hneď troch autorov má štúdia Koncept starostlivosti o seba 

v súvislosti s rizikovým správaním adolescentov. Doktorandka 

Františka Petriková v spoluautorstve s Vladimírom Lichnerom 

a Evou Žiakovou v ňom skúmajú vzťah medzi zanedbaním široko 

chápaného konceptu starostlivosť o seba (do ktorého radia fyzické 

a psychické zdravie, ale aj spirituálnu oblasť) a vznikom negatív-

nych prejavov správania u adolescentov. Autori okrem základného 

teoretického a empirického výskumu tohto vzťahu (najmä metodi-

ky merania) naznačujú aj ďalšie možné výsledky vo forme vytvo-

renia preventívnych a intervenčných techník pri práci s touto sku-

pinou. 

     S rizikovým správaním adolescentov súvisí aj ďalší príspevok 

z odboru sociálnej práce. Doktorandka Andrea Vašková spolu so 

spoluautorkou Soňou Lovašovou v štúdii Prežívanie osamelosti 

v kontexte rizikového využívania internetu u adolescentov aplikujú  

na skúmanú problematiku ekologické teórie (napr. Life model 

v sociálnej práci), pričom sa snažia dosiahnuť lepšie pochopenie 

vplyvu virtuálneho prostredia na zvolené vývinové obdobie. Tieto 
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teórie, ako uvádzajú autorky, spĺňajú podmienku interdisciplinarity, 

ktorá je nevyhnutná pri komplexnom riešení problémov klienta. 

     Doktorandka Katarína Duffeková z katedry politológie vytvára 

v štúdii Úvod do teórie demokracie prehľadné a komplexné výcho-

disko k svojmu ďalšiemu uvažovaniu v rámci dizertačnej témy. 

Štúdia tvorí teoretický rámec, cez ktorý možno rozvíjať synchrónne 

aj diachrónne koncepty výskumu demokracie. V historickom hori-

zonte načrtáva vývin demokracie v jej kultúrnych, politických 

a inštitucionálnych transformačných procesoch; v synchrónnom 

videní potom jej etymológiu, základné definície, znaky a podmien-

ky jej existencie. 

     Z odboru filozofie do zborníka prispel doktorand Oliver Gutter 

so štúdiou Fenomenalita a smrť vo filozofii E. Finka. Text predsta-

vuje kultivovaný komentár k antinómii smrti ako fenoménu u Eu-

gena Finka. Autor spolu s vhodne volenými pasážami z Finkových 

prác poukazuje na ontologickú nemožnosť chápania smrti ako fe-

noménu. Argumentácia je postavená na neprítomnosti ľudskej smr-

ti (absolútneho nič) vo „vnútrosvetskom jestvujúcne“, teda na jej 

vyradení zo sféry poznania a zakúšania. 

     Najviac zastúpeným odborom v aktuálnom čísle je literárna ve-

da. Už tradične tu prevažujú výskumy s presahom do masmédií. 

V užšom zmysle literárnovedná je len štúdia od Patrície Havrily 

s názvom Preklady poézie z chorvátčiny do slovenčiny v rozmedzí 
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rokov 1989 – 2015. Po oboznámení s kulturologickým prístupom 

v translatológii ponúka autorka prehľad o knižnom a časopiseckom 

publikovaní prekladov chorvátskej poézie na Slovensku s rozšíre-

ním o informácie o dielach a ich autoroch. V poslednej časti prí-

spevku vytvára krátke portréty slovenských prekladateľov chorvát-

skej poézie v skúmanom období. 

     Stále aktuálnou témou na poli literárnej vedy aj mediológie je 

problematika adaptácie. Jej teoretické ukotvenie tvorí úvodnú časť 

príspevku Gabriely Homoľovej Čas a priestor vo filmovej a seriá-

lovej adaptácii románového diela. Autorka v jadre štúdie predsta-

vuje dva typy adaptácie: filmovú a seriálovú. V praktickej zložke 

príspevku doktorandka analyzuje román Pýcha a predsudok od 

Jane Austenovej so zámerom zistiť, ako sa románový čas a priestor 

transformujú do audiovizuálneho priestoru konkrétneho mediálne-

ho žánru. 

     V príspevku Režijná tvorba Hany Makovickej v košickom roz-

hlasovom štúdiu vzdal Igor Michalčík hold dlhoročnej rozhlasovej 

pracovníčke, ktorá výrazne ovplyvnila najmä žáner rozhlasovej 

hry. Okrem jej rodinného a pracovného zázemia sa autor zameral 

na jej režijnú poetiku a prínos v oblasti stereofónie. Príspevok je 

kombináciou autorových analýz a vlastných reminiscencií režisér-

ky. Súčasťou príspevku je aj rozbor hry Ucho od K. Horáka, za 

ktorú bola H. Makovická ocenená. 
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     Igor Michalčík spolu s ďalšou doktorandkou Patríciou Papcuno-

vou publikovali už v predchádzajúcom čísle. Aktuálna štúdia au-

torky Hrdinský nehrdina v rozprávkovej hre Daniely Kapitáňovej je 

pokračovaním jej výskumu žánru rozhlasovej hry pre deti. Papcu-

nová sa tentoraz v praktickej analýze a interpretácii zamerala na 

hru Aby sa v tom čert vyznal! od D. Kapitáňovej, ktorá bola odvy-

sielaná RTVS v roku 2017. Esejisticky ladená štúdia spája v teore-

tickej aj praktickej časti estetické, žánrologické a psychologické 

hľadiská. 

     Doktorandské miscelaneá sa aj v tomto čísle snažia rozšíriť 

a spropagovať výskumy mladých vedcov našej fakulty, narušiť 

stále existujúce bariéry uzavretých odborových výskumov, no pre-

dovšetkým pomôcť doktorandom v ich ďalšom rozvoji.              

                                                                                                                                                                                           

                                                                                        Lukáš Šutor
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Úvod do teórie demokracie 

Katarína Duffeková 

 

Úvod 

     Priblížiť demokraciu je problematické, keďže samotný pojem 

nemá jednotnú definíciu a rôzne si ju interpretujú laici, inak vedci, 

inak teoretici konceptu demokracie, a zohľadniť je potrebné aj vý-

klad pojmu z pohľadu rôznych politických režimov. Okrem všet-

kých týchto hľadísk je na pochopenie demokracie potrebné nazerať 

aj na dejinné súvislosti, ktoré viedli k dnešnému obrazu demokra-

cie.  

Vývoj demokracie 

     Dahl v diele Demokracia a jej kritici hovorí o štyroch najdôleži-

tejších zdrojoch, z ktorých vychádzajú súčasné demokracie: 

„...klasické Grécko, republikánska tradícia odvodená skôr z Ríma 

a talianskych mestských štátov [...], myšlienka a inštitúcie zastupi-

teľskej vlády a logika politickej rovnosti“ (Dahl, 1995, s. 17). Tieto 

štyri zdroje sú podľa Dahla výsledkom demokratických transfor-

mácií. 

     Prvú demokratickú transformáciu datujeme do obdobia 

5. storočia pred naším letopočtom, keď u niekoľkých mestských 

štátov došlo k transformácii politických inštitúcií a ideí. V mestách, 



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 6                   2020               

 

12 

 

v ktorých predtým vládli oligarchovia, monarchovia, aristokrati či 

tyrani, došlo k zmene systému a slobodní dospelí muži dostali prá-

vo priamo sa zúčastňovať vlády. Ako uvádza Dahl: „...prišla nová 

predstava o možnom politickom systéme, v ktorom má zvrchovaný 

ľud nielen právo sám si vládnuť, ale vlastní tiež všetky zdroje 

a inštitúcie k tomu nevyhnutné“ (Dahl, 1995, s. 17). 

     Táto priama demokracia vznikla v Aténach, kde na to mala 

vhodné podmienky. Medzi základné znaky aténskej demokracie 

môžeme zaradiť: 

a) politickú rovnoprávnosť1, 

b) priamu účasť2, 

c) metódy, ktorými sa vyberali kandidáti do verejných funkcií3, 

d) dĺžku funkčného obdobia4 (Svensson, 1995, s. 20). 

     Dôležité je však dodať aj fakt, že osoby zastávajúce štátne funk-

cie museli výkon danej funkcie podriadiť zákonu, cnosti a aj vzá-

jomne jeden druhému. Ako na základe toho poznamenáva Kresák, 

„[s]účasťou gréckej demokracie teda bolo podriadenie vlády ľudí 

                                                 
1 Šlo o princíp zvrchovaného ľudu, kde každý slobodný muž, Aténčan, mal právo 

účasti na zhromaždeniach (Svensson, 1995, s. 20). 
2 Všetky dôležité otázky sa na zhromaždeniach preberali priamo, neexistovali 

reprezentatívne volené orgány (Svensson, 1995, s. 20). 
3 Keďže sa verilo, že všetci sú schopní zastávať všetky verejné funkcie, voľba 

kandidátov sa diala prostredníctvom lósu, prípadne sa medzi sebou títo kandidáti 

striedali (Svensson, 1995, s. 20). 
4 Zvyčajne malo volebné obdobie dĺžku jedného roka, ale v niektorých prípadoch 

to bolo menej – predseda rady päťdesiatich svoju funkciu zastával len jeden deň 

(Svensson, 1995, s. 20). 
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vláde zákonov [...] Všetci slobodní občania boli nielen členmi ľu-

dového zhromaždenia, no zároveň i vojakmi, a neraz i sudcami či 

inými štátnymi úradníkmi. [...] Od občana sa očakávalo, že politika 

(verejná činnosť) bude jeho prirodzenou spoločenskou činnosťou“ 

(Kresák, 1997, s. 55). 

     Aténska demokracia ako forma priamej demokracie sa však 

mohla uskutočniť aj vďaka ďalším okolnostiam. Dôležité je 

zohľadniť personálny aparát Atén.5 I napriek obmedzenému počtu 

participujúcich počet zúčastnených bol dostatočne veľký na to, aby 

sa občania mohli deliť do rôznych frakcií a táborov, preto trvalo 

veľmi dlho, kým sa rozhodnutia prijali, a často sa prijali také, ktoré 

neboli jednoznačné. Takéto rozhodovanie bolo teda málo efektívne 

a „...už v samotnej podstate demokracie bola vnútorne zakompono-

vaná nestabilita, prejavujúca sa v častom striedaní moci medzi 

jednotlivými frakciami a názorovými skupinami“ (Surmánek – 

Gbúrová – Dudinská, 2006, s. 149 – 150). Napriek svojej exkluzi-

vite a problémom pri rozhodovaní demokracia v Aténach vytvorila 

jeden z rámcov fungovania dnešných moderných demokracií. 

                                                 
5 Surmánek, Gbúrová a Dudinská uvádzajú, že z celkového počtu 300 000 oby-

vateľov Atén približne 40 000 spĺňalo kritériá na to, aby sa mohli podieľať na 

politickom živote. Keďže bola vtedajšia spoločnosť otrokárska a na otrokoch 

bolo postavené hospodárstvo Atén, mohli sa slobodní muži zúčastňovať spoloč-

ných stretnutí. Reálny počet mužov, ktorí sa zúčastňovali na politickom živote, 

bol však oveľa menší (okolo 4 000 – 5 000), keďže väčšina slobodných mužov 

vykonávala iné činnosti (vojaci, námorníci, remeselníci, obchodníci), ktoré ob-

medzovali ich participáciu na veciach verejných. 
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     Ďalšie rámce moderných demokracií sa vytvorili vďaka druhej 

demokratickej transformácii, ktorá bola ovplyvnená zvyšnými tro-

ma vyššie uvedenými zdrojmi – republikánskou tradíciou6, zastupi-

teľskou vládou7 a politickou rovnosťou8. 

     Dielo Demokracia a jej kritici obsahuje aj predostretie myšlien-

ky tretej demokratickej transformácie. Spája sa s obdobím 20. sto-

                                                 
6 Republikánska tradícia, podobne ako grécke demokratické myslenie, vychádza-

la z toho, že človek je politická bytosť a najlepšie politické zriadenie je také, kde 

sú si občania v dôležitých ohľadoch rovní. Politické zriadenie by malo podporo-

vať cnosť svojich občanov a najväčšiu hrozbu pre túto cnosť predstavujú politic-

ké konflikty, frakcie a koncentrácia moci. Riešenie tejto hrozby spočíva 

v ústavnom zakotvení rozdelenia moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu, pri-

čom platí, že sú od seba nezávislé a vzájomne sa budú kontrolovať (Dahl, 1995, 

s. 27 – 29). 
7
 Reprezentatívna, resp. zastupiteľská vláda sa nevyvinula z demokratických či 

republikánskych myšlienok, korene má v stredovekých inštitúciách aristokratic-

kej a monarchistickej vlády. Ako uvádza Dahl, v Anglicku i vo Švédsku monar-

cha či šľachta zvolávali stavovské zhromaždenia, na ktorých prerokovávali dôle-

žité otázky týkajúce sa napr. vojny alebo daní. Postupom času sa stavy delili na 

dve kategórie: mešťania a šľachta. I keď myšlienka zastupiteľskej vlády nepo-

chádzala od republikánov, bola prijatá, pretože riešila dôležitý problém, a to 

„...že vláda ľudu sa už nemusela obmedzovať na malé štáty, ale mohla sa [...] 

rozšíriť takmer nekonečne a mohla zahŕňať obrovský počet ľudí“ (Dahl, 1995, s. 

31 – 32). 
8
 Logika politickej rovnosti vychádza z myšlienky, že na to, aby mohla demo-

kracia vzniknúť a pretrvať, je potrebné presvedčenie značnej väčšiny, že chcú 

túto formu vlády. „Keby [...] značná väčšina, prípadne i značná menšina bola 

proti myšlienke demokracie a dala by prednosť alternatíve [...], tak by si táto 

skupina pravdepodobne nevládla demokraticky“ (Dahl, 1995, s. 33). Na základe 

tohoto tvrdenia Dahl zavádza myšlienku pevnej zásady rovnosti, čo je 

„...predpoklad, že podstatná časť dospelých je dostatočne spôsobilá si sama 

vládnuť“ (Dahl, 1995, s. 91). Ako následne autor k tomuto tvrdeniu dodáva, pri 

prijímaní rozhodnutí sa musia za rovnako platné považovať požiadavky každého 

občana, z čoho vyplýva, že žiadna požiadavka občana sa nemôže považovať za 

nadradenú požiadavkám iného občana (Dahl, 1995, s. 98). 
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ročia a upozorňuje na realizáciu demokratických princípov nie na 

národnej, ale na nadnárodnej úrovni. Dahl je  síce voči takejto de-

mokracii skeptický, zastáva názor, že zvýšenie participácie obča-

nov v nadnárodnom systéme môže nastať vďaka využitiu infor-

mačných a telekomunikačných prostriedkov (Hloušek – Kopeček, 

2005, s. 22 – 23), ale zároveň upozorňuje na to, že demokracia nie 

je ideálny systém, že existujú veľké rozpory medzi ideálom demo-

kracie a realitou. Najmä však rozoberá tri dôležité faktory, ktoré by 

mohli dospieť k tretej demokratickej transformácii. Prvým fakto-

rom sú zmeny v demokratických štátoch (polyarchiách), ktoré mô-

žu mať za následok pokles ich počtu, prípadne nárast a obsiahnutie 

väčšiny obyvateľov sveta. Druhým faktorom sú obmedzenia 

a možnosti demokratického procesu súvisiace so zmenou miery 

politického života. Tretí faktor autor spája so zmenami vo vedomí 

a štruktúre, ktoré môžu viesť k zvýšeniu demokratickosti spoloč-

nosti a k dosiahnutiu demokratického ideálu (Dahl, 1995, s. 284). 

Definície, podmienky a znaky demokracie 

     V prípade iného pojmu by sme sa mohli obrátiť k definovaniu 

pojmu z etymologického hľadiska. Hovoríme síce o vláde/moci 

ľudu, ale ako uvádza Sartori, existuje najmenej šesť spôsobov, ako 

je možné interpretovať ľud, pričom najreálnejší sa zdá ľud defino-

vaný na princípe obmedzenej väčšiny. To znamená, že „...žiadne 

právo akejkoľvek väčšiny nemôže byť „absolútne“ (t. j. neobme-
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dzené) [...], absolútne právo diktovať svoju vôľu menšine alebo 

menšinám znamená stanoviť pracovné pravidlo, ktoré sa napokon 

obráti proti tomu princípu, ktorý obhajuje“ (Sartori, 1993, s. 26 – 

27). Upozorňuje pritom, že ak bude mať víťaz demokratického 

súperenia neobmedzenú moc, môže sa z neho stať trvalý víťaz, 

a tak „...pojem demokracia nemá demokratickú budúcnosť“ (Sarto-

ri, 1993, s. 27). Z toho vyplýva podmienka obmedzenej vlády väč-

šiny: „...ľud oprávnený rozhodovať v súlade s princípom vlády 

väčšiny totiž uplatňuje svoju moc v danom rámci iba vďaka tomu, 

že do hry vstupujú prvky nepatriace k jeho vôli“ (Sartori, 1993, s. 

27). 

     Pri etymologickom výklade demokracie nesmieme zabudnúť ani 

na pojem vláda. Základ moderných demokracií tvoria: obmedzená 

vláda väčšiny, volebné postupy a zastupiteľské postúpenie moci. 

Sartori považuje moc ľudu za eliptický výraz, pričom upozorňuje, 

že správnejšia by bola formulácia „...demokracia je moc ľudu nad 

ľudom“ (Sartori, 1993, s. 33). Pri tejto formulácii však musíme 

skúmať obojstranný vzťah – zdola (od ľudu) hore (nad ľudom) 

a naopak. Problém sa objavuje, ak ľud stratí reálnu moc a vláda nad 

ľudom už nebude zároveň vládou ľudu. Preto ak v rámci teórií de-

mokracie chceme definovať demokraciu ako moc ľudu, je táto de-

finícia na mieste len v prípade, ak popierame autokratickú moc 

(Sartori, 1993, s. 33). 
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     Z vyššie uvedeného vyplýva, že etymologický pohľad na demo-

kraciu nie je dostatočný. Demokracia ako taká v sebe zahŕňa tri 

úrovne a môžeme ju chápať ako stav, proces a ideál. Demokracia 

ako ideál znamená nazerať na ňu ako na predstavy a túžby jednot-

livca po „...lepšej, spravodlivejšej a slobodnejšej, t. j. demokratic-

kej spoločnosti“ (Surmánek – Gbúrová – Dudinská, 2003, s. 159). 

Tento ideál sa v čase a priestore mení, a preto ho nikdy nebudeme 

schopní dosiahnuť. To je však v poriadku, pretože ideály plnia dô-

ležitú funkciu motivátora. Ak hovoríme o demokracii ako 

o procese, znamená to približovanie k ideálnemu stavu. Surmánek, 

Gbúrová a Dudinská v kontexte demokratického procesu upo-

zorňujú, že ide o „...neutíchajúcu snahu o postupné napĺňanie 

a realizáciu princípov demokracie“ (Surmánek – Gbúrová – Du-

dinská, 2003, s. 159). Uvádzajú pritom niekoľko dôležitých pred-

pokladov (právne, politické, ekonomické, kultúrne, samosprávne 

a inštitucionálne), ktoré musia byť naplnené, aby sme mohli hovo-

riť o realizácii princípov demokratickej spoločnosti (Surmánek – 

Gbúrová – Dudinská, 2003, s. 159 – 169). 

     Tretia úroveň – demokracia ako stav – je to, čo Dahl nazýval 

polyarchiou. Ide o konkrétnu úroveň realizácie noriem a princípov 

demokratickej spoločnosti v danom čase na danom mieste. Jednot-

livé inštitúcie polyarchie sú nevyhnutné na dosiahnutie demokra-

tického procesu v danom štáte. Dahl rozlišuje sedem takýchto inšti-
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túcií, pričom ak chceme hovoriť o polyarchii, je nevyhnutné, aby 

všetky existovali naraz: 

„1. Volení štátni úradníci. Kontrola nad vládnym rozhodovaním 

o politike je ústavne zverená voleným vládnym úradníkom. 

2. Slobodné a spravodlivé voľby. Volení vládni úradníci sú vy-

braní v častých a spravodlivo uskutočňovaných voľbách, 

v ktorých je nátlak pomerne vzácny. 

3. Všeobecné volebné právo. Prakticky všetci dospelí majú právo 

hlasovať vo voľbách vládnych úradníkov. 

4. Právo uchádzať sa o úrad. Prakticky všetci dospelí majú právo 

uchádzať sa o volené úrady vo vláde, i keď veková hranica pre 

zastávanie úradu môže byť vyššia ako pri volebnom práve. 

5. Sloboda prejavu. Občania majú právo vyjadrovať sa bez nebez-

pečenstva prísneho trestu k široko definovaným politickým zá-

ležitostiam vrátane kritiky úradníkov, vlády, zriadenia, spolo-

čensko-ekonomického poriadku a prevažujúcej ideológie. 

6. Alternatívne informácie. Občania majú právo vyhľadávať al-

ternatívne zdroje informácií. Navyše alternatívne zdroje infor-

mácií existujú a sú chránené zákonom. 

7. Sloboda združovania. Aby občania mohli dosiahnuť rôzne prá-

va, vrátane vyššie uvedených, majú taktiež právo vytvárať rela-

tívne nezávislé združenia alebo organizácie, vrátane nezávis-
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lých politických strán a záujmových skupín“ (Dahl, 1995, s. 

202). 

     Vyššie uvedené inštitúcie sú nevyhnutné na to, aby bolo cez 

nich uspokojených päť kritérií demokratického procesu: 

a) rovné hlasovacie právo9, 

b) účinná participácia10, 

c) pochopenie založené na informáciách11, 

d) konečná kontrola programu ľudom12, 

e) univerzálnosť13 (Surmánek, 2003, s. 139 – 140). 

     V súvislosti s teóriou polyarchie je potrebné uviesť, že napriek 

tomu, že ju Dahl zavádza v roku 1953 ako pojem, ktorý „...vhodne 

pomenúva modernú zastupiteľskú demokraciu so všeobecným vo-

                                                 
9 V prípade, ak sa vytvárajú kolektívne rozhodnutia, každý občan musí mať 

možnosť vysloviť svoje preferencie. Zároveň platí, že tieto preferencie majú 

rovnakú váhu ako preferencie ďalších občanov. Pri vytváraní výsledku kolektív-

neho rozhodnutia sa musia dané preferencie vziať do úvahy, pričom sa má roz-

hodnúť iba na základe týchto preferencií (Surmánek, 2003, s. 139 – 140). 
10 Každý občan musí mať príležitosť vyjadriť svoje postoje počas celého legisla-

tívneho procesu, pričom musí mať možnosť klásť otázky týkajúce sa programu. 

Občan musí mať aj možnosť vyjadrovať podporu výsledku spolu s dôvodmi, 

prečo tento výsledok považuje za najprijateľnejší (Surmánek, 2003, s. 139 – 

140). 
11 Musia existovať rovnoprávne a primerané možnosti, aby každý občan mohol 

zvážiť svoje preferencie k danej otázke, pričom o týchto preferenciách musí 

uvažovať v takom kontexte, aby najlepšie vyhovovali záujmom všetkých obča-

nov (Surmánek, 2003, s. 139 – 140). 
12 Výhradne ľud môže rozhodnúť o záležitostiach, ktoré sa majú zaradiť do pro-

gramu rokovania a o ktorých sa má v demokratickom procese rozhodovať (Sur-

mánek, 2003, s. 139 – 140). 
13 V demokratickej spoločnosti platí princíp všeobecného volebného práva (Sur-

mánek, 2003, s. 139 – 140). 
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lebným právom [, teda] politický systém s [vyššie] uvedenými inšti-

túciami“ (Dahl, 2001, s. 85), sa vo vedeckej komunite neuchytil 

a reálne sa nepoužíva. Kritika tejto koncepcie spočíva najmä v tom, 

že zavedenie pojmu polyarchia je zbytočné. Ako uvádza Říchová, 

jeho zavedenie „...nič nerieši, iba komplikuje a znejasňuje pozna-

nie podstaty demokracie ako špecifického politického usporiada-

nia“ (Říchová, 2000, s. 174 – 175). Medzi kritikov polyarchie mô-

žeme zaradiť aj Sartoriho, ktorý upozorňuje, že nedokážeme 

v prípade demokracie oddeliť ideál od reálneho stavu. Čermák zase 

hovorí o tom, že pokiaľ by sme chceli oddeliť ideál od reálneho 

stavu v prípade duálneho pomenovania – demokracia a polyarchia 

–, môže sa tento dualizmus preniesť do iných pojmov. Pri iných 

pojmoch by sme rovnako museli nájsť ekvivalent označujúci reálny 

stav, pričom, ako upozorňuje Čermák, v niektorých prípadoch je 

dôležitejší proces, ktorým sa k ideálnemu stavu približujeme, ako 

samotný ideálny stav (Hloušek – Kopeček, 2005, s. 256 – 257). 

     Podobne ako je náročné, resp. nemožné definovať demokraciu 

cez etymologický pohľad, je náročné vyčleniť jednotlivé znaky 

demokracie. Dahl ponúkol sedem inštitúcií, ktoré musia súčasne 

existovať a cez ktoré sa napĺňajú jednotlivé kritériá demokratické-

ho procesu. Žaloudek v knihe Encyklopedie politiky hovorí 

o štyroch základných pilieroch moderných demokracií: „...a) prin-

cíp tradičných občianskych práv [...]; b) princíp suverenity [ľudu]; 
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c) princíp deľby moci [...]; d) princíp realizácie vôle ľudu cestou 

slobodných, všeobecných, priamych a tajných volieb“ (Žaloudek, 

2004, s. 81). Tieto piliere sa nevylučujú s tým, čo uvádza Dahl, 

práve naopak, dopĺňajú sa. 

     Na kompletizáciu pohľadu na to, aký politický systém môžeme 

nazývať demokratickým, doplníme ešte myšlienky Karpińskeho. 

Ten tvrdí, že demokracia by mala mať päť znakov: 

a) demokratický charakter spoločenských inštitúcií – úlohou spo-

ločenských inštitúcií je zlaďovať rôznosť ľudí s rôznymi záuj-

mami tak, aby sa dospievalo k rozhodnutiam, 

b) demokratický spôsob hlasovania – existencia všeobecného 

a rovného hlasovacieho práva znamená, že sa vytvárajú zastupi-

teľské orgány a demokratické vlády. Zároveň platí, že ak chce-

me predísť manipulácii a propagande zo strany politických sub-

jektov, je potrebné mať slobodnú verejnú mienku, teda zabez-

pečiť slobodné šírenie a získavanie informácií, 

c) demokratický charakter činnosti vlády – v demokratickej spo-

ločnosti je potrebné, aby existovali mechanizmy a spôsoby, 

prostredníctvom ktorých je možné kontrolovať vládne rozhod-

nutia (ich realizáciu i tvorbu). Zároveň je potrebné zabezpečiť 

rešpektovanie politických a občianskych slobôd (napr. pasívne 

a aktívne volebné právo, sloboda zhromažďovania a zdru-
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žovania sa, slobodný prístup k informáciám, kontrola činnosti 

inštitúcií a orgánov štátu). 

d) existencia demokratickej ústavy a uznanie politickej opozície – 

je nutné, aby v demokratickej spoločnosti existovala ústava ako 

základná podmienka právneho štátu. Takisto je nevyhnutné, 

aby existovala opozícia s politickými právami, slúžiaca na kon-

trolu vládnych inštitúcií a orgánov. 

e) demokratický charakter politickej kultúry – hovorí o zakotvení 

demokratických princípov v politickej kultúre i v tradíciách, 

zvykoch a v spôsobe myslenia (Surmánek – Gbúrová – Dudin-

ská, 2003, s. 143 – 149). 

     Samotné delenie podľa J. Karpińskeho sa môže zdať tautologic-

ké, keďže definuje znaky demokracie tým, že charakter spoločen-

ských inštitúcií, činnosť vlády, ústava či politická kultúra  musia 

byť „demokratické“. Je však potrebné povedať, že sa tu prejavuje 

vyššie spomínané napätie medzi reálnym a ideálnym stavom 

a zároveň fakt, že pri napĺňaní podmienok v jednotlivých znakoch 

musí existovať aj demokracia, pretože v opačnom prípade by išlo 

len o demokraciu pro forma. 

     Záver 

     Podobne ako je náročné definovať demokraciu z etymo-

logického hľadiska, je náročné vyčleniť jednotlivé znaky demokra-

cie. Dahl ponúkol sedem inštitúcií, ktoré musia súčasne existovať 
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a cez ktoré sa napĺňajú jednotlivé kritériá demokratického procesu. 

Berúc do úvahy aj ďalšie podmienky a poznatky, pochádzajúce od 

ďalších uvedených autorov (Sartori, Karpiński), v práci vytvárame 

minimálny, no veľmi dôležitý, ba až nevyhnutný teoretický úvod 

do ďalšieho štúdia moderných demokracií. Uvedené poznatky po-

núkajú potrebnú operacionalizáciu určitých pojmov, s ktorými sa 

pri rozbore demokracií pracuje a na ktoré sa môžu obrátiť vedci pri 

výskume danej problematiky. 
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Introduction to the Theory of Democracy 

Summary 

Democracy itself doesn’t have a general definition. It is defined 

differently by laics, by scholars, by theorists of the concept of de-
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mocracy. Moreover, it is also defined by political regimes accord-

ing to their ideological preferences. While defining democracy as 

a concept we need to consider its evolution in the history. The aim 

of the article is to characterise the evolution, attributes and bases of 

democracy’s definition. 
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Fenomenalita a smrť vo filozofii E. Finka 

Oliver Gutter 

 

     Eugen Fink vo svojom Úvode do filozofie konštatuje, že „každá 

filozofia má svoj výlučne jej prislúchajúci pojem naivity, s ktorým 

začína“ (Fink, 1985, s. 37). Východiskom našej úvahy sa tak môže 

stať otázka, aký pojem naivity je charakteristický pre Finkovu 

vlastnú filozofiu. Filozofický pojem naivity odkazuje vždy na urči-

tú fundamentálnu samozrejmosť vo vzťahu k porozumeniu bytiu, 

ktorou sa vyznačuje každodenný, pred-filozofický životný postoj. 

Azda tým najznámejším a najsamozrejmejším je pre človeka fakt, 

že všetko, s čím sa vo svojom každodennom živote stretáva, sa mu 

nejakým spôsobom javí. „Javenie sa jestvujúcna nás stále obklopu-

je, sme do neho zasadení. Situácia človeka je podstatne určená tým, 

že sa nám stále, pokiaľ sme, javí jestvujúcno... Známejšie než neja-

ký jednotlivý a zvláštny »fenomén« je fenomenálnosť jestvujúcna. 

Ustavičné zjavovanie okolitých vecí a nás samých pre nás nie je 

možné od nášho ľudstva vôbec oddeliť“ (Fink, 1996, s. 85). 

     No práve to, čo je najmenej problematické, je zväčša tým naj-

menej poznaným a pojmovo fixovaným. Fink preto upozorňuje na 

dôležitosť položenia otázky, čo toto javenie jestvujúcna je. Táto 

otázka zaiste nie je nová a v rôznych podobách sa vyskytuje vo 
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filozofickej tradícii už od jej samotných počiatkov. Z tohto dôvodu 

pristupuje Fink k skúmaniu daného problému dejinne. Pri hľadaní 

odpovede na otázku, akým spôsobom k problému zjavovania pri-

stupovala západná filozofia, prichádza k záveru, že javenie bolo 

v našich dejinách tematizované prevažne dvoma spôsobmi – ako 

vzhľad (Anschein) a ako vyjavovanie (Vorschein). 

     Javenie v zmysle vzhľadu je charakteristické predovšetkým pre 

novovekú metafyziku. V tomto ponímaní je javenie sa vecí výko-

nom bytosti, ktorá je schopná pred-stavovania.1 Veci sa javia vtedy, 

keď sa nám nejakým spôsobom ukazujú, ukazovať sa však môžu 

len vo svetle nášho poznávania. „Javenie sa jestvujúcna sa deje 

tak, že jestvujúcno je predmetom. Dostáva sa takpovediac do sve-

telného kužeľa pred-stavujúceho si živočícha. Svetlo, v ktorom sa 

»javí«, k nemu prichádza zvonku, jestvujúcno je »osvietené«, osve-

tlené svetlom poznania“ (Fink, 1996, s. 96). Javenie sa teda nija-

kým podstatným spôsobom netýka vecí samých, ich bytia, je vždy 

len náhodnou udalosťou, ktorú môže, ale aj nemusí iniciovať poz-

návajúci subjekt. Veci môžu byť aj bez toho, aby sa niekomu javili. 

     K tomu je však možné namietnuť: nemusí vec na to, aby mohla 

byť pred-stavená, mať už predtým nejaký uchopiteľný obrys a tvar, 

                                                 
1 Predstavovanie v tomto kontexte neznamená vytváranie ľubovoľných obrazov 

vo vedomí, ale schopnosť učiniť jestvujúcno predmetom, nechať ho vystúpiť do 

popredia tak, aby sa mohlo ukázať. Predstavovanie je súhrnný názov pre rozličné 

ľudské prístupy k jestvujúcnu. 
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t. j. byť už vopred istým spôsobom „vyjavená“? Nechápe sa tu ja-

venie príliš úzko? O niečo komplexnejší pojem javenia vypracovala 

antická metafyzika, ktorá javeniu pripisuje ontologický rozmer. 

Veci sa nejavia až v dôsledku ľudského poznávania, ale samy od 

seba neustále prichádzajú k svojmu zjavu, vzchádzajú do otvore-

nosti, v ktorej môžu byť následne zahliadnuté. Javenie potom nie je 

pre veci niečím nepodstatným, náhodným, ale ich bytostnou črtou. 

Poňatie, ktoré chápe javenie ako „fundamentálny výkon bytia jes-

tvujúcna osebe samom“ (Fink, 1996, s. 102), označuje Fink poj-

mom vyjavovanie. 

     Obidve tieto poňatia sú svojím spôsobom oprávnené a objasňujú 

niektoré podstatné štruktúry bytia jestvujúcna a jeho vzťahu 

k človeku. Ani jedno z nich však neposkytuje dostatočne dôsledné 

objasnenie problému zjavovania ako takého. Dôvod tohto zlyhania 

nachádza Fink v metóde, ktorá je spoločná obom týmto prístupom: 

tak v antickej, ako aj v novovekej metafyzike je javenie zakotvené 

v jestvujúcne, javenie jestvujúcna sa chápe ako pohyb na jestvu-

júcne samotnom. Fink však poukazuje na zásadný problém, ktorý 

z toho vyplýva. Ak je pohyb javenia niečím na jestvujúcne, malo 

by byť možné skúsenostne takýto pohyb vykázať. To sa však nede-

je, všetky druhy pohybu, s ktorými máme skúsenosť, sú pohybmi, 

ktoré vykonávajú už zjavené jestvujúcna, nikde sa nám však neu-

kazuje samotný pohyb javenia. 
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     Tento problém je možné podľa Finka vyriešiť tým, že budeme 

pohyb zjavovania považovať za pôvodnejší než veci. „Zjavovanie 

nie je – dôslednejšie domyslené – ani niečo, čo sa mimoľudským 

veciam prihadzuje zo strany človeka, ani niečo, čo ony samy vyko-

návajú. Jestvujúcno nevytvára svoje zjavovanie – je skrze zjavova-

nie sprostredkované, je tým, čím je, v zjavovaní“ (Fink, 1996, s. 

116). Zjavovanie je tým, čo poskytuje veciam nielen ich vzhľad, 

ale aj ich bytie. Veci existujú ako rezultáty udalosti zjavovania (po-

zri Čapek, 2000), ktorú však samu nie je možné nájsť vo sfére vecí. 

Zjavovanie, keďže nie je redukovateľné na to, čo zjavuje, musí mať 

potom globálny charakter, musí nejako súvisieť s celkom všetkého 

jestvujúceho. „Ide predovšetkým o to, aby sme pochopili javenie sa 

jestvujúcna a jeho pravdu... z vládnutia sveta, ktoré dáva priestor 

a ponecháva čas“ (Fink, 1996, s. 117). Javenie je kozmickým pro-

cesom. 

     Otázka zjavovania tak v konečnom dôsledku vedie k problému 

sveta. Čo je však svet? Najväčšiu ťažkosť v snahe o pojmové urče-

nie sveta predstavuje naša tendencia nekriticky prenášať predstavy, 

ktoré poznáme z vnútrosvetskej oblasti, na celkom nesúrodú oblasť 

celku. Dôsledkom toho je vulgárny pojem sveta, ktorý sa od vecí 

odlišuje iba kvantitatívne, má podobu nekonečne veľkej veci. Proti 

tomu stavia Fink pojem kozmologickej diferencie, radikálneho roz-

dielu medzi svetom ako univerzálnym celkom a jestvujúcnami, 
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ktoré sa vo svete vyskytujú. Tento rozdiel je potrebné mať pri uva-

žovaní o svete neustále na pamäti. Veci existujú v dôsledku toho, 

že sa javia. Čo však znamená javiť sa? Nič iné než pretrvávať 

v určitom čase a zaujímať určité miesto v priestore. Tieto bytostné 

atribúty však veci nemajú samy od seba, musia im byť pridelené. 

Darcom priestoru a času je svet. „Až svet dáva všetkému jestvu-

júcnu priestor a ponecháva všetkému jestvujúcnu čas. Dávanie 

priestoru a ponechávanie času je podstatou sveta“ (Fink, 1985, s. 

109). Naproti tomu svet ako podmienka a základ javenia sa sám 

nejaví, „[f]enomenalita fenoménov... sama nie je nikdy fenomenál-

nou danosťou... Zjavovanie jestvujúcna nie je niečo, čo sa samo 

zjavuje“ (Fink, 1951, s. 148). Práve preto nemožno bytie sveta vy-

medziť v protiklade k ostatným veciam jednoducho ako akési vý-

značné jestvovanie v čase a priestore. „Svet ako to, čo dáva pries-

tor a ponecháva čas, nie je sám v priestore a nie je v čase. Je práve 

pôvodným priestorom a pôvodným časom“ (Fink, 1985, s. 109). 

     Keďže sa k fenomenalite nie sme schopní vzťahovať priamo, 

vodidlo porozumenia musíme hľadať vo vnútrosvetskej sfére. 

Kozmickému procesu poskytovania priestoru a ponechávania času 

môžeme podľa Finka porozumieť vďaka fenoménu ľudskej hry. 

„[Ľ]udská hra je obzvlášť význačný spôsob, ako sa rozumejúci 

pobyt vzťahuje k celku toho, čo jestvuje, a necháva sa prestúpiť 

jeho rytmom; v ľudskej hre ožaruje celok sveta sám seba a v tom, 



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 6                   2020               

 

32 

 

čo je vo svete, v konečnom, necháva vysvitnúť rysy ne-konečnosti“ 

(Fink, 1993, s. 251). Každá hra sa zaiste odohráva v už vopred da-

nom skutočnom čase a priestore, neodmysliteľne k nej však patrí aj 

istý imaginatívny moment, vďaka ktorému môžeme v istom zmysle 

zakúšať, čo znamená dávanie času a priestoru. V hre sami produku-

jeme akýsi fiktívny „svet hry“, ktorý má svoj vlastný priestor a čas. 

„Čas predstavený v divadelnej hre prináleží k imaginárnej ríši, 

kryje sa s trvaním hry práve tak málo, ako sa javisko kryje 

s priestorom v Egerskom hrade“ (Fink, 1973, s. 250). Táto schop-

nosť nám umožňuje oslobodiť sa od daností fenomenálneho sveta 

a predstaviť si proces, ktorý ich zakladá. Ako hru potom môžeme 

v istom zmysle pochopiť aj samotnú fenomenalitu. Proces zjavova-

nia nadobúda pre Finka podobu veľkej hry individuácie: „Svet hrá 

– hrá ako dionýzovský základ, ktorý plodí apollónsky svet zdania 

jestvujúcich tvarov a konečné veci »bičom ženie na pastvu«, hrá 

spájaním aj rozpájaním, splietajúc smrť a lásku, mimo dobra a zla, 

mimo všetkej možnosti hodnotenia, pretože všetky hodnoty vystupu-

jú len vnútri tejto hry“ (Fink, 2011, s. 218 – 219). 

     Toto poňatie je však samo ešte svojím spôsobom jednostranné 

a môže zvádzať k osudovému nepochopeniu. To nastáva vtedy, ak 

je dimenzia zjavovania stotožnená so svetom samotným (pozri 

Fink, 1979, s. 165). Svet však nie je len dimenziou neskrytosti, 

v ktorej sa javia jednotlivé predmety, je „aj bezmenná oblasť neprí-
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tomnosti, z ktorej veci vystupujú do zjavu a kam opäť miznú... Ak 

má mať hra sveta vôbec nejaký mysliteľný zmysel, je potrebné ju 

poňať ako vzťah noci sveta k dňu sveta... Zjav je maska, za ktorou 

nie je »nikto«, za ktorou nie je nič – než práve Nič“ (Fink, 1993, s. 

263). Táto nepochopiteľná ničota, ktorá striehne na hranici feno-

menality, sa nám ohlasuje prostredníctvom „fenoménu“ ľudskej 

smrti. 

     Aj keď Fink často hovorí o smrti ako o fenoméne, ba dokonca 

ako o jednom zo základných fenoménov ľudskej existencie, smrť 

v pravom zmysle slova fenoménom nie je. Fenoménom je všetko, 

čo pobýva v určitom priestore a čase, teda všetko, čo možno neja-

kým spôsobom zakúšať. To však v tomto prípade neplatí, ľudská 

smrť poukazuje význačným spôsobom na hranicu fenomenálneho, 

„ona sama nie je nijaký fenomén, deje sa ako vytrhnutie zo sveta 

zjavovania, ako »odťah«, ako vymiznutie zo všeobjímajúcej prítom-

nosti, v ktorej sú principiálne všetky »fenomény« zhromaždené“ 

(Fink, 1979, s. 200). 

      Pre filozofické uvažovanie o povahe sveta je problém smrti 

nanajvýš dôležitý, pretože zásadným spôsobom problematizuje 

naše porozumenie bytiu. To totiž vyrastá predovšetkým zo sféry 

zjavnosti, v ktorej žijeme. K nej sa viaže určitý spôsob porozume-

nia, ktorý Fink nazýva ontológiou vnútrosvetského jestvujúcna 

(Fink, 1957, s. 210). Bytiu rozumieme najprv ako bytiu vnútrosvet-
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ských vecí. Proti tejto naivite postavil Fink pojem kozmologickej 

diferencie. Tá sa však v kontexte problému smrti ukazuje ako ne-

dostatočná. „Filozofickú významnosť problému smrti tvorí to, že 

svojráznym spôsobom otriasa naším porozumením bytiu, mätie 

naše poňatie pravdy, narúša náš vzťah k svetu“ (Fink, 1969, s. 81). 

Smrť poukazuje na rozpor, na svár v podstate samotného sveta. Ku 

kozmologickej diferencii je preto potrebné postaviť ešte diferenciu 

svetlej a temnej sféry, prítomnosti a neprítomnosti, neba a zeme 

(porov. Takeuchi, 2011, s. 238). V smrti sa podľa Finka neohlasuje 

iba konečnosť nášho porozumenia bytiu a, samozrejme, nášho bytia 

ako takého. Ako základný existenciálny „fenomén“ vypovedá smrť 

aj niečo podstatné o povahe sveta. Vďaka smrti podľa Finka vieme, 

že svet nie je len nevyčerpateľným časopriestorom sveta, otvore-

ným poľom poskytujúcim jednotlivým predmetom priestor a čas, 

ale i beztvarou a bezmennou nocou, z ktorej jednotlivé predmety 

prichádzajú k svojmu zjavu a do ktorej následne naspäť zapadajú. 

Podstatu sveta preto nemožno myslieť ako prostú jednotu, je skôr 

prasvárom skrývajúcej zeme a odkrývajúceho neba (Fink, 1977, s. 

295). 

     Zatiaľ čo však sféra prítomnosti je nám dôverne známa, vo 

vzťahu k oblasti kozmickej noci strácame reč. Vo svetlej sfére sa 

dennodenne pohybujeme, priamo zakúšame mnohosť jednotlivých 

predmetov a vďaka hre máme aj istú – hoci len nepresnú, analogic-
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kú – predstavu o povahe tejto sféry samotnej. Všetky naše predsta-

vy a pojmy však zlyhávajú, keď sa snažíme porozumieť tomu, čo 

sa nám ukazuje vo vedení o smrti. Už sama táto formulácia je ne-

správna, pretože v smrti sa nám nič neukazuje, či presnejšie, ukazu-

je sa nám Nič. 

     Táto fundamentálna prázdnota však väčšinou nie je myslená 

buď vôbec, alebo príliš málo radikálne. Prvý spôsob nemyslenia 

ničoty predstavujú mýty a náboženstvá, ktoré do nej projektujú 

fiktívny čas a priestor, čím vytvárajú akési zásvetie, v ktorom život 

pokračuje aj po smrti. Filozoficky je význam týchto projekcií irele-

vantný, keďže ide o fenomenálne neukotvené konštrukcie. Nebez-

pečnejšie sú preto z hľadiska nepochopenia smrti koncepcie, ktoré 

nechápu pojem ničoho dostatočne dôsledne. Zničotnenie nastávajú-

ce v dôsledku smrti je v tomto prípade poňaté ako vnútrosvetská 

udalosť, ktorú môžeme vidieť napríklad v prípade uhynutia zviera-

ťa či rastliny: „Nič, v ktorom vyhasínajú neľudské živočíchy, je 

vnútrosvetské nič, štruktúrny moment bytostnej skladby rastliny 

a zvieraťa“ (Fink, 1979, s. 160). Vnútrosvetský pojem ničoho tak 

zachytáva len relatívne nič, ktoré predstavuje v konečnom dôsled-

ku iba akúsi formálnu premenu, negativitu v jestvujúcne, nie však 

v bytí samotnom. Ničota je tu ešte interpretovaná z hľadiska feno-

menality. „Skutočnosť sveta zjavovania nemá nijaké »medzery«. 
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K nemu prislúchajúce nič prebýva samo v bytí jestvujúcna, prestu-

puje ním, tisícorako ho narúša“ (Fink, 1969, s. 45). 

     Naproti tomu prázdnota, ktorá sa ohlasuje v ľudskej smrti, má 

celkom iný charakter. „Ak by bola ľudská smrť prosto pádom do 

fenomenálne pochopeného »nič«, nemusela by nás desiť, bola by 

v práve epikurejská argumentácia“ (Fink, 1969, s. 44). Človek sa 

však na rozdiel od ostatných živých bytostí vyznačuje svojím vzťa-

hom k svetu. Nič, o ktorom vieme vďaka smrti, má povahu abso-

lútneho nič, ktoré už nepatrí do sféry zjavovania. „Ľudskú smrť 

musíme... chápať ako zrútenie tohto horizontu, ktorý obklopuje 

všetko prítomné, ako zrútenie našej otvorenosti pre prítomnosť prí-

tomných vecí“ (Fink, 1979, s. 162). Ľudská smrť odkazuje na tem-

nú, beztvarú dimenziu skutočnosti, ktorá sa zo svojej podstaty vy-

myká každému pokusu o uchopenie a porozumenie. 

     Aká úloha potom vo vzťahu k tejto dimenzii ešte filozofii zostá-

va? Keďže kozmickú prázdnotu nemôžeme nikdy skutočne pocho-

piť, filozofia sa musí obmedziť na kritiku neprimeraných ontických 

modelov a pokúšať sa udržať pojmovú neurčitosť ohlasujúcu sa 

v smrti, ktorá vystavuje hranice nášmu rozumeniu svetu a učí nás 

tak rešpektovať tie stránky skutočnosti, ktoré nám zostanú navždy 

skryté. 
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Phenomenality and Death in E. Fink’s Philosophy 

Summary 

In his later philosophy, Eugen Fink came up with cosmological 

theory of phenomenality. In contrast to traditional approaches that 

perceive the process of manifestation as anchored in things, Fink 

introduces the notion of cosmological difference, which allows him 

to understand manifestation as “prevalence of the world”. Ho-

wever, this concept becomes problematic in relation to the “phe-

nomenon” of death. The aim of this paper is to clarify the relation 
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between death and phenomenality and to point out the consequen-

ces of this peculiar “phenomenon” for our understanding of being. 
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Preklady poézie z chorvátčiny do slovenčiny 

v rozmedzí rokov 1989 – 2015 

Patrícia Havrila 

 

Úvod 

     Predkladaný príspevok predstavuje predbežné výsledky výsku-

mu, ktorý je súčasťou dizertačnej prace s názvom Básnický preklad 

v medzikultúrnych súvislostiach.  

     Cieľom tohto príspevku je oboznámiť čitateľov s prekladmi 

chorvátskej poézie do slovenského jazyka v období medzi rokmi 

1989 a 2015.  

     V prvej časti príspevku sa venujeme stručnému predstaveniu 

témy našej dizertačnej práce a opisu priebehu doterajšieho materiá-

lového výskumu, ktorého výsledky prezentujeme predovšetkým 

v druhej a tretej časti príspevku. 

     V druhej časti nášho príspevku ponúkame prehľad knižných 

vydaní prekladov chorvátskej poézie aj so základnými informácia-

mi o preložených dielach a o charaktere tvorby ich autorov. 

     V tretej časti potom prezentujeme časopisecké preklady chor-

vátskej poézie, ktoré boli uverejňované v slovenských literárnych 

periodikách Revue svetovej literatúry, Revue aktuálnej kultúry, 
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Romboid, Fragment, Dotyky, Tvorba a Literárny týždenník v ob-

dobí vymedzenom rokmi 1989 – 2015. 

     V záverečnej časti príspevku predkladáme niekoľko základných 

informácií o prekladateľoch chorvátskej poézie na Slovensku, ktorí 

boli literárne činní v skúmanom období. 

Zber a analýza výskumného materiálu k dizertačnej práci Bás-

nický preklad v medzikultúrnych súvislostiach 

     V našej dizertačnej práci s názvom Básnický preklad 

v medzikultúrnych súvislostiach sme sa rozhodli pri skúmaní kon-

krétneho básnického prekladového materiálu uplatniť kulturologic-

ký prístup, ktorý je vysoko aktuálny v dnešnej translatologickej 

paradigme na Slovensku aj v zahraničí. 

     V práci skúmame, ako sa konkrétne prejavy kultúry a kultúrne 

normy premietajú do básnického textu, snažíme sa identifikovať 

tieto prejavy v originálnych básnických textoch a určiť, ako sa 

v procese prekladu transponujú do cieľového textu, a rovnako 

zistiť, ako sa preložené texty začleňujú do systému prijímajúcej 

literatúry a ako prostredníctvom nej ovplyvňujú aj prijímajúcu kul-

túru. 

     Pri interpretácii básní a deskriptívnej analýze prekladov, založe-

nej na kulturologickom prístupe k translatologickému výskumu, sa 

opierame o originálne texty básní a ich metatexty, ako aj o domáce 
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i zahraničné monografie a články o autoroch, ale aj o prekladate-

ľoch a ich tvorbe. 

     Materiál, na ktorom demonštrujeme medzikultúrne súvislosti 

básnického prekladu, sme vyhľadávali na základe rešerše zhotove-

nej odborníkmi zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorú 

vypracovali z databázy Slovenskej národnej bibliografie a katalógu 

Slovenskej národnej knižnice v Martine.  

     Ďalej sme uskutočnili vlastný materiálový výskum, predovšet-

kým periodík z daného obdobia, v Štátnej vedeckej knižnici v Ko-

šiciach, kde sme preštudovali všetky vybrané čísla Literárneho týž-

denníka, Fragmentu, Tvorby, RSL – Revue svetovej literatúry, 

Romboidu, Dotykov a RAK – Revue aktuálnej kultúry. Pri preze-

raní niektorých periodík sme využili aj ich online archívy zverejne-

né na ich oficiálnych webových stránkach.  

     Chorvátske originály preložených básní, ako aj odbornú literatú-

ru reflektujúcu tvorbu chorvátskych autorov prekladaných do slo-

venčiny sme čerpali z Národnej a univerzitnej knižnice v Záhrebe 

a v menšej miere aj z internetových zdrojov. 

     Pokiaľ ide o umelecké preklady z chorvátčiny, v období vyme-

dzenom rokmi 1989 a 20151 vyšlo u nás len sedem kníh chorvát-

skej poézie. Okrem dvoch antológií sú v slovenčine dostupné aj 

                                                 
1 Obdobie vymedzené naším záujmom o súčasnú prekladateľskú produkciu 

a o jej charakter. 
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štyri výbery z básnickej tvorby jednotlivých autorov (Branko 

Čegec, Dorta Jagić, Slavko Mihalić, Viktor Vida) a jedna ucelená 

zbierka poézie (Mirko S. Božić).  

     Korpus básnických prekladov z chorvátčiny však nie je až taký 

chudobný, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Za dvadsaťšesť 

rokov bolo do slovenčiny preložených spolu viac ako dvesto básní 

od viac ako štyridsiatich chorvátskych autorov. Prekladom chorvát-

skej poézie sa v skúmanom období venovalo štrnásť prekladateľov, 

aj keď mnohí z nich len sporadicky. Väčšina z týchto prekladov je 

však roztratená po rôznych literárnych časopisoch, čo sťažuje ich 

dostupnosť, a tým aj pokusy o ich odbornú reflexiu. 

Knižné vydania chorvátskej poézie 

     Ako sme už spomínali, v skúmanom období vyšlo na Slovensku 

sedem knižných titulov preložených z chorvátčiny:  

 antológia chorvátskej poézie V tejto strašnej chvíli (1995),   

 antológia chorvátskej poézie Južné slnko (2003), 

 dvojjazyčné vydanie vybraných prekladov básní Slavka 

Mihalića  Básne/Pjesme (2003), 

 výber z básní Viktora Vidu Metamorfózy ticha (2007), 

 výber z básní Branka Čegeca Shopping terapia (2012), 

 výber z básní Dorty Jagić Vysoké cé (2014), 

 básnická zbierka Mirka S. Božića Fľaky na jej rukách 

(2015).  
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     Antológiu V tejto strašnej chvíli preložili Ján Jankovič s Mariá-

nom Kováčikom v roku 1995, čo bolo len rok po jej druhom vydaní 

v Chorvátsku, keď vyšla oproti prvému vydaniu z roku 1992 v pod-

statne rozšírenej podobe. Originálnu verziu tejto Antológie súčasnej 

chorvátskej vojnovej lyriky zostavili Ivo Sanader a Ante Stamać 

„… ako snímku chorvátskej poézie, čo vznikla počas vlasteneckej 

vojny“2 (Sanader – Stamać, 1995, s. 3).  

     Ak si pripomenieme Popovičovo vyjadrenie o výbere textov na 

preklad, ktoré môžeme nájsť v jeho Teórii umeleckého prekladu: 

„[V]ýber textu na preklad nie je len čisto imanentnou záležitosťou  

alebo výrazom prekladateľovho idiolektu, ale podmieňujú ho aj 

pragmatické okolnosti: kultúrna politika, požiadavky trhu“ (Popo-

vič, 1975, s. 239), práve preklad tejto antológie môžeme pokladať 

za jeden z tých, ktorých vznik bol pravdepodobne podmienený pre-

dovšetkým dobovou pálčivou spoločensko-politickou situáciou, 

v ktorej sa potreba takéhoto prekladu u zainteresovaných na oboch 

stranách pociťovala ako vysoko aktuálna.  

     Druhá antológia chorvátskej poézie Južné slnko z roku 2003, 

ktorú zostavil a vydal najznámejší a najčinorodejší propagátor lite-

ratúr bývalej Juhoslávie Ján Jankovič, predstavuje reprezentatívny 

výber chorvátskej poézie od 19. storočia po súčasnosť. Zostavova-

                                                 
2 Po chorvátsky Domovinski rat. Občianska vojna v Chorvátsku, ktorá trvala od 

roku 1990 do 1995. Bola súčasťou krvavého vojnového konfliktu, ktorý sprevá-

dzal rozpad Juhoslávie. 
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teľ do nej zaradil aj časť s názvom Verše vzájomnosti, v ktorej zo-

zbieral básne slovenských autorov venované chorvátskym osobnos-

tiam a Chorvátsku, ako aj naopak, verše chorvátskych autorov ve-

nované Slovensku, jeho krásam a významným kultúrnym dejate-

ľom. Tento zaujímavý dôvetok je dokladom živých slovensko-

chorvátskych vzťahov, ktoré prekvitali najmä v prvej polovici 19. 

storočia. Antológia obsahuje aj odbornú štúdiu Jána Jankoviča 

s názvom Neodviate časom: 160 rokov chorvátskej poézie na 

stránkach slovenskej periodickej tlače, ktorá je spolu so Slovníkom 

autorov a Slovníkom prekladateľov nenahraditeľným zdrojom in-

formácií o prekladoch chorvátskej poézie na Slovensku. 

     Pamätnica Básne/Pjesme, ktorá vyšla pri príležitosti 75. výročia 

narodenia Slavka Mihalića a 40. výročia prekladania jeho poézie do 

slovenčiny v roku 2003 vo vydavateľstve Jána Jankoviča, obsahuje 

23 básní vydaných dvojjazyčne a 15 básní v slovenskej verzii. Ide 

o básne v pretlmočení viacerých prekladateľov z chorvátčiny, ktoré 

boli doteraz roztrúsené po rôznych literárnych a kultúrnych perio-

dikách. Na konci zbierky sú pripojené tri sprievodné texty, pričom 

autorom všetkých troch dodatkov je opäť zostavovateľ a vydavateľ 

zbierky Ján Jankovič. Prvým dodatkom je doslov s názvom Srdeč-

né slovenské slovo slovutnému Slavkovi, ktorý je historickým prie-

rezom slovenských prekladov predovšetkým Mihalićovej tvorby 

z chorvátčiny. Druhý doslov obsahuje pomerne rozsiahlu informá-
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ciu o živote a diele autora. Posledný dodatok tvorí zoznam prekla-

dateľov s krátkymi medailónmi.  

     Ďalším výberom z tvorby je výber básní spirituálneho básnika 

Viktora Vidu, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Logos E. H. v roku 

2007 pod názvom Metamorfózy ticha. Výber zostavil a doslov 

k nemu napísal Emil Horák. Prekladateľom výberu je prekladateľ-

ský tandem Tomáš Gáll – Emil Horák. 

     Básnik a prekladateľ Karol Chmel samostatne pripravil zatiaľ 

dva básnické výbery zo súčasnej chorvátskej poézie: výber básní  

Branka Čegeca Shopping terapia (2012) a výber z tvorby poetky 

Dorty Jagić Vysoké cé (2014).  

     Básnik Branko Čegec, na chorvátskej literárnej a kultúrnej scéne 

známy nielen svojou výraznou poetikou, ale aj kultúrno-

spoločenským aktivizmom, redaktorskou, vydavateľskou, ale pre-

dovšetkým kritickou a esejistickou prácou, patrí medzi progresív-

nych chorvátskych básnikov, integrujúcich vo svojej tvorbe impul-

zy postmoderných básnických trendov, no súčasne nestrácajúcich 

vieru v schopnosť básne niesť skutočné posolstvo, aj keď často 

ukryté v experimentálnych hrách s médiom jazyka (Krušelj, 2015).  

Kniha básní Shopping terapia, ktorá vyšla vo vydavateľstve Drewo 

a srd v preklade Karola Chmela, je prekladateľovým výberom 

z troch básnických zbierok tohto autora: Melancholická kronika 
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(Melankolički ljetopis, 1988), Temné miesto (Tamno mjesto, 2005) 

a  Záznamy z pustého jazyka (Zapisi iz pustog jezika, 2011).  

     Dorta Jagić, poetka patriaca k básnickej generácii 90. rokov, sa 

podľa Chmela (2015) charakterom svojej tvorby vymyká zo všeo-

becných charakteristík, ktoré platia pre chorvátsku poéziu spomí-

naného obdobia.3 Jej tvorba je charakteristická najmä mimoriadne 

plastickým metaforickým jazykom, prírodno-mytologickými a reli-

giózno-kresťanskými motívmi, ako aj dôrazom na duchovnú rovinu 

a mravnú stránku ľudskej osobnosti, ktorá u nej vystupuje do po-

predia najmä v konfrontácii so súčasným mestským životom. Vo 

výbere s názvom Vysoké cé sa nachádzajú básne z jej zbierok Dia-

bol a stará dievka (Đavo i usidjelica, 2003), Kvadratúra dúhy 

(Kvadratura duge, 2007) a Gauč na námestí (Kauč na trgu, 2011). 

     Jediný preklad ucelenej zbierky poézie, ktorý u nás vyšiel 

v skúmanom období, bol preklad básnickej zbierky Mirka S. Bo-

žića  Fľaky na jej rukách (Mrlje na njezinim rukama, 2012), ktorá 

vyšla v slovenčine v roku 2015 vo vydavateľstve Spolku sloven-

ských spisovateľov v preklade Miroslava Demáka s doslovom Pet-

ra Mišáka. Mirko Božić je mladý chorvátsky básnik, ktorý sa 

okrem poézie venuje aj písaniu prózy a esejistike. Vo svojej poézii 

                                                 
3 Podľa Kristíny Krušelj boli pre chorvátsku literatúru 90. rokov charakteristické 

najmä postmodernisticky poučené jazykové experimenty, transmedialita, tran-

stextualita a revolta voči vychodeným cestičkám básnickej tradície (Krušelj, 

2015, str. 9 – 10). 
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ovplyvnenej poetikou postmoderny, označovanej aj za básne-prí-

behy, spracúva hravým spôsobom témy z každodenného života, 

groteskne zobrazujúc jeho banálnosť. 

     Na základe uvedeného prehľadu knižných prekladov môžeme 

konštatovať, že aj keď slovenský čitateľ nemá k dispozícii mnoho 

titulov z chorvátskej poézie, autori a diela dostupné v slovenčine 

patria vo väčšine prípadov do kvalitatívne silného jadra súčasnej 

chorvátskej literatúry. 

Časopisecké preklady chorvátskej poézie 

     Medzi básnickými prekladmi skúmaného obdobia vo všeobec-

nosti výrazne prevládajú časopisecké preklady nad tými knižnými. 

V značnom množstve prípadov ide o preklady, ktoré v jednom čísle 

daného časopisu (môže a nemusí to byť tematické číslo zamerané 

na chorvátsku literatúru) ponúkajú prierez tvorby viacerých auto-

rov.  

     Takéto preklady boli u nás v skúmanom období uverejňované 

napríklad v Literárnom týždenníku, v Romboide, v Dotykoch, 

v RAK – Revue aktuálnej kultúry, vo Fragmente a, samozrejme, 

v Revue svetovej literatúry, periodiku špecializovanom na preklady 

inonárodných literatúr. 
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Tabuľka: Preklady básní chorvátskych autorov v slovenských literárnych 

časopisoch Revue svetovej literatúry (RSL), Revue aktuálnej kultúry, 

Romboid, Fragment, Dotyky, Tvorba a Literárny týždenník. 

Autor Počet 

básní 

Časopis Rok Prekladateľ 

Dragutin Tadija-

nović (1905 – 

2007) 

2 Literárny týž-

denník 

1996 Vlastimil Koval-

čík a Ján Jankovič 

Vesna Parun 

(1922 – 2010) 

5 Literárny týž-

denník 

1991 Alica Kulihová 

Slavko Mihalić 

(1928 – 2007)  

6          

1 

Fragment     

Literárny týž-

denník 

1995           

1996 

Karol Chmel    

Vlastimil Koval-

čík a Ján Jankovič 

Milivoj Slaviček 

(1929 – 2012)  

1 Literárny týž-

denník 

1993 Vlastimil Koval-

čík a Ján Jankovič 

Zvonimir Balog 

(1932 – 2014)  

2 Literárny týž-

denník 

1996 Vlastimil Koval-

čík a Ján Jankovič 

Danijel Dra-

gojevič (1934 – ) 

6 Tvorba 2005 Karol Chmel 

Arsen Dedić 

(1938 – 2015)  

4 RSL 2008 Karol Chmel 

Ante Stamać 

(1939 – 2016)  

2       

2 

RSL           1996           

2008 

Alica Kulihová      

Karol Chmel 

Nikica Petrak 

(1939 – ) 

2 RSL 2008 Karol Chmel 

Luko Paljetak 

(1943 – ) 

2 RSL 2008 Karol Chmel 
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Branimir Bošnjak 

(1943 – 2016) 

10 RSL 1990 Miloš Herko 

Jakša Fiamengo 

(1946 – 2018) 

2 RSL 2008 Karol Chmel 

Zvonko  Maković 

(1947 – ) 

8 Fragment 1995 Karol Chmel 

Branko Maleš 

(1949 – )  

7 Fragment 1995 Karol Chmel 

Neda Miranda 

Blažević  

(1951 – ) 

1       

1 

Literárny týž-

denník 

1993           

1996 

Vlastimil Koval-

čík a Ján Jankovič 

Sead Begović 

(1954 – ) 

1 Literárny týž-

denník 

1993 Vlastimil Koval-

čík a Ján Jankovič 

Anka Žagar 

(1954 – ) 

1       

1 

Literárny týž-

denník 

1993             

1996 

Vlastimil Koval-

čík a Ján Jankovič 

Branko Čegec 

(1957 – ) 

6       

6 

Fragment  

Romboid 

1995 

2006/2007 

Karol Chmel 

Delimir Rešicki 

(1960 – ) 

1       

8 

Dotyky      

Romboid 

1991 

2006/2007 

Karol Chmel 

Miroslav Mića-

nović (1960 – )  

5 RAK 2008 Karol Chmel 

Hrvoje Pejakovič 

(1960 – 1996) 

10 Dotyky 1991 Karol Chmel 

Boris Gregorić 

(1961 – ) 

3 Dotyky 1991 Karol Chmel 

Krešimir Bagić 

(1962 – ) 

3       

8       

6 

Dotyky        

RSL           

Romboid 

1991           

1999 

2006/2007 

Karol Chmel 
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Zorica Radaković 

(1963 – ) 

6 Dotyky 1991  Karol Chmel 

Lidija Dujić 

(1965 – ) 

2 Literárny 

(dvoj)týždenník 

2010 Pavol Janík a Ján 

Jankovič 

Irena Matijašević 

(1965 – ) 

5 Romboid 2006/2007 Katarína Petríko-

vá 

Mario Dabo 

(1965 – ) 

4 Romboid 2006/2007 Karol Chmel 

Tomica Bajsić 

(1968 – ) 

2 RSL 2008 Karol Chmel 

Robert Perišić 

(1969 – ) 

5 Dotyky 1997 Karol Chmel 

Tatjana Gromača 

(1971 – ) 

2 RSL 2008 Karol Chmel 

Dorta Jagić (1974 

– ) 

2 RSL 2008 Karol Chmel 

Ivana Bodrožić 

(1982 – ) 

7 Romboid 2006/2007 Stanislava Repar 

 

     „Na preklad pôsobia geopolitické, ideologické, mimoliterárne 

i vnútroliterárne impulzy“ (Bednárová, 2016, str. 4), vo väčšine 

prípadov vysielané prijímajúcim kultúrnym prostredím. Pokiaľ ide 

o preklady poézie chorvátskych autorov, ich výber svedčí o úzkych 

– aj osobných – vzťahoch a aj z toho vyplývajúcej rozhľadenosti 

slovenských prekladateľov v chorvátskej literatúre. 

     Z uvedeného zoznamu mien a z informácie o roku narodenia 

autorov je zrejmé, že slovenské kultúrne prostredie prijímalo na 
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prelome tisícročí z chorvátskej poézie všetko, čo bolo pre ňu aktu-

álne nielen myšlienkovo, ale aj časom svojho vzniku. 

     Prekladatelia sa v skúmanom období menej obracali ku klasi-

kom a svoju pozornosť zamerali na súčasných mladých autorov, 

poprípade na autorov starších generácií, ktorí boli však v období, 

keď vznikali preklady ich diel, poväčšine ešte stále umelecky ak-

tívni. 

     Rovnako ako pri knižných prekladoch môžeme konštatovať, že 

ide takmer napospol o reprezentatívnych autorov, ktorých tvorbu 

hodnotí chorvátska literárna veda a kritika zväčša kladne a ktorých 

poetiky predstavujú chorvátsku poéziu v celej jej rozmanitosti.  

Prekladatelia chorvátskej poézie 

     Prekladom z chorvátčiny sa u nás v skúmanom období venovalo 

až 14 prekladateľov4, väčšina však skôr sporadicky než systematic-

ky. Výnimkou nie sú jednorazové preklady 2 – 5 básní jedného či 

dvoch autorov. 

     Najvýraznejšími osobnosťami prekladu z chorvátčiny na Slo-

vensku v období medzi rokmi 1989 a 2015 sú nepochybne Karol 

Chmel a Ján Jankovič.  

                                                 
4 Karol Chmel, Ján Jankovič, František Lipka, Vlastimil Kovalčík v tandeme 

s Jankovičom, Pavol Janík v tandeme s Jankovičom, Michal Nadubinský a Ivan 

Mojík, Alica Kulihová, Marián Kováčik v tandeme s Jankovičom, Miloš Herko, 

Katarína Petríková, Stanislava Repar, Miroslav Demák, Víťazoslav Hečko, Mi-

lan Kraus a Zlatko Klátik. 
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     Najsystematickejšie u nás prekladá z chorvátčiny básnik a pre-

kladateľ Karol Chmel. Okrem prekladov z chorvátčiny sa venuje 

aj prekladom zo srbčiny, slovinčiny a predovšetkým poľštiny. Pre-

kladá poéziu, prózu i esejistiku. Jeho silnou stránkou sú už spomí-

nané prehľadové bloky poézie, ktorými sa snaží presadzovať výbe-

ry z aktuálnej tvorby a prezentovať výraznejšie autorské osobnosti. 

V jeho výbere autorov na preklad sa odráža jeho hlboká znalosť 

súčasnej chorvátskej literatúry a literárneho aj kultúrneho života. 

Za svoju prekladateľskú tvorbu získal doteraz štyri prestížne me-

dzinárodné prekladateľské ceny. 

     Ján Jankovič sa venuje propagovaniu literatúr národov bývalej 

Juhoslávie už od 60. rokov 20. storočia nielen ako prekladateľ, ale 

aj ako autor odborných publikácií a predovšetkým ako vydavateľ. 

Napísal monografie Juhoslávia (1990), Chorvátska literatúra 

v slovenskej kultúre I. a II. (1997 a 2002) a Stanislav Mečiar – 

Chorvatofil (2001). Na svojich prekladoch poézie pracuje výlučne 

v prekladateľských tandemoch s prekladajúcimi básnikmi. Preložil 

aj množstvo drám, ktoré boli uvedené na scénach slovenských pro-

fesionálnych divadiel, v televízii a aj v rozhlase.  

Záver 

     V úvode nášho príspevku s názvom Preklady poézie 

z chorvátčiny do slovenčiny v rozmedzí rokov 1989 – 2015 sme 

čitateľov v stručnosti oboznámili s témou našej dizertačnej práce 
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Básnický preklad v medzikultúrnych súvislostiach, ktorej súčasťou 

sú predložené predbežné výsledky materiálového výskumu. Cie-

ľom tohto príspevku bolo poskytnúť záujemcom o preklad poézie 

z chorvátskej literatúry základné informácie o knižných aj časopi-

seckých prekladoch z chorvátskej poézie v danom období, ako aj 

o prekladateľoch tejto poézie a v neposlednom rade načrtnúť cha-

rakter tvorby prekladaných autorov a ich miesto a význam v domá-

cej literatúre a kultúre.  
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Translation of Poetry from Croatian to Slovak Language  

betwen 1989 – 2015 

Summary 

This paper presents preliminary results of the material research, 

which is a crucial part of the dissertation thesis called Translation 

of poetry in the intercultural context. The aim of this paper is to 

acquaint readers with translations of poetry from Croatian literature 

into Slovak in period between 1989 and 2015, to present some most 



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 6                   2020               

 

58 

 

important information about book editions and translations in ma-

gazines in the given period, as well as about Slovak translators of 

Coatian poetry, and outline the main characteristics of the poetics 

of translated authors and their place and importance in their native 

literature and culture. 
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Čas a priestor vo filmovej a seriálovej adaptácii 

 románového diela 

Gabriela Homoľová 

 

     Literatúra sprevádza kinematografiu už od jej počiatkov. Posky-

tuje jej témy, postavy, motívy, ale aj vzorce rozprávania, ktoré sa 

filmári s využitím vlastných metód a prostriedkov snažia napodob-

niť. Záujem o filmové adaptácie neklesá ani v súčasnosti a tí, ktorí 

sa touto problematikou zaoberajú, prinášajú stále nové pohľady na 

čiastkové problémy, či už ide o recepciu adaptovaného diela prijí-

mateľmi alebo hľadanie ideálneho návodu na dobrú adaptáciu. Poj-

mom adaptácia môžeme označiť nielen proces, resp. úpravu istého 

umeleckého diela na iné, ale aj produkt, teda výsledné dielo, ktoré 

vzniklo týmto spôsobom. Náš príspevok sa zameriava na dva typy 

adaptácií  filmovú a seriálovú, ktorým ako predloha poslúžilo 

románové dielo. Cieľom je zistiť, ako sa transformuje románový 

čas a priestor do audiovizuálneho priestoru vzhľadom na špecifiká 

oboch mediálnych produktov. Napriek tomu, že sa na prvý pohľad 

tieto audiovizuálne formy líšia minimálne, nájdeme medzi nimi 

viacero rozdielov, či už z pohľadu technológií alebo princípov vyu-

žívaných pri transpozícii príbehu.  
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Špecifiká seriálovej a filmovej adaptácie 

     Literatúra zohrala dôležitú úlohu aj pri zrode televízie: „Při 

nahlédnutí do historie veřejnoprávních televizí zjistíme, že adapta-

ce literárních a divadelních děl sa významne podílely na formování 

podoby televízního vysílání jíž při jeho zrodu a také v dalším vývoji 

se staly vedle původní televizní tvorby důležitou součastí televizní 

produkce“ (Zatloukalová, 2011, s. 212). K  základným typom tele-

víznych programov, ktoré prostredníctvom adaptačných postupov 

prinášajú na obrazovky literárne diela, patrí aj seriál. Seriálová te-

levízna tvorba núti diváka k pravidelnému sledovaniu, bez ktorého 

nie je možné dostatočne porozumieť predstavovanému príbehu. 

„Jednotlivé časti majú vlastnú  dramaturgickú, resp. vnútornú vý-

stavbu a vypointovanie. Každá z nich má síce svoje ukončenie, istý 

dramatický bod zdvihu, no navodzuje aj potrebu pokračovania“ 

(Gero, 2006, s. 202  203). Klasický pôdorys dramatického diela 

s úvodom, zápletkou a záverom je v prípade seriálu nahradený 

otvorenou štruktúrou, v ktorej sa naratívnosť príbehu prenáša 

z jedného dielu do druhého (Rusnák, 2010,  s. 222). Televízne se-

riály sa spočiatku vytvárali na základe predlôh rozsiahlych literár-

nych diel, ktoré oproti časovo ohraničeným filmovým adaptáciám 

dovoľovali zachovať čo najväčšiu vernosť voči originálu. Práve 

časové možnosti a ich obmedzenia tvoria základný rozdiel medzi 

filmovou a seriálovou adaptáciou.  
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     „Časový formát adaptace a televízního scénáře vůbec je obvykle 

dán předem, a to velikostí tzv. vysílacího okna, tj. času, který je 

danému žánru ve vysílání vymezen“ (Aujezdský, 2009, s. 37). Za-

tiaľ čo film premietaný v kine disponuje časom okolo dvoch hodín, 

možnosti seriálu sú na prvý pohľad neobmedzené. Napriek tomu aj 

seriál je ohraničený, a to dokonca dvakrát  vysielacím časom jed-

nej epizódy a hornou hranicou celého vysielania seriálu, ktorý 

predstavuje vopred stanovený počet častí jednej série, prípadne 

celkový počet sérií. Dôležitým aspektom sa preto stáva správne 

rozvrhnutie dejovej línie do jednotlivých dielov, aby pokojnejšie 

dejové línie striedali napínavejšie a udržiavali tempo a rytmus se-

riálu tak, aby mal divák neustále potrebu vrátiť sa k jeho sledova-

niu. 

Klasické seriálové adaptácie     

     Vysielanie klasických seriálov, resp. seriálových adaptácií „kla-

sického“ literárneho textu, sa v priebehu rokov menilo, preto ne-

môžeme hovoriť o tomto type seriálu ako o nemennom mediálnom 

produkte. Rokmi sa vyvíjala technológia televízneho vysielania, 

prispôsobovali sa hospodárske a obchodné požiadavky a formoval 

sa aj vkus a štýl cieľového publika (Giddings – Selby, 2001, s. 1). 

Ako uvádza Zatloukalová, najzreteľnejšie sa špecifické znaky se-

riálových adaptácií prejavujú pri tzv. klasických románových adap-

táciách. „Tento pojem se v zahraniční odborné literatuře původne 
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používal pro označení seriálových adaptací klasických britských 

románů 19. a počátku 20. století, jako je Galsworthyho Sága 

Forsytů či romány Jane Austenové, Charlotte Brontëové, Charlese 

Dickense, postupně se však rozšíril i na nebritské autory, např. Lva 

Nikolajeviče Tolstého či Gustava Flauberta“ (2011, s. 215). 

     Jedným z najvýraznejších znakov klasických románových adap-

tácií je ich výrazná spätosť s literárnou predlohou. Informáciu, že 

ide o adaptáciu, dostane divák hneď v úvodných titulkoch. Oproti 

súčasným seriálom natočeným na motívy literárnych diel, ktorých 

tvorcovia špeciálne neupozorňujú na predlohu, autori klasických 

adaptácií väzbu s predlohou vnímajú ako nevyhnutnosť, a tak sa 

tieto mediálne produkty posudzujú už od svojho vzniku ako adap-

tácie. Jednotlivé románové adaptácie sú vo svojom základe realizá-

cie takmer identické, čo podporuje tendenciu k ich kategorizácii. 

Výrazná podobnosť sa stala terčom televíznej kritiky, ktorá v minu-

losti nazerala na tento typ seriálov s predsudkami. Televízne adap-

tácie oproti inovatívnejším možnostiam kina predstavovali príliš 

konzervatívny a stabilný typ programu s minimálnou potrebou 

predstavivosti či originality. Kým filmové adaptácie vykazovali 

rozmanitosť výberu zdrojov, režijnú individuálnosť a originálnu 

reinterpretáciu, televízne adaptácie sa často považovali za nudné 

produkty vyrobené podľa istého vzorca, zaradené do kategórií ako 

kostýmová či historická dráma (Cardwell, 2007, s. 181  182).  
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     „Klasické románové adaptace se také vyznačujú tím, že u nich 

zůstává nejdůležitejší verbálný aspekt díla, tedy propracované dia-

logy ve výrazné návaznosti na literární předlohu“ (Zatloukalová, 

2011, s. 217). V tomto type seriálu zvyčajne nájdeme dlhé dialógy, 

ktoré sú prevzaté iba s minimálnymi zmenami, vďaka čomu sa di-

vákovi poskytuje pohľad na vývoj postáv a ich vzájomných vzťa-

hov v pomalšom tempe ako vo filme. Postupné vykreslenie vzá-

jomných vzťahov sa považuje za základ klasických románových 

adaptácií.  

Kategórie času a priestoru 

     „Kategórie času a priestoru sú základnými kompozičnými do-

minantami každého sujetového textu. Modelovanie príbehu a kona-

nie postáv sa uskutočňuje v týchto dvoch základných ontologických 

kategóriách literárneho a filmového diela“ (Sabol, 2009, s. 25). Pri 

sledovaní filmu môžeme hovoriť o opozícii fyzikálneho času 

a priestoru voči filmovému času a priestoru. Čas a priestor sú podľa 

Mihálika prístupné ľudským zmyslom, len ak sú „špecifickým spô-

sobom rozčlenené, štruktúrované rytmicko-tempovými a proporč-

no-tvarovými jednotkami“ (1983, s. 63). Tie môžu predstavovať vo 

filme jednotlivé zábery, scény, sekvencie a pod. Príjemca pri sle-

dovaní nepercipuje skutočný čas trvania záberu, scény či celého 

filmu, ale významový čas. Podobne percipuje i významový priestor 

v danom filme. Pomocou záberov je možné v čase premietania 
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ukázať dej, ktorý v skutočnosti prebieha veľmi dlhý, ale aj krátky 

reálny čas. O filmovom čase a priestore môžeme ďalej uvažovať 

v dvoch rovinách  v rovine zobrazenia (záberov  zobrazení) 

a v rovine rozprávania (naratívnych štruktúr), pričom v obidvoch 

vystupujú čas i priestor v dvoch vrstvách  fotografickej (prostred-

níctvom obrazu) a fonografickej (prostredníctvom slov, zvukov 

a hudby). Aj keď sa o filmovom čase hovorí ako o čase prítomnosti 

vďaka časovým príznakom vyskytujúcim sa v oboch spomínaných 

vrstvách, film vie zachytiť rozprávanie v minulom aj budúcom čase 

(Mihálik, 1983, s. 63  64). Časové príznaky sme pre potreby tohto 

príspevku nahradili pojmom identifikátory významového času 

a analyzovali sme, aké zastúpenie majú v pôvodnom literárnom 

diele a akým spôsobom sú transponované do vybranej filmovej 

a seriálovej adaptácie.  

Pýcha a predsudok 

     Ako sa realizujú kategórie času a priestoru v seriálovej a filmo-

vej adaptácii, sme sa rozhodli poukázať na románe Pýcha a pred-

sudok od Jane Austenovej. Dielo, ktoré zachytáva príbeh lásky 

a hodnôt odkrývajúci vzťahy medzi spoločenskými vrstvami An-

glicka 18. storočia, publikovala autorka v roku 1813. My sme pra-

covali s českým prekladom Evy Ruxovej, ktorý vydalo Ottovo na-

kladatelství v roku 2011. Román sa stal pretextom pre niekoľko 
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filmových a seriálových adaptácií. Pozornosť sme upriamili na 

šesťdielnu seriálovú adaptáciu s rovnomenným názvom z roku 

1995 (réžia Simon Langton) a dvojhodinové filmové spracovanie 

z roku 2005 (réžia Joe Wright). V tabuľke uvádzame reálny čas, 

ktorý recipient potrebuje venovať či už čítaniu alebo sledovaniu 

vybraných komunikátov. 

Reálny čas 

kniha 6  7 hodín čítania 

filmová 

adaptácia 
127 minút  

seriálová 

adaptácia 
6 x 49  53 minút 

 

     Existuje niekoľko modelov, ktoré delia adaptácie na základe 

vzťahu k literárnej predlohe. Najčastejšie sa uvádza triadické dele-

nie, ktoré člení adaptácie na verné predlohe, adaptácie s tvorivým 

vkladom scenáristu a voľné adaptácie na motívy (Aujezdský, 2009, 

s. 13). Keďže v prípade seriálu ide o klasickú románovú adaptáciu, 

vernosť voči originálu sa predpokladá. Základnú sujetovú kostru 

a minimálne rozdiely oproti predlohe zachováva aj filmové spraco-

vanie. 

     Román zachytáva rozprávanie v období približne jedného roka 

(od jesene do jesene), pričom posledná kapitola približuje osudy 
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postáv s odstupom minimálne jedného roka a viac (bližšie to autor-

ka nešpecifikuje). Čitateľ vníma významový čas rozprávania pro-

stredníctvom časových identifikátorov a zmeny priestoru, v ktorom 

sa uskutočňuje. Identifikátory významového času v románe Pýcha 

a predsudok by sme mohli rozdeliť do viacerých skupín podľa 

presnosti, resp. určitosti vyjadrenia časového úseku takto:  

 jednoznačné: dátumy v korešpondencii medzi postavami 

(napr. 6. září; 15. října), nemenné sviatky (napr. na Vánoce; 

před svatým Michalem), mesiace (napr. leden a únor uply-

nuly bez větších událostí; druhý týden v květnu), 

 približné: pohyblivé sviatky (napr. blížily se Velikonoce), 

ročné obdobia (napr. strávili zimu v Londýne; letos v létě), 

 neurčité: posun o niekoľko dní, týždňov či mesiacov (napr. 

za několik dní; za pět týdnů). 

V románe nájdeme aj identifikátory približujúce časový posun 

v rámci dňa (napr. brzy ráno, celé dopoledne, zbytek večera), ktoré 

sú často spojené so stolovaním (napr. u snídaně; po večeři). Medzi 

osobité identifikátory zaraďujeme časové spojenia poukazujúce na 

plány do budúcnosti (napr. příští sobotu v Londýne; protože tam 

začátkem června na týden pojedu) a spomienky na minulosť (napr. 

Dostal jsem asi před měsícem tenhle dopis a asi před čtrnácti dny 

jsme na něj odepsal). Do samostatnej skupiny sme zatriedili identi-

fikátory spojené s časovým posunom súvisiacim s priestorom 
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a udalosťami, ktoré recipientovi napovedia časový posun v deji 

buď premiestnením rozprávania do iného priestoru, alebo začatím, 

prípadne ukončením nejakej udalosti (napr. Kitty a Lydii pomohl 

přečkat pátek, sobotu, neděli i pondělí jen úterní ples; vesnice Lon-

gbourn ležela jen míli od Merytonu, což byla velmi příhodná vzdá-

lenost pro slečny Benetovy, ktoré obvykle zatoužili se tam třikrát 

nebo čtyřikrát týdne vydat; dámy v Longbournu brzy uvítali dámy 

z Netherfieldu; v neděli po ranní bohoslužbě; odjeli všichni 

z Netherfieldu). Identifikátory významového času môžu niesť prí-

znaky viacerých skupín, preto ich nemôžeme striktne zaradiť iba do 

jednej kategórie. V tomto príspevku pracujeme s kategóriou času 

iba v elementárnej rovine, ale v literatúre i vo filme naň môžeme 

pozerať z rôznych uhlov pohľadu, môže mať dramatickú funkciu, 

môže byť napojený na motívy atď. 

     Film aj seriál Pýcha a predsudok zachytávajú rovnaké časové 

obdobie ako román, ale ani jeden z nich už neuvádza nič o osudoch 

postáv po svadbe Darcyho a Elizabeth. Časový posun sa realizuje 

v oboch prípadoch predovšetkým prostredníctvom montáže, strie-

dania priestorov a dialógov postáv. Predpokladali sme, že film 

vzhľadom na kratší reálny čas poukáže na posuny v deji explicit-

nejšie ako seriál. To sa nám nepotvrdilo, ale prinieslo to niekoľko 

zaujímavých zistení.   
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     Všetky časti televízneho seriálu s výnimkou predposlednej epi-

zódy sa končia niečím odchodom (prvá časť sa končí odchodom 

Bingleyho z Netherfieldu; druhá odchodom pána Collinsa od Ben-

netovcov po neúspešnej žiadosti o ruku Elizabeth; tretiu uzatvára 

odchod Darcyho po prvej neúspešnej žiadosti o ruku Elizabeth; na 

konci štvrtej časti odchádza Elizabeth z návštevy v Pemberley; 

záver piatej časti predstavuje rozhovor medzi Elizabeth a Jane 

o Darcym; posledná časť sa končí dvomi svadbami a nasledovným 

odchodom novomanželov), ten však na rozdiel od súčasných seriá-

lov nepôsobí ako moment, ktorý má  diváka nalákať, aby si pozrel 

nasledujúcu časť. Keďže ide o klasickú románovú adaptáciu, je 

tento fakt pochopiteľný. Autori seriálovej adaptácie do popredia 

postavili dôraz na hlbšie vykreslenie vzťahov medzi postavami, 

ktoré môže na súčasného diváka pôsobiť miestami retardačne. 

V prípade seriálu je časový posun deja vo vysokej miere spojený so 

striedaním rôznych priestorov, ktoré predstavujú interiéry a exterié-

ry budov, v ktorých žijú alebo ktoré navštevujú hlavné postavy 

(Netherfield, Longbourn, Meryton, Rosings, Pemberley, Londýn). 

Záber na niektoré z miest divákovi už napovedá, že sa dej presúva 

nielen do iného priestoru, ale aj o nejaký časový úsek. Veľmi zjav-

né je striedanie ročných období, ktoré môžeme pozorovať napr. 

v tretej časti seriálu v 19. a 21. minúte, prípadne striedanie dní 

a nocí (Elizabeth sfúkne sviečku, obraz sa na pár sekúnd premení 
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do čiernej farby a vzápätí začína svitať). Vzhľadom na počet epi-

zód si divák uvedomuje, že seriál zachytáva dlhší časový úsek, kto-

rý je nerovnomerne rozčlenený do šiestich epizód. 

     Naopak, vo filmovom spracovaní, kde sme očakávali explicit-

nejšie vyjadrenia časových zmien, tvorcovia dbali na tento rozmer 

v minimálnej miere. O plynutí času sa dozvedáme takmer výlučne 

prostredníctvom prehovorov postáv. Divák nemá pocit, že film 

zachytáva príbeh v trvaní celého roka, ak by sa o tom v závere ne-

zmienila jedna z postáv. Na rozdiel od seriálu filmová adaptácia 

zahŕňa viacero zmien oproti predlohe (menej postáv, vynechanie 

niektorých udalostí). Kým seriálová adaptácia miestami prepisuje 

celé dialógy postáv z románu, filmová spája útržky viacerých pô-

vodných dialógov do jedného. Väčší dôraz pritom kladie na vyme-

dzenie času v rámci dňa. Udalosti, ktoré sa v románe odohrali 

v priebehu niekoľkých plesov a stretnutí, sú vo filme spojené do 

jednej udalosti, pričom zvyčajne sa v jeden deň udeje niekoľko 

udalostí, ktoré sú v predlohe od seba vzdialené aj niekoľko dní či 

týždňov. Filmové spracovanie realizuje časový posun, ako napr. 

zmenu ročných období, miestami symbolicky. Príkladom je časť 

v druhej polovici 53. minúty, kde Elizabeth sedí na hojdačke. Ako 

sa Elizabeth začína točiť, začínajú sa striedať zábery na ňu a na jej 

okolie, kde vidíme rovnakých ľudí, v rovnakých priestoroch, ale 

v inom počasí, v inom ročnom období. Ako keby sa točila ona 
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a spoločne s ňou aj Zem okolo Slnka, ktorá zmenu ročných období 

spôsobuje. Osobitým rozdielom je rýchlejší strih, ktorý však mô-

žeme pripísať odlišným obdobiam vzniku adaptácií. 

Záver 

     Filmové rozprávanie sa môže realizovať na jednej strane slova-

mi (podobne ako literárne rozprávanie), na druhej strane montážou 

(strihom)  spojením záberov a epizód. „Románové »v tom istom 

čase, ako« alebo »prenesieme sa, milý čitateľ« vo filme neexistuje“ 

(Lotman, 2008, s. 96). Medzi najčastejšie spôsoby posunu deja 

o dlhšie časové obdobie vo filmoch či televíznych seriáloch (bez 

ohľadu na to, či ide o adaptáciu alebo nie) patrí využitie grafického 

prvku  titulku v zmysle o niekoľko mesiacov/rokov skôr/neskôr, 

prípadne zmena sýtosti či odtieňa farieb (typické pre vyjadrenie 

minulosti sú napr. čiernobiele zábery, zábery v sépiových alebo 

iných monochromatických odtieňoch). Keďže v analyzovaných 

dielach  išlo o rozprávanie v trvaní jedného roka, ani jeden z vyššie 

uvedených spôsobov nebol využitý. Svoju pozornosť sme preto 

sústredili na ďalšie možnosti vyjadrenia časového posunu, ktoré sa 

realizovali prevažne zmenou mizanscény. Potvrdilo sa nám, že fil-

mový čas a priestor sú navzájom prepojené v oboch adaptáciách. 

Seriál kladie dôraz najmä na verbálny aspekt a vykreslenie vzá-

jomných vzťahov, filmová adaptácia vzhľadom na obmedzenosť 
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reálnym časom si to nemôže dovoliť, preto v adaptačnom procese 

dochádza k eliminácii niektorých postáv a udalostí a ich následné-

mu zhutneniu a koncentrácii do dvojhodinovej snímky.  
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Time and Space in the Film and Serial Adaptation of the Novel 

Summary 

The paper focuses on the main differences between serial adapta-

tion and film adaptation of the novel and describes the basic domi-

nants of composition  category of space and time. The second part 

of the paper concentrates on the ways of expressing the time mo-

vement in the film adaptation and serial adaptation of the same 

novel – Austen’s Pride and Prejudice.  
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Režijná tvorba Hany Makovickej v košickom  

rozhlasovom štúdiu 

Igor Michalčík 

 

     Začiatky rozhlasového vysielania na území dnešného východ-

ného Slovenska ovplyvňovala druhá svetová vojna, geopolitická 

situácia v tomto regióne, dostupnosť technológií, ale najmä ľudský 

potenciál, prejavujúci sa v lojalite rozhlasových pracovníkov k prá-

ci, ktorej  neraz venovali desiatky rokov svojho života. Tieto sku-

točnosti ovplyvnili celý doterajší vývoj rozhlasu a postupne vplýva-

li na ďalšie generácie rozhlasových pracovníkov. Smerovanie cha-

rakteru rozhlasu na území východného Slovenska v nadväznosti na 

jeho pracovníkov síce nie je možné exaktne zachytiť, nemôžeme 

však pochybovať, že v niektorých prípadoch odovzdávanie profesie 

z generácie na generáciu fungovalo aj v tomto priestore. Jedným 

z príkladov je aj rozhlasová režisérka Hana Makovická.    

     Tá ako dcéra rozhlasových pracovníkov Samuela Šubu a Rady 

Šubovej rodenej Treskoňovej, sa odmalička pohybovala v rozhla-

sovom prostredí, kde napokon ako režisérka pôsobila viac ako dve 

dekády. Dnes síce už len externou formou, no stále spolupracuje 

s rozhlasom pri príprave dramatických programov. Na konte má 

viac ako dvestoštyridsať dramatických rozhlasových útvarov a vo 
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vyše dvadsiatich rozhlasových dielach účinkovala, najmä v mlados-

ti, ako herečka (NOA archív, RTVS). Hana Makovická stojí aj za 

prvou stereofónnou rozhlasovou hrou odvysielanou z Košíc. Je 

preto na mieste pristaviť sa pri jej práci, ktorá vplývala na kvalitu, 

charakter a tvorbu dramatických programov košického rozhlasové-

ho štúdia a rozhlasu ako takého, ale aj pri faktoroch, ktoré ovplyv-

ňovali jej režijné prístupy a postupy.      

     Hana Makovická sa narodila v Košiciach 13. 8. 1942. V roku 

1965 absolvovala štúdium na DAMU v Prahe. V rokoch 1965 až 

1966 bola členkou Štátneho bábkového divadla v Košiciach. Od 

roku 1970 pracovala ako režisérka Československého rozhlasu 

v Košiciach (Mrlian, 1990, s. 25). Je dcérou Rady Šubovej a Samu-

ela Šubu.             

     Matka Hany Makovickej Rada Šubová sa narodila 1. 5. 1921 

v Bytči. Bola režisérkou a herečkou. V roku 1941 absolvovala štú-

dium na učiteľskej akadémii v Prešove. V období rokov 1960 až 

1984 pôsobila ako režisérka Československého rozhlasu v Koši-

ciach. Externe spolupracovala s rozhlasom už od roku 1939 ako 

členka rozhlasovej dramatickej družiny v Prešove (1939 – 1944), 

v Bratislave (1945 – 1949) a v Košiciach (1949 – 1953). (Mrlian, 

1990, s. 442)  

     Otec Hany Makovickej Samuel Šuba, rovnako ako jej matka, 

pracoval v rozhlase. Jeho aktívne obdobie je spojené s úvodom 
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štyridsiatych rokov, keď sa vysielanie z Košíc muselo pre Vieden-

skú arbitráž presťahovať do Prešova. Začiatkom januára 1939 roz-

šíril Ing. Samuel Šuba, vyslaný do Prešova z pražského rozhlasu, 

kolektív tamojších redaktorov. Syn kováča z Pukanca získal začiat-

kom tridsiatych rokov kvalitné vzdelanie v Nemecku a neskôr vy-

nikajúcu prax v pražských rozhlasových laboratóriách (Draxler, 

2000, s. 12).  

     Vtedajší riaditeľ prešovského rozhlasu Anton Prídavok Samuela 

Šubu neskôr vymenoval za svojho zástupcu. Povolanie matky 

a otca Hany Makovickej ovplyvnilo aj jej následné profesionálne 

smerovanie: „Chodila som sa do rozhlasu pozerať, ako tu ľudia 

pracujú, ako vyzerajú réžie, ako sa nahráva hudba. Tak sa to člo-

veku dostalo nejako do krvi, že aj keď som chvíľu presedlala na inú 

prácu – pracovala som v bábkovom divadle a chodila som do školy 

v Prahe –, tak stále som jednou nohou bola v rozhlase, pretože cez 

prázdniny som si chodila privyrobiť do hlásateľne. Potom som 

chodila čítať krajové vysielanie. Sem tam som si zahrala v nejakej 

hre alebo pásme. Postupne sa to vo mne budovalo, vzťah k rozhla-

su. A ani som nevedela ako a je zo mňa »rozhlasáčka«“ (Portréty 

RTVS, 2017). 

     Matka Hany Makovickej sa stala súčasťou rozhlasového štúdia 

v Košiciach v úvode šesťdesiatych rokov. Potvrdzuje to aj publiká-

cia venovaná histórii košického rozhlasového štúdia. V roku 1960 
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posilnila rady režisérov Rada Šubová, ktorá bola takpovediac širo-

kospektrálne zameraná. Režírovala rozhlasové pásma, rozprávky 

pre deti, prierezy operiet, hry pre mládež a dospelých a antické 

veršované hry. Trikrát získala víťazstvo v celoštátnej poslucháčskej 

súťaži (Rezník – Draxler, 1997, s. 30).    

     O desať rokov neskôr sa medzi režisérov v Košiciach pridáva aj 

Hana Makovická. V roku 1970 nastúpila absolventka pražskej 

DAMU, ktorá netradičným režijným vedením a chuťou experimen-

tovať na neprebádanej pôde stereo, rozvírila trochu stojaté vody 

rozhlasového umenia (Rezník – Draxler, 1997, s. 30). Takto si na 

svoje začiatky v rozhlase spomínala Hana Makovická v relácii 

RTVS Portréty: „Prišla som do rozhlasu, keď sa ešte nenahrávalo 

stereo. Začala som sa zaujímať o nahrávanie stereo. Išla som do 

Prahy po skúsenosti. Stretla som sa tam s režisérom Horčičkom, 

ktorý mnou otriasol v dobrom slova zmysle. Pozerala som naňho, 

ako pracuje, ako pracuje s hercami. Od neho a od jeho zvukárky 

som sa dozvedela, ako asi sa to stereo robí. Všetky skúsenosti, ktoré 

som mala, som priniesla do Košíc, a tak sa nám podarilo nahrať 

prvú stereo hru Radúz a Mahuliena. Prebiehalo to za dramatických 

okolností. Nahrávali sme to v dvoch štúdiách. Jedno na prvom po-

schodí, druhé na druhom. Nabehali sme sa, napískali a nakričali“ 

(Portréty, RTVS, 2017),  



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 6                   2020               

 

79 

 

     Hana Makovická získavala informácie o stereofónnej tvorbe 

rozhlasových hier od českého režiséra Jiřího Horčičku. Vďaka 

mnohým svetovým oceneniam Horčička režíroval na pozvanie via-

cerých zahraničných staníc. Nahrával okrem iného v Berlíne, Bré-

mach, Budapešti, Frankfurte, Ľubľane, Frankfurte, Moskve či Hel-

sinkách. Všade tam presadzoval svoj zvukovo svojbytný dramatic-

ký tvar spoločne so snahou využitia možností stereofónie. Neskôr 

sa však Horčička staval k stereofónii skepticky. Ako k obyčajnému 

technickému výdobytku, ktorý je však degradovaný ľudskými 

zmyslami, pretože človek aj pri najväčšej vôli nie je schopný sú-

časne vnímať a analyzovať dva rovnaké hodnotové výrazy (Jur-

man, 2008, s. 58).  

     Pre košické rozhlasové štúdio bola stereofónia a prvá takto 

technologicky spracovaná a odvysielaná hra historickým míľni-

kom. Z košického štúdia bola odvysielaná prvá stereo nahrávka 

Radúz a Mahuliena. Dlhá éra mono sa v Košiciach definitívne 

skončila a začala koexistovať s novou technikou nahrávania, a tým 

aj účinnejšieho umeleckého zážitku (Rezník – Draxler, 1997, s. 

30).    

     Blízkosť k rozhlasu už od útleho veku, ale aj záujem o vtedy 

experimentálne a nové technológie smerovali u Hany Makovickej 

k rozvoju vlastného prístupu k rozhlasovým dramatickým dielam. 

Jej režijný prístup charakterizuje psychologická drobnokresba cha-
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rakterov, vzťahov; uprednostňuje symbiózu slova, zvuku a hudby 

pred exponovaním efektných rozhlasovo-zvukových podnetov (Mr-

lian, 1990, s. 25).  

     Mierne odlišný pohľad na tvorbu Hany Makovickej ponúka 

Draxler v publikácii venovanej 70. výročiu košického rozhlasového 

štúdia. Počas 25-ročného pôsobenia si vypracovala svojský režisér-

sky rukopis. Inklinuje k štylizovaným dramatickým útvarom, 

v ktorých využíva všetky atribúty rozhlasu – hudbu, slovo, zvuk. 

Za svoje nahrávky získala niekoľko ocenení. Najcennejšie bolo 

víťazstvo na Festivale pôvodnej rozhlasovej hry s hrou Karola Ho-

ráka Ucho v roku 1982 (Rezník – Draxler, 1997, s. 29).  

     Doplňme ešte, tak ako sme naznačovali v úvode tohto textu, že 

značný vplyv na umelecké formovanie Hany Makovickej mali ro-

dičia pracujúci v rozhlase a najmä matka Rada Šubová. Od roku 

1955 režírovala spočiatku relácie pre deti a mládež, neskôr rozhla-

sové pásma a rozhlasové hry s príznačným tvorivým prístupom 

k dramatickému textu. Presadila sa predovšetkým realizáciami, 

v ktorých sa uplatnil jej zmysel pre lyrickosť a humor (Mrlian, 

1990, s. 442). Pri tvorbe rozhlasových hier – v nadväznosti na ko-

munikačný model a auditívny charakter dramatického diela – pou-

kazuje Hana Makovická na podstatné prvky, ktoré ovplyvňujú jej 

prístup a spôsob spracovania predlohy. „Som presvedčená o tom, že 

človek musí veľa čítať. Zároveň by človek mal byť závislý na pred-
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staveniach a práci iných režisérov a iných umelcov. Pretože aj ob-

razy, aj divadlo, aj tanec človeka obohacuje, hlavne jeho fantáziu. 

To, čo čítam, si najprv musím predstaviť naživo, a potom sa to už 

dá pretaviť do zvuku, ale základ je vidieť kino. To je podstata roz-

hlasovej práce“ (Portréty RTVS, 2017).  

     V teoretickej rovine je sa však práca rozhlasového režiséra vní-

ma v oveľa širších súvislostiach. Mrlian definuje rozhlasového re-

žiséra ako tvorivého umeleckého pracovníka syntetizujúceho reali-

záciu umeleckého rozhlasového diela do konečnej podoby. Zodpo-

vedá za ideové a umelecké vyznenie realizovaného textu v duchu 

autorského zámeru diela. Tvorivým spôsobom transponuje drama-

turgicky pripravený text do akustickej podoby. Organizuje celý 

proces realizačnej tvorby za pomoci zvukového majstra, hudobníka 

a interpretov, aby vytvoril rozhlasové umelecké dielo, rozhlasovú 

reláciu a program. Na základe dramatického textu si vytvára pre-

myslenú režijnú koncepciu, ktorej podriaďuje všetky zložky svojho 

realizačného tímu, aby v akustickej podobe sprístupnil poslucháčo-

vi umelecké dielo autora a urobil ho komunikatívnym pre rozhla-

sových poslucháčov (Mrlian, 1990, s. 278).     

     Hana Makovická zároveň poukazuje na »vizualitu« rozhlasovej 

hry, ktorá, ako by sa mohlo zdať, nie je v rozpore s rozhlasovou 

hrou, ktorá má prirodzene auditívny charakter. „Základom je, aby 

sa človek naučil vidieť ušami. Potom treba mať veľkú zásobu fantá-



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 6                   2020               

 

82 

 

zie, pretože z toho všetko ďalej vyplýva. Obyčajne už pri prvom 

čítaní mi začne pracovať fantázia a predstavujem si jednotlivé po-

stavy, ako ich obsadím, akú farbu hlasu by mali mať, človek si 

predstavuje, aj ako vyzerajú“ (Portréty RTVS, 2017).   

     Nielen pre Hanu Makovickú, ale pre všetkých tvorcov rozhlaso-

vých dramatických diel je herec základnou zložkou na vytvorenie 

tak podstaty dramatického textu, ako aj jeho formálnej podoby. 

Špecifiká rozhlasových dramatických žánrov a rozhlasové insce-

načné podmienky určujú príznačné vlastnosti rozhlasového herec-

tva, ktorými sú zvýšená hlasová náročnosť, ortoepická dokonalosť, 

schopnosť charakterizovať postavu výlučne rečou, intenzívna pred-

stavivosť, minimálna miera improvizovaného prejavu, primeranosť 

hlasu a reči možnostiam rozhlasových snímačov zvuku (Mrlian, 

1990, s. 274).  

     Okrem interpretačných schopností herca alebo jeho farby hlasu 

Hana Makovická považuje za dôležitú vlastnosť aj ľudský charak-

ter herca a jeho povahové vlastnosti. „Herci sú zvláštna kategória 

ľudí. Ako som sa časom naučila, na každého herca musí mať človek 

inú metódu. To je kus psychológie. Jeden potrebuje pochváliť, dru-

hý potrebuje triezvy pokyn, ďalší potrebuje mať pocit, že je nena-

hraditeľný. Jeden potrebuje veľa skúšať, druhý nepotrebuje skúšať. 

Každý je nejaký iný, a toto sa naučiť časom je neuveriteľná vec, 
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pretože potom sa s tými hercami dá viac pracovať“ (Portréty 

RTVS, 2017).  

     Značnú časť interpretačných schopností hercov, s ktorými Hana 

Makovická pracovala, necháva na ich vlastnom prístupe, no záro-

veň potvrdzuje, že v niektorých prípadoch „predhrávala“. „Nerada 

to priznávam, ale zvyčajne sa to stalo, keď sme mali veľa práce, 

keď sme sa ponáhľali a nemala som dostatočnú slovnú zásobu, aby 

som vysvetlila, o čo ide. Bolo to rýchlejšie, keď som im to predhra-

la. Ale dobrým hercom netreba nič predhrávať, stačí im dať jemný 

pokyn“ (Portréty RTVS, 2017).   

     Hana Makovická režírovala rôzne dramatické rozhlasové žánre, 

no podľa jej slov jej boli najbližšie rozhlasové hry. „Robili sme aj 

výborné pásma, poéziu, čítanie, ale rozhlasová hra je zbierka všet-

kých možností, ktoré človek je schopný vyprodukovať zo svojho 

mozgu. Najviac mi pomáhal Karol Horák, pretože on mal také neu-

veriteľné nápady a vôbec jeho videnie sveta a témy, ktoré si vybe-

ral, to bolo niečo neuveriteľné“ (Portréty RTVS, 2017).    

     Hana Makovická je režisérkou viacerých rozhlasových hudob-

ných relácií ocenených v celoslovenskej rozhlasovej žatve. V roku 

1984 získala na prehliadke rozhlasového humoru a satiry v Barde-

jove hlavnú cenu za réžiu humoristicko-satirického pásma M. Bed-

nára Studňa lásky. V roku 1985 hlavnú cenu na festivale pôvodnej 
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slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch za réžiu hry Ucho Karola 

Horáka (Mrlian, 1990, s. 25).      

     Tá vznikla ako úprava divadelnej hry Medzivojnový muž. Rok 

po uvedení hry v divadle Horák text upravil do rozhlasovej podoby 

pod názvom Ucho (realizácia bola v roku 1985). Hra nie je tema-

ticky ani motivicky výrazne rozšírená, Horák v nej však citlivo 

adaptoval mnohé miesta z hľadiska akustických výrazových mož-

ností, ktoré ponúka rozhlas (Inštitorisová, 2007, s. 33).   

     Tvorbu Karola Horáka analyzovala aj Marta Žilková, ktorá pri 

hre Ucho uvádza: Karol Horák do dôsledkov využíva rozhlasové 

výrazové prostriedky, dokonale pozná nosnosť slova a jeho závaž-

nú funkciu v rozhlasovej hre, preto jeho práce poskytovali veľké 

možnosti tvorivej réžii a hereckej invencii. U Horáka je každá veta 

prepracovanou významovou i výrazovou jednotkou. Niet tu nadby-

točných elementov, všetko má svoje miesto a svoju funkciu. (Žil-

ková, 1995, s. 101).      

     Takýto predpoklad obsiahnutý v dramatickej tvorbe Karola Ho-

ráka si všimla aj Hana Makovická pri réžii hry Ucho. „Jediná hra, 

do ktorej som naozaj vložila všetky svoje city, celý môj doterajší 

život, všetky moje nápady, ktoré doteraz okolo mňa preleteli, to 

bola hra Ucho Karola Horáka. A nakoniec to, že táto hra zvíťazila 

na festivale, to bola ukážka toho, čo urobí vložená energia do tex-

tu“ (Portréty RTVS, 2017).     
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     Inštitorisová ďalej podrobne charakterizuje prvky textu rozhla-

sovej hry Ucho a vymenúva podstatné vlastnosti s dôrazom na ná-

slednú rozhlasovú realizáciu analyzovanej predlohy: »Vizualita« 

založená na využití stereofonických možností posluchu; konkrétne 

zvuky reálneho prostredia a predmetov; slová s jednoznačným vý-

znamom spätým s vizuálnou predstavou; slovné metafory s výraz-

nou vizuálnou charakterizáciou; dynamické striedanie emocionálne 

či mentálne jednoznačných viet (irónia, šialenstvo, výčitky, agresia, 

panovačnosť, velikášstvo atď.); nepokoj vyrastajúci z agresívneho 

opisu matkinho domova; rytmus obrazu založený na kontraste vnú-

torných rozhovorov hlavnej postavy (Hlada – Ucho); tempo obrazu 

založené na striedaní reči a ireálnej skutočnosti (Inštitorisová, 

2007, s. 31).     

     To, že táto synergia bola významným momentom aj v histórii 

košického rozhlasového štúdia, nielen pre režisérku a autora, po-

tvrdzujú slová Vladimíra Draxlera. „Snahy režisérky boli koruno-

vané v roku 1982. Hlavnou cenou na Festivale pôvodnej rozhlaso-

vej hry v Piešťanoch a Košičania tak prelomili suverénne postave-

nie bratislavského rozhlasu“ (Rezník – Draxler, 1997 s. 30). 

     Na záver ešte dodajme, že Hana Makovická pôsobila v mladosti 

aj ako herečka. Ako členka rozhlasovej dramatickej družiny vytvo-

rila hlavné úlohy v hrách Kráľovnin náhrdelník, Život, Semiramis. 
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Účinkovala aj v televízii, najmä v detských kreslených rozpráv-

kach. (Mrlian, 1990, s. 25). 
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Directorial Work of Hana Makovická in Radio Studio  

in Košice 

Summary 

The paper focuses on the professional life of radio drama director 

Hana Makovická in radio studio in Košice. A great interest is paid 

to parents of Hana Makovická and their influence on her drama 

production, her first stereophonic radio play broadcasted from Ko-

šice and on her successful radio play awarded the main prize at the 

national competition of radio dramas in Piešťany in 1985. 
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Hrdinský nehrdina v rozprávkovej hre 

 Daniely Kapitáňovej1 

Patrícia Papcunová 

 

     Rozprávková hra napĺňa rozhlasový priestor fantastickosťou, 

absolútnou a nespochybniteľnou možnosťou existencie akýchkoľ-

vek nereálnych bytostí či vecí a rovnako nespornou možnosťou 

uskutočnenia sa všemožných javov, aké sú len autori hier schopní 

vytvoriť svojou fantáziou. V rozprávkovej hre sa vymyslené stáva 

reálnym. Imanentne je v nej prítomný morálny princíp, viac či me-

nej zjavná opozícia dobrého a zlého, vrcholiaca v uspokojivom, 

pozitívne ladenom zakončení. To všetko, využívajúc pútavú dialo-

gickú formu, schopnosti hercov precízne modulovať svoj hlas 

a možnosti zvukových prvkov vyjadriť zmysel či dotvoriť atmosfé-

ru, vytvára pútavý celok, ktorý poslucháčovi umožní naplno zapo-

jiť svoju obrazotvornosť a vžiť sa do deja. 

    Tkanivom rozprávkovej hry je samotná rozprávka. Vzniká trans-

pozíciou rozprávkových prvkov do podoby rozhlasovej hry, pričom 

tá nedáva rozprávkovému sujetu len akustický formálny tvar, ale 

prepožičiava mu aj svoje inscenačné postupy a vyjadrovacie pro-

                                                 
1 Príspevok je čiastkovým výstupom riešenia projektu KEGA 022UPJŠ-4/2017 

Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte. 
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striedky (Gladiš, 2015, s. 102). Rozprávka do tohto spojenia priná-

ša svoju fantastickosť, tematické i kompozičné prostriedky (Blech 

a kol., 1990, s. 270).  

 Uvádzajúc slová Markéty Andričíkovej (2013, s. 8), roz-

právka je „jedným z najstarších svedectiev ľudskej túžby rozpove-

dať príbeh o svete a zároveň je výrazom potreby dať tomu svetu 

harmonickú podobu“. Predstavuje fantáziou predĺženú realitu, ktorá 

presahuje všetko nám známe. Prináša novú, akúsi rozprávkovú sku-

točnosť, v ktorej doslova nič nie je nemožné. A práve existencia 

tejto magickej skutočnosti, so všetkými zázračnosťami, nadpriro-

dzenými javmi, hrdinami vykonávajúcimi dych vyrážajúce či-

ny, dramatickým a často napínavým dejom, spolu s jej pretavením 

do kompozične zovretej podoby, doslova zafarbenej štylistickými 

prostriedkami a výrazným jazykom, je podľa Zlatka Klátika (1975, 

s. 128) tým dôvodom, pre ktorý rozprávka očarúva detských prijí-

mateľov po celé stáročia. 

     Samotné znaky rozprávkového žánru pramenia zo špecifík tra-

dičnej, ľudovej rozprávky, ku ktorej jednoznačne patrí už spomína-

ná polarita dobrého a zlého, často manifestovaná prostredníctvom 

rozprávkových postáv. „Každá ľudová rozprávka, aj tá najprostej-

šia, skrýva v sebe potenciálny dramatický nerv, konflikt, ktorý tkvie 

v jej základnej ideovo-tematickej schéme: v boji dobra so zlom“ 

(Palkovič, 1986, s. 42). Tradičná rozprávka je pretkaná silným 
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etickým princípom, možno povedať až etickou vyrovnanosťou. 

Dobro vždy neoblomne stojí proti zlu, pravda proti klamstvu (Krč-

méry, 1976, s. 62 – 63). A vyvrcholenie rozprávky si nárokuje na 

šťastný koniec v zmysle odmeny pre hrdinku či hrdinu 

a potrestanie škodcu. 

     Autorská rozprávka si ctí tradíciu ľudovej rozprávky, vracajúc 

sa k jej princípom a viac či menej na ňu odkazujúc. Podľa Petra 

Milčáka (2006, s. 6) existujú dve možnosti, ako vzniká. Prvým je 

modifikovanie materiálu ľudovej rozprávky a zapojenie jej prvkov 

do „organizmu“ novovznikajúcej rozprávky. Druhým je zámerná 

snaha autora o odklon od tradičných prvkov a motívov. Vznik au-

torskej rozprávky však vždy prebieha na pozadí invariantných po-

žiadaviek rozprávkového žánru. 

     Vo všeobecnosti sa autorská rozprávka vyznačuje využívaním 

moderných postupov, nonsensu, paródie a humornosti, zapojením 

animálneho hrdinu, lyrizáciou či symbolickosťou (Klátik, 1975, s. 

133 – 162). Svoj výklad sveta zintímňuje a personalizuje. Zároveň 

sa snaží na príjemcu pôsobiť emocionálnym spôsobom (Rusňák, 

2008, s. 51).  

     Rozprávkové princípy a motívy sa v priestore rozhlasu pretavu-

jú do podoby rozprávkovej hry2. Môže mať pôvod v literárnej pred-

                                                 
2 S rozprávkovým podložím pracuje aj tzv. večerníčkový formát. Je to kratšie 

monologizované čítanie textu rozprávky, či už autorskej alebo ľudovej, spravidla 

v trvaní od 7 do 15 minút (Rusnák a kol., 2010, s. 263). 
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lohe, ktorej transformáciou do podoby rozprávkovej hry vzniká 

dramatizácia. Zdramatizované môžu byť rovnako ľudové, ako aj 

autorské rozprávky. Druhým postupom je adaptácia, čiže transfor-

mácia televízneho, divadelného či filmového diela do podoby roz-

právkovej hry. Tretím postupom je vznik pôvodných diel, ktoré sú 

napísané adresne pre rozhlas a predpokladá sa ich rozhlasová reali-

zácia a reprodukcia. 

     Aby sa v tom čert vyznal! je názov pôvodnej rozprávkovej hry 

Daniely Kapitáňovej, ktorú v roku 2017 realizoval Rozhlas 

a televízia Slovenska. Dramaturgicky sa na tejto hre podieľala Zu-

zana Kolmosová, réžie sa ujala Táňa Tadlánková. Autorom hudby 

je Marián Čekovský, ktorý sa zároveň predstavil v úlohe rozpráva-

ča, texty piesní skomponoval Tomáš Janovic.  

     Iniciačný moment rozprávkovej hry zavedie poslucháča do pro-

stredia pekla, konkrétne Najvyššej pekelnej pohoršovne, kde sa 

rozhoduje o osude podčerta Sulfurína. Hoci je dobrým študentom, 

praktické skúšky – presviedčanie ľudí, aby robili zlé veci – mu 

nevychádzajú.  

     Poslucháč je konfrontovaný s prostredím, ktoré podvedome 

vníma ako negatívne. V súlade s vertikálnym členením sveta sa 

dostávame do podzemnej sféry, ktorá je prirodzene spojená 

s tajomnom a zázračnosťou. Názov Pekelná pohoršovňa funguje 

ako opozitný výraz k nám známemu pojmu polepšovňa. Poslucháč 
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si teda jednoducho odvodí činnosť tejto organizácie ako protiklad-

nú, ako miesto, kde sa čerti učia vykonávať svoju úlohu robiť zlé 

veci.  

     Aj postava hlavného hrdinu, jej podstata, navádza k nega-

tívnemu chápaniu. Podčert Sulfuríno (podčert je vysvetlený v hre 

ako najnižšia pekelná hodnosť) nemá ľudský pôvod, ale nadpriro-

dzený, transcendentálny a zároveň disponuje schopnosťou uplatniť 

mágiu slova. Stanislav Rakús (in Milčák, 2006, s. 8) na pomenova-

nie tohto typu postavy zaviedol pojem zásvetná postava. 

V materiáli tradičných čarodejných rozprávok je čert reprezentan-

tom zla a vystupuje v pozícii protivníka. Jeho pôvod, resp. biolo-

gická podstata, je demonštrovaná nezameniteľným vonkajším zja-

vom, ktorý je akousi deformáciou personálneho tvaru (Milčák, 

2006, s. 62 – 63). V rozprávkovej hre samotný Sulfuríno opisuje 

svoj vzhľad ako zodpovedajúci všeobecne rozšírenej predstave 

o výzore čerta: „Ostávam tu, ako som, aj s rohami, chvostom 

a kopýtkom“ (13:11 – 13:15).  

     K negatívnemu vnímaniu hlavnej postavy zvádza aj jej pome-

novanie. Meno Sulfuríno odkazuje na latinský výraz sulfur. Pre 

detského poslucháča je toto spojenie explicitne vysvetlené 

v jednom z prehovorov: “... ani mne sa nežiada zarmútiť rod Sul-

furovcov, stvoriteľov síry, bez ktorej by sa naše krásne peklo neza-

obišlo“ (3:45 – 3:53). 
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     Postava Sulfurína je modelovaná ako nešikovník, ktorý síce 

vyniká v teoretických znalostiach, ale nedokáže ich uplatniť prak-

ticky. Jeho správanie vymykajúce sa z akéhosi modelového vzorca 

čerta sa v hre zo strany predstaviteľov pekelnej inštitúcie považuje 

za neprístojné a hodné trestu. Samotný Sulfuríno má v sebe istú 

etickú ambivalentnosť – hoci neoblomne trvá na tom, že chce vy-

konávať povinnosti čerta, zaužívaným normám nastavuje zrkadlo 

v podobe dôrazu na spravodlivosť trestu: „Určite by som dokázal 

získať všetky duše peklu, ak to budú naozaj bezcitní a hlúpi ľudia“ 

(5:46 – 5:55).  

     V priebehu deja pozorujeme premenu postavy, jej duševný vý-

voj. Z neskúseného a prostorekého mladého čerta sa stáva vyspelá 

bytosť, ktorá dokáže dosiahnuť svoje záujmy a postaviť sa za 

správnu vec. Ako impulz tejto premeny vnímame romantickú dejo-

vú líniu, ktorú sa tvorcovia hry rozhodli zaradiť prostredníctvom 

postavy človeka Máše. Sulfuríno je postavený pred morálny kon-

flikt presvedčiť Mášu, aby svoju dušu upísala peklu.  

     Striktná antinómia dobra a zla sa v rozprávkovej hre Aby sa 

v tom čert vyznal! na prvý pohľad  (resp. v našom prípade na prvé 

počutie) zdá oslabená. V pozícii rozprávkového hrdinu vystupuje 

postava, ktorú podvedome vnímame ako pochádzajúcu z negatívnej 

sféry. Táto postava zároveň predstavuje pozitívny element, a to 

svojou bezprostrednosťou a zmyslom pre spravodlivosť. Ukazuje, 
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že lesť, ktorú vnímame ako doménu „čertovského remesla“, možno 

využiť na zaslúžené potrestanie záškodníkov.  

     Svojou bezprostrednosťou je táto postava blízka detskému po-

slucháčovi. Podčert Sulfuríno v hre ukazuje to najlepšie zo seba, 

snahu o dodržiavanie ideálov spoločnosti, ale zároveň silu jednot-

livca držať sa svojich vnútorných noriem. Pre detského percipienta 

je signálom, že bez ohľadu na jeho pôvod alebo očakávania okolia 

môže konať dobro, ak sa tak sám rozhodne.   
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The Heroic Antihero in the Fairytale Radio Drama  

by Daniela Kapitáňová 

Summary 

The paper is focused on the role of the main character in the fairy-

tale radio drama Aby sa v tom čert vyznal! by Daniela Kapitáňová. 

The study includes the definition of fairytale and fairytale radio 

drama. It also deals with the motives of the act of heroism by the 

antiheroical character – the hell´s demon. 
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Koncept starostlivosti o seba v súvislosti s rizikovým 

správaním adolescentov 

Františka Petriková, Vladimír Lichner, Eva Žiaková 

 

Úvod 

     Rizikové správanie je fenomén súvisiaci s obdobím adolescen-

cie. Obdobie adolescencie môžeme považovať za veľmi citlivé 

na rozvoj správania, ktoré nejakým spôsobom porušuje spoločen-

ské normy, ohrozuje spoločnosť alebo psychické i fyzické zdravie 

dospievajúceho (Macek, 2003). Starostlivosť o seba je považovaná 

vo svojej podstate za faktor preventívny aj voči rizikovým preja-

vom správania. Starostlivosť o seba chápeme ako multidimenzio-

nálny koncept, ktorý tvorí nevyhnutnú súčasť každodenného života 

jedinca. K starostlivosti o seba radíme oblasti ako fyzické zdravie, 

psychické zdravie, emocionálnu a spirituálnu oblasť. Pri skúmaní 

vzájomných vzťahov medzi starostlivosťou o seba a rizikovým 

správaním je nevyhnutné podotknúť, že starostlivosť o seba má byť 

určitým prediktorom pri znižovaní alebo odstraňovaní rizikových 

prejavov správania.  

     Teoretickým cieľom príspevku je rozpracovať koncept starostli-

vosti o seba a koncept rizikového správania a následne ich prepoje-

nie. Ďalšia časť príspevku sa orientuje na návrh projektu v danej 
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problematike. Primárnym cieľom je pripraviť a následne overiť 

komplexnú metodiku na meranie úrovne starostlivosti o seba. Se-

kundárnym cieľom je zistiť vzťahy a rozdiely medzi skúmanými 

premennými, pričom starostlivosť o seba je determinantom ovplyv-

ňujúcim rizikové správanie. 

Koncept starostlivosti o seba  

     Starostlivosť o seba sa v odbornej literatúre chápe ako súbor 

aktivít, ktoré sa vykonávajú z vlastnej iniciatívy človeka a slúžia na 

reguláciu jedinca, jeho fungovania a rozvoja. Aktivity starostlivosti 

o seba slúžia jedincovi na podporu zdravého fungovania a udr-

žiavania si pohody (Lovaš a kol., 2014; Denyes – Orem – Bekel, 

2001; Godfrey et al., 2011). Koncept starostlivosti o seba je mul-

tidimenzionálnym a pozostáva zo psychického i fyzického zdravia, 

pričom sú vzájomne prepojené a vedú k zlepšeniu a naplneniu kva-

lity života u jedinca (Cameron – Leventhal, 2003). 

     Koncept sa spájal spočiatku s ošetrovateľstvom, zdravotníctvom 

a následne sa zameral na pomáhajúce profesie, študentov, dospe-

lých ľudí a na iné skupiny, ktoré sú predmetom záujmu sociálnej 

práce. Starostlivosť o seba v spomínaných kontextoch slúži ako istá 

forma prevencie a intervencie proti nežiaducim javom (Lovašová, 

2016; Lichner, 2018; Mesárošová, 2018; Vasková, 2015; Taylor – 

Renpenning, 2011; Orem, 2001). 
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     Komplexný koncept skúmania starostlivosti o seba u adoles-

centov nie je ucelený v našom ani v zahraničnom kontexte.  

     Faktory podieľajúce sa na starostlivosti o seba u adolescentov 

vychádzajú z faktorov starostlivosti o seba v pomáhajúcich profe-

siách. 1. Dobrá sociálna klíma a zvládanie nástrah vytváraných 

školským prostredím – činitele ovplyvňujúce sociálnu klímu sú 

komunikačné a vyučovacie postupy učiteľa, počet žiakov v triede, 

lokalizácia miesta žiaka v triede, uprednostňovanie niektorých žia-

kov, vzťah učiteľ a žiak (Koštrnová, 2014; Hanuliaková, 2010). 

Možnosťou, ako zlepšovať sociálnu klímu v školskom prostredí cez 

sféru sociálnej práce, by bolo zjednodušiť prístup žiaka k so-

ciálnemu pracovníkovi na škole, resp. možnosť využiť sociálnu 

pomoc a podporu u sociálneho pracovníka, nielen u školského psy-

chológa a sociálneho pedagóga. Ďalšou možnosťou je skupinová 

sociálna práca, pri ktorej môže sociálny pracovník, ale aj iný od-

borník (pedagóg, vychovávateľ) sledovať vzájomné vzťahy medzi 

žiakmi, ale aj negatívne prejavy správania. 2. Lepšie zvládanie 

školských povinností – sociálno-psychologický výcvik alebo peer-

-programy by boli vhodné možnosti na lepšie zvládanie povinností 

a problémov v škole. Išlo by o preventívne zamerané aktivity reali-

zované medzi vrstovníkmi na témy týkajúce sa školy, vzťahov 

a problémov v škole. 3. Fyzické zdravie – týka sa aktivít, ktoré cha-

rakterizuje adekvátne využívanie vlastnej energie a pohyb vlastné-
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ho tela (Richardsová et al., 2010). Starostlivosť o seba zahŕňa 

množstvo fyzických aktivít v rôznych oblastiach života. 4. Psychic-

ké zdravie – v rámci zlepšovania psychického zdravia je možné 

pôsobiť prostredníctvom pedagóga, vychovávateľa, ale aj sociálne-

ho pracovníka. Dôležité je, aby pozitívne pôsobili na osobnosť žia-

ka a žiak dostával dostatok pozitívnych podnetov do života na pod-

poru a rozvoj osobnosti. Z oblasti sociálnej práce sú vhodnými me-

tódami pre psychické zdravie sociálno-psychologické výcviky, pri 

ktorých je možné zamerať sa aj na duševnú pohodu jedinca pro-

stredníctvom rôznych relaxačných techník, podpory zdravého se-

bavedomia, ventilácie, vzájomných rozhovorov, sociálnej opory 

a pod. (Selko, 2009). Starostlivosť o seba v súvislosti s adoles-

centmi je možné vnímať ako techniku riešenia problémov, ktorých 

hlavným zameraním je individuálna starostlivosť s pomocou rodiny 

a blízkych (Moore – Beckwitt, 2004). V období adolescencie je 

akýmsi medzníkom, ktorý pripravuje adolescenta na určitú cestu 

slúžiacu na prispôsobenie života (Golchin et al., 2011; Kestler, 

2012). Pri starostlivosti o seba v období adolescencie je potrebné 

dbať na to, že v tomto období dospievajúci hľadá svoju identitu 

a objavuje sa tu tendencia k zmene, dochádza k preskúmavaniu 

nových možností (Baumgartner, 2007). 

     Pri realizácii aktivít starostlivosti o seba je nevyhnutné oriento-

vať sa na tri aspekty, pod ktoré môžeme zaradiť informácie, čas 
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a podporu. Prístup ku kvalitným informáciám, vymedzením určité-

ho časového rámca pre starostlivosť o seba samého a správna pod-

pora môžu viesť k výraznému skvalitneniu života daného jednot-

livca. Správna podpora prichádza zo strany sociálneho prostredia, 

a to od rodiny, priateľov či odborníkov v podobe pomoci a opory. 

Dôležitým aspektom je vyjadriť adolescentovi záujem o jeho prob-

lém a jeho osobu (Department of Health, 2005). 

Koncept rizikového správania sa 

     Rizikové správanie v období adolescencie sa neustále zvyšuje 

a ovplyvňuje celkový priebeh tohto obdobia. Do konceptu riziko-

vého správania zaraďujú autori šikanovanie, násilie, záškoláctvo, 

látkové a nelátkové závislosti, sexuálne rizikové správanie, delik-

venciu, týranie, zneužívanie, prejavy rasizmu, xenofóbie, intoleran-

cie (Miovský – Zapletalová, 2006; Čerešník, 2016; Kann et al., 

2014). 

     Samotný koncept rizikového správania môže nadobúdať veľmi 

špecifickú podobu. Je dôsledkom toho, že sa jedinec pohybuje mi-

mo očakávaných hraníc a pod rozmanitými vplyvmi sa vzdiali so-

ciálnym normatívom, začne sa správať neadekvátne svojmu veku, 

statusu, svojej role či situácii (Čerešník, 2019). Narastajúci trend 

rizikového správania bol vo zvýšenej miere identifikovaný 

u adolescentov ako u rizikovej skupiny vlastnej sociálnej práci (Če-
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rešník, 2014; Kováčová, 2008; Orosová – Gajdošová, 2012; Lich-

ner – Šlosár, 2017; Dolejš – Skopal, 2018). 

     Vznik rizikového správania v období adolescencie je ovplyvňo-

vaný nielen nedostatkom starostlivosti o seba vo všetkých jej fakto-

roch, ale aj antisociálnym správaním adolescentov, vplyvom návy-

kových látok, poruchami správania, sexuálne rizikovým správaním, 

poruchami návykov a impulzov, abúzom látok, ktoré nevyvolávajú 

závislosť (Kazdin, 2000; Labáth, 2000; Macek, 2003; Čerešník – 

Gatial, 2014). 

     Protektívne a rizikové faktory sa podieľajú  na rozvoji, intenzite 

a vzniku rizikových prejavov správania. Rizikové faktory majú 

charakter spúšťačov a pramenia z vnútorného alebo vonkajšieho 

prostredia. Protektívne faktory môžu mať podobu vnútornej kontro-

ly, prejavujúcej sa prostredníctvom pozitívnej orientácie na zdra-

vie. Nižšie uvedené faktory vychádzajú z teórie Jessora (1991), 

v ktorej operuje s pojmom syndróm rizikového správania v dos-

pievaní.   

Tabuľka 1 Rizikové a protektívne faktory 

RIZIKOVÉ FAKTORY PROTEKTÍVNE FAKTORY 

Individuálne Individuálne 

Poruchy správania Sociálne spôsobilosti 

Nízka sebadôvera a sebaúcta Schopnosť sebakontroly 

Zlý školský prospech Pozitívna orientácia na školu a zdravie 

Priatelia s problémovým správaním Pozitívna skupina vrstovníkov 
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Školský self-concept Školský self-concept 

Rodinné Rodinné  

Dysfunkčná rodina Dobré vzťahy 

Dlhodobé konflikty Otvorená komunikácia 

Strata v rodine Súlad v hodnotách 

Rozpory medzi hodnotami Neautoritatívna podpora 

Spoločenské Spoločenské 

Negatívne vzory Kvalitné školy 

Chudoba a nezamestnanosť Záujem o mládež 

Príležitosť k nelegálnym činnostiam Silná sociálna kontrola 

Glorifikácia rizikového správania Sankcie za priestupky 

Zdroj: Hamanová – Csémy, 2014, úprava: autori 

Zaujímavým faktorom, ktorý pôsobí aj ako rizikový, ale aj pre-

ventívny, je školský self-koncept. Samotný self-koncept je pre-

menná súvisiaca so sebaponímaním, ide o hodnotiace súdy, ktoré 

adolescent sám o sebe má. Škola hrá významnú rolu v správaní 

a konaní jedinca, a preto môže spomínaný self-koncept pôsobiť na 

jednej strane rizikovo a na strane druhej protektívne. Pod vplyvom 

interakcií s okolím sa v priebehu života mení, stáva sa abstraktnej-

ším, diferencovanejším a organizovanejším, väčšmi závislým od 

vnímania zo strany druhých ľudí. V rámci skúmania školského 

self-konceptu sú interpersonálne vzťahy v stredoškolských triedach 

v porovnaní s predchádzajúcim obdobím silnejšie, trieda ako sku-

pina má pevnejší systém pozícií a hodnôt, dáva príležitosť na názo-
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rovú konfrontáciu, na prejavy a ujasňovanie vlastných postojov 

v interakcii s rovesníkmi (Čapek, 2010; Širůček – Širůčková, 

2012). Na základe uvedeného bude školský self-koncept jednou 

z korelujúcich premenných, ktorú budeme využívať v našom vý-

skume.  

Koncept starostlivosti o seba v kontexte rizikového správania  

     Vzťah medzi starostlivosťou o seba a rizikovým správaním vy-

plýva z faktu, že ak je starostlivosť o seba na nízkej či žiadnej 

úrovni, môže to predikovať vznik a rozvoj negatívnych prejavov 

správania a konania jedinca. Na základe uvedeného je preto dôleži-

té venovať sa prepojeniu aj v tejto cieľovej skupine (Shannon et. 

al., 2014; Newell – Nelson-Gardell, 2014). 

Na základe štúdií slovenskej i zahraničnej literatúry konštatuje-

me, že prepojenie v tomto kontexte zatiaľ skúmané nebolo. Staros-

tlivosť o seba je konceptom, ktorý sa spočiatku skúmal v súvislosti 

so zdravím a ošetrovateľstvom, následne sa spájal  s pomáhajúcimi 

profesiami, dospelými ľuďmi, študentmi sociálnej práce a inými 

skupinami. Ďalším skúmaním sa spájala so záťažovými situáciami 

v práci pomáhajúceho profesionála (Lovašová, 2016; Lichner, 

2018; Mesárošová, 2018; Vasková, 2015; Taylor – Renpenning, 

2011; Orem, 2001). 
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Návrh projektu výskumu 

Primárnym empirickým cieľom predkladaného projektu výsku-

mu je pripraviť a následne overiť komplexnú metodiku zameranú 

na meranie úrovne starostlivosti o seba v súvislosti s rizikovým 

správaním adolescentov. Návrh projektu môže byť dostatočným 

základom na prípravu preventívnych a intervenčných techník pri 

práci s adolescentmi a rizikovou mládežou všeobecne.  

     Téma merania úrovne starostlivosti o seba bola doposiaľ preu-

kázaná ako určitá metóda prevencie pred negatívnymi javmi 

z prostredia. Na základe týchto zistení je naším záujmom venovať 

sa práve adolescentom ako rizikovej skupine sociálnej práce, pri-

čom samotnú starostlivosť o seba je potrebné rozvíjať a dbať na jej 

zvyšovanie u adolescentov, ale aj iných jedincov.  

Ciele výskumu 

     Primárnym cieľom výskumu je pripraviť a následne overiť me-

todiku zameranú na meranie úrovne starostlivosti o seba v cieľovej 

skupine adolescentov. Pri príprave a overovaní metodiky sa vyža-

duje teoretická analýza konceptu starostlivosti o seba u adoles-

centov. Komplexná metodika na meranie starostlivosti o seba 

u adolescentov neexistuje, a preto je potrebné vychádzať aj zo sú-

visiacich premenných skúmanej problematiky, a to rizikového 

správania, školského self-konceptu, ale aj z dotazníka starostlivosti 

o seba, ktorý je zameraný na pomáhajúce profesie. Uvedené meto-
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diky budú nápomocné pri validizácii konečného produktu – dotaz-

níka zameraného na meranie úrovne starostlivosti o seba u ado-

lescentov. 

     Sekundárnym cieľom predkladaného projektu je zisťovať úro-

veň starostlivosti o seba v našej výskumnej vzorke prostredníctvom 

pripravovanej metodiky. Pri zisťovaní úrovne starostlivosti o seba 

sa zameriame na rozdiely a súvislosti v skúmanej problematike 

medzi adolescentmi zo stredných škôl v Košickom a Prešovskom 

samosprávnom kraji. 

Hlavné hypotézy výskumu 

     V rámci hypotéz predpokladáme, že existuje vzťah medzi sta-

rostlivosťou o seba a rizikovým správaním adolescentov. Ďalším 

predpokladom je, že v našej výskumnej vzorke budú rozdiely 

v starostlivosti o seba u adolescentov so zreteľom na výkon aktivít 

starostlivosti o seba. 

Predpokladaná výskumná vzorka 

     Výskumnú vzorku budú tvoriť študenti stredných škôl na vý-

chodnom Slovensku vo vekovom rozpätí od 15 do 19 rokov. Na 

základe metodologických poznatkov, veľkosti cieľovej populácie 

a 5 % hladiny významnosti z celkového počtu študentov v danom 

veku na danom území bude našu vzorku tvoriť 400 študentov. Pod-
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ľa typu navštevovanej školy pôjde o gymnáziá a stredné odborné 

školy v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. 

Charakteristika navrhovaných metód a metodík 

     Metódy a metodiky zamerané na starostlivosť o seba u ado-

lescentov doposiaľ v našich ani v zahraničných podmienkach nee-

xistujú, a preto sa vyžaduje celková príprava a validizácia metodi-

ky. Z tohto hľadiska nie je možné uviesť konkrétnu metodiku sta-

rostlivosti o seba u adolescentov.  

     V rámci korelujúcich premenných sa autori zamerajú na batérie 

dotazníkov súvisiacich s rizikovým správaním a rovnako aj na do-

tazníky týkajúce sa školského self-konceptu, ktorý je dôležitým 

determinantom pri starostlivosti o seba.  

 VRSA – Dotazník zameraný na výskyt rizikového správania 

adolescentov. Autorom dotazníka je Čerešník (2013). Ide 

o slovenskú modifikáciu českého dotazníka VRCHA (Dolejš – 

Skopal, 2013). Reliabilita pôvodného dotazníka dosahovala hodno-

tu α = 0,55 – 0,83.  

SAHA – Dotazník, ktorý sa zaoberá rizikovými a protektívnymi 

faktormi sociálneho a zdravotného vývinu školskej mládeže (Blat-

ný – Hrdlička – Květon – Vobořil – Jelínek, 2004). Prvý okruh je 

zameraný na zdroj rizík a protektívne faktory a druhý okruh na 

dôsledky správania a duševné zdravie (Blatný a kol., 2004). Dotaz-

ník sleduje rizikové správanie (antisociálne správanie, užívanie 
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návykových látok, sexuálne rizikové správanie), ale aj psychoso-

ciálne faktory (rodinné zázemie, školské prostredie, šikanovanie, 

kvalita prostredia). Reliabilita pôvodného dotazníka bola α = 0,65 – 

0,82. 

     Academic Self-Concept Questionnaire – Dotazník  zameraný na 

školský self-koncept. Ide o dvojzložkovú koncepciu self-konceptu. 

Jedna z koncepcií je zameraná na školskú dôveru a druhá na škol-

ské úsilie. Reliabilita pôvodného dotazníka bola α = 0,70 – 0,79 

(Liu – Wang, 2005). 

     Zo štatistických metód budeme využívať štandardné štatistické 

analýzy na identifikáciu psychometrických vlastností metodiky.  

     V prvej fáze ešte pred vytvorením batérie dotazníka zameraného 

na meranie úrovne starostlivosti o seba u adolescentov budeme 

využívať metódy kvalitatívnej analýzy v podobe rozhovoru. 

V druhej fáze využijeme metódy kvantitatívnej štatistiky v podobe 

batérie otázok dotazníka starostlivosti o seba a dotazníkov zamera-

ných na rizikové správanie. Na základe výsledkov vychádzajúcich 

z normality distribúcie budeme využívať parametrické alebo nepa-

rametrické testy merania.  

     Zo štatistických analýz budeme využívať korelačné a kauzálno- 

-komparatívne výskumné merania, na základe ktorých budeme zis-

ťovať súvislosti aj rozdiely v predkladanej problematike starostli-

vosti o seba u adolescentov.  
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Diskusia 

     Podnetným výsledkom tohto projektu by bolo rozšírenie pred-

kladanej problematiky, ale aj prínos do oblasti sociálnej práce 

v podobe získania nových informácií, vedomostí a podkladov 

k meraniu starostlivosti o seba u adolescentov. Podieľanie sa so-

ciálnej práce na predkladanej problematike by súviselo s vy-

tvorením programov starostlivosti o seba u adolescentov, pričom 

programy by boli intervenčného a preventívneho charakteru.  

     McCaleb a Edgil (1994) realizovali výskum zameraný na aktivi-

ty self-konceptu a starostlivosti o seba vedúce k zdraviu adolescen-

tov. Účelom tejto deskriptívnej štúdie bolo zistiť, aké aktivity sta-

rostlivosti o seba sú prítomné u adolescentov, a zistiť akýkoľvek 

vzťah medzi aktivitami starostlivosti o seba, self-konceptom a vy-

branými faktormi. Hlavnou metodikou bol Oremovej model staros-

tlivosti o seba a vývinová teória (Orem, 1973). Zistenia z tohto 

skúmania preukázali zhodu medzi self-konceptom a starostlivosťou 

o seba. 

     Čerešník v roku 2014 realizoval výskum zameraný na školský 

self-koncept v spojení s rizikovým správaním adolescentov. Metó-

dy, ktoré využil v tejto štúdii, boli Self-concept of School Effecti-

veness Questionnaire (Matějček – Vágnerová, 1992). Druhá me-

tóda bola Prevalence of Adolescents Risk Behavior (Skopal – Do-

lejš, 2013). Štatistická analýza rozdielov preukázala vyššiu prítom-
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nosť rizikového správania u adolescentov s nízkym školským self-

-konceptom na rozdiel od adolescentov s vysokým self-konceptom, 

čo nám potvrdzuje, že čím je self-koncept vyšší, tým je nižšia prí-

tomnosť rizikového správania. 

Záver 

     V závere príspevku je dôležité podotknúť, že vytvorenie meto-

diky zameranej na meranie úrovne starostlivosti o seba sa javí ako 

jedna z účinných preventívnych možností podieľania sa na predik-

cii rizikových prejavov správania adolescentov.  

     Koncept vykonávania aktivít starostlivosti o seba v živote jedin-

ca je imanentnou zložkou celkovej starostlivosti o seba, ktorá sa 

môže chápať ako prvok prevencie pred negatívnymi sociálno-

-patologickými prejavmi správania, ktoré vývinové obdobie ado-

lescencie prináša. 

     Ciele dosiahnuté v rámci predloženej problematiky môžu byť 

vhodným východiskom na tvorbu programov zameraných na zvy-

šovanie úrovne aktivít patriacich do sféry starostlivosti o seba. Po-

vedomie o samotných aktivitách starostlivosti o seba je vhodné 

rozširovať najmä prostredníctvom vzdelávacích, ale i sociálno-

-psychologických aktivít v rámci štúdia na základných i stredných 

školách. Medzi programy a aktivity sa môžu radiť aj peer-

-programy pre adolescentov, preventívne alebo aj intervenčné pro-
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gramy, výcviky sociálno-psychologických spôsobilostí s dôrazom 

na aktivity starostlivosti o seba. 
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The Concept of Self-care in Relation to the Risk Behavior of 

Adolescents 

Summary 

The present paper focuses on the sphere of self-care as a key de-

terminant of reducing or eliminating negative and risk behavior in 

adolescents. The first part is devoted to the theoretical concepts of 

self-care and the concept of risk behavior of adolescents. In the 

second part of the paper, the authors present a proposal for a rese-

arch project aimed at creating a new comprehensive methodology 
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aimed at measuring the level of self-care and subsequently verify-

ing it on a sample of adolescents. Assumption for the new metho-

dology is that self-care is a factor in reducing the risk behavior of 

adolescents, and there is a need to deal with measuring its level in 

our sample. 
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Prežívanie osamelosti v kontexte rizikového  

využívania internetu u adolescentov 

Andrea Vašková, Soňa Lovašová 

 

Úvod 

     Pokiaľ je naším cieľom v súvislosti s kreovaním a aplikáciou 

teórií sociálnej práce porozumieť nielen sebe samým, ale aj svetu 

okolo nás, potom je potrebné predkladať objektívne poznatky a tie 

sumarizovať, čo je napokon hlavnou úlohou teórie v sociálnej prá-

ci. Vedecké poznanie sa v súčasnosti stretáva s často skloňovaným 

problémom objektivity a subjektivity poznania. Subjektivita sa-

motného prežívania a života ako takého je vo vedeckom ponímaní 

predmetom identifikácie širokého spektra pohľadov (Levická, 

2016). Negatívnou konotáciou pojmu subjektivita spolu s pojmom 

individualizácia možno rozumieť vyňatie či uvoľnenie človeka 

z väzieb jeho prirodzeného sveta, čo môže viesť k osamelosti. Vy-

chádza sa z toho, že individualizácia v modernom svete síce môže 

predstavovať objavovanie a rozširovanie osobnej slobody či prehĺ-

benie subjektívnej kultúry, na druhej strane však môže viesť 

k osamelosti (Šlosiar – Palenčár, 2014). „Naša západná industria-

lizovaná spoločnosť oslavuje individualizmus a nezávislosť 

a podporuje rozvoj ducha každého človeka“ (Žiaková, 2008, s. 9). 



 

 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

                            DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 6                   2020               

 

122 

 

Žijeme v ére „selfies“, keď fotografovanie a dokumentovanie seba 

samých sa stáva akýmsi spôsobom získavania obdivu. Moderná 

doba, ktorá individualizmus zdôrazňuje viac, než si uvedomujeme, 

prispieva k pocitom osamelosti, pričom vek či charakter jedinca 

v tomto kontexte nehrá takmer žiadnu rolu (The Beastess, 2016). 

Za východisko či akýsi modelový návod k riešeniu mnohých so-

ciálnych problémov, ako je napríklad aj problém osamelosti, je 

možné považovať sociálne teórie, metódy či prístupy. Porozumenie 

sociálnym teóriám, metódam a prístupom a ich adekvátne využitie 

v praxi pomáha sociálnym pracovníkom a sociálnym pracovníčkam 

efektívne a profesionálne reagovať na rôzne sociálne otázky 

(Bartková, 2016, in: Balogová, 2016). 

Rizikové využívanie internetu 

     Internet zmenil spôsob, akým jednotlivci zaobchádzajú 

s informáciami. Intenzita využívania internetu stále rastie. Goulart 

a Kafure (2019) skúmali, ako dospievajúci vyhľadávajú, využívajú 

a zdieľajú informácie na internete a aké vonkajšie faktory ovplyv-

ňujú ich voľby. Rovnako sa zamerali na skúmanie toho, ako spo-

ločnosť vníma dospievanie. Metodickými postupmi založenými na 

diskurze kolektívneho subjektu a komparatívnej štúdii zistili, že 

adolescenti trávia na internete značný čas a sú do veľkej miery 

ovplyvnení prostredím, v ktorom žijú, najmä ich priateľmi. Pokiaľ 

ide o vnímanie adolescentov, dospelí predstavovali prevažne nega-
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tívne vnímanie správania niektorých adolescentov. Dospelo sa 

k záveru, že internet ponúka adolescentom množstvo možností in-

terakcie a prístupu k informáciám, no zároveň ich vystavuje rôz-

nym rizikám. Podľa Hwiesea (2010) sa vplyv internetu často chápe 

ako pozitívny, ale negatívne vlastnosti tohto fenoménu do veľkej 

miery prevyšujú. V prípade adolescentov, ktorých hodnoty sú ešte 

v procese tvorby, sa vedľajšie účinky internetu stávajú vážnejšími. 

Adolescenti sú príliš ponorení do virtuálneho sveta a strácajú seba-

ovládanie a kontrolu, čo má za následok komplikácie od fyzických 

príznakov až po ťažkosti v domácom a školskom živote a problémy 

s duševným zdravím. V adolescencii sa utvára identita a problém 

závislosti od internetu sa stáva hrozbou pre zdravý vývin adoles-

centov. Šlosár a kol. (2017, s. 111) poznamenávajú, že „virtuálne 

prostredie je nespochybniteľnou súčasťou ekosystému“. Keďže 

ekologický systém má vplyv tak na normálny vývoj organizmov, 

ako aj priamy vplyv na abnormálne správanie organizmov, z hľa-

diska ekosystému sa posudzuje ako užitočný spôsob určovania 

ovplyvňujúcich faktorov závislosti od internetu (Hwieseo, 2010). 

     Madro a kol. (2015) svojím výskumom zistili, že jedným 

z najdôležitejších elementov virtuálneho prostredia sú z pohľadu 

adolescenta sociálne siete. Príležitosť spojiť sa so svojimi priateľmi 

online vnímajú na jednej strane ako vhodný spôsob kontaktu, no na 

druhej strane si stále viac uvedomujú neustále sa zvyšujúci problém 
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v komunikácii tvárou v tvár. Napriek prevažne pozitívnemu poní-

maniu tohto fenoménu si adolescenti uvedomujú aj negatívne 

stránky. Autori predstavujú schému brainstormingu, ktorá ukazuje 

najčastejšie asociácie spojené s virtuálnou generáciou. 

 

Obrázok 1. Najčastejšie negatívne javy spojené s virtuálnym prostredím 

(Madro a kol., 2015). 

     Pokiaľ ide o problém správania adolescentov v kontexte virtuál-

neho sveta, je možné hovoriť napríklad o závislosti od internetu. Tu 

je potrebné uvažovať v kontexte celého životného prostredia 

s ohľadom na štrukturálne pozadie, ako je škola, sociálne prostre-

die, a nie zameranie sa len na osobné charakteristiky a faktory do-

máceho prostredia. Štúdie o závislosti od internetu sa však väčši-

nou uskutočňujú na roztrieštenej úrovni a neexistuje dostatočné 

integrované štúdium. Na druhej strane ekologický pohľad na vply-
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vy závislosti od internetu naznačuje niekoľko perspektív. Ekolo-

gické hľadisko vysvetľuje interakciu medzi ľuďmi ako aktívnymi 

a dynamickými entitami a životným prostredím, ktoré zahŕňa nie-

len priľahlé prostredie, ale aj širší kontext (Hwieseo, 2010). Šlosár 

a kol. (2017) tvrdia, že virtuálne prostredie je nespochybniteľnou 

zložkou ekosystému. Z pohľadu ekologických perspektív – ako 

teoretického smeru vychádzajúceho z teórie systémov – sú virtuál-

ne siete miestom, ktoré je možné považovať za špecifický druh 

habitatu, založenom na virtuálnom komunikačnom kanáli. Status, 

ktorý si užívateľ internetovej sociálnej siete vytvorí, je potom mož-

né označiť pojmom nika. Podobnosť statusu, priestorová blízkosť 

a spoločné záujmy patria medzi základné predpoklady udržiavania 

priateľstiev. Neprijatie rovesníkmi je často prediktorom problema-

tického správania v období adolescencie a dospelosti (Fontana, 

2010). Prechod z detstva do adolescencie je ovplyvnený výraznými 

zmenami na emocionálnej a kognitívnej úrovni. Utváranie identity 

v interakcii so sebou a životným prostredím je jednou z „klasic-

kých“ vývinových úloh v tomto období (Holtz – Appel, 2011). 

     Prechod z detstva do obdobia dospievania je kritický. Adoles-

cent prechádza mnohými zmenami, či už ide o biologické, psychic-

ké alebo sociálne zmeny. V tomto zložitom období môže dochá-

dzať k tomu, že sa adolescent bude cítiť nepochopený svojím oko-

lím či blízkym okruhom ľudí. A tak hľadá náhradné zdroje, medzi 
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ktoré patrí aj internet, kde adolescent nadobúda pocit, že tam budú 

jeho potreby dostatočne saturované. Často sa stáva, že toto virtuál-

ne prostredie sa preňho stane jediným miestom, kde sa bude cítiť 

bezpečne a pochopený. Iné miesta, iné aktivity potom už nemá ten-

denciu vyhľadávať (príklad: závislosť od internetu). Jeho okolie si 

začne tieto zmeny všímať a bude pociťovať potrebu intervencie. 

Zmena prostredia, odchod do nového prostredia, ukážka toho, že 

pre adolescenta existujú aj iné alternatívy riešenia jeho problému, 

je predmetom ekologického uvažovania. 

Špecifiká osamelosti u adolescentov 

     Podľa Floydovej (2002) neexistuje jednotná definícia osamelos-

ti. Autorka definuje osamelosť ako nepríjemný subjektívny zážitok 

vyplývajúci z deficitu sociálnych a emocionálnych vzťahov. 

Z psychologického hľadiska Žiaková (2008) delí osamelosť na 

kognitívnu, ktorá nastáva vtedy, keď nemáme nikoho, s kým by 

sme mohli viesť rozhovory o práci, tvorbe, s kým by sme si rozu-

meli v odbornej či filozofickej oblasti. Pre behaviorálnu osamelosť 

je typická absencia blízkych osôb, s ktorými by sme mohli tráviť 

svoj voľný čas či zdieľať príjemné pocity z preferovaných aktivít, 

o ktoré vplyvom absencie týchto osôb postupne strácame záujem. 

Posledným typom je emocionálna osamelosť a vyznačuje sa vyso-

kou citovou depriváciou v dôsledku neuspokojenia potreby lásky. 

Považuje sa za najhorší typ osamelosti aj z hľadiska dôsledkov 
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vyplývajúcich z prežívania tejto osamelosti. „Konzumná spoloč-

nosť podporuje individualizmus a ten má za následok zväčša emo-

cionálnu osamelosť“ (Gurgová, 2013, s. 1). Krchnák (2014) ponú-

ka filozofický náhľad. Domnieva sa, že s osamelosťou sa rodíme. 

Toto „prvotné“ prežívanie osamelosti sa nás časom môže zmocňo-

vať podobne, ako je to s utrpením. Autor považuje osamelosť za 

stav, ktorý nastáva v momente, keď osamieme. Osamením rozumie 

stratu niekoho alebo niečoho, k čomu bol daný jedinec bytostne 

pripútaný a čo dávalo jeho životu zmysel. Weiss (in: Výrost –

Slaměník, 2001) rozlišuje dva druhy osamelosti. Prvým je emocio-

nálna osamelosť, ktorá je zapríčinená absenciou blízkeho, dôverné-

ho vzťahu s jednou konkrétnou osobou. Druhým je sociálna osame-

losť, ktorá je výsledkom chýbania priateľov a známych alebo ne-

dostatkom takých sociálnych väzieb, v ktorých daný jedinec má 

možnosť zdieľať spoločné aktivity a záujmy. 

     V Eysenckovom trojfaktorovom modeli osobnosti faktorovou 

analýzou identifikoval faktor hanblivosti, pričom tento faktor je 

možné lokalizovať niekde medzi extraverziou a neuroticizmom 

v osobnosti v detstve a adolescencii, no rovnako aj v dospelosti 

(Gurgová, 2013). Ostýchavosť nie je jediným faktorom, ktorý 

možno v týchto zložitých vývinových obdobiach pozorovať, aj keď 

môže byť príčinou mnohých problémov v komunikácii, a tak pôso-

biť ako prediktor rizikového využívania internetu alebo osamelosti. 
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Osamelosť môže podľa Morahan-Martinovej a Schumacherovej 

(2003) vyvolávať u jedinca tendenciu vyhľadávať externé zdroje, 

ktoré túto osamelosť do istej miery eliminujú. Takýmto zdrojom je 

internet, na ktorý sa ľudia, ktorí sú osamelí, obracajú v nádeji, že 

tam nájdu spoločnosť a podporu, ktorá im v reálnom živote chýba. 

Tylová, Kuželová a Ptáček (2014) uvádzajú, že osamelosť je rizi-

kovým faktorom pre vznik somatických a duševných porúch. Vy-

soko vplýva na kvalitu spánku, správne fungovanie pamäti 

a narušuje kognitívne funkcie. U detí môže byť nedostatok sociál-

neho kontaktu prediktorom neskoršej depresie, antisociálneho 

správania, sebapoškodzovania či suicidálneho správania. 

Ekologické teórie 

     Uplatňovanie ekológie na ľudí v prostredí sociálnej práce zahŕňa 

zachovávanie perspektívy, ktorá spája ľudí s ich fyzickým, sociál-

nym a kultúrnym prostredím. Fyzické prostredie zahŕňa prírodný 

svet, ako aj stavaný svet, ako napríklad budovy a stavby navrhnuté 

a vyrobené človekom. Sociálne prostredie zahŕňa interakcie s pria-

teľmi a rodinou, sociálnymi sieťami a komunitnými sieťami, ako sú 

kolegovia, rôzne členstvá alebo zapojenia sa do organizácií, komu-

nít. V neposlednom rade sem patria spoločenské štruktúry, ktoré 

formujú spôsob, akým životné prostredie funguje, napríklad právne 

a hospodárske štruktúry. Kultúrny aspekt životného prostredia za-

hŕňa tie hodnoty, normy, presvedčenie a jazyk, ktoré formujú názo-
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ry, perspektívy a očakávania jednotlivca. Ekologická perspektíva 

by mala odrážať vzťah medzi jednotlivcom, rodinou, skupinou 

a/alebo komunitou a fyzickým, sociálnym a kultúrnym prostredím 

(Gitterman, 2009 in: Teater, 2014). Ekologické myslenie skúma 

výmeny medzi A a B. A nejakým spôsobom koná a to vedie ku 

zmene v B, načo zmena v B vyvoláva zmenu v A, čo opäť vyvoláva 

ďalšiu zmenu v B a následne ďalšie zmeny v A a tak ďalej. Ekolo-

gické myslenie sa zaoberá predovšetkým dôsledkami výmen medzi 

A a B a tým, ako pomôcť modifikovať maladaptívne výmeny. Me-

nej sa zaoberá príčinami (Navrátil, 2001). 

     Aplikovaním tohto ekologického zmýšľania na fenomény dneš-

nej doby a s ňou spojený rýchly technologický rozmach môžeme 

hovoriť o maladaptívnych výmenách ako o nezdravo koncipova-

nom komunikačnom kanáli medzi adolescentami v rámci virtuálnej 

komunity. Rizík, ktoré z virtuálnej komunikácie vyplývajú, je 

mnoho. Príkladom sú sociálne siete, ktoré v dôsledku nesprávneho 

používania môžu viesť k vážnym dôsledkom. Adolescent si často 

tieto riziká neuvedomuje, bagatelizuje ich. 

     Odôvodnením výberu obdobia adolescencie sme sa venovali 

v predchádzajúcich príspevkoch, kde bližšie špecifikujeme toto 

vývinové obdobie, ako aj samotné delenie adolescencie (Vašková –

Lichner, 2018; Vašková – Lovašová, 2019a; Vašková – Lovašová, 

2019b). 
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     Jednou z možností, ako aplikovať ekologické teórie na obdobie 

adolescencie v tejto problematike, je Life model v sociálnej práci. 

Life model sociálnej práce skoncipovala dvojica autorov Germa-

inom a Gittermanom a značne sa odlišuje od prístupov založených 

na klinických procesoch. Orientuje sa na: 

 silné stránky ľudí a ich vrodenú túžbu po zdraví, trvalom 

raste a uvoľnení potenciálu, 

 modifikáciu prostredia s ohľadom na potreby ľudí, 

 zlepšovanie vzťahu človek – prostredie (Navrátil, 2001). 

     Life model aj perspektíva ekosystémov zdôrazňujú myslenie 

človeka a životného prostredia. Predpokladá sa, že problémy 

v týchto vzťahoch možno vyriešiť individualizáciou podľa zákonov 

teórie systémov. Life model chápe, že životné prostredie obsahuje 

fyzické a sociálne prostredie, ktoré vzájomne spolupôsobia. 

V tomto modeli Germain a Gitterman inštruujú sociálneho pracov-

níka, aby simultánne vyhodnotil problémy klienta na troch úrov-

niach. 

1. Pracovník musí určiť životné, prechodné problémy 

a potreby klienta. 

2. Hodnotia sa interpersonálne vzťahy klienta. 

3. Identifikujú sa environmentálne problémy a potreby. 

     Cieľom tejto viacúrovňovej analýzy problémov je nájsť spôso-

by, ako zvýšiť adaptačné kapacity osoby (Matthies, 2001). Pod 
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adaptáciou sa v ekologicky orientovanej sociálnej práci rozumie 

aktivita, ktorá smeruje k zmene prostredia, a to vrátane jeho záme-

ny, teda odchodu do nového prostredia, k zmene klienta či klienta 

a jeho prostredia súčasne (Levická et al., 2012). Virtuálne prostre-

die možno považovať za samostatnú virtuálnu súčasť ekosystému. 

Je preto dôležité zaoberať sa aj možnosťami transakcií medzi reál-

nym a virtuálnym prostredím. Sociálna práca sa má z preventívnej 

perspektívy zamerať aj na virtuálne prostredie, a tak zabrániť ne-

bezpečným možnostiam prenosu z virtuálneho prostredia, ktoré 

často súvisí s členstvom v rôznych patologických skupinách (Šlosár 

et al., 2017). 

Záver 

     Adolescencia je jedno z najkritickejších období vo vývine jed-

notlivca. Analýzou viacerých javov spojených s týmto obdobím 

zisťujeme, že toto obdobie si vyžaduje, aby sa k nemu pristupovalo 

interdisciplinárne, s ohľadom na všetky jeho špecifiká. Túto inter-

disciplinaritu nám ponúkajú práve teórie sociálnej práce, ktoré na 

problémy klienta nazerajú komplexne. Aplikáciou ekologických 

teórií na problematiku osamelosti a využívania internetu chceme 

dosiahnuť lepšie pochopenie vývinového obdobia adolescencie, 

najmä pokiaľ ide o prostredie a jeho vplyv na život adolescenta. 
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Loneliness in the Context of Risky Use of the Internet by 

Adolescents 

Summary 

The aim of the paper was to explain the issue of loneliness and the 

Internet usage among adolescents and to point out this issue in the 

context of ecological theories of social work. In the introduction, 

the authors emphasized the importance of social theories in the 

practice of a social worker, pointing directly to the continuity be-

tween man and his environment. In the first part, they focused on 

clarifying the issue of risky use of the Internet. In the second part 

the authors explained loneliness and its influence on adolescent 

life. The third part deals with the interpretation of ecological theo-

ries and applied the knowledge of ecological theories to address 
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