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Teoretické prístupy ku komunálnej politike
II.
(sociologické prístupy)

Stanislav Konečný
Inštitút pre verejnú správu, Bratislava

Abstrakt
Štúdia sa zaoberá možnými vplyvmi vybraných prúdov sociologického skúmania na profilovanie teórie
komunálnej politiky. Ide predovšetkým o analýzu dvoch smerov sociologického výskumu. Prvý sa najvýraznejšie
profiluje v posttőnniesovskej tradícii sociológie sídelných štruktúr – sociológie mesta a sociológie vidieka, sociológie
urbanizmu, sociológie dediny atď. Druhý má podobu teórie sociálneho kapitálu. Oba tieto prúdy vyúsťujú do
sociologickej koncepcie komunity ako sídelného spoločenstva, so špecifickou modifikáciou v mestskom prostredí,
ktorá zároveň tvorí základ sociálnej dimenzie komunálnej politiky.

Kľúčové slová: komunita, sídelné spoločenstvo, sociológia mesta, sociológia vidieka, sociálny kapitál, mesto,
vidiek, komunálna politika

Úvod
Formovanie teórie komunálnej politiky znamená predovšetkým preskúmanie jej troch
hlavných dimenzií – sociálnej, priestorovej a ekonomickej – a následne právnych, politických
a organizačných nástrojov, ktorými sa sociálna, priestorová a ekonomická identita obce
realizuje.
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Východiskom sociálnej dimenzie je jednoduchý fakt, že musí existovať určitý
minimálny počet ľudí, ktorí spoločné sídlenie, ktorým je obec, naplnia reálnym obsahom –
sociálnymi vzťahmi. Aj náš zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. charakterizuje obec
ako samostatný územný a správny celok, ktorý združuje osoby s trvalým pobytom na jeho
území. Zákon už v prvom odseku § 1 uvádza, že obec združuje osoby, ktoré majú na jej
území trvalý pobyt a v nasledujúcom druhom odseku veľmi dôležitú formuláciu: „Základnou
úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby
jej obyvateľov“.
Takto chápané „obyvateľstvo“ by sme mohli považovať aj za agregát, ktorý je
sociologicky definovaný ako množina osôb. spojených fyzickou či geografickou blízkosťou,
medzi ktorými však nedochádza k interakcii, takže netvoria sociálnu skupinu, spoločenstvo.
So sociálnou dimenziou sa v našej legislatíve, týkajúcej sa tejto témy, stretávame len
v značne

redukovanej

podobe

–

vo

formuláciách,

týkajúcich

sa

osôb,

obyvateľov,

obyvateľstva obce, mesta. Obyvateľstvo obce je niekedy rozlišované podľa svojich rôznych
znakov, najmä štatistických (vek, vzdelanie, pohlavie...), niekedy sociálnych (rodinný stav...).
Základné demografické údaje o spoločne sídliacich ľuďoch sú základnými faktami, z ktorých
musíme vychádzať pri analýze tejto dimenzie. Napokon – samotný počet spoločne sídliacich
ľudí je považovaný za dôležité kritérium prinajmenšom pri rozlišovaní základných typov
tohto sídlenia – pri rozlišovaní mestského a vidieckeho typu osídlenia. Smerodajnejším
kritériom je však už hustota obyvateľstva, ale svoj význam majú aj údaje o ďalších
demografických charakteristikách.
Väčšina týchto členení však poskytuje len veľmi nepresný obraz o záujmoch
obyvateľstva: nie všetci mladí chcú klub mládeže, nie všetci starí klub dôchodcov atď. Lepšie
to pochopíme, keď spoznáme party, kamarátske skupiny, krúžky, partie, susedstvá, rodinné
klany, spolky, občianske združenia, športové kluby a kultúrne zoskupenia. politické
organizácie a cirkevné skupiny, minoritné štruktúry a rôzne iné zoskupenia, z ktorých sa
obyvateľstvo obce skladá. Ich záujmy a spôsob akým si ich uplatňujú, ako medzi sebou
komunikujú a spolupracujú alebo nespolupracujú – to všetka vytvára sociálnu dimenziu
komunálnej politiky. V podmienkach spoločného sídlenia však dochádza k celému radu
interakcií a k vzniku sociálnych vzťahov, k premene agregátu na skupinu, na spoločenstvo.
„Vzájomnú integritu spoločenstva obce umocňuje spolupráca a previazanosť najdôležitejších
sídelnotvorných inštitúcií, ako bola v tom čase cirkev a škola, ktorá s cirkvou úzko
spolupracovala... Z popisu života v obci je udivujúca bohatá spolková činnosť, ktorá veľmi
pozitívne pôsobí na integritu a klímu v obci. Napríklad v obci Horné Jasenie, ktorá mala v r.
1930 351 obyvateľov, pracovali štyri rôzne spolky...“ – charakterizuje tzv. integrálnu dedinu
M. Strussová (1994, s.185).
Obyvateľstvo obce, sformované v súlade so svojimi záujmami do sociálnych sietí
a sociálnych skupín, vtláča zreteľnú charakteristiku celej sociálnej dimenzii komunálnej
politiky v danej obci. Obec sa v dôsledku týchto svojich vnútorných charakteristík môže javiť
ako otvorená (viď známy Putnamom uvádzaný príklad stredovekej Florencie, ktorá prijala do
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radov svojich občanov každého, kto mohol prispieť k jej rozkvetu a neobávala sa, že bude
konkurenciou pre miestnych tvorcov) alebo ako uzavretá (viď príklady obcí aj u nás, kde sa
obyvateľstvo – niekedy aj petíciami a pod. – bráni príchodu investorov, pretože by to zmenilo
ich doterajší spôsob života a pod.).
Sociálnej dimenzii komunálnej politiky sa pritom len postupne dostáva uznania
a rovnocenného vnímania s dimenziou priestorovou a ekonomickou. Preto dnes už prestáva
byť vzácnosťou, že investor pred vstupom do územia, do lokality, si nechá urobiť nielen
analýzu priestorovú (dostupnosť a kapacita dopravných spojení a ďalšej infraštruktúry
a pod.) a ekonomickú (obsadenosť trhu, kúpyschopnosť obyvateľstva a pod.), ale aj sociálnu
nad rámec tradičného zisťovania početnosti a kvalifikácie voľných pracovných síl. Tieto tzv.
analýzy sociálneho kapitálu majú dnes už mnohé mestá vo svete.
Pri doterajšej absencii nielen celkovej teórie komunálnej politiky, ale aj jej sociálnej
dimenzie je potrebné maximálne využiť relevantné zdroje poznania, nahromadené rôznymi
vednými disciplínami. Pre sociálnu dimenziu komunálnej politiky je takýmto prirodzeným
zdrojom relevantných poznatkov predovšetkým sociológia, resp. celý rad sociologických
odvetvových disciplín.
Sociológia sa tejto problematiky zmocňovala akoby v troch vrstvách, nadväzujúcich
na seba historicky ale najmä obsahovo. Základnú vrstvu predstavuje sociologické skúmanie
ľudských sídiel, ktoré prešlo svojim rozmachom najmä v prvej polovici minulého storočia
v podobe rozvoja sociológie mesta a komunitných štúdií – skúmanie sa týkalo priestoru,
naplneného sociálnymi vzťahmi a procesmi. Druhá vrstva, vychádzajúca z ešte starších
koreňov sociologických tradícií 19. storočia, sa zmocňovala sídelnej komunity ako sociálnej
štruktúry v priestore obce či mesta, už paralelne s predchádzajúcou vrstvou ale s presahom
aj do druhej polovice minulého storočia. Napokon tretia vrstva – teória sociálnych sietí
a sociálneho kapitálu, takisto so starými koreňmi, sa napokon sformovala až v posledných
dvoch desaťročiach minulého storočia, aby ešte detailnejšie ako predchádzajúce rozkryla
charakter sociálnych sietí (aj) v sídelnej komunite a odhalila význam sociálneho kapitálu
obce či mesta, s priamym vyústením do paradigiem komunálnej politiky.

1. Ľudské sídla
Sociologickými aspektami komunálnej politiky, otázkami fungovania a vývoja sídiel
ako priestorovo oddelených zoskupení ľudských obydlí, spojených s koncentráciou ľudských
činností a špecifickou komunitou
(Heřmanová 1996) alebo tiež

sa zaoberá už tradične sociológia ľudských sídiel1

priestorovo orientovaná sociológia (Moravčíková, Kučírková

2007), resp. v ich rámci sociológia mesta, sociológia vidieka, sociológia urbanizmu (a
1 Sídlo je považované za základný prvok každého ľudského osídlenia: tvorí ho trvale alebo sezónne obývaná
priestorovo-samostatná a teritoriálne (územne) ucelená skupina sídelných jednotiek so všetkými podmienkami
a zariadeniami pre prácu a život ľudí (Moravčíková – Kučírková 2007, s.42).
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architektúry), prípadne sociológia bývania, sociológia obytného prostredia, sociológia
sídelných migrácií atď. Rovnaký alebo podobný obsah sa niekedy skrýva aj pod názvami
priestorovo orientovaná sociológia, socio-priestorové analýzy, sociológia priestorového
plánovaniam sociálna ekológia atď. Okrem očividného terminologického chaosu, keď sa
rôzne z týchto názvov viac či menej prekrývajú a niekedy sú priam duplicitné, chýba tu aj
akési všeobecné hierarchizovanie týchto prístupov k skúmaniu sociálnych javov z hľadiska
ich priestorových charakteristík, resp. v priestorovom kontexte. Navyše, samotný priestor
má tiež svoju hierarchiu, takže z nášho hľadiska je zaujímavé to, čo sociológia doposiaľ
povedala o sociálnych javoch, viažucich sa na priestor ľudského sídelného spoločenstva –
mesta, obce a ich rámca.
Usporiadať tieto vzťahy a zaradiť túto problematiku do systému sociológie sa pokúsil
napríklad už Inocenc Arnošt Bláha (1968), členiac sociológiu na sociológiu všeobecnú
a špeciálnu

a v rámci

špeciálnej

sociológie

rozlišujúc

sociálnu

skladbu

v priereze

vertikálnom a horizontálnom: pri horizontálnom pohľade uplatňuje rozlišovací princíp
funkcionálny (sociológia vedy, umenia, rodiny, náboženstva atď.) a princíp geografický, kam
zaraďuje sociológiu vidieka a sociológiu mesta.

V súvislosti s touto problematikou sa prakticky žiadna významnejšia práca neobíde
aspoň bez krátkeho pripomenutia prínosu Ferdinanda Tőnniesa (1855–1936), ktorý
rozlišoval dva typy sociálneho združovania:
•

spoločenstvo2 (nem. Gemeinschaft, angl. community, franc. communauté,

rus. cooбщество, poľ. wspólnota), ktoré vzniká prirodzeným spôsobom, je založené na pocite
spolupatričnosti a na porozumení, ktoré je automatické a nespochybňované; základom
väzieb v pospolitosti je bytostná (prirodzená, organická) vôľa (Wesenwille, essential will),
prostredníctvom ktorej koná v človeku príroda a ktorá vyplýva z hĺbky ľudskej prirodzenosti
a človek sa jej nemôže ubrániť. Historicky sa sformovali tri typy pospolitosti, založené na
príbuzenstve, susedstve a priateľstve. Vo vývoji formujúcich sa systémov verejnej správy
nadobudli zásadný význam najmä pospolitosti založené na susedstve: blízkosť usadlostí,
spoločné pozemky alebo aspoň ich spoločné hranice vytvárali a vytvárajú početné príležitosti
ku stykom, ku kontaktom, vedú k tomu, že ľudia si na seba zvykajú, poznajú sa súkromne,
dôverne, vzájomne spolupracujú, formujú sa ich spoločné záujmy;
•

spoločnosť (nem. Gesellschaft, angl. society, franc. société, rus. oбщество,

poľ. społeczeństwo), ktorá je výsledkom koordinácie medzi jednotlivcami, ktorých spája
racionálny účel, je teda založená na inštrumentálnych cieľoch (akciová spoločnosť, štát, ale
aj veľkomesto) a na konsenze, ktorý treba najprv dosiahnuť a potom cieľavedome udržiavať;
v spoločnosti teda pôsobí arbitrálna (slobodná) vôľa (Kűrwille, arbitrary will), ktorá nie je
determinovaná prírodou, ale je výsledkom samostatného myslenia, kalkulácie o dosiahnutí
vonkajších cieľov.

2

Variantne a synonymicky tiež komunita, pospolitosť.
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S určitým zjednodušením sa niekedy uvádza, že spoločenstvo je založené na vzťahoch
emócií a sympatií, ktoré sa rozvíjajú v rodinnom, priateľskom a susedskom spolunažívaní,
kde prevláda neformálna ale pritom silná sociálna kontrola, zatiaľ čo spoločnosť je založená
na neosobných, formálnych vzťahoch s racionálnym základom (Petríková, Kusý 1999).
Iní autori (ako uvádza napr. Butler 1976, s.265) pripisujú obom pojmom celý rad
ďalších analytických charakteristík, napríklad:

MORÁLNA KOMUNITA

MASOVÁ SPOLOČNOSŤ

GEMEINSCHAFT

GESELLSCHAFT

IDENTIFIKÁCIA

ODCUDZENIE

Členovia komunity majú hlboký pocit spo-

Členovia spoločnosti majú hlboký pocit

lupatričnosti

izolácie od mienkotvorných skupinových

ku

kľúčovým,

mienkotvorným skupinám

asociácií

MORÁLNA JEDNOTA

MORÁLNA FRAGMENTÁCIA

Členovia
sledovanie

komunity

majú

spoločných

zmysel

cieľov

pre

Členovia spoločnosti majú pocit sledovania

a cítia

nesúrodých cieľov a nepociťujú zmysel pre

stotožnenie s ostatnými členmi komunity

stotožnenie

sa

s ostatnými

členmi

spoločnosti
ZAANGAŽOVANOSŤ

NEANGAŽOVANOSŤ

Členovia komunity sú pohrúžení v rôznych

Členovia

skupinách

v mienkotvorných skupinách a nepociťujú

a majú

aj

neprekonateľnú

potrebu angažovať sa v týchto skupinách

potrebu

spoločnosti

angažovať

nie

sa

sú

začlenení

v kolektívnych

aktivitách rôznych skupín
INTEGROVANOSŤ

SEGMENTÁCIA

Členovia komunity sa navzájom považujú

Členovia

za integrované osobnosti, ktoré majú samé

považujú

osebe vlastný význam a hodnotu

cieľa a nepripisujú jednotlivcovi osobitnú

spoločnosti
za

prostriedok

sa

navzájom

k dosiahnutiu

vnútornú hodnotu alebo význam

Oba tieto pojmy sa veľmi často stavajú do vzájomného protikladu. Sú to však tzv.
ideálne typy a v praxi je ťažké rozhodnúť o hranici medzi pospolitosťou a spoločnosťou.
Louis Wirth (2005, s.42), k tomu napísal: „Žiaľ, tieto dva ideálno-typové aspekty ľudského
sociálneho života sa pričasto zamieňali s konkrétnymi reáliami. V dôsledku toho sa nedarilo
jasne vidieť, že všetky spoločenstvá sú zároveň spoločnosťami a všetky ľudské spoločnosti
obsahujú v sebe minimálne niektoré charakteristiky spoločenstiev“. Pojmy Gesellschaft
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a Gemeinschaft nemožno stotožňovať ani s pojmami vidiek a mesto (Bertrand – Wierzbicki
1970: 54) a aj súčasná americká sociológia mesta na základe početných empirických
výskumov konštatuje, že „hoci celkový sociálny poriadok mesta kladie väčší dôraz na
charakteristiky

g e s e l l s c h af t

a hoci

dedina

sa

viac

blíži

k charakteristikám

g e m e i n s c h a f t , nie je korektné zovšeobecňovať, že g e m e i n s c h a f t a g e s e l l s c h a f t
existujú v absolútnom, konkrétnom zmysle“ (Spates, Macionis 1987, s.120).
Na pozadí vzťahu Gemeinschaft a Gesellschaft sa teda často hľadal aj vzťah mesta
a dediny3 (hoci najmä stotožňovanie Gesellschaft s mestom nebolo možné považovať za
korektné). Aj tento vzťah sa historicky interpretoval rôzne (porovnaj Moravčíková, Kučírková
2007, ss.27–29).

3

Tento vzťah môže pritom vychádzať z celého radu rozdielov, napríklad:
Mesto

Vidiek
Deti môžu byť svedkami
a zabíjania domácich zvierat

plodenia,

rodenia

Deti môžu byť doma výnimočne svedkami pôrodu,
častejšie umierania

Deti majú kontakt nanajvýš s mäsom úžitkových zvierat a so
živými domácimi miláčikmi
Pôrod a umieranie sa takmer vždy odohráva v inštitúcii

Príroda ako živiteľka a hrozba

Príroda ako rekreačná kulisa a ako zdroj nepohodlia

Deti poznajú pôvod väčšina jedál a náročnosť ich
vytvorenia a prípravy

Pôvod a príprava jedál sú deťom dlho neznáme

Najbližší ľudia sú zo širšej rodiny a susedia

Najbližší ľudia sú z nukleárnej rodiny a známi

Od detstva znalosť kladov i záporov časti profesií
miestnych ľudí vrátane rodičov

Deti nepoznajú zblízka väčšinou ani profesie svojich rodičov

Profesie nie sú presne ohraničené a všetci sa môžu
vzájomne zastupovať

Tendencie ku stále väčšej špecializácii

Denný rytmus určovaný striedaním svetla a tmy

Deň a noc relativizované umelým svetlom

Kozmobiologický rok

Kalendárny rok

Preddejinný cyklický čas

Otvorený čas dejín, ktoré majú smer

Slávenie spoločných sviatkov v spoločenstve

Slávenie oficiálnych sviatkov v mase, rodinných v nukleárnej
rodine

Všetci v mieste sa poznajú

Sieť známostí založená na náhode a voľbe

Spolupracovníci sú väčšinou aj susedia

Nepatrný prienik spolupracovníkov a susedov

Predpeňažné platidlá viazané na lokalitu, ktorá ich
produkuje

Peniaze viazané na štát, ktorý ich garantuje

Naturálna výmena darov a služieb
Najvyššou
tradície

sociálnou

hodnotou

Stále viac vecí a aktivít je za peniaze
je

udržiavanie

Najvyššou sociálnou hodnotou je zvládanie zmeny

Takmer bez fyzického kontaktu s cudzími ľuďmi

Kontakt viac s cudzími ako s vlastnými

Pohyby po obcí odniekiaľ niekam – všetci uhádnu
ciele

Náhodná prechádzka s manifestovanými skrytými cieľmi

Nárečie viazané na miesto

Národný jazyk a slang viazaný na sociálne vrstvy a profesie

Sťahovanie len pod katastrofickým tlakom alebo
kolonizáciou

Sťahovanie ako hľadanie výhod

Prevažne sebestačné miestne spoločenstvo

Väzby s okolím prevažujú nad vnútornými

Prevažne sebestačná rodina

Tendencia vyčleňovať z rodiny stále viac funkcií

Dom sa stavia v spoločnom rituáli

Byt budujú profesionáli

Práca je súčasťou spoločného rituálu

Práca sa zdôvodňuje účelom

Posvätné je viazané na miesto

Posvätné je jednou z inštitúcií

Základnou sociálnou
spoločenstvo

štruktúrou

Zdrojom legitimity je mýtický príbeh

je

pokrvné

Základnou
skupina

sociálnou

štruktúrou

je

ostro

vymedzená

Konkurujú si obmedzené zdroje legitimity ako pomazanie,
pôvod, moc, majetok, vzdelanie a pod.
Prameň: Blažek 1998
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mesto a vidiek boli považované za protikladné, či priam vzájomne si

•

protirečiace a vývoj mal smerovať k zániku jednej z týchto foriem (viď interpretácie u časti
marxistov),
mesto a vidiek boli považované za dichotómiu (kde sa hranica medzi mestom

•

a dedinou určovala najčastejšie kvantitatívnymi parametrami počtu obyvateľstva prípadne
jeho hustoty), ktorá má trvalý charakter,
mesto

•

a vidiek

boli

vnímané

ako

kontinuum,

na

ktorom

prebieha

„zbližovanie“, zmenšovanie rozdielov, najmä v prospech mestského modelu,
mesto a vidiek boli považované za entity navzájom nezávislé, jednako však

•
existujúce

vo

vzájomných

vzťahoch

a najmä

ovplyvňované

spoločne

procesmi

celospoločenských zmien,
•

mesto a vidiek boli považované za jednotky vzájomne splývajúce, prelínajúce

sa, s vysokou mierou vzájomnej dennej (kyvadlovej) pracovnej migrácie a pod. (koncept
rurbanizácie),
•

mesto a vidiek boli považované za entity komplementárne, fungujúce vo

vzťahoch vzájomnej divergencie a konvergencie, vzájomnej sociálnej výmeny, v ktorej sa
formujú aj prirodzené regióny.
J. Musil zhrnul rozdiely medzi skladbou mestského a vidieckeho obyvateľstva do
týchto bodov (1967, ss.94–107)
o

hustota obyvateľstva: mestské oblasti majú obyčajne vysokú hustotu

obyvateľstva a s rastúcou veľkosťou mesta sa táto hustota zväčšuje;
o

maskulinita obyvateľstva: vo väčšine európskych miest je silnejšia zložka

ženského obyvateľstva;
o

vekové zloženie obyvateľstva: vo väčšine európskych a svetových miest je

menej detí ako na vidieku a naopak – viac ľudí v ekonomicky aktívnom veku;
o

rodinný stav: v európskych a severoamerických mestách je viacej slobodných

(a aj viac rozvedených) mužov a žien ako v menších mestách a na vidieku;
o

domácnosti: v mestách sú menšie, menej početné;

o

ekonomická

štruktúra

obyvateľstva:

v mestách

menej

obyvateľstva

zamestnaného v poľnohospodárstve – a naopak: viac obyvateľstva v priemysle a v službách;
o

vzdelanie: vyššia koncentrácia vzdelanejšieho obyvateľstva v mestách;

o

príjmy: vyššie príjmy mestského obyvateľstva.
Aj keď ide o klasifikáciu, ktorej ostrosť sa v priebehu uplynulých 40 rokov od

jej vzniku zmiernila, v zásade tieto rozdiely ešte možno identifikovať aj v súčasnosti.
D. Moravčíková a D. Kučírková (2007, ss.32–34) usporiadali párovo celý rad znakov
vidieckych a mestských sídiel nasledovne:
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Znak

vidiecke sídla

mestské sídla

prostredie

prevažne prírodné, priamy styk s príro-

prevažne umelé, izolácia od príro-

dou, zo sociálneho hľadiska homogénne

dy, zo sociálneho hľadiska heterogénne

osídlenie

decentralizované,

tvorené

jednotlivými

centralizované,

forma

obcami rôznych veľkostných kategórií (do

aglomerátov veľkosti nad 5000

5000

obyv.

obyv.)

s nízkou

obyvateľstva (do 100

hustotou

obyv./km2)

s vysokou

hustotou

obyvateľstva (nad 100 obyv./km2)

vybavenos

nekompletná a nedostatočná infraštruk-

kompletná, dostatočná a početná

ť

túra

infraštruktúra

bývanie

prevažuje

osobné

vlastníctvo,

poľno-

prevažuje

nájom

a bývanie

hospodárske usadlosti, rodinné domy, v

v sídel-ných

blokoch

a bytoch,

porovnaní s mestom nižšia vybavenosť

v porov-naní

s vidiekom

vyššia

vybavenosť
skupinová

jednoduchšia, menej početná, prevládajú

zložitejšia, oveľa početnejšia, pre-

štruktúra

neformálne skupiny

vládajú formálne, resp. sekundárne skupiny

pôsobí hlavne pripísaný a vrodený

viac pôsobí získaný

sociálne

ich výkon je orientovaný väčšinou do-

ich výkon je orientovaný väčšinou

roly

vnútra spoločenstva a na zachovanie jeho

von zo spoločenstva a nie exis-

existencie,

dodr-

tenčne, sú typické modernizmom,

konzervatívneho

radikalizmom, čo znamená aj väč-

správania, čo súvisí s obtiažnym zavá-

šiu alternatívnosť možného výko-

dzaním a prehrávaním nových rolí

nu rolí a ľahké zavádzanie i pre-

sociálny
status

žiavaním

sú

charakteristické

tradičného

beranie nových rolí
sociálna

pomerne pevná a málo pohyblivá

priepustnejšia a pohyblivejšia ako
na vidieku

stratifiká
cia
sociálna

málo intenzívna, migrácia smerom do

intenzívna

v horizontálnom

mobilita

mesta, úzke okruhy výberu partnerov

i verti-kálnom

smere,

prúdy

rôznorodé,

široké

migrácie

sú

okruhy výberu partnerov
sociálne

skôr priame, málo početné, osobné, ne-

skôr nepriame, neosobné, formál-

kontakty

formálne

nejšie, povrchnejšie a kratšieho

a trvalé,

lokálne

(príbuzenské, susedské)

obmedzené

trvania,

ale

početnejšie

a roz-

prestretejšie

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

8

sociálne

význam

neformálnych

skupín

(napr.

význam

formálnych

zoskupení

inštitúcie

rodiny, rodu)

(napr. hospodárstva, štátu)

autority

cirkev, dedičná moc, predkovia, vek

racionálne inštitúcie, byrokracia,
veda

sociálne

prevažuje zvykové a tradíciou normované

prevažujú zmluvy a zákony

normy

správanie

solidarita

mechanická, ktorá spočíva v súdržnosti

organická, ktorá je založená na

na základe neformálnych vzťahov

vzájomnej potrebe služieb

Aj ďalší z veľkých autorov všeobecnej sociológie sa vo svojich prácach dotkli
problematiky vidieckeho a mestského spoločenstva, napr. Emile Durkheim (solidarita
mechanická, reprezentovaná tradičným spoločenstvom a tvorená navzájom si podobnými
jednotkami a charakteristická jednotou hodnôt, absenciou deľby práce, homogenitou,
významom viery, tradicionalitou a pod. verzus solidarita organická, reprezentovaná najmä
priemyselným spoločenstvom, tvorená navzájom odlišnými a vzájomne sa dopĺňajúcimi
jednotkami,

charakteristická

diferenciáciou

hodnôt,

výraznou

deľbou

práce,

individualizmom, poklesom významu viery a pod.). Problematikou mesta sa monograficky
zaoberal aj Werner Sombart (závislosť mesta na nadvýrobe poľnohospodárskeho vidieka),
Georg Simmel (deľba práce a peňažný styk ako znaky veľkomesta, ale aj jeho sociálna
geometria: počet ľudí vplýva na charakter ich interakcií), Max Weber (význam správnej
autonómie stredovekých európskych miest, mesto a trh), v rámci klasifikácie troch hlavných
typov ľudských kolektivít zahŕňa Talcott Parsons lokálne komunity spolu s príbuzenskými
a etnickými skupinami do typu, založeného na „difúznej solidarite“ (Parsons 1970, s.50)
a pod.4

1.1

Sociológia mesta
Pri vymedzení predmetu sociológie mesta uvádza Jiří Musil (1967, s.10) tri základné

prístupy5:

4 Rôzni autori pritom nachádzajú korene sociologického vnímania problematiky sídelných spoločenstiev dokonca už
u Aristotela ale aj u F. Engelsa, F. Le Playa, Ch. J. Bootha a ďalších (Kusý 2003).
5 Existuje celý rad typológií sociológií mesta – medzi jednu z najširších patrí často citovaná typológia G. Sjoberga
(publikovaná v štúdii Theory and Research in Urban Sociology v r. 1965), ktorá rozlišuje urbanizačnú školu (R. E.
Park, E. W. Burgess, R. Redfield), subsosciálnu školu (R. E. Park, E. W. Burgess), ekonomickú školu (E. Shevky, W.
Bell), environmentálnu školu (L. Mumford), technologickú školu (A. H. Hawley, W. F. Ogburn), hodnotovo
orientovanú školu (M. Weber, F. Znaniecki) a školu sociálnych síl (W. H. Form) (pozri Szczepański 1984). Okrem
šírky – zahŕňa do sociológie mesta aj „školy“, ktoré ťažiskovo spadajú do sociológie vidieka, poľnohospodárstva,
podniku a ďalších sociologických odvetvových disciplín – je jej nevýhodou aj nejednoznačnosť, keď tých istých
autorov zaraďuje do viacerých škôl, ale aj to, že si všíma prakticky len americkú sociologickú tradíciu.
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na základe štúdia miesta mesta v spoločenskom celku;



na základe štúdia špecifických stránok organizácie spoločnosti v mestách;



na základe štúdia mestskej spoločnosti ako zvláštneho druhu spoločnosti

(napr. odlišnej od spoločnosti vidieckej).
Vo Veľkom sociologickom slovníku ten istý autor (Musil 1996, ss.1095–1096) uvádza,
že sociológia mesta skúma štyri vzájomne prepojené stránky mestských komunít:


sociálnu morfológiu mestských sídiel, t.j. ich obyvateľstvo a hmotné objekty:

skúma zákonitosti štruktúry obyvateľstva sídiel, jeho hustotu a zákonitosti jednotlivých
zložiek populácie na území sídiel, organizáciu a priestorové rozloženie spoločenských
činností (funkcií) a s nimi spojených objektov (budov, sietí a pod.) v sídlach;


sociálne inštitúcie: interakciu organizácií, tried, vrstiev, sociálnych skupín a

komunálnych mocenských štruktúr, vrátane riadiacich, plánovacích a ďalších funkcií obce;


mestský

spôsob

života:

sociálne

vzťahy,

formy

chovania

a motivácie,

vychádzajúce z daností mesta;


znakovú stránku mestských objektov a priestorov, t.j. ich významy, ktoré

regulujú a stabilizujú ľudské konanie v mestskom prostredí.
Americké učebnice sociológie mesta uvádzajú v kapitole o vzniku urbánnej sociológie
práve význam Tőnniesa, Durkheima, Simmela a Webera a rok 1887 ako rok prvého vydania
Tőnniesovho diela Gemeinschaft und Gesellschaft za kľúčový pre vznik sociológie mesta
(Spates, Macionis 1987, ss.102–110). Je všeobecne považovaná za kľúčovú sociologickú
disciplínu spomedzi tých, ktoré sa zaoberajú ľudskými sídlami – zrejme aj preto, že sa ako
samostatná sociologická disciplína etablovala ako prvá, už pred takmer storočím. Aj J. Musil
ju považuje za predchodcu všeobecnejšej sociológie ľudských sídiel: „Charakteristickou črtou
štruktúry sídiel je skutočnosť, že je hierarchická. Tieto vlastnosti si zachová aj v budúcnosti
a rozdiely vo veľkosti, funkcii a type ľudských sídiel budú vždy pôsobiť na ich vnútornú
sociálnu organizáciu. V tomto zmysle budú rôzne veľké sídla vždy špecifickým sociálnym
kontextom meniacim základné prvky ľudskej spoločnosti. Je preto možné, že v nie príliš
vzdialenej budúcnosti sa sociológia mesta premení na všeobecnejšiu sociológiu sídiel. Už teraz
je zrejmé, že bez znalosti špecifických čŕt sociálnej organizácie malých obcí, malých
a stredných

miest,

veľkomiest

a metropol

nemožno

dobre

rozumieť

zvláštnostiam

ekonomických, právnych, náboženských, rodinných, výchovných a iných inštitúcií v rôzne
veľkých mestách alebo všeobecne v rôznych typoch sídiel“ (Musil 1967, ss.16–17).
Ako uvádzal už M. Weber, vznik sociológie mesta ako najstaršej zo
sociologických disciplín, venujúcich sa ľudským sídlam, sa spája predovšetkým s masívnym
rastom miest v Európe v 19. storočí. V roku 1816 činila populácia všetkých nemeckých
miest len necelých 2,5 milióna obyvateľov – v roku 1985 to však už bolo 13 miliónov. V roku
1846 malo Francúzsko 8,5 milióna mestských obyvateľov, v roku 1891 už 14,5 milióna
a samotný Paríž už 2,5 milióna, päťkrát viac ako v roku 1800 (Spates, Macionis 1987).
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Za jedného u predchodcov sociológie mesta6 môžeme považovať napríklad Oskara
Spenglera ako sociológa, ktorý medzi prvými podrobil empirickému skúmaniu niektoré
patologické javy, ktoré prinášala industrializácia v mestskom prostredí, pričom sociálna či
priestorová štruktúra týchto javov sa ešte nestávala predmetom skúmania (Turowski 1983).
Iným významným sociológom, ktorý sa venoval mestskému spôsobu života pred vznikom
sociológie mesta ako samostatnej odvetvovej sociologickej disciplíny bol Georg Simmel:
„pokúšal sa vysvetliť psychológiu mesta pomocou takých činiteľov, ako zintenzívnenie
nervových stimulov, peňažné hospodárstvo, časový režim, tesný fyzický styk ľudí, deľba
práce“ (Musil 1967: 15).
Pomerne málo (najmä v porovnaní s prínosom Ferdinanda Tőnniesa v širšom
kontexte) sa v kontexte prínosu pre rozvoj sociológie mesta prezentuje význam Maxa
Webera, najmä jeho štúdie Die Stadt, publikovanej v roku 1921. Okrem veľkého množstva
konkrétnych

faktov

z histórie

mesta

takmer

na

všetkých

kontinentoch,

tvoriacich

východisko pre jasné závery, prináša táto štúdia predovšetkým kriteriálne vymedzenie mesta
(Weber 2006):
1.

mesto je aspoň relatívne uzavretým sídlom, v ktorom stoja domy obvykle

tesne vedľa seba, pričom je to kvantitatívne veľké sídlo, v dôsledku čoho mu chýba vzájomná
osobná známosť obyvateľov medzi sebou – ale ani tieto kvantitatívne znaky nemusia stačiť
na rozhodnutie o tom, či sídlo mestom je alebo nie;
2.

mesto

je

sídlom,

ktorého

obyvatelia

nežili

prevažne

z výnosu

poľnohospodárskej ale remeselníckej či obchodnej činnosti – ale nebolo by možné všetky
sídla, spĺňajúce toto kritérium, nazývať mestom;
3.

ďalším znakom je určitá „mnohostrannosť“ vykonávaných živností a remesiel

– ale ani tento znak sám osebe nestačí na určenie „mestskosti“;
4.

ďalším znakom je vznik nielen príležitostnej, ale pravidelnej výmeny tovarov

ako podstatnej časti príjmov a pokrývania potrieb obyvateľov, miestny trh je ekonomickým
centrom mesta.
Podľa prevahy či dominancie jednotlivých znakov a ich kombinácií potom Weber
rozlišuje celý rad typov miest: čisté trhové mestá, zemepanské mestá, mestá obchodníkov
a remeselníkov,

mestá

obchodníkov,

mestá

remeselníkov,

mestá

výrobcov,

mestá

spotrebiteľov, mestá priekupnícke, city-mestá úradníkov, mestá poľnohospodárske atď.
(Weber 2006, ss.99–102).
Medzi klasické vymedzenia mesta patrí napríklad súbor znakov, ktorými mesto
vymedzi

Pitirim

A.

Sorokin

ešte

v roku

1929:

1.

zamestnanie

obyvateľstva

v nepoľnohospodárskych povolaniach, 2. izolácia od prírody, 3. veľkosť osídlenia, 4. väčšia
hustota

obyvateľstva,

5.

rôznorodé

zloženie

obyvateľstva,

6.

väčšia

diferenciácia

6 Medzi predchodcov sociológie mesta sú zaraďovaní – popri autoroch uvádzaných už skôr i následne – aj utopickí
socialisti a „sociálni utopisti“ (T. Morus, T. Campanella, Morelly, Mably, H. de Saint-Simon, Ch. Fourier, R. Owen):
zhodnotenie ich prínosu pre rozvoj sociológie mesta publikoval u nás I. Kusý (2003: 26 – 30). Rozsiahly a podrobný
prehľad filozofických a sociálnych teórií mesta od francúzskych encyklopedistov a osvietencov cez Thomasa
Jeffersona a zakladateľov americkej politiky a štátnosti, cez súvislosti populačných teórií Európy 17. a 18. storočia
a demografov 19. storočia atď. publikoval aj J. Musil (1967, ss. 21 – 35).
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a početnejšie rozvrstvenie, 7. väčšia pohyblivosť, 8. častejší vzájomný styk obyvateľov. I. A.
Bláha (1968) vyčíta tomuto vymedzeniu absenciu znakov kultúrnych, právnych a politických
a sám práve tieto funkcie akcentuje (Bláha 1968).
Ivan Kusý (2003, ss.22–23) vymedzuje mesto pomocou štyroch kritérií:
1.

priestorovo-architektonické

kritérium,

zahŕňajúce

pre

mesto

typické

a charakteristické vlastnosti akými sú zovretosť zástavby, regulačný plán, cestná sieť
a upravený povrch ulíc, vyšší stavebný štandard, prelínanie architektonických štýlov, výskyt
spoločenských budov a budov pre vyššie spoločenské vrstvy, využitie pôdy na stavebné
účely, prevažujúce bývanie vo viacpodlažnom nájomnom dome atď.;
2.

demografické

kritérium,

kam

patrí

minimálny

počet

obyvateľov

(tzv.

štatistické mesto) a hustota obyvateľstva (zakladá sa na fakte, že vykonávanie mestských
funkcií si vyžaduje prítomnosť značného počtu ľudí na neveľkom území);
3.

ekonomické kritérium: v meste sa prejavuje spoločenská deľba práce

a hospodárska úroveň mesta umožňuje vyprodukovať nadbytok životných potrieb;
4.

sociologické kritérium,

v zmysle ktorého mesto je špecifickou formou

teritoriálneho spoločenstva – „mestskosť“ je súhrnom spôsobov správania a sociologických
znakov (procesov a javov), ktoré súvisia s veľkosťou a hustotou zaľudnenia.
Sociológia mesta píše svoju vlastnú históriu výrazne najmä od 20. rokov minulého
storočia, keď sa sformovala ako jeden z hlavných obsahových prúdov tzv. chicagskej
sociologickej školy (niekedy je nazývaná aj ekologickou, zrejme v súvislosti so svojim
zameraním na priestorové súvislosti sociálneho života), ktorá sa zameriavala najmä na
sociálne procesy vo veľkomestách. Okruh autorov okolo Roberta Ezru Parka (Ernest W.
Burgess, Roderick D. McKenzie, Louis Wirth a ďalší) označoval niekedy predmet svojho
záujmu aj pojmom sociálna (ľudská) ekológia, ktorá sa zaoberala takými procesmi ako
expanzia,

koncentrácia,

disperzia,

centralizácia,

decentralizácia,

invázia,

sukcesia,

segregácia, dominancia a pod. najmä v mestskom prostredí. Východiskovou tézou R. E.
Parka (ktorý bola sám osobne hlboko spojený s Chicagom, ako uvádzajú J. L. Spates a J. J.
Macionis 1987) bolo tvrdenie, že fyzická vzdialenosť vysoko koreluje so sociálnou
vzdialenosťou (sociálnym dištancom) (Ciechocińska 1983).
Východiská koncepcie sociálnej ekológie možno zhrnúť do dvoch bodov:
a)

medzi obyvateľstvom (jeho určitými skupinami) a prírodným prostredím

existujú vzájomne blízke väzby alebo vzťahy;
b)

základných činiteľom každej štruktúry skupiny je jej priestorové usporiadanie

ako aj deľba práce, ktorá prostredníctvom ekonomických procesov umožňuje uspokojovanie,
zodpovedajúcich podmienkam a miestu v priestore.
Prostredie – a v tom aj geografický priestor – chápu sociálni ekológovia špecificky,
najmä tým, že zásadný význam pripisovali takým prvkom ako je komunikačná štruktúra
(prirodzená a umelá), profil terénu, klíma, prírodné bohatstvo, ekonomická hodnota územia
(čím sa približovali k pohľadom sociálnych geografov) a že tieto prvky považovali (najmä
v neskoršom období) sa kultúrne hodnoty nadpriestorového systému sociálnych hodnôt
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(Wierzbicki 1983). „Ľudská ekológia sa ani tak nezaoberá vzťahmi medzi človekom
a prostredím v ktorom žije, ako skôr vzťahmi medzi ľuďmi v tej miere, v akej na ne vplýva –
spolu s ďalšími faktormi – prostredie, v ktorom žijú“ (Wirth 2005, s.41).
Najmä v prácach Ernesta W. Burgessa je považovaná za dôležitú veľkosť území
a sektorov, formujúcich sa v štruktúre mesta, akcentoval sa radiálny charakter rozrastania
sa mestského priestoru, pričom sa zdôrazňoval význam topografických charakteristík, ale
najmä komunikačných tepien a dopravnej infraštruktúry vo formovaní sociálnej štruktúry
mesta (Turowski 1983). Na druhej strane dôsledkom týchto procesov je, že každá sociálna
funkcia smeruje k určitej lokalizačnej preferencii v štruktúre mesta (Ciechocińska 1983). „O
tom, kde a ako žili obyvatelia a sociálne skupiny, kde boli umiestnené obchody ale aj štvrte
chudoby a oblasti komercionalizovanej prostitúcie, rozhodovali v konečnom dôsledku ceny
pozemkov a príjmy ľudí“ (Musil 1967, s.13).
Určitú syntézu výsledkov klasického obdobia chicagskej školy predstavuje dielo
Louisa Wirtha (pozri napr. Wirth 2005, ss.39–50), žiaka R. E. Parka7, ktorý na margo
početných empirických výskumov miest napísal: „Len vtedy, keď má sociológ jasnú
predstavu o meste ako sociálnom bytí..., môže sa vyhnúť neplodnej praxi, aby v mene
sociologickej vedy vyslovoval početné a často ničím neodôvodnené závery o takých
technických otázkach, akými sú chudoba, bývanie, plánovanie miest, hygiena, mestská
správa, policajná kontrola, marketing, doprava atď.“ (Wirth 2005, ss.117–118).
Ďalší autori z tohto okruhu však skúmali aj spoločenskú skutočnosť v stredne
veľkých mestách: medzi nimi je považovaná v tomto autorskom okruhu za klasickú
komunitnú8 štúdiu Róberta a Heleny Lyndových Middletown in Transition z roku 1929,
popisujúca život amerických stredných miest v rokoch veľkej hospodárskej krízy či štúdia
Paula Lazarsfelda, Marie Jahodovej a Hansa Zeisela Marienthal, zachytávajúca situáciu
v rakúskej

obci,

postihnutej

trojštvrtinovou

nezamestnanosťou

takisto

v rokoch

hospodárskej krízy 1931/1932 (Schenk 2003). Aj keď štúdia má predovšetkým svoj zásadný
význam z hľadiska štúdia sociológie nezamestnanosti a chudoby, či z hľadiska sociológie
rodiny (rodiny nezlomené, rezignované, zúfalé a apatické), z pohľadu sociológie sídiel je tu
celý rad relevantných poznatkov o úbytku sociálnych kontaktov, o zániku spolkov atď.
(Jeřábek 1997). Niektoré z týchto výskumov, ktorých objektom neboli striktne len mestá,
zahŕňa J. Musil (1996) pod názov sociológia obce.
V 50. rokoch došlo k oživeniu rozvoja sociálnej ekológie v dielach Amosa Henryho
Hawleya, Waltera Fireya a ďalších. Táto nová vlna kriticky hodnotí východiská „klasikov“ R.
E. Parka a najmä teória sektorov E. W. Burgessa.
Pre staršie sociologické (prevažne popisné) štúdie tohto typu sa zaužívalo označenie
„sociografia“9, ktoré mali aj v českej s slovenskej tradícii významné miesto napríklad

Pod jeho vedením napísal a publikoval už v roku 1927 svoju prvú významnú štúdiu z oblasti sociológie mesta The
Ghetto (Wirth 2005) ešte ako seminárnu prácu.
8 Toto označenie zodpovedá aj nášmu rozlíšeniu pojmov „komunálny“ a „komunitný“
9 K predchodcom sociografie sa radia aj mnohí demografovia, etnológovia, etnografovia a pod., ktorí publikovali
svoje monografie, popisujúce situáciu v rôznych mestách už od 17. storočia. V sociologickom slova zmysle ju

7
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v podobe monografií Karla Gallu (Dolní Roveň ,1939) či Ireny Šmakalovej (Integrálna dedina,
1936). Medzi ďalšími sociológmi, ktoré sa zaoberali komunitnými štúdiami a komunitou ako
sociálnym fenoménom boli Inocenc Arnošt Bláha (Sociologická studie – město, 1914), Z.
Ullrich (Nástin sociologické analýzy pražského okolí, 1947), Anton Štefánek

(Základy

sociografie Slovenska ,1945) a ďalší.
Okrem sociálnych ekológov a sociografov sa sociologicky mestu venovali aj
stúpenci ďalších sociologických smerov, napríklad
marxistická teória spoločensko-ekonomických formácií sa najmä v dielach H.

•

Lefebvrea a M. Castellsa venovala jednak histórii a evolúcii (aj revolúcii – Lefebvre) miest:
mesto má z ich pohľadu triedny charakter jednak z hľadiska dominantnosti postavenia
miest nad obcami v celkovej štruktúre celej spoločnosti, jednak samotná štruktúra mesta
má triedny charakter, prejavujúci sa v priestorovej segregácii obyvateľov podľa ich sociálnotriednej štruktúry (čím prekonávajú historicko-materialistické východisko, podľa ktorého
rozdiel

medzi

mestom

a dedinou

nemá

triedny

charakter).

M.

Castells

v súlade

s marxistickou koncepciou vzťahu základne a nadstavby považuje ekonomické štruktúru
a funkcie produkcie a reprodukcie za rozhodujúce a mesto vníma ako jednotku produkčnú
(výrobnú) a reprodukčnú (Misiak 1983);
funkcionalistické prístupy v sociológii vytvorili takisto priestor pre ich

•

aplikáciu v prístupoch k skúmaniu miest (mesto ako systém, tvorený podsystémami,
ktorých prvky sú previazané funkčnými závislosťami; mesto ako systém v štruktúre širších
systémov atď.) ale napr. v dielach Rolanda L. Warrena všeobecne v prístupoch k analýze
lokálnych spoločenstiev;
interakcionalistické

•

prístupy,

najmä

koncepcie

symbolického

interakcionalizmu sa uplatnili pri sociologickom skúmaní miest vo viacerých smeroch.
•

Prvý smer sa odvíja od teórie činností (D. R. Godschalk, F. Stuart Chapin
Jr.) a mesto sa z tohto pohľadu javí ako štruktúra činností akými sú
konflikt, adaptácia, asimilácia a mesto ako celok je tu vlastne jednou
veľkou štruktúrou medziľudskej komunikácie.

•

Druhý smer sa sústreďuje na vzájomné pôsobenie obyvateľov mesta na
seba prostredníctvom komunikácie, symbolov, gest, znakov, jazyka a pod.,
resp. na vnímanie symbolického významu jednotlivých prvkov mesta . jeho
symbolov,

pomníkov,

námestí

a pod.:

v prácach

tohto

zamerania,

spájajúcich sa s prúdom tzv. sociológie každodennosti (Erving Goffman)
a metódou mentálnej mapy (Kevin Lynch, Stanley Milgram)10 je mesto
skúmané z hľadiska toho ako je akceptované, chápané, pociťované jeho
obyvateľmi: priestor je vnímaný ako „zmysel označujúci“ a „zmysel
sprostredkujúci“: mesto si možno predstaviť ako potlačený kus papiera,
považoval za jeden z odborov sociológie už F. Tőnnies a svojim silným akcentom na priestorové charakteristiky
sociálnych vzťahov má blízko aj k ďalším príbuzným disciplínam, napríklad k nemeckej anthropogeografii,
francúzskej „ľudskej geografii“, už spomínanej sociálnej ekológii chicagskej školy atď.
10 Pozri napr. Spates, Macionis 1987, ss.127–134.
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ktorý možno čítať tak, že v procese vnímania naň prikladáme obrazy našich
spomienok. V rámci svojich analýz skúmal Lynch „obsahovú jednoznačnosť
mestských životných priestorov“ pomocou identifikujúcich, štruktúru
a význam

tvoriacich

symbolov.

Ako

nositele

symbolov

slúžia

cesty,

križovatky, budovy, mosty, kanály, veže alebo námestia jednotlivých štvrtí.
Cieľom skúmania bolo zistiť čo v rámci všeobecnej predstavy možno označiť
za duchovný obraz, ktorý veľká časť obyvateľov príslušnej časti mesta nosí
v sebe (Schmals 2006).
•

Napokon v treťom smere (Raymond Edward Pahl a ďalší) je mesto chápané
ako sieť sociálnych vzťahov, takže mesto sa javí skôr ako sieť štruktúr rodín
a iných prvkov, ktoré nemajú primárne priestorových charakter (Turowski
1983). Elizabeth Bott napríklad uvádza, že „za bezprostredné prostredie
mestských rodín by nemal byť považovaný lokálny priestor, v ktorom bývajú,
ale sieť skutočných sociálnych vzťahov, ktoré udržiavajú bez ohľadu na to, či
sú ohraničené lokálnym priestorom alebo ho prekračujú“ (cit. podľa
Mikolajewska 1999, s.41).
J. Musil (1967) konštatuje, že v sociológii mesta sa historicky sformovali tri

základné prístupy:


prístup, podľa ktorého skúmanie mesta musí vychádzať zo skúmania jeho

miesta v spoločnosti ako celku: mesto plní funkcie, ktoré mu vyplývajú z jeho miesta
v spoločnosti (sem zaraďuje J. Musil prístup K. Marxa a F. Engelsa), resp. mesto znamená
len špecifickú priestorovú lokalizáciu celospoločenských javov;


prístup, podľa ktorého sa sociológia mesta zaoberá špecifickými stránkami

spoločenskej organizácie v mestách, mesto má charakter špecifického sociálneho kontextu,
v ktorom má väčšina sociálnych javov odlišný charakter ako nadobúdajú tie isté javy voči
vidieckych sídlach (sem zaraďuje napr. chicagskú školu);


prístup, podľa ktorého predstavuje mesto osobitný druh spoločenstva,

výrazne odlišného od spoločenstva vidieckeho (kam zaraďuje F. Tőnniesa, E. Durkheima
a pod.).
Táto klasifikácia vytvára zároveň rámec pre vnímanie sociológie mesta v kontexte
sociológie (ľudských) sídiel a samozrejme aj vo vzťahom k sociológii urbanizmu čo sociológii
vidieka.
Marek Szczepański (1984) vidí deliacu čiaru medzi sociológiou mesta a sociológiou
urbanizmu v tom, že zatiaľ čo sociológia mesta sa venuje fenoménu mesta, jeho morfológii
a zmenám, sociológia urbanizmu sa venuje procesu urbanizácie.
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1.2

Sociológia urbanizmu
Najmä z prostredia blízkeho teórii architektúry a urbanizmu sa odvíja prúd, ktorý

sám seba označuje ako sociológia urbanizmu. K jeho zakladateľom zaraďujeme napríklad aj
svetoznámeho architekta Le Corbusiera: jednu časť zo zbierky jeho esejí, ktoré vyšli u nás
pod názvom Kapitolky o modernej architektúre, nazval zostavovateľ práve takto. A skutočne:
v jeho správe, prednesenej v roku 1930 na Treťom medzinárodnom kongrese architektúry
v Bruseli, nachádzame celý rad ak už nie sociologických, tak aspoň sociologizujúcich
myšlienok, formulovaných v kontexte hlavnej otázky tohto kongresu: či treba v mestách
stavať nízke, stredné alebo výškové budovy. Le Corbusier konštatuje protirečivosť dvoch
tendencií. Na jednej strane dekoncentrácia výstavby, výstavba tzv. záhradných miest,
zapríčiňuje

roztrúsenie

obyvateľstva

a zväčšenie

plochy

mesta.

Na

druhej

strane

koncentrácia výstavba, budovanie do výšky, zmenšujú plochu mesta a podľa Le Corbusiera
„vedú obyvateľstvo k prejavom spoločenskej solidarity“ (1966, s.211). Formuluje tu aj
základnú tézu svojho prístupu: „Mestá majú poskytovať bývanie a prácu“ (s. 212), venuje sa
tu však aj bytu a jeho funkciám atď. Všeobecne je pritom Le Corbusier považovaný (spolu
napríklad s Frankom Lloydom Wrightom a Paolom Solerim) za kľúčovú osobnosť v rozvoji
urbanistického

plánovania

(Spates,

Macionis

1987).

Explicitnú

definíciu

sociológie

urbanizmu však u Le Corbusiera nenachádzame.
Edgar W. Butler, autor americkej učebnice urbánnej sociológie o nej hovorí, že „je
jednou z najširších a najeklektickejších zo všetkých oblastí sociológie. To vedie k prekrývaniu
geografie s jej zdôrazňovaním priestorového rozmiestňovania, politológie s jej zdôrazňovaním
politického správania, moci a prijímania rozhodnutí, ekonomiky s jej perspektívou na verejnú
politiku, zdaňovanie a verejné výdavky, a antropológie s ohľadom na skupinovú kultúru.
Mnohé záujmy urbánnych sociológov a ekológov takto prekrývajú záujmy mestských
plánovačov, sociálnych pracovníkov a rôznych špecialistov v oblasti vzdelávania, rasových
vzťahov, bývania a obnovy miest“ (Butler 1976, s.5).
U nás sa k tomuto prúdu sociológie sídiel hlási predovšetkým Ján Pašiak, nestor
slovenskej sociológie, ale aj Peter Gajdoš, Ivan Kusý, Ján Zemko a ďalší. V ich kolektívnom
diele o územnom a sociálnom rozvoji sídiel je predmet sociológie urbanizmu vymedzený ako
„štúdium sociálnych javov v obytných zoskupeniach... výskum života spoločnosti v rôznych
urbanistických formách, ich pôsobenia na fyzický a duševný stav obyvateľstvo, na vytváranie
makrovzťahov...“ (Zemko a kol. 1984, s.45). Podľa novšej publikácie D. Petríkovej a I.
Kusého (1999, ss.11–12) je sociológia urbanizmu (a architektúry) „odvetvovou sociológiou,
ktorá popri tom, že si buduje vlastný poznatkový aparát, objasňuje výskyt a priebeh
sociálnych javov vzhľadom k ich územnému priemetu, má aj druhú stránku či funkciu, ktorá
vychádza v ústrety potrebám tvorby tých podmienok existencie spoločnosti, ktoré rozvíja
architektúra a urbanizmus.... Táto odvetvová sociológia sa snaží poznávať vzťah človeka,
resp. spoločnosti, k obytnému prostrediu a vidieť zmeny tohto prostredia v sociálnom kontexte,
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aby upozornila na to, pre ktoré nové sociálne potreby je súčasné obytné prostredie (resp. jeho
prvky) prekážkou pri ich napĺňaní, prípadne na negatívne dôsledky zmien v priestorových
podmienkach existencie človeka“. Sociológia urbanizmu takto plynule prechádza do
sociológie bývania, ktorej predmet tí istí autori vymedzujú ako „štúdium vzťahov medzi
obydlím a jeho užívateľmi, vzťahov jednotlivcov a skupín v obytnom prostredí, skúmanie
dôsledkov obytného prostredia, do ktorého patrí nielen byt, ale aj obytné prostredie za
dverami bytu až po úroveň sídla alebo jeho časti“ (Petríková, Kusý 1999, s.95).11
Vyššie uvedení slovenskí autori identifikujú aj tri hlavné smery rozvoja sociológie
urbanizmu:
•

prvý, skúmajúci sociálno-kultúrne prostredie nových urbanistických foriem –

megalopolisov, urbanizovaných rajónov, mestských aglomerácií;
•

druhý, rozvíjajúci sa v rámci tradičnej sociológie mesta;

•

tretí,

rozvíjajúci

túto

problematiku

smerom

k sociológii

mestského

(urbánneho) a regionálneho rozvoja (Zemko 1984).

1.3

Sociológia vidieka
Sociológia vidieka sa zaoberá podľa našich autorov (Moravčíková – Kučírková 2007:

10) v široko koncipovanom vymedzení týmito témami:
•

štúdiom vidieckych komunít, ich odlišností od mestských spoločenstiev

a vzťahmi medzi mestom a vidiekom,
•

vývojom štruktúry obyvateľov vidieka, ich sociálnymi vzťahmi a inštitúciami,

ktoré tvoria (rodina, obec, hospodárstvo atď.),
•

vzťahmi sídelnej siete a sociálnymi problémami, ktoré s ňou súvisia,

•

vzťahom medzi spôsobom života a bývaním na vidieku,

•

ďalšími oblasťami a otázkami vidieckeho prostredia.

Naproti tomu autori hesla Sociológia vidieka vo Veľkom sociologickom slovníku
(Hudečková, Schimmerling 1996,) uvádzajú, že sa táto zaoberá štúdiom vidieckych
komunít, ich odlišností od mestských spoločenstiev a vzťahov medzi mestom a vidiekom.
K aktuálnym problémom sociológie vidieka patrí
a)

štruktúra a funkcie vidieckych obcí,

b)

formy spoločenských a kultúrnych aktivít vidieckeho obyvateľstva,

c)

kooperácia vidieckej komunity s inými obcami, organizáciami a inštitúciami,

d)

dôsledky sociálno-ekonomických, sociálno-štrukturálnych
a infraštrukturálnych premien vidieka,

Sociológiu bývania možno pritom vnímať vo dvoch rovinách: 1) ako sociológiu bývania v užšom zmysle,
zaoberajúcu sa problémami bývania v byte, bytovými potrebami bytovej domácnosti; 2) ako sociológiu bývania
v širšom zmysle, zahŕňajúcu otázky bývania v širších súvislostiach, vrátane bytovej politiky (Petríková, Kusý 1999,
s.96).
11
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e)

mesto

a úloha

vidieckych

sídiel

a poľnohospodárstva

pri

vytváraní

ekologického vedomia (otázky rekreačných oblastí, problémy zachovania kultúrnych hodnôt
a tradícií vidieckeho života, ochrana estetických zvláštností krajiny a dediny),
f)

ďalšie špeciálne otázky, ako postavenie poľnohospodárskeho sektoru v obci

a v oblasti, štruktúra vidieckych rodín, problematika dochádzky za prácou, sociálna rola
chatárov a chalupárov a pod.
Pre porovnanie Linda Lobao zo Štátnej univerzity v Ohiu, autorka kapitoly Rural
Sociology v americkej akademickej Príručke sociológie 21. storočia, zahŕňa medzi oblasti,
ktorým sa sociológia vidieka v súčasnosti zaoberá (Lobao 2007, ss.468–471):
•

sociológia poľnohospodárstva v takom profile, ktorý zahŕňa aj zmeny v

poľnohospodárskej výrobe, dôsledky zmien v poľnohospodárstve na spoločenstvá, rodiny
a ženy;
•

výskum nerovností na vidieku: jednak všeobecných nerovností (vidiecka

chudoba, vidiecky trh práce, sociodemografické nerovnosti – v migračných pohyboch,
fertilite, mortalite, zakladaní rodín), tradičná vidiecka rasová a etnická segregácia,
genderová nerovnosť;
•

komunitné štúdie: vidiecke spoločenstvá majú často obmedzené ekonomické,

sociálne a správne kapacity, čo tvorí bariéry pre ich adaptáciu na zmeny; sú zraniteľnejšie
na dopady globálnej hospodárskej politiky; sú priestorom sociálnej solidarity, citov
a miestnej kultúry;
•

sociológia životného prostredia a prírodných zdrojov, kľúčové v modernej

sociológii vidieka napríklad pokiaľ ide o dopady ťažobných činností (lesníctvo. baníctvo) na
jednotlivé skupiny vidieckeho obyvateľstva (domorodcov, roľníkov, vidiecku chudobu) najmä
v rozvojových krajinách;
•

ďalšie oblasti výskumu, ako napríklad rozdiely medzi mestom a dedinou

z hľadiska vzorov sídlenia, migračné procesy, medzinárodné komparácie a pod.
Tieto aktuálne tendencie korešpondujú aj s vývojom v súčasnej európskej sociológii
vidieka, v ktorej možno identifikovať tri hlavné prúdy, ako ich identifikujú naše autorky
(Moravčíková, Kučírková 2007, s.22):
•

prúd prepájajúci sociologické prístupy s prístupmi iných spoločenských vied

(histórie, demografie, geografie),
•

prúd prepájajúci sociológiu vidieka so sociológiou poľnohospodárstva najmä

v súvislosti s vedeckotechnickým rozvojom,
•

prúd,

smerujúci

k využitiu

výsledkov

výskumu

pri

príprave

územnoplánovacích rozhodnutí.
Sociológia vidieka čiže rurálna sociológia pritom začala písať svoju históriu približne
o desaťročie po sformovaní chicagskej školy – v 30. rokoch minulého storočia12, aj keď

Niekedy za za rok vzniku sociológie vidieka považuje rok 1935, keď americká Rural Sociological Society začala
vydávať časopis Rural Sociology. Už v rokoch 1918 – 1920 však vyšla päťzväzková práca W. I. Thomasa a F.

12
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niektorí autori hľadajú jej korene nielen o jedno desaťročie skôr13: formálne sa pritom
konštituovala najprv v Spojených štátoch, kde bol tento pojem prvýkrát použitý (1894), kde
vznikla prvá inštitúcia pre jej výskum (190814) a kde sa začala (tiež 1908) prvýkrát
prednášať (Moravčíková, Kučírková 2007). Vecne sa však jej obsah začal formovať oveľa skôr
a aj v Európe, odlišne od USA, hoci pod inými názvami, najčastejšie ako tzv. „roľnícka
otázka“. Jej korene siahajú tu už na koniec 19. storočia, keď vznik veľkého priemyslu
postavil

otáznik

nad

zmysel

a podobu

ďalšej

existencie

rodinno-vidieckeho

poľnohospodárstva – či ho možno považovať za nositeľa overených hodnôt15, alebo len za
nejaký prežitok stredoveku (Bertrand, Wierzbicki 1970, s.12)16.
Vôbec teda napokon neprekvapuje, že sociológia vidieka vzišla – aspoň
v Európe – z tej istej spoločenskej reality, z ktorej vzišla aj sociológia mesta: civilizačná
diferenciácia, spôsobená priemyselnou revolúciou, vyčlenila nové komplexné fenomény
ekonomické, sociálne, ale aj právne, priestorové a ďalšie, ktoré sa spočiatku v kontraste
s predchádzajúcou paradigmou (pôda, poľnohospodárstvo, vidiek) sformovali do novej
civilizačnej paradigmy (technika, priemysel, mesto) aby sa neskôr obe rozvinuli do vzájomnej
paralely. Rozdiely v rozvinutosti feudálnych vzťahov v čase nástupu priemyselnej revolúcie
(obrovské napríklad na škále Spojené Štáty – Európa) a rozdiely v intenzite priemyselnej
revolúcie a následnom väčšom či menšom význame poľnohospodárstva a vidieka (napríklad
na škále Anglicko – Poľsko) viedli aj k rozdielom v obsahu a významu sociológie vidieka
v rôznych krajinách. Vplyv na špecifický vývoj sociológie vidieka v USA mal aj celkove silne
empirický charakter predvojnovej americkej všeobecnej sociológie17.
Pri vymedzení obsahu tohto pojmu vznikajú totiž problémy s vymedzením pojmu
vidiek, a to prinajmenšom v rovnakej ak nie ešte väčšej miere, ako tomu boli pri sociológii
mesta s vymedzením pojmu mesto. Pojem vidiek má pritom pomnožný obsah – jeho
základnou jednotkou je obec (alebo dedina?), takže netvorí čistý protipól pojmu mesto. Ešte
komplikovanejšie vyznieva tento terminologický problém vo vzťahu k iným jazykom – poľská
wieś je vidiekom i dedinou zároveň, čeština pozná pojmy venkov i vesnice (a v úradnej reči
sa v období 1. ČSR u nás aj používal pojem vonkov). Pod pojem vidiek napokon nepatria len
dediny či malé (vidiecke) mestečká, ale väčšinou aj samoty, lazy, grapy, osady, samoty
Znanieckého The Polish Peasant in Europe and America, ktorá je všeobecne považovaná za klasické dielo sociológie
vidieka.
13 Veľký sociologický slovník začína výpočet autorov, ktorých záujem možno stotožňovať s problematikou vidieka,
už menami utopických socialistov (T. Campanella, T. Morus, R. Owen, Ch. Fourier, C. H. de Saint Simon) a ruských
revolučných demokratov (napr. N. G. Černyševskij) (Hudečková 1996a: 1380), iní autori sem pridávajú aj A.
Smitha, F. Engelsa, V. Lenina, K. Kautského, G. Plechanova, A. Bebela, K. Liebknechta a ďalších (Moravčíková, –
Kučírková 2007).
14 L. Lobao (2007, s.465) však uvádza, že už v r. 1862 podpísal prezident Lincoln zákon, podľa ktorého sa mali
zakladať verejné školy pre „poľnohospodárstvo a strojné vedy“, čo považuje za najstarší impulz pre vytvorenie
inštitucionálnej infraštruktúry, umožňujúcej vznik sociológie vidieka.
15 Všimnime si napríklad Bláhovo členenie kapitoly o sociológii vidieka: Sociálny typ roľníka. Hmotná organizácia
dediny. Roľnícky typ po stránke telesnej a psychickej. Sociálnokultúrne črty roľníckeho typu atď. alebo formulácie
„Vidiek je kráľovstvo tradície. Je tu konzervatívnosť v stavbe domov, v zachovávaní starých mravov a obyčají, nárečí
a piesní, krojov a spôsobov hospodárenia, v liečení a viere. Toto zotrvávanie na tradícii robí z vidieka záruku a oporu
spoločenskej stability“ (Bláha 1968, s.112). Túto líniu dodnes rozvíja etnografia a etnológia, pripomíname však, že
zďaleka už nie len v kontexte vidieka.
16 Faktom však je, že Európska spoločnosť pre sociológiu vidieka vznikla až v roku 1957.
17 Prehľad vývoja československej a slovenskej sociológie vidieka prinášajú napr. D. Moravčíková a D. Kučírková
(2007).
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pokiaľ nie sú (výnimočne) súčasťou mestského priestoru. A to ešte nehovoríme o tom, že
niektoré pôvodné autentické dediny sa stali tzv. rekreačnými dedinami, plniacimi funkciu
druhého bývania pre obyvateľov miest – a to druhého bývania nielen víkendovodovolenkového, ale aj geronto-seniorského.
Ivan Kusý (2003, s.8) pritom rozlišuje:
•

vidiek, ktorého atribútmi sú poľnohospodárska výroba, ponuka výberu miest

sídlenia pre človeka a špecifická lokálna ľudová kultúra, takže má minimálne ekonomický,
sociálny, územný a kultúrny aspekt;
•

vidiecke územie (vidiecke sídla), vymedzené na základe kritérií štatistických

(napríklad sídla do 5 000 obyvateľov), administratívnych (sídla bez mestského štatútu),
hospodárskych (sídla s prevahou poľnohospodárskej produkcie) atď.;
•

vidiecke prostredie, čiže kvalita sídelných podmienok, charakterizovaná

kritériami vybavenostnými (sídla nedosahujúce základnú „mestskú“ vybavenosť technickú
a občiansku), funkčné (postavenie sídla v kontexte sídelnej štruktúry), sociálne (hodnotová
orientácia, občianska angažovanosť, spôsob života, sociálne vzťahy...) atď.,
•

pričom aj v rámci vidieka ešte rozlišuje vidiek s vysokou resp. nízkou mierou

urbanizácie prostredia a života, s vysokým resp. nízkym mechanickým a prirodzeným
prírastkom

obyvateľstva,

komunikačným

trasám,

s perspektívnym
s rozvojovou

resp.

alebo

neperspektívnym

nerozvojovou

situovaním

hospodárskou

ku

bázou,

s udržiavaným alebo neudržiavaným životným prostredím a pod.
Za základnú jednotku vo vidieckom osídlení považujeme u nás dedinu (čes. vesnice),
hoci poznáme aj menšie jednotky (miestna časť, laz, osada) a v mnohých krajinách sa
historicky tieto jednotky formovali rozdielne (poľské sołectwo, anglická parish atď.): jej
základom je obecná pospolitosť, obecné spoločenstvo so zreteľným profilom svojej historickej
kontinuity, vedomej a udržiavanej spätosti nielen v silných rodinných a susedských
vzťahoch, ale aj vo vzťahoch cirkevných, ekonomických (nedieľ, urbár), kultúrnych atď., čo
má niekedy až autarkný charakter. Ako konštatuje Helena Hudečková (1996b: 1383), takéto
dedinské spoločenstvá boli rozšírené v Európe do 19. storočia a dodnes možno ich stopy
nájsť v rozvojových štátoch Južnej Ameriky, Afriky a Ázie (napr. indické swadeši). Takto
„jadrovo“ vymedzenej problematike sa venuje najmä sociológia dediny, aj keď u niektorých
autorov je chápanie jej zamerania širšie a fakticky splýva so sociológiou vidieka.
Aj keď je niektorými autormi považovaná sociológia dediny za opozitum sociológie
mesta, prevažuje názor, že týmto protipólom je skôr sociológia vidieka, nakoľko aj samotný
vidiek je vymedzovaný ako „obývaný priestor mimo mestských lokalít“ (Hudečková 1996a,
s.1380). Aj vidiecka komunita je vymedzená širšie a skôr párovo ku komunite mestskej, keď
sa za jej znaky považujú:
1.

vyššia miera vzájomnej sociálnej závislosti,

2.

menšia variabilita profesných možností,

3.

menšia sociálna diferenciácia a zúžený priestor sociálnej mobility,
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4.

silnejšia väzba na tradície a slabšia inklinácia k sociálnej zmene,

5.

silnejšia determinácia prírodným prostredím (Hudečková 1996a, s1380).

Ak vnímame mesto a vidiek nie ako párové či dokonca protikladné pojmy, ale ako
body kontinua, bolo by ideálne aj predmet sociológie mesta a sociológie vidieka definovať
v rovnakých parametroch a v ich rámci vo vzájomnej komplementarite. Alwin L. Bertrand
preto navrhuje, aby sa vymedzenie predmetu sociológie vidieka pomocou takého pojmu,
ktorý by umožňoval rozlišovať mestské a vidiecke spoločnosti a používať pojem, ktorý by bol
presnejší ako je pojem „vidiek“ – žiadny konkrétny návrh však napokon neprezentuje
(Bertrand, Wierzbicki 1970, s.54).
Aj v sociológii vidieka sa niekedy rozlišujú rôzne prístupy, medzi nimi napríklad

sociologických

širší

prístup,

otázok,

ktoré

v rámci

ktorého

sociológia

sa

niekedy

len

–

vidieka

nepriamo

–

zahŕňa
dotýkajú

celú

škálu

vidieka

(a

poľnohospodárstva);


užší prístup, v ktorom je sociológia vidieka samostatnou sociologickou

subdisciplínou s vlastným špecifickým predmetom, obsahom a cieľmi, spojenými so
sociologickým aspektom vidieka (a poľnohospodárstva) (Kowalski 1976)
Práve prepojenosť resp. odčlenenosť problematiky vidieka a poľnohospodárstva je
niekedy využívaná ako klasifikačné kritérium pre vymedzenie sociológie vidieka. Napríklad
autorky skrípt zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uvádzajú:
„Keďže väčšina sociálnych problémov, ktorými sa sociológia vidieka zaoberá, je ťažko
od seba oddeliteľných a prepletených, po rôznych zmenách v terminológii zahŕňa aj ďalšie
širšie či užšie koncipované špeciálne sociológie, s ktorými sa prekrýva, resp. často zamieňa:
•

sociológiu dediny, zaoberajúcu sa procesmi vo vnútri malých vidieckych obcí

a chápanú ako protiklad sociológie mesta
•

sociológiu poľnohospodárstva, orientovanú skôr na ekonomickú oblasť a oblasť

práce v modernej poľnohospodárskej výrobe, chápanú ako paralelu sociológie priemyslu, resp.
konkretizáciu sociológie práce“ (Moravčíková, Kučírková 2007, ss.10–11).
Ak sociológia vidieka vykazuje zreteľnú diferenciáciu v závislosti od rozdielov
v podobe vidieka, ako sa vidiek vyvinul v rôznych krajinách rôznych kontinentov, potom
sociológia poľnohospodárstva vykazuje možno ešte väčšie rozdiely: tradičné americké
farmárstvo vtlačilo svoju pečať americkej sociológii poľnohospodárstva, ktorá sa tým výrazne
odlišuje napríklad od veľkej periódy v sociológii poľnohospodárstva v krajinách východnej
Európy s kolektivizovaným agrosektorom povojnových desaťročí a hádam ešte výraznejšie od
sociológie poľnohospodárstva v rozvojových krajinách.
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2. Územná komunita
I. A. Bláha (v súvislosti s vidiekom) upozorňuje na veľmi dôležitú súvislosť: je rozdiel,
či sa sociálno-priestorovej problematiky zmocňujeme (primárne) ako priestorovej, naplnenej
sociálnym obsahom, alebo (primárne) ako sociálnej, realizovanej v určitom priestore (Bláha
1968: 105). Vo väčšine prístupov, ktorými sme sa zaoberali vyššie, prevažuje dominantnosť
kritéria priestorového – v určitej časti sa však prejavujú aj tendencie, vychádzajúce z inej
sociologickej tradície, z fundamentálneho záujmu sociológie o štúdium sociálnych skupín.
Sociológia v čase svojho formovania, v XIX. storočí, skúmajúc postavenie jednotlivca
v sociálnych

vzťahoch,

skúmajúc

príbuzenské

vzťahy,

funkcie

štátu,

organizáciu

hospodárskeho života a pod. chápala pojem „sociálny“ skôr ako communitas než ako societas
(Mikołajewska 1999, s.52)
Komunita je súčasnom sociologickom chápaní vymedzená všeobecne ako „sociálny
útvar charakterizovaný jednak zvláštnym typom sociálnych väzieb vo vnútri, medzi členmi,
jednak špecifickým postavením navonok, v rámci širšieho sociálneho prostredia“ (Keller
1996, s.512). Podľa niektorých sociológov je vlastne tento prístup skutočným pokračovaním
Tőnniesovho konceptu (Szacka 2003).
Komunita je v odborných slovníkoch analyzovaná ako komunita umelecká (tvorcovia,
ktorých spája určitý štýl tvorby), komunita vedecká (vedci, vyznačujúci sa určitým
špecifickým druhom práce – vedeckej práce, niekedy vplývajúcim aj na iné zložky ich
spôsobu života), komunita terapeutická (skupina, v ktorej sa komunikovaním a analýzou
elementov vlastného života jej členov prípadne inými metódami dosahuje terapeutické
pôsobenie na riešenie problémov členov komunity), komunita rómska (spojená okrem iného
špecifickým spôsobom života, špecifickými hodnotami) a pod. Niekedy sa za základné typy
považujú komunita občianska, liečebná a výcviková, pričom „každá má iný cieľ, hoci
v technikách práce sa všetky tri modely v mnohých smeroch prekrývajú. Rozdiel spočíva
predovšetkým v koncepciách a cieľoch všetkých troch spomínaných komunít. Čo všetky tri
modely sprevádza, je tvorba povzbudzujúceho prostredia, čo najširšie možnosti pre začlenenie
jednotlivca do širšej vzťahovej štruktúry, vzájomná výmena skúseností a osobný rast každého
člena komunity“ (Hartl 1997, s.17). Komunita, ako píše vo svojej rovnomennej monografii
Zygmunt Bauman (2006, s.7), nech už toto slovo znamená čokoľvek, vyvoláva dobrý pocit,
„je dobré ‚mať komunitu’, ‚patriť do komunity’“
Vo všetkých týchto prípadoch (a ďalších podobných) vieme jednoznačne identifikovať
sociálnu dimenziu: ide vždy o spoločenstvo ľudí, spojených vzájomnými vzťahmi, spoločnými
záujmami, spoločnými činnosťami.

Na druhej strane tu spravidla absentuje alebo môže

absentovať dimenzia priestorová a/alebo aj dimenzia ekonomická. Komunita, komunitný sú
teda pojmami, ktoré sú obsahovo užšie alebo aj voľnejšie ako pojmy komúna. komunálny.
Zároveň možno povedať, že neexistuje komunálne, ktorého jadrom by nebolo komunitné –

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

22

lebo neexistuje obec bez ľudí, bez sociálnych vzťahov. A ešte ináč povedané: komunitné je
akcentovaným vyjadrením sociálnej dimenzie komunálneho.
Veľmi často sa však všeobecný pojem komunita priamo redukuje na spoločenstvo
priestorovo

vymedzené.

J.

Keller

v encyklopedickom

hesle

Komunita

vo

Veľkom

sociologickom slovníku konštatuje, že tento veľmi nejednoznačne chápaný pojem je
najostrejšie vymedzený v oblasti tzv. komunitných štúdií, ktoré skúmali sídelné pospolitosti
resp. tzv. miestne či lokálne komunity (Keller 1976). „Teritoriálne spoločenstvá sú skupiny
ľudí založené na priestorovej blízkosti a spoločne užívanom území. Väčšina každodenných
činností ľudí ako aj ich sociálne interakcie sú späté s ohraničeným územím obce či mesta a so
spoločenstvom ľudí, ktorí na tomto území žijú. Toto spoločenstvo sa často označuje aj termínom
komunita, pričom tento termín bežne používame aj v tých významoch, kde spoločenstvá
nemajú územný aspekt, napr. náboženské komunity, komunity hippies, komunity umelcov,
vedcov alebo príslušníkov iných povolaní“ – píšu Petríková a I. Kusý (1999, s.122). Jan
Turowski uvádza, že existujú dve vlastnosti, ktorými sa lokálne spoločenstvo odlišuje od
iných skupín: 1. väzba s obývaným územím a 2. celková organizácia spoločenského života
v danom území (Turowski 1995, s.167).

2.1

Lokálna (miestna) komunita (obecné spoločenstvo)
Sociálna identita obce je založená na chápaní obce ako samostatnej sídelnej

jednotky, ktorej podstatnou charakteristikou je spoločné teritoriálne vymedzenie a sociálny
útvar – obecné spoločenstvo, kde podstatným identifikačným znakom je spoločný záujem.
Podľa J. Pašiaka je obecné spoločenstvo zvláštnou skupinou medzi širšie chápanými
územnými spoločenstvami. “Prvotné územné spoločenstvá im (obecným spoločenstvám)
vytvárajú sociálny základ, na ktorý sa vrstvia znaky príslušenstva k obci, obecného záujmu,
obecnej spolupatričnosti, pospolitosti, občianstva a občianskej spoločnosti” (Pašiak 1991,
s.24). Základným kritériom spoločného sídlenia je uspokojovanie spoločných potrieb, ktoré
vyplývajú zo sídlenia. Na základe saturovania sídelných potrieb vznikajú vzťahy ľudí k
miestu sídlenia aj medzi sebou navzájom. “Až za určitých spoločenských a politických
podmienok sa formujú obecné spoločenstvá, ktoré stmeľujú jednotlivcov a skupiny do obce,
organizujú jej život, vytvárajú sociálne normy spolunažívania, mechanizmy samoorganizácie a
samoregulácie” (Pašiak 1991).
J. Musil používa pojem lokálna skupina, ktorú definuje nasledovným spôsobom: “…
tvoria ich obyvatelia alebo domácnosti žijúce na určitom území medzi ktorými, okrem fyzickej
blízkosti, existujú sociálne vzťahy prípadne spoločenské záujmy” (Musil 1967, s.214).
Za synonymum sídelnej komunity považujeme aj pojem sídelné spoločenstvo, ktoré
„nie je len mechanickým zoskupením ľudí, ale štrukturovanou sociálnou jednotkou, ktorá si
vytvorila určitý systém sociálnych vzťahov a spôsobu života a ktorej základom je využívanie
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spoločného územia a vypestovanie pocitu spolupatričnosti k spoluobyvateľom ako aj k územiu,
na ktorom žijú. Plní určité funkcie v rámci spoločenskej deľby práce a vytvára si priestor pre
činnosti, ktorými uspokojujú svoje kolektívne potreby“ (Petríková, Kusý 1999, s.72, tiež Kusý
2003, s.23).
Za základné znaky komunity sú považované


spoločné územie,



bezprostredné či sprostredkované sociálne vzťahy medzi ľuďmi žijúcimi na

tomto území,


pocit pospolitosti a súdržnosti, ktorým sa ľudia stotožňujú s komunitou

(Petríková – Kusý 1999: 122).
„Sídelné spoločenstvá sú základné jednotky územného členenia spoločnosti, na
základe ktorých sa utvárajú širšie územné spoločenstvá“ – píše Ján Pašiak (1980, s.145), na
druhej strane však neplatí, že by sme mohli považovať spoločnosť či „širšie územné
spoločenstvo“ len za akýsi súčet sídelných spoločenstiev, existujúcich v jeho rámci.
George A. Hillery publikoval v r. 1955 analýzu 94 definícií mestských a vidieckych
lokálnych spoločenstiev a dospel k nasledovnému prehľadu o vlastnostiach, uvádzaných
v týchto definíciách (cit. podľa Bertrand, Wierzbicki 1970, ss.142–143, Mikołajewska 1999,
ss.20–21):

I. Spoločenstvá všeobecne
A. Sociálna interakcia
1. geografický priestor
a. sebestačnosť

8

b. spoločný život

9

(1) príbuzenstvo
c. povedomie príbuzenstva
d. spoločné ciele, normy a prostriedky

2
7
20

e. využívanie spoločných inštitúcií pre uspokojovanie potrieb

2

f. miestny charakter skupiny

5

g. osobitosť

2

2. prítomnosť určitých spoločných vlastností, odlišných od okolia
a. sebestačnosť

1

b. spoločný život

3

c. povedomie príbuzenstva

5

d. spoločné ciele, normy a prostriedky

5

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

24

3. sociálny systém (ako spoločenská organizácia)

1

4. osobitosť

3

5. celistvosť spoločných postojov a názorov

1

6. proces

2

B. Ekologické vzťahy

3

II. Vidiecke spoločenstvá
A. Sociálna interakcia
1. geografický priestor
a. sebestačnosť

1

b. spoločný život

3

c. povedomie príbuzenstva

3

d. spoločné ciele, normy a prostriedky

3

e. miestny charakter skupiny

5

Spolu

Veľmi

94

dôležitú

a niekedy

(s

výnimkou

etnologických

prístupov)

opomínanú

skutočnosť tvorí existencia sociálnej kontroly v rámci sídelného spoločenstva. Špecifikom
tejto kontroly bol jej neformálny charakter – verejnou mienkou, výrazmi uznania,
výsmechom, odmietnutie susedskej výpomoci atď.

2.2

Komunita a občianska spoločnosť
Z hľadiska komunálnej politiky je dôležité vyjasniť si vzťah medzi miestnou

samosprávou a občianskou spoločnosťou v rámci miestneho spoločenstva. Východiskom
týchto úvah je skutočnosť, na ktorú upozorňuje aj J. Turowski (1995, s.205): „Súčasná
dedina má podvojnú štruktúru: na jednej strane v nej vystupujú prvky neformálnej štruktúry,
na druhej strane popri nej sformované rôzne formálne združenia“. V rámci sídelného
spoločenstva teda môžeme z tohto hľadiska rozlišovať prítomnosť formálnej a neformálnej
štruktúry: formálnu reprezentuje miestna samospráva, neformálnu – okrem iného – aj
subjekty občianskej spoločnosti v obci.
Občianska spoločnosť je rôznymi autormi definovaná s určitými odchýlkami.
Napríklad D. Moravčíková a D. Kučírková (2007, s.72) ju vymedzujú ako „spoločenstvo
plnoprávnych suverénnych občanov, ktorí sa môžu aktívne podieľať nielen na tvorbe
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a kontrole štátnej moci, ale aj inštitucionalizovať svoje záujmy mimo rámca štátu. Ide
o paralelný vzťah súčasného človeka k sfére verejnej (štát, právo) a k sfére súkromnej
(individuálnej). Z uvedeného vyplýva, že rozvoj občianskej spoločnosti sú visí s rozvojom účasti
občanov na správe vecí verejných a súkromných.“
Subjekty občianskej spoločnosti v obci teda nie sú protikladom orgánov miestnej
samosprávy, ale jej komplementárnou štruktúrou v rámci sídelného spoločenstva.
V rámci subjektov občianskej spoločnosti – rôznych občianskych združení a pod. – je
pritom z hľadiska komunálnej politiky potrebné rozlišovať to, čo J. Turowski (1995) nazýva
aktívnou resp. pasívnou identifikáciou: pasívnou je taká forma, keď celoštátne subjekty
neopierajú svoju činnosť o miestnu úroveň: nevytvárajú tu svoje organizačné jednotky ale
predovšetkým ak neopierajú svoju činnosť o miestne záujmy. Obdobne však aj v prípade
orgánov miestnej samosprávy platí, že sa s ňou môžu občania identifikovať takisto aktívne
alebo len pasívne – pasívne v tom prípade, keď miestna samospráva neopiera svoju činnosť
o záujmy, ktoré sú v rámci obce diferencované: práve tam môže vznikať priestor pre
identifikáciu prostredníctvom subjektov občianskej spoločnosti.
Táto podvojnosť sídelného spoločenstva vo formálnej a neformálnej zložke jeho
štruktúry vytvára základ sídelnej identity u príslušníkov sídelného spoločenstva. Sídelné
spoločenstvo teda nemôže fungovať bez toho, aby sa prirodzene nerozvíjali a neuplatňovali
formálne i neformálne prvky jeho štruktúry.

2.3

Susedstvo
„Menšiu“ jednotku ako je sídelná komunita predstavuje susedská komunita, resp.

susedské spoločenstvo. „Susedstvo v sociologickom chápaní neznamená len to, že ľudia
bývajú vedľa seba na určitom území (v dome, ulici, štvrti, dedine, meste), ale susedstvo je aj
určitý spôsob, akým obyvatelia komunity uskutočňujú sociálne interakcie, akým si organizujú
spoločné činnosti pri riešení problémov komunity a jej členov (svojpomocné aktivity,
združovanie sa pri dosahovaní spoločných cieľov), spôsoby neformálnej kontroly atď. Úroveň
susedstva vlastne umožňuje definovať komunitu ako sociálnu skupinu. Ak v teritoriálnom
spoločenstve susedstvo neexistuje, nemôžeme o ňom hovoriť ako o komunite, ale len o zhluku
osôb, obývajúcich určité územie (sídlo). Práve susedstvo vytvára z priestorového zoskupenia
ľudí komunitu ako subsystém spoločnosti, vďaka susedstvu sa ľudia stotožňujú s komunitou
a prijímajú sociálne statusy a roly členov komunity“ (Petríková, Kusý 1999s, s.123). Americký
sociológ Paul Peachy (cit. podľa Turowski 1995, s.167) zdôrazňuje, že spoločne využívaný
priestor sa stáva základom spoločných záujmov spoločne sídliacich ľudí a aj bez vedomej
akceptácie spája suseda so susedom.
Susedstvo je takto podľa nášho názoru základnou jednotkou komunitných vzťahov.
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Susedstvo má v hierarchii výstavby sociálnych vzťahov v rámci spoločného sídlenia
celý rad základných funkcií, medzi ktoré patria napr.
funkcia vzájomnej pomoci, spočívajúca v bezplatnom poskytovaní vzájomných

•

služieb v každodennom živote;
funkcia

•

kooperácie,

spočívajúca

vo

svojpomoci

a združovaní

sa

pre

dosiahnutie spoločných cieľov, vyplývajúcich z miestnych potrieb a záujmov;
funkcia

•

komunikačná,

spočívajúca

v sociálnej

komunikácii

medzi

jednotlivcami, rodinami, priateľmi;
funkcia socializačná, spočívajúca najmä v neformálnej susedskej výchove a

•

socializácii detí;
funkcia sociálnej kontroly, spočívajúca v neformálnej regulácii správania detí

•
aj dospelých;
•

funkcia ochranná, spočívajúca vo vytvárania vzájomnej bezpečnosti;

•

funkcia informačná, spočívajúca vo výmene informácií;

•

funkcia ceremoniálna,

spočívajúca vo vzájomnej účasti na rodinných

a miestnych udalostiach, vzájomným zdravením počínajúc;
funkcia družnosti, ktorá sama o sebe nemá špecifický účel (Petríková, Kusý

•

1999, ss.124–125, Kotačka 1996, s.1189).
Niekedy sa pritom rozlišuje susedstvo slabšie a silnejšie (Petríková, Kusý 1999,
ss.123–124), čo približne zodpovedá Putnamovmu riedkemu a hustému sociálnemu kapitálu
(pozri kap. 3 tejto štúdie):

slabšie susedstvo
▪

vzájomné

sociálne

silnejšie susedstvo
vzťahy

takmer

▪ sociálne vzťahy sú početné a stále

neexistujú

▪ kontakty prekračujú konvečný rámec

▪ kontakty sú len konvenčné

▪ spoločný priestor je len rámcom pre

▪ ide o zoskupenie rodín a jednotlivcov,

vzájomné

ktorí sú spojení len rovnakým miestom

služieb v prípade potreby

pobytu

▪ prepojenie rodín, spoločné aktivity

▪ sociálna komunikácia má len povrchný

▪ vzájomná podpora a združovanie pre

charakter

dosiahnutie spoločných cieľov

▪ sociálny priestor nie je síce celkom

▪ výmena informácií o veciach spoločného

anonymný, ale sociálna kontrola je len

záujmu

slabá

▪ vzájomná neformálna sociálna kontrola

poskytovanie
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2.4

Mestská komunita
Ak v tejto podkapitole budeme hovoriť o mestách, treba opäť vziať do úvahy fakt, že

urbánna politika, ako sa niekedy v odbornej literatúre nazýva komunálna politika miest, sa
spravidla venuje mestám, ktorých obyvateľstvo dosahuje miliónové počty. Problematickým je
aj z tohto hľadiska rozlíšenie, určenie hranice medzi mestom a dedinou, medzi vidieckym
a mestským sídlom, medzi mestskou a vidieckou komunitou. Najjednoduchší prístup
spočíva v kvantitatívnom určení hraničného počtu obyvateľov. Táto hranica v rôznych
krajinách môže mať hodnotu 1000 obyvateľov (Austrália) ale aj 30 000 obyvateľov
(Japonsko), toto kritérium môže mať aj charakter určitého rozpätia, väčšinou sa však
kombinuje s inými kritériami, akými sú hustota obyvateľstva alebo budov, prevládajúci typ
hospodárskej aktivity obyvateľstva, administratívne funkcie alebo typ miestnej správy a pod.
Z týchto kritérií vychádzajú niekedy aj legislatívne úpravy tam, kde je postavenie miest
odlišne upravené oproti ostatným sídlam aj legislatívne (Pašiak 1980).
Problémom sa ukazuje byť však nielen hranica medzi mestom a vidiekom, ale
hranica, ktorá odlišuje mesto od veľkomesta v tom zmysle, v akom už Tőnnies zaradil
veľkomesto do typu Gesellschaft, zatiaľ čo ostatné typy sídelných spoločenstiev skôr do typu
Gemeinschaft, pri rešpektovaní už citovaného poznatku, že „hoci celkový sociálny poriadok
mesta kladie väčší dôraz na charakteristiky g e s e l l s c h a f t a hoci dedina sa viac blíži
k charakteristikám g e m e i n s c h a f t , nie je korektné zovšeobecňovať, že g e m e i n s c h a f t
a g e s e l l s c h a f t existujú v absolútnom, konkrétnom zmysle“ (Spates, Macionis 1987,
s.120).
Mesto, chápané ako zložitý sociálny systém, vyznačujúci sa rozvinutou deľbou práce
a veľkou

hustotou

obyvateľstva,

poľnohospodárstvom
v medziosobných

a vytvorilo

vzťahoch,

ktorí
si

je

sociálne

sústavu

partikulárnosťou

veľmi

interakcií,
sociálnych

rôznorodé,

nezaoberá

charakterizovanou
rol

a nepriamymi

sa

dištanciou
spôsobmi

sociálnej kontroly, mesto ako zložité územné spoločenstvo, je aj u nás považované za
zásadne odlišné od vidieckych obcí spoločenskou organizáciou, štruktúrou a sociálnymi
vzťahmi (Musil 1967). Tradičná sociológia mesta poskytovala dostatok informácií pre
zdôvodnenie potreby špecifického prístupu ku koncipovanie komunálnej politiky v mestách
oproti jej podobe v menších sídlach. Louis Wirth charakterizoval napríklad tri základné
prvky sociologického vymedzenia mesta (porovnaj tiež Spates, Macionis 1987, ss.114–116):


veľkosť

populačného

agregátu,

čo

nemožno

redukovať

len

na

púhy

kvantitatívny údaj o počte obyvateľov: „Pri uspokojovaní svojich potrieb sú obyvatelia miest
závislí na väčšom počte ľudí ako obyvatelia dedín a následne sú spätí aj s väčším počtom
sociálnych skupín, menej sú závislí od konkrétnych osôb a ich závislosť na iných je
ohraničená

veľmi

úzkym

okruhom

činnosti

inej

osoby...

mesto

je

charakteristické

sekundárnymi a nie primárnymi kontaktami. Kontakty v meste, dokonca aj keď prebiehajú
zoči-voči, sú neosobné, povrchné, mimochodné a segmentované. Uzavretosť, ľahostajnosť,

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

28

nevšímavosť, prejavujúce sa vo vzťahoch obyvateľov mesta medzi sebou, možno chápať ako
prostriedky, ktoré im pomáhajú separovať sa od osobných pút a očakávaní od iných“ (Wirth
2005, s.105);


hustota, ktorá obyčajne vyvoláva diferenciáciu a špecializáciu, lebo iba tak

môže areál pri svojej (v zásade) nemennej veľkosti udržať existenciu rastúceho počtu
obyvateľov: „... hustota posilňuje diverzifikáciu ľudí a ich činností a nárast zložitosti sociálnej
štruktúry, vyvolané rastom obyvateľstva ... Tesný fyzický kontakt množstva jednotlivcov
zákonite vyvoláva zmeny v prostriedkoch, pomocou ktorých sa orientujeme v mestskom
prostredí, osobitne medzi inými ľuďmi.Pri tesnosti fyzických kontaktov nadobúdajú naše
sociálne kontakty spravidla odstup. Mestský svet uprednostňuje vizuálnu identifikáciu.
Vidíme uniformy, označujúce funkčné roly a neregistrujeme osobnostné zvláštnosti, skrývajúce
sa za nimi.“ (Wirth 2005, s.107);


heterogenita, vystupujúca najmä pri porovnaní s tradičným vidieckym

prostredím: „Sociálna interakcia medzi natoľko rôznorodými osobnostnými typmi, ku ktorej
dochádza v mestskom prostredí, vedie k narušeniu rigídnych kastových bariér a ku väčšej
zložitosti triednej štruktúry, pričom sa vytvára zložitejšia a diferencovaná schéma sociálnej
stratifikácie ako je tá, ktorá sa objavuje v integrovanejších spoločenstvách“ (Wirth 2005,
s.109).
Po desaťročiach overovania týchto Wirthových téz zhrnuli americkí urbánni
sociológovia James L. Spates a John J. Macionis výsledky početných výskumov do
nasledovných záverov:
•
neosobnosti,

z početnosti populačného agregátu obyvateľstva mesta vyplývajúci pocit
ničotnosti

nekorešponduje

v mase,

s výsledkami

anonymity

výskumov,

a najmä
ktoré

indiferentnosti

napríklad

k iným

v prostredí

ľuďom

mestských

prisťahovaleckých enkláv potvrdili existenciu silných rodinných, susedských a priateľských
väzieb. Nekorešponduje ale ani so skutočnosťou, že v mestách vzniká odlišný typ vzťahov
medzi príbuznými a priateľmi, ktoré nie sú viazané priestorom tej istej budovy či susedstva.
Očakávať, že mestské priateľstvá a kamarátstva budú rovnaké ako vidiecke, by bolo
omylom. Navyše technické komunikačné prostriedky, bežnejšie už v tom čase v mestách
(napríklad telefóny) umožňovali intenzívne kontakty, ktoré nemali charakter kontaktov
tvárou v tvár, napriek tomu však plnili funkciu priamych osobných kontaktov. Ani
susedstvo

nestráca

význam

v mestskom

prostredí

a navyše

získava

špecifické

charakteristiky v robotníckom prostredí, v prostredí strednej triedy a pod. (Spates, Macionis
1987, ss.119–120);
•

najprovokatívnejšia myšlienka klasických prístupov, známa nielen z prác L.

Wirtha, ale aj z textov R. E. Parka a dokonca už G. Simmela, podľa ktorej jednotlivci reagujú
na

zvýšenú

hustotu

obyvateľstva

psychologickou

dezorganizáciou

či

antisociálnym

správaním, bola dlho veľmi rešpektovanou. Celý rad výskumov však ukázal, že napríklad
rôzne skupiny obyvateľstva mesta majú rôzne kultúrne očakávania o priestorovom správaní
a aj rôzne „sociálne problémy“ ako výskyt určitých chorôb či kriminalita sa vyskytujú najmä
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v husto osídlených častiach miest so špecifickým sociálnym zložením, vyznačujúcim sa
napríklad vysokou nezamestnanosťou, rozšírenou chudobou či rasovou diskrimináciou
(Spates, Macionis 1987);
zatiaľ čo pôvodné prístupy v sociológii mesta hovorili o formálnosti a sociálnej

•
rozmanitosti,

z ktorej

vyplýva

tolerancia

mestského

prostredia,

kontrastujúca

so

závistlivosťou dedín a mestečiek, z početných výskumov vyplynulo, že vyššia tolerancia nie
je ani tak výsledkom mestského typu vzťahov, ako skôr vyššou životnou úrovňou a vyšším
vzdelaním, ktoré sú v mestskom prostredí častejšie. Na mieru tolerancie vplýva aj vyšší
podiel mladých bezdetných osôb v mestskom prostredí, moderné komunikačné prostriedky,
regionálne vymedzené rozdiely v životnom štýle atď. (Spates, Macionis 1987);
napokon sa v klasickej sociológii mesta objavuje ešte hypotéza o špecifickej

•

„mestskej malátnosti“ (urban malaise), podľa ktorej mestské prostredie aj mimo vplyvu
hustoty obyvateľstva spôsobuje akési špecifickú mestskú nemoc – pocit osamelosti,
depresie, úzkosti, čo sa takisto v celom rade výskumov nepotvrdilo; mesto nie je napríklad
ani pre deti viac stresujúcim prostredím ako iné typy sídiel a práve naopak – vyššia hustota
obyvateľstva má aj pozitívne efekty: robí ľudí navzájom lepšie dostupnými (Spates, Macionis
1987).
Mesto

teda

–

sumarizujúc

–

v zrkadle

novších

sociologických

skúseností

nereprezentuje natoľko odlišnú entitu oproti vidieku ako sa v minulosti predpokladalo. To,
čo bolo považované za výrazne „mestské“, urbánne charakteristiky je výrazne korigované
prítomnosťou komunitných znakov, ktoré síce nie sú identické vo svojej forme s
charakteristikami vidieckej pospolitosti, plnia však v mestskej mikroštruktúre obdobné
funkcie - predovšetkým umožňujú formuláciu parciálnych verejných záujmov na úrovni
jednotlivých mestských častí, rôznych kultúrne vymedzených subštruktúr a pod. „Mnohé zo
znakov, ktoré Wirth a jeho názorový predchodca Simmel uvádzajú ako vlastné mestskému
spoločenstvu, zodpovedajú znakom, ktorými ešte Tőnnies popisoval ‚Gesellschaft‛. Sú nimi
rastúca

rôznorodosť,

klesajúca

izolácia

a stúpajúce

množstvo

kontaktov,

vedúce

k dezorganizácii, sekularizácii a individualizmu integrovanej ľudskej spoločnosti. Obraz
mestského človeka je potom charakterizovaný týmito znakmi: úzkosť, citová deprivácia,
zdôrazňovanie významu vonkajškovosti vecí a nervová podráždenosť. Z takého obrazu
vyplýva, že v meste musí byť viac duševných chorôb, že mestské prostredie má na svedomí
rast kriminality, rozvodovosti a ostatných prejavov rozvratu spoločenského života. Ak sme
však ochotní zbaviť sa tohto podsúvaného obrazu, zistíme, že správanie ľudí úzko súvisí
predovšetkým s ich demografickými a sociálnymi znakmi, ako sú vek, vzdelanie, rodinný stav
a rodinný život, povolanie, atď., spolu so schopnosťou spoločnosti zabezpečiť určitú mieru
sociálnej istoty (zamestnanosť, zabezpečenie v starobe a chorobe) a pozitívnym pôsobením na
také hodnoty života, ako je vzdelanie, práca, oddych, národná hrdosť, spravodlivosť alebo
zdravie. Čím dôkladnejšia a vedeckejšia je interpretácia rozdielov pri porovnávaní mestského
a vidieckeho človeka, tým ťažšie možno preukázať nejaké podstatné rozdiely. Neznamená to,
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že by neexistovali – majú len inú podobu a iný význam, ako sa veľmi často uvádzal“ (Kusý
2003, s.31)
Aj sociologická reflexia mesta, vyjadrená v koncepcii „novej sociológie mesta“,
rozvíjajúcej sa od 80. rokov minulého storočia, vychádza z poznania, že „mesto nemá až taký
dramatický vplyv na sociálny život ľudí. Skôr ide o to, že mesto je prostredím, v ktorom sa
sociálne procesy uskutočňujú – politika, náboženstvo, medziľudské vzťahy, ekonomické
aktivity. Môžeme tu skúmať detailne ako všetky tieto (a mnohé ďalšie) procesy prebiehajú
v mestskom prostredí“ (Spates, Macionis 1987, s.124).
Americká sociologická reflexia tejto skutočnosti viedla k vzniku nasledovnej typológie
sídelných jednotiek, rozlišujúcej popri obciach (village) a mestách (city) aj metropolitné
územia (metropolitan areas) (Butler 1976, s.266):

obec

mesto

metropolitné územie

Demografické charakteristiky
Početnosť

malá

stredná

veľká

obyvateľstva

(pod10 000?)

(10-50000?)

(nad 50 000)

Hustota

nízka

stredná

vysoká

malá

stredná

veľká

obmedzený

variabilný

extenzívny

málo

variabilne

mnoho

nízka

priemerná

vysoká

obmedzená

variabilná

extenzívna

Deľba práce

nízka

priemerná

vysoká

Potenciálna

nízka

variabilná

vysoká

primárne

sekundárne

sekundárne

obyvateľstva
Vzťahy komunita – zázemie
Početnosť
obyvateľstva zázemia
Vplyv komunity na
zázemie
Početnosť

väzieb

komunity a zázemia
Sociokultúrne charakteristiky
Heterogenita
populácie
Dostupnosť
organizácií a služieb

anonymita
jednotlivca
Prevažujúci
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charakter sociálnych
vzťahov
Prevažujúci

typ

primárna

sekundárna

sekundárna

nízky

stredný

vysoký

sociálnej kontroly
Stupeň statusového
postavenia

Základnou odlišnosťou komunálnej politiky miest oproti komunálnej politike
ostatných, menších obcí je to, že v na rozsiahlejšom území, pri významne väčších
ekonomických

objemoch

a pri

oveľa

početnejších

a diferencovanejších

sociálnych

štruktúrach mestského obyvateľstva dochádza k výraznejšiemu štruktúrovaniu záujmov
v ktorých možno odlíšiť záujmy celomestské a záujmy, špecifické najmä pre jednotlivé
mestské časti (napríklad pôvodne samostatné obce, down-town), ale niekedy aj pre
priestorovo v štruktúre mesta identifikovateľné ekonomické záujmy (priemyselné zóny,
obchodné zóny, obytné zóny) či sociálne štruktúry (robotnícke štvrte, chinatown). „Hustota
obyvateľstva, cena pôdy, výška nájomného, dostupnosť, hygienické podmienky, prestíž,
estetická atraktivita, absencia takých nepríjemností akými sú hluk, smog a špina určujú,
nakoľko príťažlivými budú jednotlivé časti mesta pre život rôznych častí obyvateľstva. Miesto
a charakter práce, príjem, rasové a etnické charakteristiky, sociálny status, obyčaje, zvyky,
chute, výhody a predsudky – to sú niektoré faktory, pod vplyvom ktorých dochádza k výberu
mestského obyvateľstva a jeho rozdeleniu medzi sídelné obvody. Takýmto spôsobom sa rôzne
časti obyvateľstva, obývajúce kompaktné osídlia, sa navzájom segregujú takým stupňom,
akým sú navzájom nezlučiteľné ich požiadavky a spôsob života a takou mierou, akou sú si
vzájomne antagonistické. Ľudia, disponujúci homogénnymi statusmi a potrebami, spontánne
smerujú do spoločného areálu, vedome si ho vyberajúc podľa jeho podmienok. Rôzne časti
mesta nadobúdajú špecializované funkcie a mesto sa stále viac podobá na mozaiku
sociálnych svetov, kde prechod z jedného sveta do druhého má skokovitý charakter.“(Wirth
2005: 108).
O špecifickej

urbánnej

politike

–

teda

o špecifickej

komunálnej

politike

v podmienkach miest – je teda odôvodnené hovoriť až v podmienkach veľkomiest, s takými
znakmi mestského života, akými sú diferenciácia, anonymita, zrýchlený rytmus života,
uvoľnenie sociálnych väzieb a pod., v čom nadviazala chicagská škola na starší sociologický
pohľad Georga Simmela, ktorý považoval veľkomesto za východisko analýzy modernej
spoločnosti (Simmel 2006).
Kľúčovou otázkou urbánnej politiky sa takto stáva otázka vnútornej štruktúry mesta,
jeho vnútornej diferenciácie a zároveň identifikácie špecifiky jeho jednotlivých častí, resp.
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opačne – spôsobu identifikácie jednotlivých častí, charakteristických určitou špecifikou,
najmä špecifikou záujmov svojho obyvateľstva.
Historicky sa mesto pôvodne – povedzme v 18. – 19. storočí, najmä v období svojho
rýchleho rastu v podmienkach prvej priemyselnej revolúcie – formovalo ako koncentrická
štruktúra, ktorej jadro tvorila centrálna mestská zóna (reprezentovaná administratívnymi
a finančnými inštitúciami), tesne obklopená zo všetkých strán obchodnou zónou a za ňou
nasledujúcou zónou, obývanou nižšou spoločenskou vrstvou (predovšetkým služobníctvom).
Až ďalej nasledovala koncentrická zóna, obývaná strednou triedou (napr. úradníctvom) a na
okraji mesta v zeleni boli vilové štvrte a paláce vyššej spoločenskej vrstvy18. Takémuto
modelu by mohla z nám blízkych miest zodpovedať napríklad pravobrežná Praha
s administratívnym centrom v starej radnici na Staromestskom námestí (a v novej len kúsok
odtiaľ), s obchodmi na Příkopech a Václavskom námestí (pôvodne aj na Uhelnom trhu
a pod.), s činžovnými pavlačovými domami na Žižkove a rodinnými domčekmi a vilkami na
Vinohradoch.
Tento model bol východiskovým pre tzv. teóriu prefiltrovávania (filter down theory),
ktorú v rámci prístupov chicagskej školy rozvinul Ernest W. Burgess: rast mesta viedol
k tomu, že vyššia trieda sa sťahovala do novších (modernejších) domov, ktoré sa stavali
mimo centra a svoje pôvodné domy (byty) v centre prenechávali nižším triedam (Buček
2006). Robert E. Park však za tým videl nielen ekonomické dôvody, ale aj motívy prestížne:
bývaním v prominentnom satelite možno demonštrovať sebe aj iným životnú úspešnosť, tak
dôležitú v hodnotovom rebríčku americkej etiky (Spates, Macionis 1987)
V 19. storočí, v období určitého spomalenia rastu miest, sa mesto stále viac
formovalo ako sektorová štruktúra, v ktorej si uchovala svoju pozíciu centrálna mestská
zóna, od ktorej sa lúčovite rozbiehajú ako výseče kruhu obchodné štvrte a štvrte obývané
obyvateľstvom, relatívne homogénnym z hľadiska svojho profilu. Príkladom môže byť pre
nás Viedeň s centrom, vyznačeným po zbúraní mestských hradieb Ringom, od ktorého
radiálne odbieha Mariahilf s rovnomennou obchodnou tepnou, ale aj svojim obyvateľstvom
dosť špecificky vyčlenené štvrte Margarethen či Josefstadt. Podobné znaky by sme našli aj
v ľavobrežnej Budapešti (teda v Pešti).
Aj této realita našla vyjadrenie v pokuse o sektorovú teóriu, ku ktorej sa prihlásila
takisto chicagská škola. Už Burgessova koncentrická schéma Chicaga obsahovala určité

U Burgessa (1925) je to 5 koncentrických kruhov (circular zones):
• prvý okruh tvorí tzv. očko (The Loop) tvorí centrálna administratívno-obchodná štvrť (vládne a municipálne
budovy, najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie, luxusné obchody ale aj centrálne železničné a autobusové stanice
a pod.), ktorá je obkolesená druhým okruhom;
• druhý okruh je prechodnou mestskou zónou s koncentráciou ľahkého priemyslu a služieb, kam napr. v obraze
Chicaga 20. rokov patrili aj China-town, „malá Sicília“, židovské ghetto ale aj štvrte pomocného personálu,
zamestnaného v prvom okruhu;
• v treťom okruhu sa koncentruje priemyselné robotníctvo, žijúce najmä v dvojposchodových nájomných domoch
blízko svojich pracovísk;
• vo štvrtom okruhu – oblasti rezidencií, tvorenej jednorodinnými a apartmentovými domami - býva už vyššia
trieda;
• piaty okruh je smerom von otvorený, je to dochádzková zóna prímestských a satelitných sídiel s dostupnosťou 30
– 60 minút do centrálnej mestskej štvrte, ale nie všetci obyvatelia sú už viazaní na dochádzku do mesta (Spates –
Macionis 1987, ss.171-172, Szczepański 1984, ss.16-17).
18
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prvky, prekračujúce kruhové štruktúry – napr. „Black Belt“ (černošské štvrte, siahajúce od
druhého okruhu cez celý tretí a zľahka zasahujúce aj do štvrtého) alebo „Deutschland
Ghetto“ (obdobne ľahko zasahujúce z tretieho okruhu aj do druhého). Samostatne túto
teóriu na základe analýzy 142 amerických miest sformuloval Homer Hoyt, konštatujúc, že
v mestách, ktoré už majú nižšiu dynamiku rastu, už nie je problémom nájsť vhodné bývanie
kdekoľvek (Buček 2006), pričom sa mení aj prestíž jednotlivých segmentov koncentrických
zón, ako to vyplynulo z jeho analýzy Chicaga v rokoch 1900, 1915 a 1936 (Spates, Macionis
1987).
Moderné mestá sa formujú ako zmiešaná, polycentrická štruktúra. Centrálna
mestská zóna sa síce zachováva, ale už nemusí byť v centre, moderné technológie umožňujú
alokáciu nielen na okraji, časť obchodnej siete ostáva v centre, časť však nachádza nové
lokality výhodné z hľadiska dopravnej dostupnosti, vyššia spoločenská vrstva vyhľadáva
tiché zóny nielen na okraji miest atď. Prvky takéhoto vývoja zachytáva už aj Bratislava
s novým centrom, ktoré sa už tretíkrát sťahuje (z Hlavného námestia v Starom meste cez
námestie SNP a Kamenné námestie) tentokrát k Dunaju do okolia novej budovy národného
divadla, s koncentráciou obchodu do okrajových štvrtí, najmä k vyústeniam diaľnic a pod.
V teórii išlo vlastne o rozšírenie, či dokonca o prekonanie Hoytovho prístupu,
v ktorom sa prejavil vplyv skutočnosti, že priemysel sa v ním skúmanom období šíril v meste
pozdĺž (dopravných) radiál. Chauncey Harris a Edward Ullman, ktorí sa venovali tejto
problematike

po

druhej

svetovej

vojne

a dospeli

k modelu

mnohojadrového

mesta

s existenciou množstva špecializovaných funkčných priestorov (Buček 2006). A ako sa tieto
priestory (nuclei) rozvíjajú? Po prvé: isté typy činností si vyžadujú istý typ vybavenosti aby
mohli dosiahnuť najvyššiu produktivitu. Ak je cena priestoru (pôdy) privysoká (napríklad
v blízkosti centra mesta, kde v minulosti boli alokované aj mnohé priemyselné aktivity,
pretože v čase vzniku tam bola táto cena nízka), sú tieto aktivity premiestňované tam, kde je
to ekonomicky únosné: týmto otázkam sa z ekonomického pohľadu venuje tzv. teória
kompromisu (pozri Buček 2006: 6 – 8). Po druhé: niektoré činnosti sú nevýhodné pre iné,
preto sa vyčleňujú do vzájomne vzdialenejších priestorov: štvrť „červených lámp“ bude
vytesňovaná do takej časti mesta, ktorá je vzdialená „serióznejším“ aktivitám. Po tretie:
niektoré aktivity nie sú vhodné do určitých častí mesta – napríklad hasičská základňa do
historického jadra. Tiež niektoré mestské firmy sa sťahujú na obvod mesta, kde je lepšia
dopravná dostupnosť (Spates, Macionis 1987, ss.175-176).
Zatiaľ čo prvé dve z uvedených teórií sú dnes hodnotené ako príliš zjednodušujúce,
tretia

je

problematická

zase

z hľadiska

svojho

zovšeobecňovania.

Riešenie

otázky

identifikácie štruktúry mesta sa preto hľadá v analýze sociálnych území mesta (Social Area
Analysis), spájajúcich sa predovšetkým s menom Eshrefa Shevkyho.Vo svojich analýzach
vychádzal z nasledovných sociálnych charakteristík územia: sociálny status (miesto
v spoločenskej hierarchii), rodinný status (počet detí, typ obydlia, zamestnanosť matky)
a etnicita. Na základe kombinácie týchto znakov vzniklo 32 typov „sociálnych území“ –
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výhrada k tomuto prístupu sa týkala najmä výberu charakteristík (Spates, Macionis 1987,
ss.176-177).
Zložitosť problému vyplýva navyše z toho, že niektoré ekonomické a sociálne záujmy
sú priestorovo diverzifikované a nemožno ich jednoducho priestorovo identifikovať.
Práve porovnanie týchto troch modelov v praxi ukázalo, že celomestských funkcií –
tam, kde tieto funkcie vychádzajú zo skutočne celomestsky relatívne homogénnych záujmov
– je relatívne menej, ako sa na prvý pohľad zdá. A to ešte vo väčšine prípadov musí mesto
ako celok vo svojej komunálnej politike prihliadať k opodstatneným a často diferencovaným
záujmom svojich mestských častí – ako napríklad pri príprave strategických dokumentov
rozvoja mesta ako celku. Nepochybne celomestskou funkciou je vnútromestská doprava,
pravdepodobne najefektívnejšie bude celomestsky organizovať zber komunálneho odpadu
(ale pravdepodobne s rozdielmi v jednotlivých častiach mesta – napr. podľa charakteru
zástavby).
Výsledkom týchto vzťahom by mala byť aj dvojstupňová komunálna politika mesta
s vyprofilovanou celomestskou úrovňou (ktorá ba nemala byť len súčtom úloh a problémov
mestských častí, ale skutočne zameraná na celomestské otázky) a s komplementárnou
úrovňou komunálnych politík mestských častí (vrátane ich špecifického postavenia ale
v tom aj špecifického prínosu v rámci mesta ako celku).
Zatiaľ čo dolná kvantitatívna hranica, od ktorej je obec považovaná za mesto, je
prinajmenšom konsenzuálne vždy pevne stanoviteľná, horná hranica má svoju dynamiku,
ktorá – ako sa zdá – nemá svoj limit. Kým v 70. rokoch malo pár najväčších miest sveta
okolo 8 miliónov obyvateľov, dnes túto hranicu prekonávajú už desiatky miest a najväčšie
z nich za tridsať rokov narástli troj- až štvornásobne. Preto sa stále častejšie uplatňuje
detailnejšia klasifikácia mestských sídiel na malé mestá, stredne veľké mestá, veľkomestá
a metropoly (klasifikáciu rôznych typov miest pozri Musil 1967).
Z nášho hľadiska je však rovnako dôležité (aj z hľadiska legislatívnej úpravy) hranica
toho, čo považujeme za „veľkomesto“, t. j. za mesto, ktorého vnútorná diferenciácia je
natoľko relevantná, že je potrebné uvažovať aj o jej formálnom vyjadrení napr. v podobe
samosprávnych mestských častí. „Sociologické výskumy prinášali poznatky o existencii
väčších či menších komunít a susedstiev a o spontánnom vytváraní tzv. prirodzených oblastí
v mestách. Sú to časti miest s relatívne rovnorodým obyvateľstvom a s podobnými životnými
podmienkami. Mestá totiž vždy boli sociálne a priestorovo štruktúrované a najmä, ak prekročili
určitú veľkosť, bolo v nich možné odlíšiť jednotlivé štvrte, charakteristické osobitou
svojráznosťou“ (Petríková, Kusý 1999, s.125).
V tomto kontexte sa sformovali tri základné modely samosprávy v metropolách:
Polycentrický

model,

v ktorom

neexistuje

žiadna

priamo

volená

centrálna

samosprávna inštitúcia pre mesto ako celok. Správa je decentralizovaná na orgány
mestských častí. Takýto model sa v určitom období využíval v Londýne, kde boroughs neboli
zastrešené žiadnym celomestským orgánom. Hlavné ťažkosti tohto modelu spočívajú najmä
v neefektívnom poskytovaní verejných služieb ako aj v rozdieloch v ich poskytovaní pre
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občanov toho istého mesta. Chýba celomestská perspektíva riadenia, rivalita mestských
častí vedie ku konfliktom.
Unitárny model, ktorý je opakom predchádzajúceho. V tomto problémy sa najviac
prejavuje

nerešpektovanie

priestorovo

diferencovaných

záujmov

v štruktúre

mesta.

Nadmerná centralizácia spôsobuje okrem iného rast vzdialenosti medzi bydliskom väčšiny
občanov a sídlom orgánov mesta. Orgány mesta navyše narastajú a menia sa na veľké
byrokratické štruktúry. S týmto problémom zápasili a dodnes zápasia vo Švédsku, kde
v procesoch

amalgamácie

vznikli

veľké

administratívne

obce

najmä

v sídelných

aglomeráciách. Vo veľkých kommunen sa preto v posledných rokoch opäť výrazne presadzuje
decentralizácia. Vytvárajú sa miestne časti ako správne jednotky. Napríklad 436-tisícový
Göteborg má dnes 21 výborov mestských častí.
Dvojstupňový model vyjadruje pokus spojiť výhody a odstrániť nevýhody oboch
predchádzajúcich modelov. V jeho rámci sa vytvárajú dve roviny správy – rovina
celomestská s celomestskými orgánmi a rovina mestských častí s vlastnými orgánmi.
Prináša však aj celý rad nových problémov, predovšetkým v riešení otázky nadriadenosti
celomestským orgánov orgánom mestských častí. Takto to fungovalo v našich mestách
v časoch národných výborov: mestský národný výbor bol jednoznačne nadriadený obvodným
národným výborom v mestských obvodoch. Aj v súčasnosti existuje v oboch našich
najväčších mestách dvojstupňový model, v ktorom dominuje postavenie celomestskej roviny,
možno aj v dôsledku práve spomenutej histórie.
„Myšlienka o potrebnosti zámerného a plánovitého členenia mesta do menších
skladobných jednotiek sa objavuje najmä po 1. svetovej vojne ako dôsledok a reakcia
urbanistickej a sociologickej kritiky rozbujnievajúcich sa miest 19. storočia“ (Petríková, Kusý
1999, s.125). Teória urbanizmu v tejto súvislosti pracuje s kategóriou obytný okrsok.
Americký „teoretik susedstva“ Clarence Arthur Perry (Perry 1929, ss.22–140), ktorý používal
ešte pojem „susedská jednotka“ a ktorý už v roku 1929 vyslovil nasledovné požiadavky na
túto jednotku (Ames, McClleland 2002, ss.57–58, Petríková, Kusý 1999, ss.127–128):
•

veľkosť by mala byť cca 65 ha, pričom dôležitejším kritériom je, aby obyvatelia

zaplnili svojimi školopovinnými deťmi prvý stupeň základnej školy a deti nemali do školy
ďalej ako 450 m – predpokladaný počet obyvateľov by mal byť cca 1500 osôb. Toto kritérium
malo byť základné a odvodené od veľkosti prirodzenej komunity;
•

pokiaľ by bolo územie jednotky zastavané viacbytovými domami, mali by mať

tieto byty k dispozícii vlastné dvory, záhrady, patiá a ihriská;
•

hranice jednotky by mali byť tvorené širokými tranzitnými komunikáciami,

ktoré by oddeľovali zároveň jednotky navzájom (na rozdiel od hraníc susedstiev, ktoré by
mali byť tvorené živými plotmi, múrikmi, ale aj chodníkmi, pričom stavba plotov by mala byť
regulovaná);
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•

dopravné komunikácie by mali tvoriť hierarchickú sústavu aj čo do svojej

šírky: tranzitná doprava by mala byť z vnútra jednotky úplne vylúčená a vnútorné
komunikácie by mali byť len pre obmedzenú dopravu obyvateľov jednotky a pre chodcov;
•

občianska vybavenosť by mala byť rozmiestnená diferencovane: škola by mala

byť umiestnená v strede jednotky, zatiaľ čo obchody, spoločenské a iné komunálne
zariadenia by mali byť rozmiestnené po obvode jednotky, v blízkosti hlavných ciest, pri
hraniciach so susednou jednotkou, najlepšie na miestach, kde sa križujú vnútorné
komunikácie a chodníky s tranzitnými komunikáciami;
•

cca 10% plochy jednotky by mali tvoriť parky a rekreačné plochy.

Susedstvo tvorí – samozrejme – prirodzený základ vidieckej komunity. Menej často sa
však zdôrazňuje význam susedstva práve v mestskom prostredí: „Najvýraznejším miestom.
kde môžeme očakávať výskyt osobných vzťahov v mestskom prostredí je susedstvo“ – píšu J.
L. Spates a J. J. Macionis (Spates, Macionis 1987, s.144). Táto skutočnosť poskytuje
významný podnet pre rozvoj komunálnej politiky aj v mestách vytváraním podmienok pre
rozvoj funkcií susedstva,
Teória urbanizmu zaraďuje pritom susedstvo na začiatok škály, ktorej ďalšími
prvkami sú mikrorajón, susedská jednotka, obytný okrsok, pričom cieľom tejto klasifikácie
bolo „dosiahnuť racionálnejšiu priestorovú organizáciu miest a rozčleniť mesto na určité
menšie, vnútorne usporiadané obytné celky a vytvoriť akési základné urbanististické
jednotkly mestského obytného prostredia s vlastnou sociálnou infraštruktúrou a s vlastným
sídelným spoločenstvom, ktoré by v optimálnej miere uspokojovali požiadavky a potreby tohto
spoločenstva na komplexné bývanie“ (Petríková, Kusý 1999, s.125). Nakoľko sa táto teória
v jej kolektivistickej modifikácii aplikovaná na tzv. nové obytné súbory našich miest
osvedčila, bolo predmetom celého radu sociologických výskumov aj u nás (Musil 1985).

3.

Sociálny kapitál
Potreby a záujmy, vyplývajúce zo spoločného sídlenia,

nútia ľudí kooperovať

navzájom, stmeľujú ich, organizujú chod tejto pospolitosti. Keď ľudia utvárajú sociálny
priestor, znamená to, že určujú vzťahy k iným ľuďom alebo javom. Vytvárajú normy
správania, mechanizmy samoorganizovania, organizujú spoločenský život a celkový chod
spoločenstva. Tu sa už prejavuje pospolitosť nielen ako sídlo, ale ako sídelné spoločenstvo.
Presadzovanie spoločných cieľov a záujmov posilňuje súdržnosť, solidaritu a vzájomnú
pomoc, ktoré sa takto stávajú vlastným základom komunálnej politiky.
Z novších sociologických prístupov v prúde tzv. ekonomickej sociológie, nadväzujúcej
v 80. rokoch na chicagskú školu, si v kontexte skúmania sociologických aspektov
komunálnej politiky zasluhuje pozornosť najmä teória sociálnych sietí a sociálneho kapitálu,
okrem iného aj preto, že vyúsťujú aj do praktického využitia v komunálnej politike oveľa viac
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ako predchádzajúce sociologické prístupy.
Prirodzená ľudská potreba združovať sa vedie ľudí k tomu, že sa navzájom
stretávajú, komunikujú, vstupujú do interakčných vzťahov, vykonávajú spoločnú činnosť.
Takto vytvárajú siete vzťahov – sociálne siete. Sociálna sieť je jav sui generis, neprevoditeľný
na jednotlivca, vzniká ako synergický efekt spoločného života. Indivíduá ale aj skupiny sieť
vytvárajú a ona ich život spätne ovplyvňuje. Sociologická teória, reflektujúca tento jav,
vychádza z formálnej sociológie Georga Simmela (ktorý chápal sociológiu ako určitý druh
„geometrie sociálnych vzťahov“ a ako prvý použil pojem „siete“ v sociologickom chápaní)
a z prístupov Leopolda von Wiese, ktorý chápal sociológiu ako učenie o vzťahoch
(Beziehungslehre) a sociálno v jeho chápaní spočívalo v sieti vzťahov medzi ľuďmi, pričom
tento pojem už ako „sociálna sieť“ sa objavuje u Ferdinanda Tönniesa a Maxa Webera. Ako
analytický koncept dostala sociálna sieť pomenovanie až v Morenovej sociometrii. V britskej
sociológii sa teória sociálnych sietí rozvinula na teóriu stredného dosahu.
U Maxa Webera sa objavuje termín sociálna sieť ako sociologická metafora: Indivíduá
sieť tkajú a zároveň sú do nej chytené. “Sociálna sieť je množina sociálnych subjektov, ktoré
sú prepojené výmennými vzťahmi” (Kabele 1987, s.88). Sociálna sieť môže byť popísaná v
kategoriálnom prístupe ako súhrn objektov s určitými vlastnosťami, motiváciami a normami
konania, alebo v prístupe štrukturálnom, kde sa popisuje ako štruktúra vzťahov výmeny
moci a závislosti, určujúcej toky vzácnych zdrojov v sociálnom systéme (Kabele 1987, ss.8889), „súbor všetkých vzťahov a v užšom zmysle súbor tzv. výmenných vzťahov určitého
jednotlivca alebo zoskupenia s inými ľuďmi alebo zoskupeniami“ (Košta 2004, s.33).
V Putnamovom koncepte je zároveň najvýraznejšie prítomná aj teória sociálnych sietí.
V literatúre sa – podobne ako v prípade sociálneho kapitálu – stretávame s celým radom
prístupov „od rozboru spôsobov, akými pozícia aktéra v sociálnej sieti obmedzuje jeho
konanie, cez vzory prúdenia sociálneho kapitálu po analýzu spôsobu, ako sociálne siete
pomáhajú aktérom ovplyvniť spolukonajúcich partnerov“ (Kusá 1994, s.105).
Spoločenstvá sú sociálnymi sieťami ľudí, ktorí sa vzájomne poznajú, a zároveň sú
morálnymi inštitúciami. Využívajú interpersonálne väzby, aby viedli svojich členov
k rešpektovaniu spoločných hodnôt a noriem. Sociálne siete, ktoré sa medzi spoločne
sídliacimi ľuďmi vytvárajú, zabraňujú izolácii a anonymite. Ľudia sa organizujú za účelom
svojpomoci, za účelom riešenia spoločných problémov a presadzovania spoločných záujmov,
ktoré vyplývajú zo spoločného sídlenia alebo spoločenského života. Vytvárajú pritom
sociálne väzby rôznej intenzity a hustoty a trvalé kontakty, ktoré sú skutočnosťou sui
generis, neredukovateľnou na ich aktérov.
Dobre fungujúce sociálne siete nie sú objavom moderných čias. Podpora, akú
spolkom a združeniam poskytovala mediciovská vláda Florencie, viedla k tomu, že v rokoch
1460 – 1480 žili v tomto chodili nie veľkom meste Donatello, Boticelli, Leonardo da Vinci,
Michelangello, Bruneleschi, Machiavelli, Savonarola, Pico de Mirandola a mnohí ďalší
významní predstavitelia vedy, politiky, umenia atď.: kľúčom k pochopeniu tohoto fenoménu,
ktorý sa stal základom koncepcie sociálneho kapitálu, neboli peniaze, ale fakt, že optimálna
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štruktúra sociálnych sietí nedovolila prepadnúť do nevyužitia žiadnemu talentu, že
nedovolila upadnúť nikomu, kto mohol a chcel prispieť k rozkvetu komunity. Sociálny
kapitál je viazaný na črty spoločenskej organizácie ako sú dôvera, normy správania a siete,
ktoré podporujú koordináciu a kooperáciu pre vzájomný prospech. Sociálny kapitál je
dôležitý ako garancia dlhodobej kontinuity a záruka možnosti pružne reagovať na
vynárajúce sa problémy v komunite.
Termín sociálna sieť a teórie sociálnych sietí v tomto zmysle boli využité aj na
skúmanie a vysvetlenie komunitných vzťahov, ktoré prekračujú uzavreté hranice skupín a ako si uvedieme ďalej - poslúžili ako východisko aj pri komunitných štúdiách.
James Samuel Coleman, ktorý začal pojem sociálny kapitál používať medzi prvými,
rozlišoval kapitál fyzický, ľudský a sociálny. Jeho definícia sociálneho kapitálu je už
považovaná za klasickú: „Ak vychádzame z teórie racionálneho konania, v ktorej má každý
účastník kontrolu nad určitými zdrojmi a záujem o určité zdroje a možnosti, sociálny kapitál
predstavuje jeden zo zdrojov, dostupných účastníkovi“(1988, s.89).
Všimnime si napríklad formy sociálneho kapitálu v Colemanovom chápaní (1988):
•

Coleman za sociálny kapitál považuje záväzky a očakávania. Ak subjekt A

urobí niečo pre subjekt B a verí, že B mu za to v budúcnosti poskytne protihodnotu, vznikne
tak u subjektu A očakávanie a u subjektu B povinnosť, záväzok, očakávanie, že toto
očakávanie nesklame. Túto povinnosť (zaviazanosť) označuje Coleman pôvodne čisto
ekonomickým pojmom „dobropis“;
•

za sociálny kapitál považuje Coleman aj informačné kanály. Informácie sú

dôležité pre vytvorenie základov akéhokoľvek konania. Jednou z možností získavania
informácií sú sociálne vzťahy. Vzťahy medzi subjektami sú teda dôležití nielen kvôli
dobropisom, ale aj kvôli informáciám, ktoré by sme z hľadiska ekonomickej terminológie
mohli považovať za formu komparatívnej výhody;
•

významnou, aj keď labilnou formou sociálneho kapitálu sú normy a účinné

sankcie – tu možno vnímať aj paralelu medzi technickými a sociálnymi normami – ktoré
určité konania preferujú, podporujú, kým iné sťažujú, až zakazujú.
Všetky sociálne štruktúry a sociálne vzťahy uľahčujú vznik určitých foriem
sociálneho kapitálu. Niektoré vlastnosti sociálnych štruktúr sú však z tohoto hľadiska
osobitne dôležité:
•

uzavretosť sociálnych sietí – umožňuje vznik sankcií, ktoré vynucujú

uplatňovanie noriem: keďže členovia skupiny sú vo vzájomných kontaktoch, môžu sa
zjednotiť na ukladaní sankcií, týkajúcich sa súboru skupinových povinností;
•

využiteľnosť sociálnych organizácií – rôzne formy združení, ktoré vznikajú pre

určitý účel, poskytujú svojim členom svoju štruktúru, ktorá je využiteľná a využívaná aj pre
iné účely.
U ďalšieho z klasikov teórií sociálneho kapitálu, francúzskeho sociológa Pierra Felixa
Bourdieua je už ekonomická paralela menej zrejmá, hoci aj Bourdieu hovorí, že kapitál je
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akumulovaná práca, či už vo forme materializovanej alebo vo forme zvnútornenej
(inkorporovanej), z čoho vychádza pri svojom rozširovaní teórie foriem kapitálu od kapitálu
ekonomického a sociálneho ku kapitálu kultúrnemu – pričom sociálny a kultúrny kapitál
považuje stále za transformované formy ekonomického kapitálu (Bourdieu 1986), resp.
v neskorších prácach od kapitálu fyzického prinútenia a ekonomického kapitálu ku kapitálu
informačnému a symbolickému (Bourdieu 1999)19.
Dôležité je však vnímať aj jeho chápanie „poľa“. Pole („le champ“) - t.j. súhrn vzťahov
objektívnych síl, ovplyvňujúcich každého, kto doňho vstúpi, ktoré však nemožno redukovať
na záujmy jednotlivých subjektov alebo dokonca na priame interakcie medzi nimi (Bourdieu
1985) – vyjadruje pritom „sociálne podmienky, vytvárajúce mechanizmy, ktoré určujú, či
subjekt, vstupujúci do daného poľa bude ním prijatý alebo vylúčený“ (Bourdieu 2002).
Zatiaľčo u Colemana je sociálny kapitál len aspektom sociálnej štruktúry, u ďalšieho
z významných autorov teórií sociálneho kapitálu, Roberta D. Putnama je už produktom
sociálnych sietí – sú to „znaky sociálnych organizácií, ako napr. účasť občanov, normy
vzájomnosti a dôvera k ostatným, ktoré umožňujú obojstranne výhodnú spoluprácu“
(Putnam 1993). Zatiaľčo Coleman a Bourdieu identifikujú miesto sociálneho kapitálu skôr
v mikro a mezoštruktúre spoločnosti, Putnam ho posúva skôr do mezo a makroúrovne.
Putnam pritom uvádza viacero klasifikácií sociálneho kapitálu, ako napríklad delenie
sociálneho kapitálu na

•

premosťujúci (bridging social capital), ktorý spája – doslova zosieťováva –

jednotlivcov ponad hranice ich etnicity, spoločenských vrstiev, náboženstiev, profesií atď., čo
Putnam považuje za ideál občianskej spoločnosti, a

•

viažuci (bonding social capital), ktorý viaže jednotlivcov vo vnútri ich skupín a

tam, kde prevažuje nad premosťujúcim kapitálom, vznikajú na jeho báze kriminálne a
ilegálne združenia;
ďalej na
•

horizontálny,

spájajúci

osoby

s rovnakým

alebo

obdobným

sociálno-

ekonomickým statusom bez toho, aby medzi nimi dochádzalo k vytváraniu hierarchických
štruktúr ako napr. v amatérskych športových spolkoch, a
•

vertikálny, v ktorom sú konzervované hierarchické štruktúry, ako napr.

v cirkvách (sociálny kapitál tu bezosporu existuje, ale nie je schopný presadiť demokratické
pomery);
tiež na
•

formálny, ako napríklad rodičovské združenia či odbory, ktoré majú svojich

volených funkcionárov, pravidlá členstva, členské poplatky, pravidelné schôdze atď. a

Bourdieuom novozavedený kultúrny kapitál môže mať pritom tri formy:
inkorporovaný kultúrny kapitál, akým je napríklad vzdelanie, kompetencie, vkus a pod.;
objektívny kultúrny kapitál, do ktorého patria knihy, obrazy, ale aj stavby či stroje;
inštitucionalizovaný kultúrny kapitál, ktorý reprezentujú napríklad doktoráty a iné akademické tituly,
vysvedčenia a osvedčenia a pod.
U Burdieua sa teda ľudský kapitál na prvý pohľad fakticky „rozpúšťa“ v kultúrnom kapitále.
19

•
•
•
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•

neformálny, ktorý je takisto dôležitý, aj keď mu je venovaná oveľa menšia

pozornosť ako napr. skupinám, stretávajúcim sa pravidelne na pive;
alebo
•

hustý (thick social capital), keď napríklad partia z jedného pracoviska chodí

hrať spolu futbal alebo s rodinami na dovolenku, a
•

riedky (thin social capital), ktorý tvoria takmer neviditeľné pradivá ako medzi

ľuďmi, ktorí sa zo zvyku zdravia, poznajú sa zo zastávky hromadnej dopravy a pod.;
či tiež
•

dovnútra

(inward-looking)

orientovaný

sociálny

kapitál,

ako

napríklad

obchodné komory a
•

navonok orientovaný (outward-looking) sociálny kapitál, ako napríklad

charitatívne organizácie (Putnam 2001, ss.25–29).
Operacionalizáciou vyššie uvedených putnamovských prístupov možno merať a
porovnávať sociálny kapitál na úrovni
•

celých krajín: najznámejším reprezentantom tohoto prístupu je Putnamom

editovaný zborník, zahŕňajúci porovnanie sociálneho kapitálu Veľkej Británie, Švédska,
Austrálie, Japonska, Francúzska, Nemecka, Španielska a USA (Putnam 2001), ale dnes už
existujú aj monografie o sociálnom kapitále z mnohých ďalších jednotlivých krajín – napr.
Írska (Policy 2003), Fínska (Ilmonen 2000) alebo Svetovou bankou sponzorovaného výskumu
sociálneho kapitálu Albánska a Nigérie (Grootaert et ali 2004);
•

na mezoúrovni, za ktorú môžeme považovať porovnanie sociálneho kapitálu

jednotlivých štátov USA (Casey, Christ 2002), či Nemecka (Cusack 1997), analýzu sociálneho
kapitálu łodžského vojvodstva (Krzyszkowski 2000)

alebo etnických minorít v Austrálii

(Giorgas 2000);
•

na úrovni jednotlivých sídiel, kam možno zaradiť napríklad benchmarking

sociálneho kapitálu 51 sídiel z rôznych štátov USA (Social Capital 2000).
Nie je náhoda, že viaceré z týchto výskumov boli financované významnými
finančnými či podnikateľskými subjektami. Analýza sociálneho kapitálu odhaľuje významné
príležitosti i riziká investovania v určitom priestore – poukazujú na mieru akceptácie či
neakceptácie nových prvkov v priestore (Bourdieovo „le champ“), na premosťujúci či viažúci
charakter existujúceho sociálneho kapitálu v krajine, regióne či meste (Putnamov „bridging“
a „bonding social capital“) atď.
Po oblúku sa teda obnovuje tesnejšie prepojenie medzi ekonomickým a sociálnym
kapitálom – to, čo „ekonomický sociológ“ Coleman na začiatku 80. rokov analyticky
rozčlenil, sa v o dvadsať rokov neskôr znovu v novej, Putnamom inšpirovanej syntéze dopĺňa
a spája.
Možno práve preto, že investori uprednostňujú z pochopiteľných dôvodov analýzy
sociálneho kapitálu najmä pri väčších aktivitách (pozri napríklad aktivity Svetovej banky na
www.worlbank.org/poverty/scapital/home.htm) je frekvencia analýz sociálneho kapitálu na
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miestnej úrovni zatiaľ nižšia. Podobne ako na makro- a mezoúrovni sa však analýzy
sociálneho kapitálu stávajú významným podkladom pri rozhodovaní o lokalizácii investícií.
Sociálny

kapitál

môže

pritom

zohrať

aj

významnú

substitučnú

rolu

a

zvýšiť

konkurencieschopnosť regiónu alebo mesta aj v takých prípadoch, keď v jeho prospech
nevypovedajú naplno kritériá čisto ekonomické, technické či ľudské.
Sociálny kapitál, otvorenosť alebo naopak uzavretosť sociálnych sietí v obci možno
v rámci

komunálnej

politiky

modifikovať.

R.

Putnam,

jeden

z najvýznamnejších

predstaviteľov tohoto prístupu, vo svojej dnes už klasickej práci Bowling alone upozornil na
to, že kým v minulosti sa pri bowlingových (kolkových) dráhach stretávali skupiny kolegov
z práce, bývalých spolužiakov zo školy, rodín a kamarátskych skupín, v súčasnosti už
možno často stretnúť jednotlivcov, ktorí si prídu „zagúľať“ sami. Sami so sebou. Putnam
z toho vyvodzuje proces rozpadu sociálnych štruktúr, individualizáciu v pospolitostiach
i v spoločnosti. Jeden z článkov, ktoré sa objavili ako reakcia na túto prácu, bol nadpísaný
Kicking together! – a upozorňoval, že na futbalových ihriskách sa zatiaľ nestretávame s tým,
že by si tam niekto prišiel zahrať sám – takže kríza sociálnych vzťahov nehrozí. Z toho
vyplýva určité poučenie: ak budeme vytvárať podmienky pre stretávanie ľudí, môžu sa
upevňovať sociálne vzťahy a siete, môže sa posilňovať sociálna integrita celej obce ako
významný výsledok ale aj impulz ďalšieho posilňovania komunálnej politiky.

Záver
Ako je zrejmé z predchádzajúceho textu, sociologické disciplíny sústredili za posledné
viac ako storočie veľké množstvo poznatkov, ktorých využiteľnosť pre teóriu komunálnej
politiky môžeme zhrnúť do niekoľkých záverov:
rozdiely medzi mestom a vidiekom nie sú v konečnom dôsledku také zásadné,

•

aby zakladali dôvod na odlišnosť princípov komunálnej politiky v mestách a na vidieku;
základom komunálnej politiky ostávajú spoločenstvá typu Gemeinschaft, na

•

vidieku organizované ešte stále predovšetkým na základe teritoriálnej blízkosti, susedstva,
príbuzenských vzťahov a pod.;
základom komunálnej politiky ostávajú aj v mestách jadrové spoločenstvá

•

typu Gemeinschaft, aj keď organizované nie bezpodmienečne na teritoriálnej blízkosti, na
susedstve

a pod.,

ale

viac

na

blízkosti

záujmov,

manifestovaných

v neformálnych

štruktúrach;
•

kvantitatívna hranica medzi mestským a vidieckym typom komunálnej

politiky je však značne nižšia ako 5000 obyvateľov, preto treba vytvárať právne, ekonomické
a organizačné predpoklady pre formovanie mechanizmov vyjadrovania spoločných záujmov
spoločenstiev, spoluvytvárajúcich sídlo;

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

42

obsahovo v oboch typoch je základom komunálnej politiky integrita záujmov

•

spoločenstva ako základ pociťovanej spoločnej identity;
pokiaľ je táto integrita záujmov identifikovateľná aj priestorovo, môže byť jej

•

nositeľom územná samospráva: problémom je nájdenie spôsobu, akým možno ohraničiť
priestor spoločných záujmov, resp. dominanciu určitých záujmov v ohraničenom priestore;
pokiaľ nie, tak samospráva záujmová, subjekty občianskej spoločnosti a pod.

•
sa

stávajú

nositeľmi

záujmov

jednotlivých

skupín

a vstupujú

komplementárne

do

komunálnej politiky;
•

špecifická situácia vzniká vo veľkých mestách, kde prevládajú prvky modelu

Gesellschaft – problémom je hranica tohto typu sídiel, ktorá sa zrejme pohybuje skôr
v hraniciach desaťtisícov ako státisícov obyvateľov;
•

aj keď neformálne skupiny i tu sú schopné vyjadrovať navonok záujmy

spoločne sídliaceho obyvateľstva, veľký význam má vytvorenie takej formálnej štruktúry
miestnej samosprávy, ktorá by čo najlepšie vyjadrovala priestorovo diferencované záujmy
tohto obyvateľstva.
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__________________________________________________________________________________________

Theoretical approaches to municipal policy II.
(Sociological approaches)
Abstract
The study covers potential influences of selected fields of sociological research on profiling the theory of
municipal policy. In particular two fields of sociological research are being covered. The first one is most
distinctively profiled within post-tönniesian tradition of sociology of residential structures – sociology of
towns/urban sociology and rural sociology, sociology of urbanism, sociology of villages, etc. The second one has the
form of theory of social capital. Both these fields open into sociological conception of community as residential
community, with specific modification in urban environment, which at the same time creates the basis of the social
dimension of the municipal policy.
_________________________________________________________________________________________________________________
Key words: community, residential community, urban sociology/sociology of towns, rural sociology/sociology of
villages, social capital, town, countryside, municipal policy
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Osobnosť manažéra
a zvládanie náročných situácií v manažmente

Erika Hančovská
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra manažmentu
__________________________________________________________________________________________
Abstrakt

Príspevok je zameraný na problém skúmania vplyvu stresu na osobnosť manažéra v rôznych krízových situáciách a v súčasných podmienkach modernej trhovej ekonomiky. Podáva charakteristiku osobnej záťaže manažéra,
rôznych spôsobov zvládania stresu a záťaže v manažérskej pracovnej činnosti. Efektívne zvládanie stresu je prezentované pomocou fáz vyrovnávania sa s náročnou situáciou. V závere príspevku je poukázané aj na negatívne pôsobenie stresorov.
_________________________________________________________________________________________________________________
Kľúčové slová: osobnosť, manažér, záťaž, záťažová situácia, stres, stresový faktor, zvládanie záťaže, stratégia
správania sa, pozitívne myslenie, coping, adaptácia správania, životný štýl, regenerácia, emočná
reakcia,

Úvod
Človek počas svojho vývinu, na svojej životnej ceste sa nepretržite stretáva so situáciami, ktoré svojimi požiadavkami preverujú jeho prispôsobivosť, kladú nároky na jeho psychickú i fyzickú zdatnosť. Činnosť každého z nás nie je len pasívnou adaptáciou, pasívnym
prispôsobovaním sa vonkajšiemu prostrediu. Predstavuje rozporný proces, v ktorom sme
nútení riešiť prelínajúce sa protiklady, neprimerané úlohy, problémové, frustrujúce, konfliktové, stresové situácie, teda situácie vyvolávajúce psychickú záťaž. (Bratská, 1988) Dôležitým predpokladom dobrého manažéra je aj osobitný vzťah k sebe samému, pre ktorý je prí-
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značné najmä vedomie zvýšených nárokov na vlastnú osobnosť, potreba stáleho sebaovládania, sebavýchovy a sebavzdelávania, ktorá vyplýva z potreby byť vzorom, príkladom a podobne. S úsilím o sebavýchovu úzko súvisí aj zvýšená sebakontrola, ktorá sa prejavuje aj v
osobitnej dôslednosti, vo vlastnej práci a jej ustavičnej kontrole. Osobnosť manažéra ako
tvorivého činiteľa v riadiacom procese možno utvárať, no je aj plodom sebavýchovy, dlhodobej a cieľavedomej práce na sebe samom. Manažér sa má naučiť aj to, ako sa správne sebavzdelávať. Sebavýchovné a sebavzdelávacie úsilie manažéra by malo byť samozrejmým, aby
výsledky jeho práce boli na vynikajúcej úrovni.
Odborníci skúmajú vzťah medzi zdravím a záťažovými situáciami. S nárastom záťažových situácií sa zvyšuje aj počet ľudí, ktorí majú problémy efektívne sa prispôsobiť daným
podmienkam. V týchto súvislostiach môžu vznikať choroby z adaptácie alebo civilizačné choroby. Napriek tomu, záťažové situácie nemožno považovať vo všeobecnosti za nežiaduce.
Mobilizujú naše psychické i fyzické sily, podnecujú nás k učeniu, hľadaniu nových ciest a
možností riešenia takýchto situácií, stimulujú ďalší rozvoj našej osobnosti. Sú impulzom
prebúdzajúcim vlohy a tvorivé predpoklady, ktoré by inak zostali v nás driemať. Stále však
musíme mať na zreteli, že pri ich veľkom nahromadení a stupňovaní náročnosti, vzhľadom
na možnosti človeka, objavujú sa psychické stavy nežiaducej intenzity, Práve ony môžu vyústiť do neplnohodnotných a neprimeraných reakcií zhoršujúcich zdravotný stav. Častejšie
opakovanie reakcií tohto typu spolu s nekonštruktívnymi spôsobmi riešenia a konania v
záťažových situáciách, neprispieva k optimálnemu utváraniu i rozvoju osobnostných vlastností každého z nás.

1. Manažér ako osobnosť

Keďže osobnosť sa nedá chytiť ani ju priamo pozorovať ako napríklad nerast alebo živočícha, neprekvapí nás, že rôzne definície tohto zmyslovo neuchopiteľného javu budú rôzne. Ani jedná nie je prijímaná bez výhrad. Osobnosť reprezentuje tie osobné charakteristiky,
ktoré vedú k súrodému a rozumne predvídateľnému spôsobu správania. Existujú psychologické smery, ktoré pojem a existenciu osobnosti úplne popierajú. Bez ohľadu na to, štúdiom
ľudskej osobnosti sa formálne a systematický zaoberá psychológia, ktorá ponúka niekoľko
pojmov. (Čakrt, 2005)
Slovo osobnosť nachádzame v bežnej reči predovšetkým v hodnotiacom význame.
Osobnosťou resp. skutočnou osobnosťou, je človek nejako pozoruhodný, vynikajúci, predovšetkým v pozitívnom zmysle. Človek je osobnosťou vtedy, ak má svoju tvár, keď je autorom svojich činov, keď nekopíruje a nenapodobuje, ale keď zodpovedne stojí za tým, čo robí,
keď jedná s vedomím dôsledkov svojich činov. Osobnosť je daná predovšetkým tým, ako vie
kontrolovať svoju činnosť svojím svedomím a tým, ako uvedomelé, zodpovedne a ohľaduplne
rieši úlohy svojho života. (Smékal, 2004).
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Osobnosťou sa rozumie osobitosť, odlišnosť jedinca od iných jedincov, predovšetkým
od jedincov tohto veku a kultúry. Veľmi silne je význam slova osobnosť ako individualita
vyjadrený v angličtine. Tam môže ísť dokonca aj o svojráznosť vecí, anglický slovník uvádza
ako príklad miestnosť, ktorá môže mať, alebo ktorej môže naopak chýbať práve „personality“. Nie je ale náhodou, že práve anglicky píšuci klasik, velikán vo výskume individuálnych
rozdielov, Raymond Cattell, tak výrazne definuje osobnosť ako to, čo spôsobuje rozdiely medzi ľuďmi. (Říčan, 2007)
Pojem osobnosť označuje psychiku človeka a zdôrazňuje na jednej strane celistvosť a
na druhej strane odlišnosť a jedinečnosť každého človeka. V bežnej terminológií sú rovnakým výrazom označovaní ľudia niečím výnimoční, napríklad svojimi schopnosťami a činmi.
V psychologickej terminológií je osobnosťou každý z nás. (Pauknerová, 2006)
Nositeľmi všetkých aktivít, produktivity a prosperity podnikov sú pracovníci. Pôsobia
v podnikoch ako jednotlivci, ale často svoju pracovnú činnosť vykonávajú zoskupení do určitých pracovných tímov. Ako ťažké sa pritom dá považovať snaha interpretovať človeka ako
jedinca – osobnosť. Táto obtiažnosť je daná jednak značne komplikovanou podstatou človeka, ako aj spoločenstvami, do ktorých vstupuje, ale aj malou pripravenosťou a skôr technickým zameraním tých, ktorí v pracovnom procese usilujú o vedenie ľudí, t.j. vedúcich pracovníkov – manažérov.(Bedrnová, Nový, 1998)
Aby boli títo manažéri vo svojej práci úspešní, musia vedieť o podstate človeka a jeho
činnosti v pracovných skupinách prinajmenej toľko ako o svojej odbornej profesií. Mali by
byť schopní, čo najvšestrannejšie porozumieť človeku.
Na definovanie psychologického pojmu osobnosť bolo vymedzených neprehľadné
množstvo rôznych prístupov. V chápaní pojmu osobnosť neexistuje ani medzi psychológmi
jednota. Túto skutočnosť je možné považovať za nepriame potvrdenie zložitosti fenoménu
zvaného osobnosť. V praxi sa často krát stáva, že človek ako osobnosť je interpretovaná
zjednodušene. Napríklad:
•

„Osobnosť je indivíduum chápané ako integrácia k sebarealizácií v interakcií so svojím prostredím.“ (Říčan, 2007, s. 11)

•

„Osobnosť je ďaleko viac nepretržitým procesom než definitívnym výtvorom. Má síce
niektoré rysy stabilné, ale zároveň prechádza kontinuálnymi zmenami.“ (Allport,
1966, s. 14)

•

„Psychologický pojem osobnosť vyjadruje organizovaný, dynamický a interindividuálne odlišný celok psychologických dispozícií, determinujúcich priebeh a prejavy psychických procesov.(reakcií).“ (Nákonečný, 1993, s. 12)
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1.1. Vplyvy stresu na osobnosť manažéra v podmienkach krízovej
situácie.

Pri praktickom riešení krízových situácií je nevyhnutne brať do úvahy vznik a pôsobenie rôznych druhov psychickej záťaže, najmä stresu. Stres vzniká v špecifickej záťažovej
situácii, v rámci ktorej pôsobí na psychiku človeka nejaká rušivá okolnosť (stresor) v dobe,
keď realizuje svoje ciele a bráni mu tak v úspešnej realizácii jeho činnosti. Ide o zložitý, multifaktorálny jav, reakciu determinovanú veľkým počtom

činiteľov ohrozujúcich stabilitu

vnútornej rovnováhy osobnosti. Vzniká v nadlimitných situáciách, ktoré majú pre človeka
osobný význam. Ten si pritom uvedomuje svoje ohrozenie.
Za základné stresogénne faktory pri riešení krízových situácií je možné označiť: (Čáp,
Dytrych, 1968)
•

činnosť v nezvyčajnom prostredí, vyžadujúca väčšie vypätie ako v normálnej situácii,

•

časový deficit ako subjektívne vedomý nedostatok času na rozhodovanie a realizáciu,

•

tlak ohrozenia, uvedomenie si aktuálneho ohrozenia zdravia a životov ľudí,

•

tlak zodpovednosti, anticipácia dôsledkov chybného rozhodnutia, či jeho výkonu.
Stres v krízovej situácii pôsobí prevažne negatívne na prežívanie a správanie zúčast-

nených ľudí. Ovplyvňuje predovšetkým: (Čáp, Dytrych, 1968)
•

kognitívne procesy a funkcie,

•

prežívanie,

•

motorické prejavy,

•

vôľové prejavy,

•

fyziologické funkcie.
Pre krízových manažérov je veľmi dôležité objektívne rozpoznať symptómy signalizu-

júce stres u podriadených. V tejto situácii sú navonok pozorovateľné: (Čáp, Dytrych, 1968)
•

fyziologické príznaky stresu, v podobe sčervenania, porúch dýchania, potenia (i v pokoji), mrazenia, smädu, závrate, vracania, únavy, u extrémnej psychickej záťaže potom aj šokových príznakov, porúch mikcie, prípadne defekácie,

•

kognitívne príznaky stresu zahŕňajúce zníženie rozsahu a presnosti vnímania, dekoncentráciu pozornosti, vznik vtieravých predstáv, neplodných fantázií, prípadne halucinácií, poruchy myslenia, reči a pamäti, narušenie hodnotiacich a rozhodovacích
procesov, schopností spracovávať informácie a využívať skúseností a taktiež negatívne zmeny v sociálnej percepcii (pri vnímaní sociálneho prostredia či iných ľudí),

•

citové príznaky stresu, ku ktorým patria rýchle zmeny nálad, výrazné citové prejavy v
mimike, gestikulácii, telesných postojoch, pohyboch a hovorenej reči, vznikajúce negatívne psychické stavy, napr. strachu, úzkosti, apatie, depresie, žiaľu, neistoty, pocity viny, neadekvátne výbuchy plaču, smiechu, zlosti a agresie, obmedzenie sociál-
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neho kontaktu so spolupracovníkmi, strata emocionálnej kontroly, neadekvátne citové odpovede, emocionálny šok,
•

behaviorálne príznaky stresu, (v správaní a konaní), ktoré sa prejavujú vyvolávaním
porúch motoriky, v podobe zníženej koordinácie, presnosti a kontroly pohybov, narušovania osvojených pohybových stereotypov a zložitých návykov, objavuje sa motorický nepokoj, tremor (tras), prípadne i stupor (znehybnenie). Výsledkom je postupné znižovanie pracovnej výkonnosti, narastajúci vznik chýb a omylov v činnosti zvyšujúcich náklonnosť k úrazom a zraneniam, zmena správania orientovaného na dosiahnutie cieľa na správanie zamerané na sebaobranu. Typická je dezintegrácia
správania v podobe zníženej schopnosti efektívne reagovať na okolie, dezorientovanosti, nerozhodnosti až bezradnosti v rozhodovacom procesu, poklesu záujmu o výsledok činnosti, ktorý môže vyvrcholiť nereagovaním na povely a príkazy a odmietnutím plnenia stanovenej úlohy. Príznakom môžu byť aj špecifické reakcie v podobe
úniku, pasivity (nečinnosti) alebo neprimeraného útoku na zdroj stresu.

1.2.

Osobnosť manažéra v súčasných podmienkach modernej trhovej
ekonomiky

Pre každého manažéra predstavuje komplexná činnosť, ktorá má technické, technologické, ekonomické, organizačné, sociálne a psychologické aspekty. Charakter a obsah riadiacej práce manažéra kladie špecifické nároky na profil jeho osobnosti. Manažér – riadiaci
pracovník, alebo vedúci, je tým. Kto určuje, čo, kedy a ako sa bude na pracovisku odohrávať. Nemôže však konať ľubovoľne, bez ohľadu na svojich podriadených. Musí vedieť s nimi
vhodne komunikovať. Úspešne riadiť a viesť môže len manažér, ktorý pozná názory a potreby svojich spolupracovníkov, ktorý ich dokáže vhodne ovplyvňovať a ktorý dokáže prepojovať
ich záujmy a ciele s podnikovými. (Pauknerová, 2006)
Pokiaľ formálny vedúci neplní dobre svoju riadiacu úlohu, môže sa v pracovnej skupine vyskytovať aj neformálny vedúci – vodca, hovorca. Býva to zvyčajne človek, ktorý má
najväčší vplyv na skupinu, predovšetkým v závislosti od svojich špecifických a osobnostných
či odborných charakteristikách. V mnohých prípadoch práve určité výraznejšie prejavy
osobnosti – osobné kúzlo či charizma, postupne posunie pôvodne neformálneho vodcu do
oficiálnej vedúcej pozície.
Osobnosť riadiaceho pracovníka zodpovedajúca moderným podmienkam trhovej ekonomiky je v našej krajine stále v stave formovania. Problematika riadenia vo svete aj v SR je
predmetom početných výskumov. U nás sa týmito otázkami zaoberá veľké množstvo organizácií. V dôsledku dynamiky zmien v tejto oblasti však stále existuje veľa "bielych miest", ktoré čakajú na preskúmanie.
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S rozvojom techniky, priemyslu, obchodu konkurenčných tlakov vzrastá záujem
podnikateľov a manažérov k rezervám vo výkonnosti zamestnancov a celkovej efektívnosti
riadenia. Hľadajú sa dôvody resp. rezervy v rámci organizácie práce, pracovného prostredia,
v ľudskom faktore, pretože úspech nemožno dosiahnuť bez pomoci a spolupráce všetkých
pracovníkov. Vznikajú rôzne teórie riadenia, názory na vedenie ľudí s cieľom zlepšiť výkonnosť pracovníkov ako aj celkové výsledky podniku.
Súčasnú dobu vo svete charakterizujú zložité a nepredvídateľné zmeny:
•

narastanie konkurencie,

•

dopyt po kvalitných výrobkoch a službách,

•

narastanie ekologických problémov a iné.
Už niekoľko rokov je známe tvrdenie, že ľudia sú najcennejším zdrojom každej firmy.

Tento názor bol dlhé roky potlačovaný až v súčasnosti si začínajú organizácie uvedomovať,
že ich budúcnosť závisí od ľudí a nie od veľkosti budov, vybavenia či pozemkov. Skutočným
intelektuálnym kapitálom každej spoločnosti sú zamestnanci. Podstatou riadenia ľudí je
vedenie ku zvýšenej výkonnosti organizácie. Úlohou manažérov v riadení je zdokonaľovanie,
rozvíjanie a poskytovanie rád, informácií, služieb. Hlavný účel personálneho riadenia definoval Personnel Standards Lead Body vo Veľkej Británii v roku 1993 takto: „ Umožňovať managementu skvalitňovať individuálne a kolektívne prínosy ľudí ku krátkodobému a dlhodobému úspechu podniku.“ (Armstrong, 1999)
Podľa Henry a Pettigrewa (1997) hlavnými podnetmi pre riadenie sú:
•

využitie plánovania,

•

premyslený prístup k vytváraniu a riadeniu personálnych systémov, založený na

•

politike zamestnávania ľudí,

•

stratégia a pracovnej sily,

•

súlad aktivity a politiky riadenia ľudských zdrojov s určitou explicitnou podnikovou

•

stratégiou,

•

porozumenie ľuďom v organizácii ako strategického zdroja pre dosahovanie,

•

konkurenčnej výhody.
Jedným z dôležitých predpokladov kvalitného riadenia firmy je práve samotná osob-

nosť manažéra. Manažér, ktorý má silne vyvinuté osobnostné črty, významne sa uplatňuje
pri výkone riadiacej práce, má lepšie predpoklady dobre plniť úlohy svojej pracovnej funkcie.
Úspešnosť v riadení organizácie je významne podmienená ľuďmi, ktorí v nej pracujú. Ide o
vzťah medzi kvalitnou prácou manažérov a ich úspechom v riadení podniku. Úspechy manažérov sú významne podmienené ich osobnosťou. Manažér disponuje širokou pôsobnosťou
činností: plánuje, vedie, riadi, rozhoduje, koordinuje a kontroluje. Na výkon týchto činností
by mal mať dobrý manažér okrem odborných schopností aj určité vlastnosti potrebné k vykonávaniu funkcie vedúceho pracovníka. Súčasťou kvality osobnosti manažéra je potrebné,
aby: (Armstrong, 1999)
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•

si uvedomoval svoje správanie, niesol zaň zodpovednosť a mal ho pod kontrolou,

•

sa vedel rozhodnúť, čo chce v danej situácii získať

•

zároveň dokázal vnímať a chápať druhých, ich postoje, pocity a potreby, ale

•

nepodliehal ich nátlaku,

•

dokázal presadiť ciele a záujmy firmy i ponúkaného produktu,

•

hľadal a nachádzal vzájomné prijateľné riešenia,

•

dokázal neustupovať v podstatných veciach a jednal pružne tam, kde je to vhodné.

1.3. Požiadavky na správanie sa manažéra v záťaži
V množstve žiaducich schopností, znalostí a zručností vystupujú v súčasnosti do popredie tie, ktoré umožňujú manažérom efektívne pôsobiť v dynamicky sa meniacich podmienkach. Je zreteľný posun k posilňovaniu významu osobnostných charakteristík, k
schopnosti vnímať problémy v širších súvislostiach. Collison, Parcel (2005) považujú za preferované vlastnosti efektívnych vedúcich tímov a lídrov organizácií najmä nasledujúce:
•

inteligencia, iniciatívnosť, sebadôvera,

•

„helikoptérový nadhľad“ – t. j. schopnosť vidieť širšie súvislosti, schopnosť systémového prístupu,

•

schopnosť pracovať s rôznymi ľuďmi–schopnosť s nimi komunikovať a spolupracovať,

•

pocit komplexnej zodpovednosti,

•

sledovanie a dodržiavanie vytýčených cieľov,

•

skúsenosti s vedením skupiny – čím skôr tým lepšie, význam majú aj rôzne riadiace
aktivity v záujmových organizáciách a pod., absolvovanie výcviku mladých manažérov a pod.,

•

skúsenosti z práce na rôznych pracovných pozíciách.

Hošek (1999) rozdeľuje správanie sa v záťaži do dvoch štýlov podľa spôsobu riešenia
záťaže, teda podľa toho, či sa jedinec 1. spolieha na seba (intrapsychický) alebo 2. riešenie
prenáša (alopsychický). Intrapsychický štýl ďalej delí na 1. vôľový štýl, keď človek nasadzuje
vôľové úsilie, svoju zodpovednosť a disciplínu a 2. štýl reflexný, kde zaťažený jedinec harmonizuje svoju motivačnú sféru presunutím v hierarchii hodnôt a smeruje k vnútornému
uľahčeniu v rámci prebiehajúcej záťaže. Alopsychický štýl sa rovnako bipolárne delí na 1.
kapitulatívny, ktorý je totožný s únikovými technikami a hlavným predstaviteľom je rezignácia a 2. konštruktívny, keď človek rekonštruuje svoje sociálne vzťahy, snaží sa získať sociálnu oporu, nadväzuje mnohopočetné komunikácie a kontakty. Medzi alopsychické štýly zvládania možno zaradiť aj copingovú stratégiu zámerného sebaznevýhodňovania, ktorú popísal
Mareš (2001). Pokiaľ človek cíti hrozbu zlyhania, siaha po určitom handicape, ako výhod-
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nom vysvetlení neúspechu. V mnohých situáciách sa jedinci snažia získať si vopred „alibi“,
aby nemohli byť podozrievaní z nekompetentnosti či neschopnosti. Používajú na to špecifické stratégie, ktoré už vopred signalizujú, že sa vyskytli nejaké prekážky a zrejme dôjde ešte
k nejakým komplikáciám, kedy nebude v ich silách situáciu celkom zvládnuť. Pre uvedené
špecifické postupy sa začal používať pojem self-handicapping strategies. (Mareš, 2001)
V poslednom čase je možné badať odklon od tradičného poňatia požiadaviek na
osobnosť manažéra. Viac ako vlastnosti potrebné pre plnenie klasicky poňatých funkcií a
rolí manažéra sa preferuje spôsobilosť plniť konkrétne ciele na úrovni (v kvalite) podľa stanoveného štandardu. Príkladom môže byť úsilie Inštitútu manažmentu vo Veľkej Británii
(The Institut of Management) a českej konzultačnej firmy Inventa Consulting o vytvorenie
Európskych štandardov manažérskych a profesionálnych spôsobilostí. Hlavným cieľom ich
snaženia bolo vytvorenie efektívneho nástroja na hodnotenie manažérskych kompetencií.
Kompetencia manažéra je tu chápaná ako pripravenosť manažéra dosahovať výkon im riadenej štruktúry podľa definovaného štandardu. V prípade riešenia krízy je síce obťažné
presne stanoviť štandard očakávaného výsledku krízového manažmentu, ale podnetné je
chápanie kompetencií na dvoch úrovniach, na úrovni funkčnej a na úrovni osobnej.
Pre prácu krízového manažéra sú uvedené charakteristiky zvlášť dôležité bez ohľadu
na úroveň riadenia a na oblasť spoločenského života, v ktorej pôsobí. V poslednom čase je
možné badať odklon od tradičného poňatia požiadaviek na osobnosť manažéra. Viac ako
vlastnosti potrebné pre plnenie klasicky poňatých funkcií a rolí manažéra sa preferuje spôsobilosť plniť konkrétne ciele na úrovni (v kvalite) podľa stanoveného štandardu.
Rôznorodosť ľudí, ich pováh, spôsob ich reagovania, rozdielna schopnosť komunikovať či
spolupracovať, vyrovnávať sa s vlastnými problémami či stresom, ktoré si prinášajú aj z
iných sociálnych rolí, vytvára mimoriadne vhodný terén na rozvoj psychickej záťaže manažéra.
Manažér je vystavený oveľa viac situáciám, ktoré si vyžadujú nielen vysokú mieru
emocionálnej inteligencie, ako je sebauvedomenie, sebaovládanie, sebariadenie, empatia, ale
aj schopnosť riadiť ľudí, ktorí pracujú v jeho tíme. Na to musí byť vyzbrojený množstvom
sociálnych zručností - schopnosťou presne identifikovať problém, efektívne komunikovať
vrátane zvládnutia kritiky, schopnosťou narábať s pochvalou a pozitívnym oceňovaním,
konštruktívne riešiť problémy, hľadať zmysluplné východiská.
Určitá úroveň stresu je nevyhnutná pre rast psychickej a telesnej výkonnosti a môže
pozitívne ovplyvňovať aj mieru odolnosti. To sa však dá dokázať len vtedy, keď človek vie
ustrážiť psychickú záťaž. Keď dokáže kontinuálne zvládať obnovovací proces psychickej rovnováhy, dokáže si uvedomovať fakt, že je nevyhnutné odreagúvať napätie a energetizovať
psychický potenciál. Keď človek nedopraje svojmu telu a duši priestor na potrebné zotavenie
- ešte predtým, ako to začnú signalizovať - riskuje, že hoci už dávno reálne stresový faktor
nepôsobí, naďalej pôsobí v hlave, naďalej si robí starosti. Problémy sa nutkavo vracajú, narúšajú pohodu, spánok, vytvárajú deficit v regenerácii a môžu viesť k chronickému stresu.
Prvou známkou takéhoto stavu je neschopnosť oddychovať. Človek sa nevie vzdialiť od nevy-
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riešených problémov. Pracuje na ceste domov, pri jedle, keď riadi auto. Nevie sa sústrediť na
rozhovor s partnerom, deťmi, priateľmi. Pracuje dokonca aj v posteli, keď sa chystá na spánok. Zle zaspáva, zle spí, má problémy so zažívaním, s vylučovaním. Permanentne je v napätí, má problémy s koncentráciou pozornosti. Je podráždený, nahnevaný, znižuje sa jeho sexuálna apetencia. Človek je veľmi ťažko schopný nedovoliť, aby sa to nepremietalo do jeho
riadiacej práce. Ako keby zabudol, že keď má byť pracovný výkon efektívny, musí byť v prvom rade v pohode.
Takáto situácia sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak človek dokáže pracovnú záťaž a stres
vyvažovať činnosťami, ktoré predstavujú potrebný zdroj endorfínov na to, aby zregeneroval
svoje opotrebované telo a dušu. Pre niekoho to je turistika, beh, tenis, squash, hľadanie
húb, záhradkárčenie, rybárčenie, varenie, pre iného leňošenie, ktoré nie je sprevádzané pocitom zlého svedomia, vyspávanie, ničnerobenie. Niekto rád medituje, iný pláva či cestuje.
Ak vzniká problém nájsť správny zdroj pozitívnej energie, možno sa obrátiť sa na odborníka. V zahraničných firmách je pre manažérov samozrejmé a často to patrí k firemnej
kultúre mať svojho psychológa, psychiatra či psychoterapeuta. Ten môže človeka sprevádzať
hľadaním ciest na odreagúvanie nahromadeného napätia psychoterapeutickým rozhovorom
alebo špecifickými technikami. Pri nerešpektovaní týchto upozornení hrozí manažérovi workoholizmus, čo je rovnako nebezpečná závislosť ako hociktorá iná. Manažéri, doprajte si
popri riadiacej činnosti niektorú zo spomenutých slastí. Ináč sa čoskoro stanete nielen neznesiteľným manažérom, ale aj neznesiteľným človekom.

2. Osobná záťaž manažéra
Manažér sa každý deň dostáva do situácií, ktoré v ňom zanechávajú určité stopy nepríjemného napätia, únavy, rozladenosti, podráždenosti. To samozrejme vedie k zníženiu
duševnej a telesnej výkonnosti. Občas musí mobilizovať všetky sily, aby sa dokázal s nimi
vyrovnať.
Výkon a výkonnosť pracovníka a manažéra sú často ovplyvňované i maladaptívnymi
psychickými stavmi, ako sú: psychická záťaž, frustrácia a stres. Tieto psychické stavy často
vznikajú priamo v pracovnom procese, ako dôsledok vonkajších a vnútorných konfliktných
situácií, ktoré pracovník pociťuje ako nezvládnuteľné, resp. neovplyvniteľné. Vyskytujú sa
najmä u pracovníkov pôsobiacich vo sfére riadenia a premietajú sa najmä do oblasti ich kvalitatívnej schopnosti zvládnuť na profesionálnej úrovni konfliktnú pracovnú situáciu. Viažu
sa napríklad s procesmi: rozhodovania, s aspiračnou úrovňou pracovníka, s prevzatím zodpovednosti a schopnosťou niesť riziko. Psychická záťaž a stres môžu byť faktorom pozitívne
alebo negatívne ovplyvňujúcim motiváciu a výkonnosť manažéra. To, kedy psychická záťaž a
stres pôsobia pozitívne, alebo negatívne, vyplýva predovšetkým z momentálnych subjektívnych dispozícií pracovníka, ako: osobnostné založenie pracovníka, celkový momentálny psy-
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chický

stav a temperament, asertívne a autoasertívne schopnosti pracovníka. (Szarková,

1996)
Záťažové situácie, ťažké, problémové, stresové – všetky tieto pojmy sa používajú na
označenie situácií, ktoré sú v živote človeka – manažéra

nejakým spôsobom výnimočné,

kladú na neho mimoriadne nároky. V psychologickej literatúre neexistuje terminologická
jednotnosť v pojmovom označení týchto situácií a taktiež ich klasifikácia je stále veľkým
problémom. Napriek nejednoznačnému chápaniu záťaže a záťažových situácií, všeobecne je
možné povedať, že záťažovou situáciou je taká situácia, ktorú charakterizuje disproporcia
medzi požiadavkami, nárokmi danej situácie a kapacitnými možnosťami, schopnosťami,
zručnosťami človeka potrebnými na jej zvládnutie. (Oravcová, 2004)
Záťažové situácie manažéra, najmä ak ich nie je schopný účinne riešiť, vedú k viacerým fyziologickým aj psychickým zmenám, prejavujúcim sa typickými príznakmi. V oblasti
telesnej ide napríklad o zvýšenie telesného tlaku, zrýchlenie dýchania, bolesti hlavy, krku,
chrbta, nevoľnosť a žalúdočné kŕče, poruchy trávenia, hnačka, potenie, zmeny hmotnosti a
iné.

V oblasti psychickej napríklad o prežívanie neistoty, úzkosti až depresie, zúfalstva,

stratu schopnosti sústredenia, roztržitosť, pocity izolovanosti, bezmocnosti, neschopnosť
rozhodovania, hnev, zlosť a iné. Záťažové situácie zasahujú aj oblasť sociálneho fungovania
manažéra, kde ich dôsledkom môžu vzniknúť poruchy medziľudských vzťahov, prejavy podráždenosti, útočnosť, neovládané prejavy emócií, utiahnutosť a iné.
Situácie záťaže manažéra sú v podstate jeho situáciami ohrozenia a aktivizujú hlboko
uložené inštinktívne mechanizmy, ktoré sú súčasťou jeho genetickej výbavy a ktorých vonkajšou podobou je reakcia typu útok alebo útek. V situáciách ohrozenia často automaticky
siahne manažér do kapacít tejto svojej výbavy a reaguje tak, ako keby jeho racio, rozum,
všetko čo sa naučil, všetky naučené zásady, konštruktívne, asertívne spôsoby reagovania,
boli zabudnuté. Čím silnejšie je manažér emočne zapojený v záťažovej situácií, čím dôležitejší je pre neho výsledok, tým väčšia je jeho šanca, že jeho správanie nebude racionálne, ale
silne emočne pofarbené a prejaví sa alebo typom útoku, teda ústupčivým a podrobujúcim sa
správaním. Zvládanie náročných životných situácií je oblasťou, ktorá svojou globálnosťou
so špecifickosťou vyvoláva pozornosť u odborníkov v rôznych oblastiach. Náročné situácie
chápeme ako tú časť množiny životných situácií, ktoré z hľadiska jednotlivca sú vnímané
ako problémové, krízové, kladúce naň osobité nároky pri ich prekonávaní. (Lovaš, Výrost,
1997).

2.1. Záťaž, stres a zvládanie záťažových situácií
V skutočnosti, určitá intenzita stresu je dôležitá, a dokonca pre život, rast a rozvoj
nepostrádateľná. Sú však určité rozdiely medzi nebezpečným, patogénnym stresom, keď
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prežívame subjektívne negatívne zafarbené napätie a stresom pozitívnym, s príjemným emocionálnym zafarbením, ktorý vedie k zvyšovaniu odolnosti a podporuje rozvoj osobnosti. V
prípade, že je emocionálny dopad stresu pozitívny, ide o eustres, keď cítime negatívne
emočné napätie hovoríme o distrese. Eustres predstavuje skôr výzvu – podnet pre rast a
pozitívny rozvoj (Selye, 1981)
Vlastná psychická odolnosť a schopnosť manažéra zvládať záťaž optimálne sebapoznanie, pozitívne nastavenie a životný štýl, hodnoty, ktoré uznáva, jeho schopnosť primerane
jednať s ľuďmi, plánovať a organizovať si svoj čas, fyzická i psychická kondícia a primeraná
sebadôvera sú jeho konkurenčnou výhodou a najschodnejšou cestou v prevencii voči stresu. Technológiu možno kopírovať, informácie si možno osvojiť, kapitál možno kúpiť. Ale pocit osobnej kontroly nad vlastným životom, ktorý prevládne nad bezmocnosťou a obavami,
vnímanie zmeny ako novej šance využiť svoje schopnosti, silnú zaujatosť spoluprácou s
inými ľuďmi vo svojej rodine a pracovnom tíme s vysokou vzájomnou dôverou a podporným
pôsobením - to všetko nemožno ani kúpiť, ani preniesť, ani inštalovať. Je nesprávne domnievať sa, že zvonku príde tzv. "rýchly vývar" alebo presný návod, ako predísť prípadne sa
celkom vyhnúť stresujúcim situáciám. Mohol by zbytočne znervózňovať a vyvolať ešte väčšie
napätie. Univerzálny návod nemusí fungovať u všetkých rovnako. Najlepšia, hoci často nie
najpohodlnejšia cesta vedie cez sebapoznanie. (Eršek, prezident spoločnosti Business Success, v rozhovore pre rádio Slovensko, 2005)
Kto pozná sám seba, môže lepšie predísť záťaži, lebo:
•

pozná svoje prednosti a nedostatky,

•

pozná svoju hierarchiu hodnôt,

•

vie lepšie odhadnúť svoje reakcie v rôznych situáciách,

•

vie lepšie naplánovať svoje ďalšie smerovanie,

•

vie lepšie riadiť sám seba,

•

má dobrý základ pre získavanie poznatkov a skúseností a sebauplatnenie,

•

má dobrú východiskovú pozíciu pre získanie zmysluplnosti svojej existencie,

•

spĺňa základný predpoklad pre pochopenie a tým i vedenie iných ľudí.
Rôzne skúsenosti z manažérskych tréningov, zameraných na obranu voči stresu a

nadmernej psychickej záťaži, ukázali, že manažéri očakávajú rýchly návod, ako sa zbaviť
stresujúcich situácií. Tieto vznikajú veľmi často v oblasti interpersonálnych vzťahov a zakladajú sa na pocite bezmocnosti alebo zlosti z jednania iných ľudí. Rýchly návod však neexistuje. Manažéri sa musia naučiť identifikovať vlastné možnosti a formy zvládania stresu a
uvedomiť si, že každý na to ide ináč, podľa vlastnej osobnosti a životných skúseností. Veľa
treba pracovať s vlastnou životnou filozofiou, hodnotami a cieľmi a stanoviť si individuálny
plán, ako optimálne narábať s vlastným energetickým potenciálom.
Z hľadiska vplyvu na jedinca je dôležitejší distres, lebo na rozdiel od eustresu má negatívne emocionálne napätie, ktoré má oveľa väčší vplyv na aktivačné procesy. Je dlhotrvajúci, výraznejší a má väčšiu zotrvačnosť. Distres je teda stres, ktorý môže poškodzovať.
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Pre zvládnutie záťažových situácií musí človek vyvinúť úsilie primerané náročnosti,
kvalite danej situácie, vychádzajúc z odhadu vlastných možností. Za zvládanie sa už klasický považuje všeobecné vymedzenie pojmu, pre ktoré sa i u nás ujalo označenie „coping“.
Rozumie sa ním snaha – ako intrapsychická, tak aj zameraná na určitú činnosť – riadiť,
tolerovať, redukovať a minimalizovať vnútorné aj vonkajšie požiadavky kladené na človeka a
strety medzi týmito požiadavkami. Ide pritom o požiadavky mimoriadne vysoké, ktoré človeka do značnej miery namáhajú a zaťažujú, alebo prevyšujú zdroje, ktoré má daná osoba k
dispozícií. (Oravcová, 2004)
Ústredným článkom súčasných teórií stresu sú koncepcie procesu zvládania. Na
zvládanie (coping) je nazerané ako na stabilizujúceho činiteľa, ktorý môže pomôcť indivíduu
udržiavať adaptáciu počas obdobia stresu (Lazarus, Folkman, 1984; Holahan, Moos, 1987).
Teda vzťahy medzi prostredím a indivíduom moderujú 2 procesy:
•

Hodnotenie - je kognitívny proces, ktorým indivíduum jednak zvažuje nakoľko určité
situácie ohrozujú jeho pohodlie (primárne hodnotenie), ale aj čo môže urobiť pre to,
aby im čelil (sekundárne hodnotenie).

•

Zvládanie - definujú ako "súbor kognitívnych a behaviorálnych snažení zameraných
zvládnuť, redukovať alebo tolerovať vnútorné a vonkajšie požiadavky, ktoré ohrozujú
alebo zvyšujú možnosti (zdroje) indivídua" ( Lazarus, Folkmar, l984).
Termín coping označuje spôsob zvládania odlišný od adaptácie. Coping sa používa vo

význame „zvládať nadlimitnú záťaž“ a to v zmysle mimoriadne intenzívnej, silnej alebo dlhotrvajúcej záťaže. Pri copingu ide o riešenie kríz, ktoré sa nevyskytujú bežne, sú neobvyklé a
človek nedisponuje potrebnými vedomosťami a zručnosťami pre ich zvládnutie. Coping sa od
adaptácie líši tým, že to nie je len prijatie problému, ale aj boj o zvládnutie problému. Coping
je zvládanie spojené s určitým psychickým úsilím a napätím. Nedá sa o ňom hovoriť, ak ide
o riešenie rutinných problémov. (Oravcová, 2004)
V 60-tych rokoch bol vykonaný výskum v novom smere, pôvodne súvisiaci s fungovaním obranných mechanizmov, ktorý sa označoval názvom „zvládanie“. Predtým slovo
„zvládanie – coping“ bolo neformálne používané v lekárskej a spoločenskej literatúre (Lazarus a kol., 1993). V 60-tych rokoch však koncept zvládania začínal získavať technický význam pre niektorých výskumníkov. Zvládanie je stabilizujúcim faktorom, pomáhajúcim jedincovi zotrvať v psychosociálnom prispôsobovaní počas stresových období, zahrňuje kognitívne a behaviorálne snahy na redukovanie alebo odstránenie podmienok stresu a pridruženého emocionálneho distresu. Všeobecne konceptualizácia zvládania môže byť kategorizovaná podľa predpokladov o vedúcich faktoroch reakcií zvládania. Počiatočné definície v literatúre chápu stres ako vonkajší stimul, fyziologickú reakciu alebo ako podmienku prostredia.
Neskoršie definície kládli dôraz na aktívnu úlohu, ktorú hrá jednotlivec v procese stresu a
naznačovali že stres je lepšie chápaný ako výsledok vzájomného pôsobenia alebo určitej nerovnováhy medzi jednotlivcom a aspektom prostredia. (Cox, 1978)
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Za najvýznamnejšiu charakteristiku osobnosti, ktorá vedie k odolnosti voči stresu a
teda aj voči ochoreniam zo stresu, sa považuje nezdolnosť. Nezdolní ľudia prežívajú aj stresujúce situácie optimistickejšie, s pocitom vlastnej zodpovednosti. Dokážu sa z nich poučiť,
prijať ich do vlastného života a aktívne sa s nimi popasovať. V prípade, že situáciu nemôžu
zmeniť alebo priamo ovplyvniť, sú schopní vydržať. Duševné zdravie a pohoda, schopnosť
dobre znášať bežnú záťaž (aj najväčšieho optimistu niekedy môžu položiť na lopatky neočakávané tragédie) charakterizujú ľudí, ktorí podľa Svetovej zdravotníckej organizácie: (Cox,
1978)
•

majú sami k sebe dobrý postoj - nenechajú sa premôcť vlastným emóciám, ale naopak ich vedia regulovať a v prípade potreby aj odreagovať. Nepodceňujú, ani nepreceňujú svoje schopnosti, dokážu sa povzniesť nad životné neúspechy, majú tolerantný postoj tak k sebe, ako aj k iným. Dokážu sa na sebe aj zasmiať a prijať svoje nedostatky. Dokážu sa tešiť z jednoduchých každodenných vecí.

•

cítia sa dobre medzi inými ľuďmi - dokážu prejavovať lásku a brať do úvahy záujmy
druhých, majú trvalé a uspokojivé osobné vzťahy. Nezneužívajú druhých, ani sami
sa nedajú zneužívať. Cítia, že sú súčasťou skupiny, cítia zodpovednosť k druhým
ľudským bytostiam.

•

zvládajú požiadavky života - vedia sa primerane prispôsobiť. Plánujú vopred a neobávajú sa budúcnosti. Vítajú nové skúsenosti a myšlienky, stavajú si realistické ciele
a sú spokojní, že všetko, čo robia, robia s celým úsilím.
Človek nevydrží dlhodobo žiť v nerovnovážnom stave so svojim prostredím, ktorý je

výsledkom negatívneho pôsobenia stresorov. Usiluje sa preto s neúmernou záťažou vyrovnať. V procese vyrovnávania sa s pôsobiacim stresom (ako typom psychickej záťaže) je možné rozlíšiť tri fázy: (Čáp, Dytrych, 1968)
1. fáza – mobilizácie psychických síl je odprevádzaná zvýšením psychického napätia (aktivizáciou psychiky), spolu s príslušnými zmenami emocionálneho ladenia. To je spojené s mobilizáciou vegetatívneho nervového systému, so zvýšením dráždivosti celej
sústavy analyzátorov a emocionálneho napätia, čo umožňuje realizovať bezprostredné odpovede na pôsobiace stresory. Dôležité je dosiahnuť optimálnej intenzity psychického napätia (nie nadmernej alebo nízkej), ktorá je predpokladom organizovanosti a koordinácie pohybov a činností, odolnosti voči tlaku stresorov, možnosti
uplatnenia účinnej kapacity rozumu a zabezpečenia vnútornej psychickej pripravenosti na činnosť,
2. fáza – aktívneho riešenia , jej nástup a priebeh je podmienený existenciou motívu
riešiť záťaž, postupným nahrádzaním demobilizujúcich emócií emóciami stimulujúcimi, optimalizáciou vzťahu emócií a rozumu tak, aby emócie zohrali podnecujúcu
rolu a rozum potom rolu riadiacu a korekčnú, rozvojom aktívnej činnosti zameranej
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na riešenie záťaže vedúcej k nájdeniu vnútornej rovnováhy, k spresneniu a koordinovanosti správania sa, zapojeniu mechanizmu vôle na prekonávanie prekážok. Rozhodujúcu úlohu v tejto fáze má miera emocionálneho napätia. Jeho optimálna miera je
predpokladom odolnosti voči tlaku stresovej situácie. Silné, či nízke emocionálne napätie vedie buď k predráždeniu, alebo útlmu a následkom toho k zlyhaniu, podľahnutiu tlaku stresu,
3. fáza vyriešenia záťaže alebo podľahnutia tlaku stresovej situácie je výsledkom predchádzajúcich etáp. V prípade vyriešenia záťaže bude v psychike pracovníkov zapojených do riešenia krízovej situácie prevládať uspokojenie až eufória vyvolané vzodmutím pozitívnych emócií. Zvýši sa podráždenie nervovej sústavy odprevádzané sprievodnými javmi v mimike, pohyboch , gestikulácii, reči ap. Najskôr nebudú pociťovať
únavu a vyčerpanie v dôsledku vynaložených psychických síl, prevládne tendencia
preceňovania vlastných síl a možností, narastie ich sebadôvera a sebavedomie. Po
krátkom čase však v závislosti na objektívnom stupni vyčerpania nastúpi stav únavy.
Po zotavení z nej bude možné posúdiť celkový vplyv stresu na pracovníkov.

Na-

opak zlyhanie pod tlakom stresovej situácie sa prejaví nárastom emocionálneho napätia,

v dôsledku ktorého dochádza k deštrukcii psychickej regulácie správania od-

prevádzané poruchami v oblasti organizácie činnosti, orientácie, sebakontroly a motivácie. K dôsledkom zlyhania v záťaži patrí rezignácia, impulzívnosť, silné prežitky
strachu, úzkosti, depresia, poruchy spánku, prípadne rôzne psychosomatické ochorenia. Podľahnutie tlaku stresu nemusí mať dlhodobý, ale dočasný charakter.

2.1.1 Spôsoby zvládania stresu
Je niekoľko spôsobov zvládania stresu, ktoré človeku pomáhajú vyrovnať sa so
vzniknutou náročnou situáciou. (Edwards, 1988)
1. Vhodné spôsoby zvládania stresu:
•

metódy získané a overené na základe poznatkov psychológie učenia, napr.
zvládanie strachu, úzkosti, zlosti, agresívnych impulzov, bolesti, infarktogenného správania a pod.,

•

metódy rozvíjajúce zdravé seba poňatie, silu vôle, sebapoznanie a sebaovládanie. Predovšetkým biologická spätná väzba, telesné cvičenia, dychové a relaxačné cvičenia, výcvik seba presadzovania, využívanie meditácie, a video –
feedback,

•

postupy posilňujúce zmysluplnosť nášho života, zamerané na utváranie vyšších potrieb, hodnôt, záujmov, prehodnotenie a zmenu motivačného systému,

•

postupy zvyšujúce mieru jasnosti, správnosti a sily našich presvedčení (predstav, názorov a postojov) vedúcich buď ku zdraviu alebo stresu .
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Uvedené tzv. „hlbšie“ prístupy umožňujú nahliadnuť do vlastného „ja“ a ku „koreňom“ stresovej situácie a tak navodiť zámernú zmenu spôsobu a obsahu myslenia, cítenia a chcenia
vedúceho k eliminácii stresu. Využívané sú napr. metódy meditácie, imaginácie a vizualizácie.
2. Riskantné (menej vhodné) spôsoby zvládania stresu -

je možné označiť riešenie streso-

vých situácií pomocou tzv. obranných mechanizmov. Majú iluzórny charakter, skresľujú a
prekrúcajú skutočnosť. Ich prostredníctvom je uplatňovaný mechanizmus obrany a úniku
neadekvátnym spôsobom a smerom, ktorý však stres nerieši. Iba dočasne znižuje psychické
napätie. Vzniká maladaptívny psychický stav , ktorý je signalizovaný typickými psychickými
reakciami. Najčastejšie k nim patria rigidita, represia, sebaobviňovanie, projekcia, racionalizácia, negativizmus, popieranie, izolácia, regresia a ďalšie.
3. Nevhodné postupy zvládania stresu - patrí konzumácia alkoholu, kofeínu, tabaku a ďalších mäkkých alebo tvrdých drog. Platí, že napomôžu iba krátkodobo k úniku zo stresovej
situácie, neriešia ju, následne sa samotne stavajú stresorom a druhotne zosilňujú jeho negatívny vplyv.
Základné rozhodnutia v boji so stresom. Nevyhnutné je zaradiť stresovú situáciu do jednej z
dvoch tried:
•

situácia je zmeniteľná, potom bojovať so stresom, usilovať sa zvládnuť záťaž vhodnou
stratégiou, metódami a prostriedkami,

•

situácia je nezmeniteľná, potom prijať a akceptovať všetko čo je nezmeniteľné.

2. 2. Výskumy a analýzy v oblasti zvládania záťažových
situácií – copingu

Poprední bádatelia v oblasti výskumu zvládania záťaže Folkman a Lazarus et al.
(1986) charakterizujú zvládanie ako behaviorálne, kognitívne alebo sociálne odpovede, ktoré
sa vzťahujú k úsiliu osoby ”regulovať (v zmysle obmedzovať, minimalizovať, prekonávať alebo tolerovať) vnútorné alebo vonkajšie tlaky, napätia vyplývajúce z transakcií osoby a prostredia” (S. Folkman a R. S. Lazarus et al., 1986, s. 572).
V početných prácach venovaných copingu sú popisované rozličné postupy a stratégie
zvládania. Autori sa v nich väčšinou usilujú odhaliť základné dimenzie copingu. Tak Lazarus a Folkman (1987) rozlíšili coping zameraný na problém a coping zameraný na emócie.
Stratégie zamerané na problém sa cielene vzťahujú k riešeniu danej situácie, naproti tomu
stratégie orientované na emócie smerujú k redukovaniu emocionálnej nepohody vyplývajúcej
z prežívanej situácie. Sú však aj stratégie, ktoré v sebe spájajú obe funkcie. Medzi ne patrí
hlavne hľadanie sociálnej podpory.
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Endler a Parker (1990) identifikovali a popísali tri typy copingových štýlov, 1. úlohovo
orientovaný, emocionálne orientovaný a únikovo orientovaný coping. Blízke tomuto pohľadu
je aj členenie Amirkhana (1990), ktorý dospel k trom základným stratégiám: riešenie problému, hľadanie sociálnej podpory a vyhýbanie sa (Sarmány, 1992). Carver, Scheier a Weintraub (1989) naopak popisujú až 13 copingových stratégií. Tie však z väčšej časti predstavujú detailnejšie rozpracovanie línie ”problém - emócie - únik” (Ficková, 1992).
Amirkhan (1990) aplikoval svoju koncepciu identifikácie troch dimenzií copingu pri
zostavení dotazníka CSI (Coping Strategy Indicator), ktorý obsahuje 33 tvrdení vyjadrujúce
rôzne spôsoby riešenia problémov. V dotazníku, ktorý obsahuje tri subškály je každá stratégia zastúpená 11 tvrdeniami. Úlohou respondentov je predstaviť si náročnú situáciu, v ktorej sa v poslednom čase ocitli a vo vzťahu k tejto situácii vyjadriť mieru súhlasu s jednotlivými tvrdeniami. Dotazník umožňuje odvodiť tri samostatné skóre.
Modifikovaná podoba klasifikácie copingových stratégií, ktorú navrhli Folkman a Lazarus (1980), Lazarus a Folkman (1984) bola autormi využitá pri vývoji dotazníka WCQ (Ways of Coping Questionaire), ktorý je upravenou formou pôvodného dotazníka WCC (Ways of
Coping Cheklist). Upravená verzia, ako to vyplýva z klasifikácie orientácií copingu, obsahuje
66 položiek a umožňuje analýzu širokého rozsahu kognitívnych a behaviorálnych stratégií
zvládania krízových situácií.
Podrobnejšia štrukturálna analýza stratégie orientovanej na problém a stratégie
orientovanej na emócie bola východiskom pre Carvera, Scheiera a Weintrauba (1989) pri
vývoji multidimenzionálneho dotazníka copingu - COPE. Metodika obsahuje 15 škál (5 škál
zachytáva stratégie copingu orientovaného na problém a 5 škál monitoruje stratégie copingu
orientovaného na emócie, 3 škály zisťujú ventilovanie emócií, behaviorálne a mentálne uvoľnenie a ostatné popisujú humor a používanie drog).
Navrhované dimenzie klasifikácie stratégií zvládania nie sú len obsahové špecifikácie
všeobecnejších faktorov. Zároveň je potrebné upozorniť v tomto smere aj na vysoké hodnoty
interkorelačných koeficientov medzi jednotlivými dimenziami, ktoré zistili a prezentovali samotnými autormi.
Jedincovo rozhodnutie pre niektorú zo stratégií zvládania sa rozhodne úzko súvisí so
situáciou, v ktorej sa nachádza. Výskumy v tejto oblasti priniesli zistenia, že esenciálnym
komponentom zvládania je miera kontrolovateľnosti danej situácie (Endler, Macrodimitris,
Kocovski, 2000). Vo výskume uvádzaných autorov boli umelo vytvorené dva druhy kontroly
podľa stupňa kontrolovateľnosti. Respondenti v skupine s vysokou mierou kontroly nedostali žiadne obmedzenia a nariadenia pri riešení úloh, zatiaľ čo v druhej skupine boli podané
presné inštrukcie o postupe so striktnými pravidlami. Záťažové situácie boli prezentované v
rovine kognitívnej (riešenie anagramov) a interpersonálnej (vytvorenie príbehu na prezentované obrázky, týkajúce sa interakcie dvoch ľudí). Ako závislé premenné sa sledovali: copingová stratégia (problém versus emócie), distres a výkon (vyriešené anagramy). Zistilo sa, že
respondenti s vysokým stupňom kontroly vyriešili viac kognitívnych úloh pri nízkej percepcii
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stresu a menej využívali stratégie orientované na emócie. Pri riešení interpersonálnych úloh
u týchto respondentov dominovali na problém zamerané stratégie.
Výsledky sa zhodujú s teóriami, ktoré tvrdia, že subjektívne vnímanie kontroly je
vplyvnejšie než aktuálna behaviorálna kontrola. Závery uvádzaného výskumu poukazujú na
to, že uvedomenie si kontrolovateľnosti situácie je výhodné v zmysle lepšieho výkonu, vyššej
miery adaptívnych copingových stratégií a nižšej miery stresu či už v kognitívnej, alebo interpersonálnej oblasti. V súlade s týmito výsledkami Baumgartner (2001) uvádza, že zo situačných premenných, ktoré pôsobia na hodnotenie situácií, sú dôležité jej stresogénnosť a
miera kontrolovateľnosti. Čím viac má človek pocit, že má situáciu pod svojou kontrolou,
tým menej ju hodnotí ako nebezpečnú a naopak. Použitie copingu zameraného na emócie je
závislé od stupňa ohrozenia (stresovosti situácie). Ak je situácia hodnotená ako veľmi stresová a ohrozujúca, človek sa skôr orientuje na redukciu distresových emócií a vnútornej
tenzie, podobne to platí aj pre kontrolovateľnosť situácie. Coping zameraný na problém sa
uplatňuje pri vyrovnávaní sa so situáciou s možnosťou väčšej miery kontroly, t. j. človek
môže predpokladať, že jeho úsilie nevyjde nazmar vplyvom nekontrolovateľných premenných.
Hošek (1999) uvádza, že niektoré záťažové situácie jedinca manipulujú a spôsobujú
mu nepríjemné pocity, iné si naopak navodzuje sám (napr. rizikové situácie v športe). V každom prípade sa do pozornosti dostáva otázka, čo človek vydrží bez poklesu výkonnosti či
maladaptívnych prejavov, teda aký je odolný. Odolnosť v týchto situáciách bezpochyby závisí
od konfigurácie osobnostných čŕt jednotlivca. V najnovších štúdiách sa odolnosť (hardiness)
začína chápať ako odolávanie škodlivému zdravotnému dopadu stresu (Hošek, 1999).
Koncepcia odolnosti ako ju uvádza Kebza (2001) pozostáva z troch hlavných subštruktúr:
1. kontrola (control) - dispozícia udržať vývin udalostí pod kontrolou aj za nepriaznivo sa vyvíjajúcich okolností.
2. výzva (challenge) - dispozícia vnímať životné situácie a udalosti nie ako deštruktívne pôsobiace traumy, ale ako potenciálne pozitívne pôsobiace výzvy.
3. oddanosť (commitment) - dispozícia úplného zaujatia akoukoľvek činnosťou, oddanosť sebe a svojim zásadám.
Baumgartner (2002) sa venoval problematike hardiness výskumne v zmysle vplyvu
odolnosti na copingové postupy v záťažových situáciách u stredoškolských študentov. Výskumná vzorka bola rozdelená na dve skupiny podľa zistenej miery odolnosti. Výsledky poukázali na to, že vyšší stupeň odolnosti pozitívne koreluje so silnejšou preferenciou aktívneho riešenia udalostí a zároveň odmietaním postupov, ktoré vyjadrujú vyhýbanie.
Výskumy stratégií správania rezonujú v diskusii na otázku, do akej miery sú stratégie
správania stabilné, majú dispozičný charakter a ovplyvňujú správanie bez ohľadu na konkrétnu situáciu. Frankovský (2001) výskumne analyzoval preferencie troch stratégií správania v štyroch situačných kontextoch náročných životných situácií. Výskumnej vzorke 925
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respondentov bol aplikovaný SPNS-r dotazník, ktorý pozostával z popisu 24 situácií reprezentujúcich štyri kontexty: zdravie, práca, širšie morálno-existenciálne otázky a medziľudské a partnerské vzťahy. Analýzy preferencií stratégií správania vo výskumnom kontexte
priniesli zaujímavé zistenia. Stratégie vyhýbania boli najviac preferované v kontexte morálnych a existenciálnych problémov a najmenej v kontexte zdravie. Druhá analyzovaná stratégia - hľadanie sociálnej opory a pomoci bola kontrastne najpreferovanejšou v kontexte zdravie a najmenej v kontexte interpersonálnych vzťahov. Posledná analyzovaná stratégia - samostatné riešenie bola respondentmi najviac preferovaná v kontexte medziľudských vzťahov
a najmenej v kontexte zdravie a zároveň bola najpreferovanejšou stratégiou správania vo
všetkých štyroch kontextoch situácií.
Z pozície človeka, ktorý sa dostal do náročnej situácie, je rozhodujúcim faktom práve
jej riešenie. Výskumom spôsobov, ako jedinec zvláda tieto situácie, je zrejme aj z tohto dôvodu venovaná zo strany odborníkov podstatná pozornosť. Vo všeobecnosti sa časť autorov
zhoduje v tom, že existujú relatívne stabilné copingové štýly a dispozície a že bez ohľadu na
konkrétne aspekty situácií ovplyvňujú voľbu odpovedí. Druhá časť autorov upozorňuje, že
voľbu odpovedí môžu ovplyvniť faktory situácie, ako aj charakteristiky interakcií osobnostných a situačných činiteľov. Lovaš, L., Výrost, J., Baumgartner, F., Bolfíková, E., Frankovský, M., Hadušovská (1997) špecifikovali tri podstatné stratégie správania:
•

orientácia na samostatné riešenie,

•

hľadanie sociálnej opory,

•

únikové tendencie.

Využitie týchto stratégií môže mať rôzne následky. Podľa toho aký je dopad situácie
na jedinca, môže ísť o sebaposilňujúce alebo sebaohrozujúce správanie. Sebaohrozujúcim
správaním (self-defeating behavior) sa vo svojej výskumnej štúdii zaoberali americkí autori
Twenge, Catanese a Baumeister (2002). Prvotné teórie v tejto oblasti sa prikláňali k vrodeným alebo naopak zámerným tendenciám k sebaohrozovaniu.

2. 3. Stres a záťaž v manažérskej pracovnej činnosti
Stres, manažment – slovo skloňované vo všetkých pádoch a často spomínané pri debatách medzi zaneprázdnenými ľuďmi. Sú dva druhy stresu pozitívny - motivujúci, pod ktorým dokážeme niečo urobiť oveľa rýchlejšie a akýsi škodlivý, ktorý nás úplne vyradí z práce.
Výkon a výkonnosť manažéra sú často ovplyvňované i maladaptívnymi psychickými
stavmi, ako sú: psychická záťaž, frustrácia a stres. Tieto psychické stavy často vznikajú
priamo v pracovnom procese, ako dôsledok vonkajších a vnútorných konfliktných situácií,
ktoré manažér pociťuje ako nezvládnuteľné, resp. neovplyvniteľné. Vyskytujú sa najmä u
pracovníkov pôsobiacich vo sfére riadenia a premietajú sa najmä do oblasti ich kvalitatívnej
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schopnosti zvládnuť na profesionálnej úrovni konfliktnú pracovnú situáciu. Viažu sa napríklad s procesmi: rozhodovania, s aspiračnou úrovňou pracovníka, s prevzatím zodpovednosti a schopnosťou niesť riziko. Psychická záťaž a stres môžu byť faktorom pozitívne alebo negatívne ovplyvňujúcim motiváciu a výkonnosť manažéra. To, kedy psychická záťaž a stres
pôsobia pozitívne, alebo negatívne, vyplýva predovšetkým z momentálnych subjektívnych
dispozícií pracovníka, ako: osobnostné založenie pracovníka, celkový momentálny psychický
stav a temperament, asertívne a autoasertívne schopnosti pracovníka a pod. (Boroš, 2002)
Prežívanie stresových situácií sa viaže najčastejšie k rodinnému, pracovnému a školskému prostrediu. Podľa výsledkov sa však ukazuje, že pracovné prostredie predstavuje
významný zdroj vzniku a prežívania stresových situácií, ktoré sa prenášajú do rodinného
prostredia. Väčšina ľudí sa musí vyrovnať s mnohými situáciami, ktoré pôsobia ako stresové. Treba niesť zodpovednosť, robiť rýchle rozhodnutia, stíhať termíny. Zdravie človeka je
ohrozené najviac vtedy, keď sa k tomu pridá negatívny postoj a nechuť vzniknuté problémy
riešiť.
Stres by sa nemal podceňovať aj preto, že vie byť užitočný. Človek ho potrebuje na to,
aby mohol podávať dobré výkony. Keď je ho však priveľa, škodí ľudskému zdraviu. Firmy
preferujú tzv. odolných ľudí, t.j. ľudí, ktorí sú lepšie schopní zvládať stres a pracovať pod
tlakom. Zároveň tieto spoločnosti, alebo firmy sa zaoberajú tým, ako stres eliminovať a zároveň nepodceniť riziko ekonomických strát. Všeobecne je lepšie, ak sú ľudia na pracovisku so
stresom schopní dobre pracovať, preto pri výbere ľudí sa často prihliada na túto schopnosť.
Na niektoré pozície je toto kritérium formálne a striktné, na iné je skôr súčasťou celkového
profilu. Eliminácia stresu je otázkou komunikácie, tímovej práce, ale aj odstránenia dôvodov
jeho vzniku. Pomáhajú tiež školenia či koučing, ktoré dávajú ľuďom do rúk nástroje na sebapoznanie a sebariadenie. Počas stresu nastáva v tele človeka veľmi veľa zmien. Pri chronickom strese sa oslabujú imunitné funkcie a v dôsledku toho sa zvyšuje náchylnosť na
rôzne infekcie a zápalové procesy. Stresové podnety aktivujú kardiovaskulárny systém a
nadmerná aktivácia je podkladom ochorení srdca a ciev. Stresové hormóny vplývajú na činnosť žalúdka a čriev, takže dlhotrvajúci stres môže viesť k vzniku funkčných ochorení týchto
orgánov alebo k vredovej chorobe. Nemalé zmeny vyvoláva stres v mozgu človeka, a preto
častým dôsledkom nadmerného stresu sú psychické choroby.Stresovými situáciami sú ale aj
menej mimoriadne udalosti, s ktorými sa bežne stretávame v manažérskej praxi, ale aj v
bežnom živote napr.: (Oravcová, 2004)
•

stres – plnenie terminovaných úloh,

•

stres z nadmerného množstva úloh,

•

stres z nadmernej rozmanitosti úloh,

•

stres z chaotickej organizácie práce,

•

stres v dôsledku nezmyselnej, nudnej činnosti

•

stres z narušených medziľudských vzťahov – napr. na pracovisku.

2. 4. Stres na pracovisku
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Publikácie, venované problematike zvládania sa všeobecne zameriavajú na vnútorné
zdroje zvládania stresu a vonkajšie zdroje, obzvlášť sociálnu podporu. Vplyv problémového
obsahu a rozlišovanie medzi zvládaním pracovného a bežného stresu v živote je čoraz viac
považovaný za hlavný faktor v určovaní stratégie zvládania.
Počas 80-tych rokov veľká neistota a starosť zo straty zamestnaní boli výsledkom
významných a nepredvídaných organizačných zmien, ktoré boli skôr radikálnej ako relatívnej povahy. Zlúčenia, akvizície, reštrukturalizácia korporácií boli spojené s obrovskou stratou pracovných miest obzvlášť v spracovateľskom sektore. Hoci, ako naznačuje Callan
(1993), zodpovednosť za zvládanie takých zmien končí na jednotlivcovi, malý ale rastúci súhrn dôkazov vo výskume indikuje, že väčšina jednotlivcov nezvláda dobre organizačné zmeny a dlhodobe trpí duševne. V porovnaní v bežnými problémami, v ktorých sa dá oprieť o
predošlé skúsenosti, tieto udalosti predstavujú také okolnosti, v ktorých sa jednotlivec vníma ako bez akejkoľvek kontroly a bez primeranej stratégie zvládnutia stresu. (Endler, 1996)
Elkin a Rosch (1990) rekapitulujú rozsah možných organizačných stratégií na zníženie stresu:
•

prepracovať pracovné úlohy

•

zmeniť pracovné prostredie

•

ustanoviť flexibilný pracovný rozvrh

•

podporovať spoluúčasť na riadení

•

zapájať zamestnancov do rozvoja kariéry

•

analyzovať pracovné role a stanoviť ciele

•

poskytovať sociálnu podporu a spätnú väzbu

•

zriadiť férovú a rodinu podporujúcu zamestnaneckú politiku

•

zdieľať odmeny.

2.4.1. Zdroje pracovného stresu
Zatiaľ čo stres sprevádzajú bežné prejavy a symptómy (napr. zvýšený krvný tlak, podráždenosť, nespavosť, depresívna nálada), možné zdroje stresu na pracovisku sú početné a
rôzne. Nie je jednoduché či pre jednotlivca alebo pre organizáciu ich jednoducho identifikovať, alebo sa s nimi vyrovnať systematicky a efektívne. Podľa modelu navrhnutého Copperom a Marshallom (1978), zdroje pracovného stresu spadajú do šiestich všeobecných kategórií: (In: Endler, 1996)
1. Vnútorné faktory práce – tieto zahŕňajú kvalitatívne a kvantitatívne pracovné preťaženie, zlé fyzikálne pracovné podmienky alebo nesprávne rozvrhnuté pracovné prostredie, nesprávne pracovné schémy, rozdielne požiadavky pracovnej náplne, dlhá
pracovná doba, riziko alebo nebezpečenstvo, nové technológie a cestovanie
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2. Funkcia v organizácii – tri rozhodujúce faktory: nejasné určenie pracovnej funkcie,
protirečivosť funkcie a stupeň zodpovednosti za iných sú označované ako hlavné
zdroje možného stresu
3. Pracovné vzťahy – výskumníci ustanovili teoretický základ a empirické skúsenosti
ako príčinný vplyv sociálnych vzťahov na zdravie. Väčšina výskumov dospela k názoru, že psychologický zmysel pre podporu a dôveru v spolupracovníkov a kolegov je
vplyvným determinantom duševnej pohody. Zlé vzťahy v práci (s nadriadenými, kolegami a podriadenými) nielen že môžu byť priamym zdrojom stresu, ale tiež nepriaznivo ovplyvňujú rozvoj podporných vzťahov, ktoré hrajú úlohu sprostredkovateľa stresu alebo tlmiča stresu.
4. Rozvoj kariéry – patria tu problémy povýšenia, preradenie na nižšiu pozíciu, dosiahnutie kariérneho vrcholu, skorší odchod do dôchodku alebo nejasná pracovná budúcnosť. Neistota pracovnej pozície a rozvoj kariéry sa čoraz viac stávali zdrojom
stresu hlavne v čase častých fúzií a akvizícií v 80-tych rokoch a v čase recesie 90tych rokov.
5. Organizačná štruktúra a pracovná klíma – možné stresory v tejto kategórii môžu byť
všeobecne opísané ako faktory, ktoré sa týkajú bytia v určitej organizácii a jej kultúre. Patrí tu nedostatočná komunikácia, nekompatibilný štýl riadenia, nedostatok
spoluúčasti, spätnej väzby a efektívnych konzultácií.
6. Prepojenie domov – práca – nakoniec zvládanie prepojenia medzi prácou a súkromím
je možnými zdrojom stresu, obzvlášť pre páry, v ktorých obaja plánujú kariéru v zamestnaní a pre tých, ktorí zažili finančné problémy alebo životné krízy (Cooper, Lewis, 1993)
Zvládnutie často rozporných požiadaviek a zodpovednosti súkromného a pracovného
života vytvára tlak na jednotlivcov v súčasnej ekonomickej situácii a neistoty práce a zvyšuje
pracovnú náplň jednotlivca a môže vyústiť v „efekt preliatia“. Tajomstvom zvládania stresu
nie je oddych či dovolenka, ale ukončenie toho, čo manažér začal, aj keď iba v myšlienkach.
Ak to nevie ukončiť hneď, nech si to naplánuje – definuje harmonogram ukončenia. Ide o
kontrolu (riadenie) jeho pozornosti! Jednoduchý zákon, ktorý ovládali už naši starí otcovia.
Platí pre zamestnanie, podnikanie, rodinný život. Pre každého z nás ako jedinca.
V miere ako manažéri budú schopní toto vo svojom živote robiť, budú menej stresovaní, budú svoju prácu vykonávať rýchlejšie, presnejšie a bez chýb a zostane im dostatok
pozornosti pre svojich blízkych, koníčky a nové projekty vo svojom živote.

Záver
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Nárast záujmu o skúmanie prežívania a správania sa človeka, manažéra pod tlakom
životných a pracovných podmienok súviselo v minulosti, ale aj v súčasnosti, s hľadaním
efektívnych spôsobov adaptácie sa človeka na zložité podmienky dynamického životného
štýlu a účinných postupov korekcie stavov, ktoré vznikajú následkom prežitia týchto udalostí. Multidisciplinárna pozornosť sústredená na otázky kvality života, dopadu náročných situácií na psychiku, zdravie a životnú pohodu človeka tento smer skúmania ešte umocňuje.
Z pozície človeka, manažéra, ktorý sa dostal do náročnej situácie je rozhodujúcim
faktom práve voľba postupu jej riešenia. Výskumom spôsobov ako jedinec zvláda tieto situácie, ako sa v nich správa, je zrejme aj z tohto dôvodu venovaná zo strany odborníkov podstatná pozornosť. Náročné životné situácie predstavujú v tomto zmysle určitý kritický moment a výzvu, ktoré umožňujú vo výskume, diagnostike a terapeutickej činnosti pristupovať
k psychickým procesom a behaviorálnym odpovediam v ich viditeľnejšej a jasnejšej forme.
Možnosť predikcie úspešnosti manažéra v praxi je iste inšpirujúca. To nakoľko bude
manažér úspešný ovplyvňuje veľa faktorov a na jeho príprave sa podieľajú odborníci z viacerých vedných odborov. V práci sme poukázali na významný aspekt, t.j. možnosť zisťovať
úroveň stratégií správania pri zvládaní náročných situácií, ktoré vznikajú v organizácii v
pracovnom procese. Vývoj a následne aj validizáciu a overenie takejto metodiky považujeme
za zmysluplnú činnosť. Metodiky vo svojej finálnej forme by rozhodne mali prispieť minimálne k riešeniu otázok výberu vhodných kandidátov na manažérske posty, k vytváraniu
systémových opatrení a mechanizmov rozhodovania pre prípady výskytu problémov a v neposlednom rade aj k príprave a výcviku manažérov v oblasti zvládania a riešenia náročných
situácií v organizácii.
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Personality of a Manager
and Coping with Difficult Situations in Management
Abstract

The given paper explores the influence of stress on the personality of managers not only in various crisis
situations but also in the contemporary conditions of modern market economy. Furthermore, it characterizes the
personal stresses of managers and shows different ways of coping with stress in managerial work. Effective management of stress is shown with the help of phases of coping. The negative effect of stressors is shown in the end of
the paper.

Key words: personality, manager stress, stress factor, stress management, behavioral strategies,
positive thinking, coping, adapted behavior, life style, regeneration, emotional reaction
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Abstrakt

Skúmali sme štruktúru a rozdiely v hodnotovej orientácii slovenskej a českej populácie vo veku od 15 do
34 rokov (N(CZ) = 799, N(SK) = 572 ). Analyzované boli dáta z 21 položkového dotazníka portrétov Shaloma
Schwartza, administrovaného v rámci výskumu Európskej sociálnej sondy z roku 2005. Populácie mladých Čechov
a Slovákov sa líšia v hodnotách moc, hedonizmus, otvorenosť voči zmene dôležitejších pre českú populáciu a
v hodnotách univerzalizmus, úspech, tradícia a ochrana status quo silnejšie zastúpených u slovenskej populácie.
Najčastejšie a najrozsiahlejšie rozdiely sa prejavili v hodnote hedonizmus a na dimenzii otvorenosť-ochrana. Ako
najhomogénnejšia skupina vystupuje skupina českých a slovenských rozvedených a veriacich v iné vyznanie ako
rímskokatolícke. Skupiny s najväčším počtom rozdielov sú muži a zamestnaní.

______________________________________________________________________________

Kľúčové slová: hodnotové orientácie, mladí ľudia, komparácia
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1. Úvod
Hodnoty majú v psychických i sociálnych procesoch, v rozhodovaní a konaní
významné miesto. Ovplyvňujú prežívanie, vnímanie jedincov, sú zdrojom pre osobné a
sociálne normy, determinujú a zacieľujú správanie skupín v spoločnosti. Ich premena je
zásadnou podmienkou pre akúkoľvek politickú, ekonomickú sociálnu, či kultúrnu
transformáciu (Hofstede, 1991).
Praktické využitie hodnôt existuje v marketingových výskumoch a výskumoch trhu
pre zistenie preferencií spotrebiteľov (Carter 1991), pri voľbe štýlov riadenia v pracovnej
sfére, zavádzaní zmien i riešení konfliktov. Sú prínosným zdrojom informácií pri poznávaní
demografických zmien, ktorými sú napríklad pôrodnosť a uzatváranie manželstiev a tiež
ekonomických a politických reforiem (Rabušic, 2001).
V našom výskume sme sa zaujímali o charakter hodnotových systémov populácií
dvoch vedľa seba ležiacich štátov. Spája ich veľmi podobný jazyk, storočia spoločného
vývoja, desaťročia nedávneho spoločného štátneho zriadenia. Našim cieľom bolo zistiť, aký je
charakter hodnôt mladých ľudí v týchto dvoch kultúrach a odhaliť existenciu prípadných
rozdielov.
V prvej časti sa zaoberáme súčasnými významnými teóriami hodnôt a s nimi
súvisiacimi

metódami

empirického

skúmania.

Súčasťou

medzinárodnými výskumami, ktoré reflektujú aktuálny

je

aj

prierez

súčasnými

stav hodnotových systémov

spoločností. Na týchto poznatkoch vymedzujeme výskumný problém (výskumnú otázku a
hypotézy). V druhej časti predstavujeme použitý výskumný nástroj, ktorým je Schwartzov
dotazník portrétov. Opisujeme výskumnú vzorku - slovenských a českých participantov vo
veku 15-30 rokov, metódy štatistickej deskripcie a inferencie a výskumný plán. Tretia časť
obsahuje výsledky našej analýzy a syntézy empirických údajov. Štúdiu uzatvárame
zhrnutím a stručnou diskusiou.

1.1. Súčasné teórie a empirické výskumy hodnôt
Základy

v súčasnosti

najpoužívanejších

teórií,

disponujúcich

vlastnými

metodologickými nástrojmi položili Rokeach, Hofstede, Inglehart a Schwartz.
Podľa Miltona Rokeacha (1949) má každý jedinec súbor presvedčení o spôsoboch
správania a kľúčových cieľoch existencie, ktoré považuje za žiadúce, vhodné. Uvádza
osemnásť terminálnych a osemnásť inštrumentálnych hodnôt v závislosti od toho či sa
jedná o konečné stavy existencie, ktoré predstavujú zmysel života alebo o spôsoby
správania, ktoré sú nástrojom dosiahnutia týchto cieľov.
Terminálnymi hodnotami sú múdrosť, sebaúcta, sloboda, zmysel pre výkon, svet v
mieri, rovnosť, svet krásy, bezpečie rodiny, vnútorná harmónia, spoločenské uznanie,
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šťastie, vzrušujúci život, skutočné priateľstvo, národná bezpečnosť, zrelá láska, radosť,
spása, pohodlný život.
Inštrumentálnymi sú byť schopný, intelektuálny, čestný, zodpovedný, predstavivý,
nezávislý, veľkorysý, logický, ambiciózny, nápomocný, odvážny, sebakontrolujúci, milujúci,
odpúšťajúci, radostný, slušný, čistotný, poslušný.
Rokeach konštatuje že všetci máme rovnaké hodnoty, len u každého sú zastúpené
v inej miere. Držiac sa fenomenologického prístupu vytvoril populárnu techniku Rokeach
Value Survey, ktorá zisťuje hodnoty pomocou dvoch spomínaných setov hodnôt. Úlohou
respondentov je zoradiť vymenované hodnoty podľa subjektívnych priorít. Na základe
výsledkov

je

možné

predikovať

vzťah

osobnosti

k spoločnosti,

kultúre,

postojom

a motivačným cieľom.
Teória bola podrobená kritike ďalších autorov, ktorí poukázali na opomínanie
určitých hodnôt (Braithwaite, Law, 1985, In: Schusterová, 2004), zaradili ďalšie negatívne
hodnoty (Feather, 1995, In: Schusterová, 2004) a s pomocou empirických dôkazov napadli
hypotézu

terminálnych

a inštrumentálnych

hodnôt,

prílišnú

abstraktnosť

a tým

nejednoznačnosť a nevhodnosť pre menej vzdelaných respondentov. Taktiež bolo poukázané
na absenciu relevantnej teórie a ad hoc vysvetlení výsledkov (Schwartz, n.d.). Napriek tomu
bola metóda veľmi využívaná v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch dvadsiateho
storočia.
Geert Hofstede (1991) považuje hodnoty za jednu zo štyroch základných zložiek
kultúry, spolu so symbolmi, hrdinami a rituálmi. Hodnoty, ktoré definuje ako všeobecné
tendencie preferovať určité stavy skutočnosti pred inými Formujú jadro kultúry. Mnoho
hodnôt ostáva nevedomých preto, lebo boli naučené implicitne, čo podmieňuje zložitosť ich
skúmania. Nakoľko hodnoty determinujú vzorce správania, je možné ich z konkrétneho typu
správania v určitej situácii odvodiť. Sociálna žiadúcnosť a istá skrytosť a nedostupnosť
základných hodnotových orientácií spôsobujú, že dotazníky typu pero a papier, ktoré sa
explicitne pýtajú na preferencie respondenta nebývajú verným odzrkadlením hodnôt. Takto
sa dostávame aj k problému dvoch typov hodnôt, ktoré Hofstede rozlišuje. Sú nimi žiaduce
(desirable) a požadované hodnoty (desired). Prvá zodpovedá tomu čo jednotlivec považuje za
hodnotu z globálneho pohľadu, resp. aký by ľudia a svet mal byť a je morálne a ideologicky
zafarbená. Druhá nám podáva predstavu o tom, čo je dôležité pre konkrétneho človeka, pre
uspokojovanie jeho potrieb a záujmov. Je entitou realistickejšou, praktickejšou a má bližší
vzťah k aktuálnemu konaniu. Empirickými dôkazmi bolo zistené občasné protirečenie týchto
typov hodnôt.
Hofstede uskutočnil výskum na pracovníkoch medzinárodnej korporácie IBM vo viac
ako päťdesiatich krajinách, usiloval sa o zmapovanie požadovaných (desired) hodnôt. Svojim
zistením, v ktorom identifikoval štyri kľúčové oblasti, v ktorých sa krajiny navzájom líšia,
podporil teóriu Alexa Inkelesa a Daniela Lewinsona. Sú nimi nasledujúce bipolárne
dimenzie:
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•

vzdialenosť mocenských pozícií (ide tu o mieru akceptácie nerovnomerného
rozdelenia moci, sociálnej nerovnosti a charakter vzťahu k autorite)

•

kolektivizmus

vs.

individualizmus

(hovorí

o miere

integrovanosti

jedinca

do

sociálnych štruktúr)
•

feminita vs. maskulinita (starostlivosť, skromnosť, zdržanlivosť, potláčanie potrieb vs.
priebojnosť, súťaživosť, dravosť)

•

vyhýbanie sa neistote vs. akceptácia neistoty (týka sa strachu z nepoznaného, nového
a netradičného).
Na

základe

skóre

v jednotlivých

dimenziách

môžeme

krajinu

znázorniť

v štvordimenzionálnom priestore. Neskôr Hofstede pridal k pôvodným štyrom dimenziám
piatu, s názvom dlhodobá vs. krátkodobá orientácia v živote.
Často je kritizovaná nereprezentatívnosť jeho výberových súborov, nekomplexnosť
nazerania na hodnotový systém, nakoľko sa výskum orientuje prevažne na hodnoty
súvisiace s prácou. Je dobrým nástrojom na rozlišovanie medzi kultúrami, nepoužiteľný
však pre porovnania jednotlivcov (Schwartz, n.d.). Jeho vysvetlenia nevychádzajú z ucelenej
teórie, sú takpovediac ad hoc. Jedna z ďalších kritík vychádzala z empirického dôkazu
Ryckmana a Houstonovej (2003) o tom, že individualizmus a kolektivizmus netvoria vždy
dva protipóly tej istej dimenzie, ale môžu fungovať oddelene.
Ronald Inglehart identifikoval dve základné dimenzie hodnôt pomocou faktorovej
analýzy:
•

spokojnosť so životom vs. prežitie (dôvera, tolerancia, subjektívna životná pohoda,
politický aktivizmus, sebavyjadrenie na jednej strane a neistota, nízka miera
subjektívnej pohody, zdôrazňovanie ekonomických a fyzických istôt, netolerancia
voči cudzincom, iným etnikám, pretrvávanie tradičných gender rolí a autoritárskeho
režimu na strane druhej)

•

sekulárny racionalizmus vs. tradičná autorita (nezávislosť vs. rešpekt voči autorite)
Počas vývoja spoločností podľa jeho názoru dochádza k reštrukturalizácii v nich

fungujúcich

hodnotových

systémov.

Posunom

agrárnej

spoločnosti

k industriálnej,

bezpečnosť začína byť garantovaná a tradičné religiózne hodnoty začínajú vyprchávať.
Vysvetľuje tým aj návrat k viere po kolapse komunistického režimu spôsobený nárastom
neistoty.

Vo

vyspelých

k postmaterialistickým

spoločnostiach

hodnotám,

teda

predpokladá

uprednostňujúcim

posun

slobodu

od

materializmu

a sebavyjadrenie

pred

materiálnym uspokojovaním potrieb (Inglehart, 2000).
Póly jeho škály postmaterializmus vs. materializmus tvoria na jednej strane
intelektuálna otvorenosť, sebavyjadrenie, tolerancia, odmietanie násilnej sociálnej kontroly
a na strane druhej bezpečné, stabilné sociálne prostredie, tradície, ekonomický rast za
akúkoľvek cenu.
Svoje výsledky vzťahuje k ekonomickým ukazovateľom ako je napríklad hrubý
domáci produkt. Práve prílišný dôraz na ekonomické názory ako ukazovatele hodnôt bol
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kritizovaný napr. zo strany Shaloma Schwartza (n.d.). Otázky „Má štát bojovať proti
zvyšujúcim sa cenám?“, „Je potrebné zvyšovať počet pracovných pozícií?“ vyvolá iné
odpovede v spoločnosti s vysokou nezamestnanosťou a infláciou ako v krajinách kde tieto
problémy nie sú také alarmujúce. Skúmanie názorov na politické a ekonomické udalosti
môže byť relevantné napríklad pri skúmaní verejnej mienky. Pri zisťovaní hodnôt môže byť
však zradné a zavádzajúce, pretože môže zodpovedať názoru na vhodnosť určitých opatrení
pre krajinu, nie pre jednotlivca. Podľa Schwartza tiež kombinuje viacero rozdielnych hodnôt
do jedného skóre.
Škála hodnôt Shaloma Schwartza patrí v súčasnosti medzi najpoužívanejšie nástroje
na meranie hodnôt.
Svoj výskum začal v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, kedy si všímal
predovšetkým vplyv sociálnej skúsenosti, umiestnenia v sociálnej štruktúre a špecifických
skúseností na hodnotovú orientáciu. Taktiež sledoval vplyv hodnotového systému na
správanie, postoje. Neskôr sa zameral na medzikultúrne rozdiely (Řeháková, 2006).
O hodnotách sa vyjadruje ako o konceptoch žiadúceho, ktoré určujú spôsob, ktorým
ľudia vyberajú správanie, hodnotia ľudí a udalosti, vysvetľujú svoje správanie a hodnotenie
(Schwartz, 1999). Sú používané ako motivátory pre vykonávanie sociálne schválených cieľov,
obhájenie vybraných riešení a reguláciu ľudskej aktivity. Pri formovaní svojej teórie a
metodológie vychádzal z troch postulátov, ktoré považuje za univerzálne požiadavky ľudskej
existencie. Sú nimi:
•

biologické potreby jedinca

•

koordinácia sociálnej interakcie

•

prežitie skupín.
Definuje päť základných a nutných charakteristík hodnôt, ku ktorým neskôr pridáva

ďalšiu, šiestu:
1. hodnoty sú pojmy alebo presvedčenia, kognitívne štruktúry v úzkom vzťahu k
emóciám
2. hodnoty sa vzťahujú ku žiaducim koncovým stavom alebo správaniu
3. hodnoty presahujú špecifické situácie na rozdiel od noriem a postojov, ktoré
sa väčšinou vzťahujú ku konkrétnym javom
4. hodnoty slúžia ako štandardy a kritériá, riadia výber alebo ohodnotenie
správania a javov
5. hodnoty sú usporiadané podľa relatívnej dôležitosti
6. motivačné pôsobenie hodnoty závisí od jej relatívnej dôležitosti pre osobnosť
a relevantnosti vo vzťahu k danému správaniu.
Teoretického pozadie, názvy a charakteristiky kľúčových hodnôt mali spočiatku inú
štruktúru a prešli dôkladným vývojom determinovaným empirickými zisteniami.
Spočiatku hodnoty skúmal pomocou metódy Schwartzovo zisťovanie hodnôt (SVS –
Schwartz Value Survey), známe z roku 1992, v ktorom bolo úlohou respondentov posúdiť
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subjektívnu dôležitosť 57 hodnôt ako riadiacich princípov ich života. Mali k dispozícii deväť
bodovú stupnice od -1 (protiklad k mojim hodnotám) po 7 (extrémne dôležitá hodnota). Táto
metóda bola považovaná za pomerne ťažkú vzhľadom ku schopnosti abstraktne myslieť a za
celkovo obsahovo a časovo náročnú. Schwartz i oponenti teórie si uvedomili, že by to mohlo
viesť k dezinterpretácii a chybnej administrácii. Aj to bolo podnetom pre vznik novej metódy
portrétov - Portrait Values Questionnaire (PVQ).
Dotazník opisuje 21 charakterov osôb (pracovne ich nazývame indikátormi), ktoré
vznikli voľnejším parafrázovaním 57 abstraktných pojmov z SVS do konkrétnejšej podoby.
Úlohou respondentov je určiť nakoľko sa na nich samých daná osoba ponáša šesťbodovej
škále.
Faktorovou analýzou boli najprv zlúčené do z ôsmych hodnotových typov –
prosociálnosti, reštriktívneho konformizmu, pôžitku, úspechu, zrelosti, samostatnosti,
bezpečnosti a moci, ktoré boli využité v prvých výskumoch. Následne boli analýzou
dokázané vzťahy medzi hodnotami:
•

bezpečnosť, konformita, prosociálnosť – ktoré zabezpečujú fungovanie sociálnych
vzťahov

•

úspech a pôžitok – ktoré majú funkciu posilňovania ega

•

zrelosť a samostatnosť – ktoré podporujú dôveru vo vlastnú jedinečnosť.
Ďalej

bolo

preukázané,

že

v dvojrozmernej

sieti

hodnoty

úspech,

pôžitok

a samostatnosť stoja oproti hodnotám prosociálnosť, konformita a bezpečnosť. Zrelosť sa
javila byť na rozmedzí týchto dvoch oblastí.
V roku 1992 Schwartz zahrnul medzi spomínaných osem hodnôt ďalšie tri
(spiritualitu, tradíciu a stimuláciu) a štyri pôvodné (pôžitok, zrelosť, prosociálnosť,
bezpečnosť)
sebaurčenie),

mierne

pozmenil.

úspech,

moc,

Dostal

teda

konformitu,

jedenásť

bezpečnosť,

hodnôt:

samostatnosť

hedonizmus,

(resp.

univerzalizmus,

benevolenciu, tradíciu, stimulácia, spiritualitu. Pochybnosť spirituality ako univerzálneho
hodnotového typu spôsobila vyradenie tejto položky a nakoniec zostalo desať hodnôt, ktoré
po zobrazení v dvojrozmernom priestore vytvárajú kruhovú štruktúru, v ktorej platí, že čím
bližšie sú k sebe určité hodnotové typy, tým viac sa podobajú ich motivačné pôsobenia (viď.
príloha č. 1). Základný rozdiel medzi týmito hodnotami tkvie práve v type motivačného cieľa,
ktorý vyjadrujú. Tento konečný pohľad na univerzálne kultúrny hodnoty, vyskytujúce sa
podľa Schwartza (n.d.) v každej kultúre, náboženstve i filozofii, bol použitý pri formovaní
nástroja merania hodnôt použitého aj v Európskej sociálnej sonde.

1.2. Reliabilita a validita dotazníkov SVS a PVQ

Ekvivalencia SVS a PVQ bola dokázaná pomocou multitrait-multimethod (MTMM).
Boli určené dostatočne vysoké korelácie medzi jednotlivými položkami a medzi oboma
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testami

navzájom

(Schwartz,

n.d.).

Pre

oba

testy

bola

preukázaná

konvergentná

a diskriminačná validita.

Tab. č. 1 Koeficienty reliability pre hodnoty prvého rádu (výskum Schwartz)

Hodnota
prvého rádu

Počet
indikátorov

Cronbachove
α Británia a
Holandsko

Koeficienty
reliability
v testreteste
(Nemecko)

Koeficienty
reliability
v testreteste
(Izrael)

Sebaurčenie

2

0,49

0,66

0,70

Stimulácia

2

0,66

0,74

0,76

Hedonizmus

2

0,64

0,84

0,65

Úspech

2

0,75

0,83

0,82

Moc

2

0,57

0,84

0,77

Bezpečnosť

2

0,7

0,88

0,70

Konformita

2

0,63

0,86

0,72

Tradícia

2

0,4

0,81

0,8

Benevolencia

2

0,55

0,82

0,62

Univerzalizmus

3

0,66

0,83

0,75

Tab. č. 2 Koeficienty reliability pre hodnoty druhého rádu (výskum Schwartz)

Hodnota druhého
rádu

Počet
indikátorov

Cronbachova α

Sebatranscendencia

5

0,74

Sebazdôrazňovanie

4

0,81

Ochrana status quo

6

0,75

Otvorenosť voči
zmene

6

0,75

Nižšia vnútorná reliabilita niektorých ukazovateľov hodnôt PVQ oproti SVS je
spôsobená tým, že jednotlivé položky merajú rôzne konceptuálne zložky hodnôt, teda
nemerajú prebytočne viaceré jediný koncept. Netýka sa to položiek, ktoré sýtia rovnakú
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hodnotu, u nich boli zistené vyššie koeficienty reliability. Ďalším dôvodom je pomerne nízky
počet položiek, ktorý bol ovplyvnený časovými požiadavkami administrácie dotazníka.
Výsledky faktorovej konfirmačnej analýzy nás oprávňujú kombinovať susedných
desať hodnôt do dvoch úrovní hodnôt vyššieho rádu, ktoré vykazujú vyššiu Cronbachovu α
(Řeháková, 2006, Schusterová, 2004, Schwartz, n.d.). Vznikajú tak tri nasledujúce úrovne
hodnôt:
•

hodnoty prvého rádu:

sebaurčenie,

úspech,

moc,

konformita,

bezpečnosť,

hedonizmus,

univerzalizmus,

benevolencia, tradícia, stimulácia
•

hodnoty druhého rádu:

sebatranscendecia

(univerzalizmus,

benevolencia),

sebazdôrazňovanie

(úspech,

moc),

ochrana status quo (bezpečnosť, konformita, tradícia), otvorenosť voči zmene (sebaurčenie,
stimulácia, hedonizmus).
•

hodnoty tretieho rádu:

otvorenosť-ochrana (otvorenosť voči zmene vs. ochrana statusu quo), transcendenciazdôrazňovanie (sebatranscendencia vs. sebazdôrazňovanie).

Pri metodologických výskumoch boli namerané stredné až vysoké koeficienty
reliability pre hodnoty prvého rádu vo výskumoch vo Veľkej Británii a Holandsku (Schwartz,
n.d.), Nemecku a Izraeli (tab. č.1). Tab. č. 2 ukazuje vyššie hodnoty Cronbachovej α pre
hodnoty druhého rádu.
Okrem uvedeného systému desiatich hodnôt sa vo Schwartzových výskumoch
(Schwartz, Bardi, 1997 a Schwartz, 1999) môžeme stretnúť s používaním siedmych typov
hodnôt. Tvoria tri bipolárne dimenzie (viď. príloha č. 2):
•

konzervativizmus vs. intelektuálna a citová autonómia (odpovedá na otázku vzťahu
jednotlivca a spoločnosti, do akej miery je osobnosť ochotná prispôsobovať sa
spoločnosti, koho záujmy sú prioritou)

•

hierarchia vs. egalitarizmus (ako je zaručované žiaduce správanie, ktoré udržiava
štruktúru spoločnosti; pomocou sankcií, noriem, legitimizácie moci alebo pomocou
dobrovoľného zväzku o kooperácii)

•

ovládnutie (kontrola) vs. harmónia (hovorí o vzťahu k ľudstvu a prírode, snaha
podmaniť si svet a na druhej strane túžba pochopiť ho a akceptovať).

1.3. Prehľad konkrétnych výskumov hodnôt
Zisťovaním hodnôt, ich stabilitou, zmenami, individuálnymi rozdielmi a funkčnými
dôsledkami v spoločnosti, sa v súčasnosti zaoberá viacero projektov, ktoré sa líšia
množstvom krajín, ktoré zahŕňajú, špecifickými oblasťami, ktoré skúmajú a mierou
teoretickej a metodologickej prepracovanosti. Bolo by zložité úplne oddeliť výskumy hodnôt
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od tých ktoré identifikujú postoje, verejnú mienku a vzorce správania, nakoľko tieto
konštrukty do veľkej miery spolu súvisia a navzájom sa podmieňujú. V praxi teda často
dochádza k ich prelínaniu.
Snáď najobsiahlejším, čo do počtu krajín, je Svetový výskum hodnôt (World Values
Study), ktorý pokrýva už 65 zemí sveta. Patronátom je Inštitút pre sociálny výskum pri
Michiganskej Univerzite pod vedením Ronalda Ingleharta.
Predchodcom tohto výskumu bol Európsky výskum hodnôt (European Values Study)
začatý Janom Kerhofsom a Ruud de Moorom v roku 1981. V súčasnosti sú tieto dva
výskumy so spoločným začiatkom už oddelenými projektmi, ktoré sa líšia metodológiou,
obšírnosťou skúmaných tém, spôsobom organizácie a financovania ako podotýka Leontiyeva
(2002). Oba tímy sa však usilujú o spoluprácu a komparáciu dát.
Európsky

výskum

hodnôt

je

medzinárodným,

longitudinálnym

výskumným

programom, sledujúcim názory, presvedčenia a hodnoty. Bol iniciovaný Výskumnou
skupinou európskych hodnotových systémov (European Value System Study Group EVSSG)

ku

koncu

sedemdesiatych

rokov.

Centrálnou

témou

ich

pozornosti

bolo

identifikovanie určitého jednotného hodnotového systému Európy, zmeny tohto systému
v čase a pod vplyvom sociálnych, ekonomických a politických podmienok. Zároveň sa
zaujímali o pretrvávanie kresťanských hodnôt v európskej kultúre prípadne o prítomnosť
alternatívneho systému hodnôt, ktorý tradičné hodnoty nahrádza.
Výskum bol sprvu orientovaný na desať krajín západnej Európy. Postupne sa
pridávali ďalšie štáty, v nasledujúcich vlnách prebiehajúcich v rokoch 1981-1984, 19891993, 1994-1999, 1999-2004, 1999-2000.
Koordinujúci orgán projektu sídli na univerzite v holandskom Tilburgu. Financovanie
je zabezpečované na národnej úrovni z vlastných zdrojov. Dáta sú administrované osobnými
rozhovormi, podmienkou je účasť minimálne tisíc participantov starších ako osemnásť
rokov. Výsledkom je veľké množstvo publikácií, napríklad Atlas európskych hodnôt (The
Atlas of European Values) vydaný v roku 2005 prezentujúci európske hodnoty vo forme
tabuliek, grafov a máp. Primárne dáta využiteľné pre sekundárnu analýzu sú voľne
dostupné na stránke h t t p : / / z a c a t . g e s i s . o r g / w e b v i e w / i n d e x . j s p .
Prvý československý výskum vykonala agentúra AISA v roku 1990. Od rozdelenia
Československa

ho

zabezpečuje

v Českej

republike

tím

Fakulty

sociálních

studií

Masarykovej Univerzity v Brne s agentúrou SC&C a Sociologickým ústavom AVČR, ktorý
vedie doc. Rabušic zo sociologického ústavu FSS MU. Na Slovensku je koordinátorkou Dr.
Zuzana Kusá, CSc. zo Sociologického ústavu Slovenskej Akadémie vied.

Ďalším súvisiacim výskumom je Medzinárodný program sociálneho výskumu ISSP –
International Social Survey Programme. Patrí opäť medzi dlhodobé projekty s medzinárodnou
pôsobnosťou a existuje od roku 1983. Zakladajúce inštitúty majú sídlo v USA (National
Opinion Research Centre), Austrálii (Institute of Advanced Studies at Australian National
University), Nemecku (Zentrum fűr Umfragenen, Methoden und Analysen) a Veľkej Británii
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(Social and Community Planning Research). V súčasnosti na ISSP participuje 43 členov,
okrem krajín „západného sveta“ tiež niektoré krajiny Ázie, Afriky a postkomunistické krajiny
východnej Európy. Sleduje vývoj postojov, predstáv a očakávaní každoročne v inej tematickej
oblasti, ktorá sa po istom čase opakuje, aby bola umožnená komparácia a sledovanie zmien.
Počas rokov jeho pôsobenia boli vykonané výskumy na témy sociálne nerovnosti, životné
prostredie, rodina a meniace sa gender roly, národná identita, úloha vlády, pracovná
orientácia, náboženstvo, sociálne siete, sociálne vzťahy a systémy podpory, občianstvo,
voľný čas a športy (Plecitá, 1999, Krejčí, 2005).
Československá republika sa stala jeho členom v roku 1991, v nasledujúcom roku
prebehol prvý výskum. Od roku 1993 je výskum vykonávaný v každom štáte samostatne.
V ČR ju zastupuje Sociologický ústav AVČR na čele s P. Matejů. Na Slovensku od roku
1995, Ústav sociológie Slovenskej akadémie vied pod vedením M. Piscovej.
Ako odozva na nedostatočnú obsiahlosť, štandardizovanosť a komparovateľnosť dát,
ktorá by dovolila relevantnú analýzu a porovnanie hodnôt a postojov, vznikol Európsky
sociálny výskum (European Social Survey - ESS). Ide tu predovšetkým o zachytenie
sociálnych

hodnôt,

kultúrnych

noriem

a

vzorov

správania,

pričom

prednosťou je

dôslednejšie dodržovanie metodologických štandardov. ESS je financovaný zo zdrojov
Európskej komisie, Európskej nadácie pre vedu zúčastnených krajín.
Skladá sa z piatich podjednotiek. Centrálny koordinačný tím vedený Rodgerom
Jowellom je zložený zo zástupcov z Veľkej Británie, Nemecka, Nórska, Belgicka, Holandska,
Španielska. Vedecký poradný výbor rieši odborné aspekty projektu. Je medzinárodným
výborom, v ktorom sú zastúpení odborníci na kvantitatívny výskum z jednotlivých členských
krajín (Tatiana Sedová (SAV) pre Slovensko a Martin Kreidl (AS ČR) pre Českú republiku a
tiež štyria zástupcovia Európskej komisie a Európskej nadácie pre vedu. Treťou zložkou je
Panel pre výbery, ktorý sa zaoberá problematikou výberu výskumných vzoriek. Úlohou
Komisie pre preklady je translácia originálneho znenia dotazníkov do národných jazykov.
Metodologická skupina dohliada na zachovanie metodologických zásad kvantitatívneho
výskumu (Kalvas, Plecitá-Vlachová, 2005).
Národným koordinátorom pre Českú republiku bola Klára Plecitá-Vlachová v rámci
oddelenia Hodnotové orientácie v spoločnosti SOÚ AV ČR. Pre Slovenskú republiku Jozef
Výrost a Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Je súčasťou
výskumných úloh „Predikcia vývojových trendov v sociálnej sfére“ a „Aktuálne otázky rozvoja
spoločnosti“.
Zber dát, ktoré archivuje nórsky dátový úrad, je uskutočňovaný každé dva roky od
roku 2002. Prvá vlna prebehla v roku 2002-2003, druhá v rokoch 2004-2005, tretia 20062007. V súčasnosti je pripravované už jeho štvrté kolo. Zameriava sa jednak na zisťovanie
socio-ekonomických charakteristík a tiež postojov a hodnotových orientácií súvisiacich
s politickými a spoločenskými témami, médiami, spoločenskou aktivitou. Počas osobných
rozhovorov trvajúcich približne jednu hodinu sú k dispozícii tri typy výskumných nástrojov:
kontaktný formulár, hlavný dotazník a doplnkový metodologický dotazník.

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

82

Hlavný dotazník obsahuje jednak stabilné tzv. „jadrové“ a jednak rotujúce moduly.
Zabezpečuje tak možnosť porovnania údajov v čase a taktiež prispôsobenie položiek zmenám
v spoločnostiach.
Do stabilného modulu patria nasledujúce okruhy: dôvera v inštitúcie, politická
angažovanosť, sociálno-politické hodnoty, morálne a sociálne hodnoty, sociálny kapitál,
vylúčenie zo spoločnosti, národná, etnická a religiózna identita, duševná pohoda, zdravie a
bezpečnosť, demografické zloženie, vzdelanie a zamestnanie, finančné pomery a podmienky
domácnosti. Pre druhé kolo, ktorého dáta v záverečnej práci analyzujeme, boli vybrané tri
rotujúce moduly: rodina, práca a duševné zdravie, názor na zdravotnú starostlivosť a
ekonomická morálnosť v Európe, trhová spoločnosť a občianstvo.
Doplnkový dotazník, má dve úlohy. Prvou je zistiť konštrukciu systému základných
ľudských hodnôt pomocou 21 položkového dotazníka Shaloma Schwartza. Druhou je
ohodnotenie reliability a validity s použitím multitrait-multimethod.
V rámci ESS sú zbierané aj kontextuálne dáta a dáta o udalostiach do Event Data
Bank. Cieľom je zachytiť všetky podstatné ukazovatele, ktoré môžu mať vplyv na odpovede
respondentov danej krajiny a pomáhajú vysvetliť národné rozdiely. Sú nimi napríklad
sociodemografické, politické a ekonomické ukazovatele, blížiace sa voľby, pracovné a
politické nepokoje, prírodná pohroma (Kreidl, Váně, 2001).

1.4. Výskumná otázka
Zaujímalo nás rozmiestnenie a prípadné rozdiely v štruktúre hodnôt založenej na
Schwartzovej teórii na jednotlivých jej úrovniach u mladých Slovákov a Čechov.
Aká je štruktúra hodnôt a vzájomné rozdiely u mladých Čechov a Slovákov?

1.5. Hypotézy
1.

Rozdiely

medzi

obyvateľmi

krajín

v hodnotovej

orientácii

sú

ovplyvnené

kultúrnymi, sociálnymi a ekonomickými podmienkami daných krajín. Preto pri vytypovaní
možných diferencií berieme do úvahy tieto odlišnosti zistené medzi nami skúmanými
národmi.
Hlavným

rozdielom,

vystupujúcim

vo

všetkých

kultúrnych

a

sociologických

výskumoch medzi Českom a Slovenskom je odlišný stupeň religiozity. Slovenská populácia
je podstatne viac veriaca ako česká, viac sa zúčastňuje náboženských aktivít, bohoslužieb,
častejšie sa modlí a viac verí v zosobneného Boha (EVS). Podľa výskumu EVS z roku 1999
sa v Slovenskej republike hlási k vierovyznaniu 76,7%, v Českej republike 40,4% populácie.
Príčiny tohto stavu, by sme mohli hľadať v dejinách. Ako možné dôvody najmohutnejšej
sekularizácie ČR v Európe môžeme spomenúť, že kým na Slovensku boli nositeľmi
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vzdelanosti,

národného

obrodenia

často

kňazi,

v Českých

zemiach

sa

odpor

ku

rímskokatolíckemu náboženstvu vyvíjal v súvislosti s husitstvom, normalizačnými pomermi
po Bitke na Bielej hore a poprave českých pánov na Staromestskom námestí v Prahe
(Mišovič, 2001).
Náboženstvo je systém presvedčení, zvykov ktorými skupina ľudí vysvetľuje a reaguje
na to, čo považuje za sväté a nadprirodzené (Johnstone, 1983), prípadne ako systém
myslenia a konania zdieľaný skupinou a poskytujúci jedincovi orientačný rámec a objekt
oddanosti (From In: Ríčan, 2002). Zahŕňa aj sústavu prikázaní a schválených vzorcov
správania, ktorá nepochybne do veľkej miery ovplyvňuje aj mnohé charakteristiky, hodnoty,
ciele jednotlivcov i prostriedky ich dosahovania. Úlohou veriacich je dodržiavať tieto normy
a spôsoby správania. Je možné predpokladať, že to má dôsledky aj v hodnotovom systéme
jednotlivcov spoločnosti. Inglehart predpokladá, že sa náboženské vzorce môžu natoľko
odrážať v kultúre krajiny a formovať tak hodnotové systémy, že aj jedinci, ktorí nie sú
veriaci sú ním do veľkej miery ovplyvnený (Inglehart, 2000).
Za hodnoty potencionálne ovplyvniteľné stupňom religiozity môžme považovať
konformitu,

tradície,

bezpečnosť,

sebaurčenie,

hedonizmus,

stimuláciu.

V minulosti

uskutočnené výskumy napríklad Schwartz, Huismans (1995), Schwartz (1999) a Schwartz &
Bardi (1997), Řehák (1992), Halman (2001) nám dovoľujú predpokladať niektoré rozdiely
medzi populáciou českou a slovenskou, zapríčinené však nielen religiozitou. Rozdiely boli
čiastočne preukázané na dospelej populácii, nás bude zaujímať či sa tento trend objavuje aj
u adolescentov a mladších dospelých. V nasledujúcej časti sa budeme zaoberať možnými
rozdielmi v sile výskytu všetkých desiatich hodnôt a spomenieme relevantné výskumy
a teórie.
Zaznamenaný bol silnejší výskyt hodnôt konzervativizmus u slovenskej skupiny
a intelektuálnej,

afektívnej

autonómie

a egalitárstva

u českej

skupiny

respondentov

(Schwartz, 1999 a Schwartz, Bardi, 1997). Ďalej bol u Čechov empiricky preukázaný
konflikt

medzi

nezávislosťou myslenia

a reštriktívnou sebakontrolou

a konformitou

(Řeháková, 2006), čo nás nabáda uvažovať o nižšej konformite Čechov. Konzervativizmus,
uznávanie tradícií a rigidných systémov predpokladá aj konformitu s týmito tradíciami. Na
druhej strane uvažujeme, že vyššia intelektuálna a afektívna autonómia do istej miery
ovplyvňuje myslenie a rozhodovanie sa. U Slovákov bola okrem toho preukázaná nižšia
tolerancia voči iným národnostiam, ľuďom handicapovaným ochoreniami, ideovým a
legislatívnym zmenám súvisiacimi s interupciou, užívaním drog, rozvodovosťou, spolužitím
homosexuálnych partnerov (Halman, 2001). Častejšia prezentácia konzervatívnych postojov
týkajúcich sa gender otázok, rozdelenia rolí v rodine, slobodných matiek a cudzincov.
Zároveň častejšie pociťujú morálne záväzky voči štátu a spoločnosti, napríklad nutnosť mať
zamestnanie. Česi prejavujú väčšiu ochotu demonštrovať, štrajkovať a bojkotovať. Řehák
(1992) si všíma, že Slováci bočia od rapídnych zmien, pretože kladú dôraz na iné dimenzie
v hodnotovom systéme, na hodnotu náboženstvo. Odôvodňuje tým rozdielnu rýchlosť
v politickom, ekonomickom a sociálnom vývoji. Vyššiu mieru tradicionalizmu dokazuje aj
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Inglehartov výskum (Inglehart, Baker 2000). Hoci medzi Českom a Slovenskom nie je až
taký markantný ekonomický rozdiel, Inglehart dodáva, že so znižujúcim sa HDP sa hodnoty
pohybujú v smere k dimenzii tradičných hodnôt a prežitia.
Na

základe

spomínaných

výsledkov,

ktoré

preukázali

vyššiu

intelektuálnu

a emocionálnu autonómiu u Čechov môžeme predikovať samostatnejšie rozhodovanie sa
o cieľoch

a prostriedkoch

konania,

vyššiu

tvorivosť,

prijímanie

alternatívnych

ideí,

nezávislosť a preto aj vyššie skóre v hodnote sebaurčenie. Schwartz, Huismans (1995) píšu
o negatívnej korelácie viery a intelektuálnej a emocionálnej otvorenosti, taktiež empirický
dôkaz ponúka Roccas (2005) .
V štúdii Ingleharta a Baker (2000) je možné nájsť empirický dôkaz vyššieho
sebavyjadrenia Čechov, ktoré má relevantný vzťah aj k sebaurčeniu – zahŕňa proponovanie
slobody a postmaterialistických hodnôt, subjektívnu pohodu, dobré medziľudské vzťahy,
politický aktivizmus a toleranciu, ktoré by eventuálne mohli mať vzťah k hodnote
univerzalizmus, ku ktorej sa dostaneme neskôr.
Sonie Roccas (2005) dokazuje vplyv religiozity na hodnotový systém, konkrétne
v súvislosti s hodnotou bezpečie. Veriaci respondenti prisudzujú význam hodnotám, ktoré
vyjadrujú motiváciu vyhnúť sa neistote, naopak menej dôležité sú pre nich hodnoty
hedonizmus, nezávislosť

myslenia a rozhodovania.

Toto bolo preukázané u mnohých

monoteistických náboženstiev, ktorých veriaci sa líšili v sociálnom statuse etniku i kultúre.
Schwartz, Huismans (1995) taktiež hovoria o zvýšenej snahe zaisťovať sociálny poriadok
a chrániť sa voči neistote. Vo výskume ESV bola u Slovenských vzoriek zistená vyššia
prítomnosť obáv súvisiacich s prácou, cudzincami, kriminalitou, stratou tradičných hodnôt
a pod. Taktiež je pre nich dôležitejšie platové zabezpečenie, do rúk štátu dávajú viac
zodpovednosti za občanov a legitimizujú ho ku kontrolovaniu firiem. Je možné že tieto
prejavy sú znakom snahy vyhýbať sa neistote, strachu z neočakávanej a nestabilnej situácie
preto predpokladáme, že u Slovákov bude zvýšený výskyt hodnoty bezpečnosť. Podporu by
sme mohli nájsť vo výsledkoch výskumov volebných preferencií, ktoré odhalili volanie po
pevnej ruke štátu a autorite (Krivý, 2004). Posilnenie priority „udržanie poriadku v štáte“
bolo podľa Krivého spôsobené porevolučným nárastom kriminality, neistoty, organizovaného
zločinu, korupcie a nevymáhateľnosti práva.
Spomínaným výskumom (Roccas, 2005) môžeme argumentovať pre nižšie hlásenie sa
k hedonizmu u Slovákov, opäť i Schwartz, Huismans (1995) dokázali negatívne korelácie
hedonizmu a religiozity.
Stimuláciu, ako túžbu po novosti, vzrušení, zmeny v živote negatívne koreluje
s tradicionalizmom,

potrebou

bezpečnosti,

ktorú

predpokladáme

u Slovákov.

Vyššie

spomínaná autonómia českých respondentov nás nabáda predpokladať, že sa u nich bude
vo vyššej miere vyskytovať táto hodnota. Rovnako vyššia tolerancia voči neštandardným už
spomínaným trendom ako tolerancia k spolužitiu homosexuálov a podobne môžu byť
prejavom túžby po netradične.
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Hypotéza 1: U Slovákov bude v porovnaní s českou populáciou zvýšená miera
konformity, tradície a bezpečnosti a znížená miera sebaurčenia, hedonizmu a stimulácie.

2. Vytvorenie predpokladov pre určenie výskytu zostávajúcich štyroch hodnôt prvého
rádu, univerzalizmus, moc, benevolencia a úspech, nie je jednoznačné, nakoľko v literatúre
je možné nájsť niekoľko protichodných názorov a nekonzistentných výsledkov meraní.
Z toho dôvodu ostávame iba pri vykreslení obrazu o týchto zisteniach.
Multidimenzionalita a určitá rozporuplnosť hodnoty univerzalizmus nám nedovoľujú
robiť urýchlené predpovede rozdielov v danej položke. Snaha o udržanie mieru a blaha
v spoločnosti nijak nepredpokladá, že človek bude dbať o ochranu prírody. Nasledovne si
zhrnieme pre a proti u jednotlivých populácií.
Je viacero dôvodov pre znížený výskyt univerzalizmu u Slovákov. V súvislosti
s religiozitou si Řeháková (2006) všíma časť z kresťanskej knihy Genesis, ktorá by sa dala
interpretovať ako isté pohŕdanie prírodou, snaha o jej ovládnutie, presvedčenie, že príroda je
tu len pre potreby človeka. Mohlo by to vyústiť do reálneho i keď možno neuvedomelého
pohŕdania prírodou a životným prostredím, ktoré figuruje v položke univerzalizmus. V tejto
hodnote sa však odzrkadľujú ďalšie zložky, ako ochrana blaha spoločnosti, veľkorysosť
múdrosť, sociálna spravodlivosť, mier a tolerancia, pochopenie namiesto ovládnutia.
Z predchádzajúcich
ovládnutie

výskumov

(mastery).

Ktoré

(Schwartz,
by

Bardi,

naznačovalo

1997)

nižšie

u Slovákov

skóre

hodnoty

mierne

prevláda

univerzalizmus.

Obyvateľstvo SR tiež prejavuje väčšiu neochotu riešiť ekologické problémy na úkor životne
úrovne (SR 70%, ČR 51%) (Řeháková, 2001). Podľa názoru Schwartza a Huismansa (1995)
náboženstvo hlása prejavovať záujem iba o ľudí určitej skupiny, nie o všetkých ľudí
a prírodu. Negatívna korelácia môže byť odôvodnená aj dôrazom na autoritatívnosť viery.
V jednom zo svojich výskumov zistili negatívny vzťah univerzalizmu a religiozity.
V prospech väčšieho univerzalizmu Slovákov by nahrávala skutočnosť že vo
všeobecnosti sa viac zaoberajú situáciou a životnými podmienkami rodiny, ľudí vo svojom
okolí, krajine, starších ľudí a nezamestnaných. Rovnako cítia aj morálnu zaviazanosť
(Halman, 2001). Až tretina Slovákov a iba štvrtina Čechov si osvojila alternatívny pohľad na
ochranu životného prostredia, pri ktorom už neveria v ekonomický rast a úlohu štátu vo
vyriešení tohto problému (Řeháková, 2001).
Vo výskume (Schwartz, Bardi, 1997) v hodnote ovládnutie, ktoré by mohlo
signalizovať uznávanie moci, nebol zistený rozdiel medzi krajinami signifikantný.
O úspechu, sebaobohacujúcej sa, materialistickej hodnote sa Huismans a Schwartz
vyjadrujú ako o protikladnej voči náboženskému transcendentnému antimaterializmu
(1995), ale ako už bolo spomínané nepodarilo sa nám nájsť nijaké konzistentné výsledky
podporujúce tento predpoklad.
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EVS zistila, že Slovákom viac leží na srdci rodina a bezprostredné okolie. Nesmieme
ani zabudnúť na kresťanské normy zdôrazňujúce lásku k blížnym (Halman, 2001).
Huismans a Schwartz dokonca objavili pozitívnu koreláciu s vierou v Boha (1995).
Predchádzajúce hypotézy sa týkali hodnôt prvého rádu, ako sme ich charakterizovali
v časti o Shalomovi Schwartzovi. Práve tieto premenné sýtia dve hodnoty druhého rádu:
otvorenosť voči zmene (stimulácia, hedonizmus, sebaurčenie) a ochranu status quo
(bezpečnosť, tradícia, konformita). Analogicky s predchádzajúcou časťou predpokladáme
nasledujúcu hypotézu.

Hypotéza 2: U Slovákov je v porovnaní s českou populáciou zvýšená miera hodnoty
ochrana status quo a znížená miera hodnoty otvorenosť voči zmene.

3. Nakoľko sme pre hodnoty univerzalizmus, benevolencia, úspech a univerzalizmus
nenavrhli predpoklady, neučiníme tak ani pre hodnoty druhého rádu, sebatrancendencia
a sebazdôrazňovanie.
Spomedzi

ostávajúcich

hodnôt

tretieho

rádu,

dvoch

bipolárnych

dimenzií

transcendencia vs. zdôrazňovanie a otvorenosť vs. ochrana zvolíme predpoklad pre druhú
dimenziu.

Hypotéza 3: U Slovákov bude na dimenzii otvorenosť vs. ochrana vyšší príklon
v smere ochrana, u Čechov v smere otvorenosť.

2. Metódy

2.1. Výberové súbory
Naše výskumné vzorky tvorili participanti, podieľajúci sa na výskume Európskej
sociálnej sondy uskutočnenej v Českej a Slovenskej republike v roku 2005. Spomedzi
všetkých respondentov, ktorým bol dotazník administrovaný, sme podľa kľúčového kritéria –
veku od 15 do 34 rokov vybrali 799 participantov z českej a 572 zo slovenskej vzorky.
V tabuľke č. 3 uvádzame sociodemografické údaje.
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Tab. č. 3: Sociodemografické štatistiky výberového súboru

Pohlavie

muži

ženy

Vek

do 19 rokov

20 až 24
rokov
25 až 29
rokov
30 až 34
rokov
Vzdelanie

Základné

Stredné bez
maturity
Stredné
s maturitou
Vysokoškolské

ČR

SR

N

379

293

%

47,4
%

51,4
%

N

420

277

%

52,6
%

48,6
%

N

151

145

%

18,9
%

25,3
%

N

156

143

%

19,5
%

25,0
%

N

236

132

%

29,5
%

23,1
%

N

256

152

%

32,0
%

26,6
%

N

162

128

%

20,4
%

23,0
%

N

169

132

%

21,3
%

23,7
%

N

393

248

%

49,5
%

44,6
%

N

70

48

%

8,8%

8,6%

Rodinný
stav

Ženatý/Vydatá

Rozvedený, resp.
nežijú spolu
Slobodný

Vierovyznanie

Rímsko-katolícke

Iné vierovyznanie

Bez
vierovyznania
Sociálne
zaradenie

zamestnaný/á

študujúci/a

nezamestnaný/a

v domácnosti

ČR

SR

452

351

57,4
%

62,6
%

288

195

36,6
%

34,8
%

47

15

6,0%

2,7%

101

309

12,9
%

54,9
%

19

84

2,4%

14,9
%

661

170

84,6
%

30,2
%

392

268

50,9
%

48,8
%

204

156

26,5
%

28,4
%

49

73

6,4%

13,3
%

125

52

16,2
%

9,5%

2.2. Ukazovatele, ich meranie
Dáta administrované v rámci Európskej sociálnej sondy (Jowell, R. et al., 2005), sme
získali z Nórskeho archívu sociálnych dát (Norwegian Social Data Services, NSD).
Na meranie hodnôt v rámci ESS bola v rámci doplnkového dotazníka použitá
Schwartzova metóda portrétov, Portrait Values Questionnaire – PVQ. Dotazník opisuje 21
charakterov osôb, pričom úlohou respondentov je určiť, nakoľko sa na nich samých daná
osoba ponáša na šesťbodovej škále. Tieto portréty osôb, ktoré nazývame indikátory zisťujú
desať hodnotových orientácií (viď. s. 22). Prakticky vznikli parafrázovaním 57 špecifických
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hodnôt resp. riadiacich princípov v živote z SVS (Schwartz Value Survey). Pre prehľadnosť
uvádzame vždy základnú hodnotu, jej charakteristiky a za ňou v zátvorkách prináležiace
špecifické hodnoty:
1. moc – sociálny status, prestíž, kontrola zdrojov a ľudí (sociálna moc, autorita,
bohatstvo, ochrana image na verejnosti, uznanie v spoločnosti)
2. úspech – osobný úspech za pomoci prezentovania vlastných kompetencií v súlade so
sociálnymi

štandardmi

(úspešnosť,

ambicióznosť,

byť

schopný,

vplyvnosť,

inteligencia)
3. hedonizmus – zábava a zmyslové sebauspokojenie (potešenie, užívanie si života,
rozmaznávanie sa)
4. stimulácia – vzrušenie, novosť, zmena v živote (odvaha, rozmanitý život, vzrušujúci
život)
5. sebaurčenie – nezávislé myslenie a rozhodovanie, kreatívnosť, bádanie (kreativita,
sloboda, nezávislosť, zvedavosť, rozhodovanie o cieľoch, sebarešpektovanie)
6. univerzalizmus – pochopenie, ocenenie, tolerancia a ochrana dobra spoločnosti a
prírody (veľkorysosť, múdrosť, sociálna spravodlivosť, rovnosť, mier, krása, jednota
s prírodou, ochrana životného prostredia, vnútorná harmónia)
7. benevolencia – ochrana a zlepšovanie výhod ľudí, s ktorými je osoba v blízkom
kontakte (pomáhať, čestnosť, odpúšťanie, lojalita, zodpovednosť, duchovný život,
naozajstné priateľstvo, zrelá láska, zmysel života)
8. tradícia – rešpekt, zaviazanosť a akceptácia zvykov a myšlienok, ktoré hlása tradičná
kultúra, viera a filozofia (pokora, akceptácia svojho miesta v živote, zbožnosť, rešpekt
pred tradíciami, umiernenosť, nestrannosť)
9. konformita – vyhýbanie sa konaniu, ktoré by mohlo vyvolať pohoršenie, resp.
poškodenie ostatných a ktoré by mohlo narušiť spoločenské normy (slušnosť,
poslušnosť, sebadisciplína, úcta k rodičom a starším)
10. bezpečnosť – bezpečnosť, harmónia, a stabilita spoločnosti, vzťahov a vlastného ja
(rodinná bezpečnosť, národná bezpečnosť, sociálny poriadok, čistota, opätovanie
láskavosti, pocit spolunáležitosti, zdravie )
(Schwartz, n.d., Schwartz, 1994).

Spočiatku sa participanti vyjadrovali k 29 portrétom, v ESS bolo použitých 21
portrétov (indikátorov hodnôt). Vytvorené sú tak, aby vždy dva portréty reprezentovali jednu
z desiatich vyššie uvedených hodnôt, okrem hodnoty univerzalizmus. Je tomu tak preto,
lebo zahŕňa tri odlišné, ale súvisiace komponenty – pochopenie, záujem o prírodu
a spoločnosť, z toho dôvodu ju indikujú tri položky – pre každý komponent jedna. Vytvorené
sú dve verzie dotazníka, pre mužov i pre ženy. V prílohe sú uvedené dve verzie. V prvej je
reálna forma dotazníka, ktorý bol administrovaný participantom (príloha č. 3). V druhej sme
položky pre prehľadnosť zoradili podľa hodnôt, ktoré indikujú (príloha č. 4).
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Každá položka je tvorená dvomi oznamovacími vetami. Prvá spomína dôležitosť
hodnoty, druhá vypovedá o tom, čo dotyčný rád robí. Schwartz si uvedomuje, že v prípade
takejto formulácie je možné, že si participant interpretuje otázku ako zisťujúcu dve rôzne
veci a žiadajúcu iba jednu odpoveď, tzv. double-barrel otázku. Argumentuje však, že tak robí
za účelom kompletného vykreslenia portrétu.
Jednotlivé portréty opisujú cieľ osoby, ašpirácie a želania, ktoré implicitne smerujú
k tomuto hodnotovému typu. Je vhodné podotknúť, že vždy dochádza k porovnávaniu
portrétu so sebou, nie seba s portrétom. Deje sa tak z toho dôvodu, že sociálne porovnanie
je častejšie ako uvedomenie si toho, čo je pre človeka dôležité (Schwartz, n.d.). Autor
dotazníka sa domnieva, že jeho formulácia má za následok uvedomenie si iba hodnotovo
relevantných aspektov. Naopak porovnanie seba s druhými by mohlo viesť k uvedomeniu si
mnohých ďalších nerelevantných vlastností participanta.

Tab. č. 4: Koeficienty reliability pre hodnoty prvého rádu

Hodnoty prvého
rádu

Počet
indikátorov

Cronbachove α

Sebaurčenie

2

0,46

Stimulácia

2

0,57

Hedonizmus

2

0,63

Úspech

2

0,68

Moc

2

0,52

Bezpečnosť

2

0,61

Konformita

2

0,58

Tradícia

2

0,39

Benevolencia

2

0,48

Univerzalizmus

3

0,58

Zároveň dodáva, že dotazník nie je zameraný na zistenie totožnosti participanta
s nositeľom danej črty opísanom v portréte. Zisťuje sa tu skôr podobnosť ich cieľov
a ašpirácií. Je zrejmé, že ten kto si cení samostatnosť, úspech nemusí byť samostatný alebo
úspešný. Musíme si teda uvedomiť rozdiel medzi tým, aké hodnoty človeku imponujú a tým
ako sa človek naozaj správa, akým v skutočnosti je. Znamená to teda, že meriame dôležitosť
určitej veci, ktorú jej respondent prikladá.
Respondenti mohli ohodnotiť podobnosť portrétu so sebou samým na nasledovnej
šesťbodovej škále, v zátvorke je príslušná číselná hodnota premennej:
veľmi sa mi podobá

6

podobá sa mi

5
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podobá sa mi trochu

4

podobá sa mi málo

3

nepodobá sa mi

2

vôbec sa mi nepodobá

1

V centre nášho záujmu sú štyri úrovne závislých premenných. Prvou z nich je 21
indikátorov, ktoré predstavujú položky v Schwartzovom dotazníku portrétov. Ide o ordinálne
premenné.
Desať hodnôt (univerzalizmus, benevolencia, úspech, moc, hedonizmus, bezpečnosť,
konformita, tradície, sebaurčenie, stimulácia), ktorých indikátormi je 21 položiek dotazníka.
Pracovne ich nazývame hodnotami prvého rádu. Zistili sme koeficienty reliability uvedené
v tab. č. 4.
Výsledky faktorovej konfirmačnej analýzy nás oprávňujú kombinovať susedné
hodnoty do štyroch hodnôt vyššieho rádu, ktoré majú lepšie psychometrické parametre ako
10 hodnôt prvého rádu. Sú to nasledovné premenné, ktoré pracovne nazývame hodnotami
druhého rádu:
•

sebatranscendecia (indikátory C, H, S, L, R a hodnoty prvého rádu univerzalizmus,
benevolencia)

•

sebazdôrazňovanie (indikátory B, Q, D, M a hodnoty prvého rádu úspech, moc)

•

ochrana status quo (indikátory E, N, G, P, I, T a hodnoty prvého rádu bezpečnosť,
konformita, tradícia)

•

otvorenosť voči zmene (indikátory A, K, F, O, J, U a hodnoty prvého rádu
sebaurčenie, stimulácia, hedonizmus).

(Indikátory, označené veľkými písmenami sú vysvetlene v Prílohe.)

Tab. č. 5: Koeficienty reliability pre hodnoty druhého rádu

Hodnoty druhého
rádu

Počet
indikátorov

Cronbachova α

Sebatranscendencia

5

0,71

Sebazdôrazňovanie

4

0,74

Ochrana status quo

6

0,73

Otvorenosť voči
zmene

6

0,75

Hodnoty druhého je nakoniec je možné zlúčiť do dvoch ortogonálnych bipolárnych
dimenzií, ktoré sme nazvali hodnotami tretieho rádu.
•

otvorenosť-ochrana (otvorenosť voči zmene vs. ochrana statusu quo)

•

transcendencia-zdôrazňovanie (sebatranscendencia vs. sebazdôrazňovanie)
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Hodnoty prvého, druhého a tretieho rádu sú kardinálnymi premennými.
Spomedzi nezávislých premenných nás zaujímali nasledujúce nominálne kategórie,
s variantami uvedenými v zátvorkách (počty participantov a percentuálne zastúpenie je
viď. tab. č. 3):
•

krajina (Česko, Slovensko)

•

pohlavie (muž, žena)

•

vek (do 19 rokov, 20 až 24 rokov, 25 až 29 rokov, 30 až 34 rokov)

•

vzdelanie

(základné,

stredoškolské

bez

maturity,

stredoškolské

s maturitou,

vysokoškolské)
•

rodinný stav (slobodný/á, ženatý/vydatá, rozvedený/á resp. nežijú spolu)

•

vierovyznanie (rímsko-katolícke, iné, bez vierovyznania)

•

sociálne zaradenie (zamestnaný/á, študujúci/a, nezamestnaný/a, v domácnosti)
Dáta boli získané z hlavného dotazníka Európskej sociálnej sondy.

2.3. Procedúry a výskumný plán
Uskutočnili sme univariačnú komparačnú analýzu s nezávislou premennou štát
a závislými premennými: indikátory, hodnoty prvého, druhého a tretieho rádu. Pre
vyjadrenie distribúcie 21 indikátorov sme použili mieru centrálnej tendencie medián.
Vzájomné vzťahy medzi indikátormi sýtiacimi rovnakú hodnotu vyššieho rádu popisuje
Spearmanov korelačný koeficient. Pre hodnoty prvého, druhého a tretieho rádu bol použitý
priemer. Vzájomné korelácie boli zistené Pearsonovým korelačným koeficientom. Diferencie
priemerov sme zistili parametrickým t-testom pre dva nezávislé výbery. Náš výskumný plán
bol komparačne – korelačný. Cieľom bola verifikácia stanovených hypotéz. Dáta boli
spracované štatistickým programom SPSS.

3.Výsledky

3.1. Analýza elementárnych ukazovateľov
3.1.1. Indikátory hodnoty univerzalizmus

Najkomplexnejšou hodnotou je univerzalizmus. Zahŕňa v sebe veľkorysosť, múdrosť,
sociálnu spravodlivosť, rovnosť, mier, krásu, jednotu s prírodou, ochranu životného prostredia
a vnútornú harmóniu.
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Tab. č. 1: Distribúcia indikátorov dimenzie univerzalizmus podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, ČR

CZ

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

A*

%

18,3

40,5

26,1

9,4

5,1

0,6

100,0

2,34

B**

%

7,9

33,0

32,0

18,8

7,0

1,3

100,0

2,79

C***

%

20,5

32,9

28,4

11,7

5,2

1,2

100,0

2,43

Vysv.: A*
Myslí si, že je dôležité, aby sa s každým človekom zaobchádzalo rovnako.
B** Je pre neho dôležité vnímavo počúvať ľudí, ktorí sú iní ako on.
C*** Pevne verí, že by sa ľudia mali starať o prírodu.

Na zisťovanie univerzalizmu (ako sme už uviedli v sekcii Metódy) Schwartz použil tri
indikátory (A, B a C).
Českí participanti na stupnici dôležitosti jeden až šesť bodov (od minimálnej
k maximálnej) pripisujú z troch indikátorov hodnoty univerzalizmus najvyššiu dôležitosť
vnímavému počúvaniu ľudí, ktorí sú iní (B) - medián má hodnotu (2,8). Dôležitosti, aby sa
ľudia starali o prírodu (C) a dôležitosti rovnakého zaobchádzania s každým človekom (A)
pripisujú o čosi nižšiu mieru (viď. tab. 1). Uvedomme si, že teoretickým stredom stupnice je
hodnota 3,5 bodu. Všetky tri mediány sa nachádzajú pod týmto stredom.
Tabuľka č. 2 ukazuje veľmi podobný obraz o slovenských participantoch, takmer
kópiu českých participantov.

Tab. č. 2: Distribúcia indikátorov dimenzie univerzalizmus podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, SR

SL

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

A

%

17,8

55,3

21,2

3,7

1,8

0,2

100,0

2,12

B

%

6,4

37,4

35,6

14,2

6,0

0,5

100,0

2,68

C

%

16,2

43,1

28,3

8,2

2,7

1,6

100,0

2,34

Tab. č. 3: Korelačná matica (Spearmanove koeficienty poradovej korelácie)
indikátorov dimenzie univerzalizmu, ČR

CZ

A

B

A

1,000

B

0,273

1,000

C

0,387

0,354
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U českých participantov spätosť dôležitosti (tab. 3), aby sa ľudia starali o prírodu s
obidvoma zostávajúcimi indikátormi dimenzie univerzalizmu je pomerne silná (ρ(C,A) = 0,39
a ρ(C,B) = 0,35), o čosi slabší je vzťah medzi indikátormi A (dôležitosť rovnakého
zaobchádzania s každým človekom ) a B (dôležitosť vnímavého počúvania ľudí, ktorí sú iní).
Aj vo vzťahoch medzi indikátormi dimenzie univerzalizmu vidíme pomerne veľkú
podobnosť štruktúr slovenských participantov (tab. 4) s českými participantmi.

Tab. č. 4: Korelačná matica (Spearmanove koeficienty poradovej korelácie)
indikátorov dimenzie univerzalizmu, SR

SL

A

B

A

1,000

B

0,263

1,000

C

0,307

0,323

C

1,000

3.1.2. Indikátory hodnoty benevolencia
Na meranie benevolencie a všetkých ostatných dimenzií boli použité dva indikátory.
Táto hodnota v sebe zahŕňa pomáhanie, čestnosť, odpúšťanie, lojalitu, zodpovednosť,
duchovný život, naozajstné priateľstvo, zrelú lásku, zmysel života.

Tab. č. 5: Distribúcia indikátorov dimenzie benevolencia podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, ČR

CZ

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

D*

%

12,3

31,1

33,2

15,6

6,2

1,6

100,0

2,69

E**

%

23,9

45,2

23,1

5,6

1,8

0,4

100,0

2,10

Vysv.: D*
E**

Je pre neho dôležité pomáhať ľuďom okolo seba.
Je pre neho dôležité byť lojálny k priateľom.

Viac než 43% českých participantov nepokladá za dôležité pomáhať ľuďom okolo
seba. Takmer 70% nepovažuje za dôležité byť lojálny k priateľom. Tu aj úroveň dôležitosti,
vyjadrená mediánom je pozoruhodne nízka (pozri tab. 5).
Aj v tejto problematike sa slovenskí participanti pomerne dosť podobajú českým
(tab.6).
Korelácia medzi sledovanými indikátormi v českom súbore je voľnejšia (ρ(D,E) = 0,28)
než v slovenskom súbore (ρ(D,E) = 0,42).
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Tab. č. 6: Distribúcia indikátorov dimenzie benevolencia podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, SR

SL

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

D

%

8,0

39,7

39,3

9,6

2,5

0,9

100,0

2,56

E

%

13,0

46,2

29,6

7,7

2,5

1,1

100,0

2,37

3.1.3. Indikátory hodnoty konformita
Hodnotu konformita chápeme ako slušnosť, poslušnosť, úctu k rodičom a starším
ľuďom, sebadisciplínu.

Tab. č. 7: Distribúcia indikátorov dimenzie konformita podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, ČR

CZ

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

F*

%

10,1

31,6

27,9

18,9

8,4

3,0

100,0

2,81

G**

%

9,6

30,4

30,7

16,1

10,6

2,5

100,0

2,82

Vysv.: F* Je pre neho dôležité, aby sa vždy správal vzorne.
G** Verí, že ľudia by mali robiť to, čo sa im povie.

Viac než dve tretiny českých participantov dôležitosť, aby sa vždy správali vzorne,
resp. aby ľudia robili to, čo sa im povie, situuje na škále pod úroveň teoretického stredu
(tab. 7). Na Slovensku si to myslia najmenej tri štvrtiny mladých ľudí (tab. 8).
Korelácia medzi sledovanými indikátormi konformity v slovenskom súbore je vysoká
(ρ(F,G) = 0,34), v českom súbore je ešte oveľa vyššia (ρ(F,G) = 0,43).

Tab. č. 8: Distribúcia indikátorov dimenzie konformita podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, SR

SL

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

F

%

6,5

37,8

33,5

12,8

8,3

1,1

100,0

2,69

G

%

4,9

28,6

41,7

14,2

8,1

2,5

100,0

2,88
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3.1.4. Indikátory hodnoty tradícia

Tradíciu chápeme vo význame pokory, akceptácie svojho miesta v živote, zbožnosti,
rešpektu pred tradíciami, umiernenosti a nestrannosti.

Tab. č. 9: Distribúcia indikátorov dimenzie tradícia podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, ČR

CZ

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

H*

%

6,4

23,4

30,3

24,0

12,3

3,7

100,0

3,19

I**

%

9,2

26,0

28,0

19,0

11,1

6,7

100,0

3,04

Vysv.: H* Je pre neho dôležité byť pokorný a skromný.
I** Tradícia je pre neho dôležitá.

Dôležitosť pokory a skromnosti u českej vzorky nadobúda pomerne vysokú úroveň
v porovnaní s ostatnými indikátormi (Mdn = 3,2). Je významná u viac ako 70% českých
respondentov. Tradície má o čosi menší význam. Pre slovenských respondentov je pokora
a skromnosť, rovnako ako tradícia menej dôležitá.
Vzájomná spätosť medzi indikátormi (ρ(H,I) = 0,27) je u českej vzorky vyššia ako
v slovenskom súbore (ρ(H,I) = 0,17), avšak stále pomerne nízka.

Tab. č. 10: Distribúcia indikátorov dimenzie tradícia podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, SR

SL

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

H

%

7,1

34,6

35,7

15,3

5,9

1,4

100,0

2,73

I

%

11,1

33,5

32,0

13,6

6,8

3,0

100,0

2,68

3.1.5. Indikátory hodnoty bezpečnosť
Život v bezpečnom prostredí je dôležitý pre približne 40% českých respondentov.
Takmer polovica českých participantov vidí zaistenie bezpečného prostredia vládou ako
dôležité.
Tieto kategórie sú slovenskou vzorkou videné ako menej dôležité. Jedna tretina
slovenských participantov prikladá dôležitosť životu v bezpečnom prostredí. Tých, ktorí
prisudzujú štátu úlohu zabrániť hrozbám je opäť o niečo väčší počet (takmer 40%).
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Koeficient poradovej korelácie indikátorov u českej vzorky (ρ(J,K) = 0,51) je vyšší ako
u slovenskej (ρ(J,K) = 0,39).

Tab. č. 11: Distribúcia indikátorov dimenzie bezpečnosť podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, ČR

CZ

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

J*

%

22,0

39,0

20,8

11,4

5,5

1,3

100,0

2,28

K**

%

22,8

30,9

24,1

12,8

7,2

2,2

100,0

2,43

Vysv.: J* Je pre neho dôležité žiť v bezpečnom prostredí.
K** Je pre neho dôležité, aby mu vláda zaistila bezpečie pred všetkými hrozbami.

Tab. č. 12: Distribúcia indikátorov dimenzie bezpečnosť podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, SR

SL

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

J

%

14,8

49,2

22,6

8,2

3,7

1,4

100,0

2,30

K

%

14,5

46,2

25,9

8,3

4,2

0,9

100,0

2,34

3.1.6. Indikátory hodnoty moc

Táto hodnota v sebe zahŕňa sociálnu moc, autoritu, bohatstvo, ochranu image na
verejnosti, uznanie v spoločnosti.

Tab. č. 13: Distribúcia indikátorov dimenzie moc podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, ČR

CZ

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

L*

%

7,0

23,1

31,8

20,4

13,1

4,5

100,0

3,15

M**

%

8,3

26,9

31,8

16,5

12,7

3,8

100,0

2,96

Vysv.: L* Je pre neho dôležité, aby bol bohatý.
M** Je pre neho dôležité, aby ho ľudia rešpektovali.

O niečo viac ako 30% českých participantov nepokladá bohatstvo a rešpekt za
dôležité. Spomedzi slovenských participantov rovnako odpovedalo približne 25%. Dôležitosť
bohatstva v oboch vzorkách nadobúda vyššie skóre ako dôležitosť rešpektu.
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Výraznejší vzťah dôležitosti rešpektu a vlastnenia bohatstva je u slovenskej vzorky
(ρ(L,M) = 0,44), na rozdiel od vzorky českej (ρ(L,M) = 0,26).

Tab. č. 14: Distribúcia indikátorov dimenzie moc podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, SR

SL

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

L

%

5,7

17,6

35,9

23,8

12,5

4,4

100,0

3,29

M

%

4,1

22,1

37,0

19,1

14,3

3,4

100,0

3,19

3.1.7. Indikátory hodnoty úspech
Nasledujúca hodnota je chápaná ako úspešnosť, ambicióznosť, vplyvnosť, bytie
inteligentným a schopným.

Tab. č. 15: Distribúcia indikátorov dimenzie úspech podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, ČR

CZ

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

N*

%

6,8

21,8

29,0

22,4

16,2

3,9

100,0

3,27

O**

%

12,4

30,2

30,0

16,9

8,5

2,0

100,0

2,75

Vysv.: N* Je pre neho dôležité predvádzať svoje schopnosti.
O** Je pre neho dôležité byť veľmi úspešný.

Tab. č. 16: Distribúcia indikátorov dimenzie úspech podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, SR

SL

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

N

%

8,3

36,4

35,0

12,6

6,4

1,2

100,0

2,66

O

%

8,6

33,7

36,0

13,6

6,5

1,6

100,0

2,70

Dôležitosť predvádzania vlastných schopností je silnejšia u českých respondentov
(Mdn = 3,3). Na škále od 1 po 6, ho takmer 43% respondentov označilo hodnotami 4, 5, a 6,
čiže ako menej, stredne a veľmi významné. Medzi slovenskými participantmi je tak tomu iba
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u necelých 20%. Rozloženie distribúcie indikátora dôležitosti úspešnosti v českej vzorke
takmer kopíruje slovenské rozloženie (tab. 15 a 16).
Spearmanov korelačný koeficient vzájomného vzťahu oboch indikátorov dosahuje
relatívne vysokú úroveň v českej i slovenskej vzorke (ρ(N,O) = 0,49 a ρ(N,O) = 0,53).

3.1.8. Indikátory hodnoty hedonizmus
Obsahom tejto hodnoty je zmyslové potešenie, užívanie si, radosť zo života a
rozmaznávanie sa.

Tab. č. 17: Distribúcia indikátorov dimenzie hedonizmus podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, ČR

CZ

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

P*

%

13,3

32,9

29,5

15,1

7,0

2,2

100,0

2,65

R**

%

13,5

33,3

29,5

15,0

6,6

2,0

100,0

2,63

Vysv.: P* Vyhľadáva každú príležitosť, aby sa pobavil.
R** Je pre neho dôležité užívať si život.

Tab. č. 18: Distribúcia indikátorov dimenzie hedonizmus podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, SR

SL

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

P

%

10,1

34,0

34,0

11,5

7,6

2,8

100,0

2,67

R

%

5,9

21,5

34,8

17,2

15,5

5,2

100,0

3,20

V prvom indikátore zisťujúcom dôležitosť vyhľadávania príležitostí pre pobavenie sú
distribúcie dát v oboch súboroch takmer identické (tab. 17 a 18 ).
Rozdiel je zjavný pri druhom indikátore. Zistená dôležitosť užívania si života je
výrazne vyššia v slovenskej populácii (Mdn = 3,2). Iba necelých 27% respondentov na rozdiel
od takmer 47% participantov v českej vzorky ho nepovažuje za dôležité.
Vzájomná spätosť medzi dôležitosťou pobavenia sa a užívania si života je podobná
v oboch súboroch (ρ(P, R) = 0,46 a ρ(P,R) = 0,48)
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3.1.9. Indikátory hodnoty stimulácia
Túto dimenziu chápeme v zmysle odvahy, rozmanitého a vzrušujúceho života.

Tab. č. 19: Distribúcia indikátorov dimenzie stimulácia podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, ČR

CZ

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

S*

%

15,8

34,5

29,8

13,3

5,1

1,6

100,0

2,53

T**

%

8,3

20,2

24,3

20,5

15,7

10,9

100,0

3,41

Vysv.: S* Má rád prekvapenia a vždy vyhľadáva nové aktivity.
T** Vyhľadáva dobrodružstvo a rád riskuje.

Medián indikátora zisťujúceho dôležitosť vyhľadávania dobrodružstva nadobúda
najvyššie hodnoty zo všetkých 21 indikátorov u českej (Mdn = 3,4) i slovenskej vzorky (Mdn
= 3,4), stále však leží pod úrovňou teoretického stredu. Pozoruhodne naproti tomu dôležitosť
prekvapení a nových aktivít je takmer o jeden stupeň nižšia rovnako v oboch súboroch.
Distribúcia hodnôt v oboch skupinách participantov je veľmi podobná. Spätosť
dôležitosti nových aktivít, prekvapení a dobrodružstva s riskovaním je v skupine českých
participantov (ρ(S,T) = 0,42) o niečo vyššia ako v slovenskej skupine (ρ(S,T) = 0,35).

Tab. č. 20: Distribúcia indikátorov dimenzie stimulácia podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, SR

SL

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

S

%

11,4

39,9

28,3

11,8

6,8

1,8

100,0

2,55

T

%

7,5

17,3

28,3

24,4

17,1

5,5

100,0

3,42

3.1.9. Indikátory hodnoty sebaurčenie
Hodnota

sebaurčenie

sa

dotýka

kreativity,

slobody,

nezávislosti,

zvedavosti,

rozhodovania o cieľoch, seba-rešpektovania.
Približne 15% českých respondentov uviedlo že tvorivosť a vytváranie nových
myšlienok je pre nich trochu stredne alebo veľmi dôležité, pričom pre necelých 14% je
dôležité samostatné rozhodovanie sa. V slovenskej vzorke úroveň týchto konštruktov
pohybuje v oblasti tvorivosti na hodnote 15% a samostatnom rozhodovaní sa na necelých
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10%. Respondentov, ktorí nepovažujú samostatné rozhodovanie za dôležité je viac ako 60%
v oboch súboroch.
Spätosť oboch indikátorov je úplne vyrovnaná u slovenských i českých respondentov
(ρ(V,U) = 0,30).

Tab. č. 21: Distribúcia indikátorov dimenzie sebaurčenie podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, ČR

CZ

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

V*

%

20,9

35,1

28,3

10,7

3,8

1,1

100,0

2,36

U**

%

24,3

39,8

21,9

10,0

3,3

0,6

100,0

2,19

Vysv.: V* Vytváranie nových myšlienok a tvorivosť sú pre neho dôležité.
U** Je pre neho dôležité, aby sa sám rozhodoval čo robí.

Tab. č. 22: Distribúcia indikátorov dimenzie sebaurčenie podľa stupňa
(a celkovej úrovne -Mdn) dôležitosti, SR

SL

1

2

3

4

5

6

Spolu

Mdn

V

%

14,2

36,3

34,9

8,2

4,3

2,1

100,0

2,50

U

%

20,1

45,6

24,9

5,3

3,4

0,7

100,0

2,20

3.2. Hodnoty prvého rádu
Pre pripomenutie uvádzame prvú výskumnú otázku:
Aká je štruktúra hodnôt a vzájomné rozdiely u mladých Čechov a Slovákov?

Konkrétne sa pýtame:
„Je medzi populáciami českých a slovenských mladých ľudí rozdiel z hľadiska
priemernej úrovne desiatich hodnôt prvého rádu (univerzalizmus, benevolencia, konformita,
tradícia, bezpečnosť, moc, úspech, hedonizmus, stimulácia, sebaurčenie)?“
Dostatočná veľkosť výskumnej vzorky 799 resp. 572 respondentov nám dovoľuje
predpokladať normálne rozloženie populácie a uprednostniť priemer ako mieru centrálnej
tendencie (M, tab. 23).
Respondenti z českej vzorky dosahujú najvyššie skóre v dimenzii sebaurčenie
(M=4,6), najnižšie v dimenzii tradícia (M = 3,8). Slovenskí participanti dosahujú najvyššie
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skóre v dimenziách bezpečnosť a sebaurčenie (M = 4,6) a najnižšie v dimenzii moc (M = 3,7).
Ani jedna z priemerných hodnôt neklesá pod teoretický stred stupnice rovný 3,5 bodu.
Pri všetkých premenných boli dosiahnuté minimálne i maximálne možné empirické
hodnoty (t.j. min = 1,0, max = 6,0), okrem premennej univerzalizmus (český súbor: min =
1,7; slovenský súbor: min = 2,0).
Rozdiely priemerov sú zjavné, v prospech slovenskej populácie v hodnotách tradícia
(CZ: N = 743; M = 3,8 a SL: N = 566; M = 4,2) a úspech (CZ: N = 747; M = 3,9 a SL: N = 566;
M = 3,7).
V prospech českej populácie v hodnotách moc (CZ: N = 746; M = 3,9 a SL: N = 566;
M = 3,7) a hedonizmus (CZ = 745; M = 4,2 a SL: N = 567; M = 3,9).

Tab. č. 23: Štatistiky hodnôt prvého rádu v českej a slovenskej populácii

Krajina
Česká republika

Slovensko

N*

Min**

Max***

M****

N

Min

Max

M

Univerzalizmus

746

1,7

6,0

4,4

567

2,0

6,0

4,5

Benevolencia

744

1,0

6,0

4,5

566

1,0

6,0

4,5

Konformita

741

1,0

6,0

4,0

564

1,0

6,0

4,1

Tradícia

743

1,0

6,0

3,8

566

1,0

6,0

4,2

Bezpečnosť

748

1,0

6,0

4,5

568

1,0

6,0

4,6

Moc

746

1,0

6,0

3,9

566

1,0

6,0

3,7

Úspech

747

1,0

6,0

3,9

566

1,0

6,0

4,2

Hedonizmus

745

1,0

6,0

4,2

567

1,0

6,0

3,9

Stimulácia

746

1,0

6,0

4,0

566

1,0

6,0

3,9

Sebaurčenie

722

1,0

6,0

4,6

566

1,0

6,0

4,6

Vysv.: N* počet participantov v danej populácii
Min** minimálna empirická hodnota
Max*** maximálna empirická hodnota
M**** priemer

Diferenciu priemerov každej z desiatich spomínaných hodnôt sme posudzovali
parametrickým t-testom pre dva nezávislé výbery (tab. 24).
Úroveň premennej tradícia je vyššia v slovenskej populácii. Bol tu nájdený štatisticky
najvýznamnejší rozdiel (t(1298,0) = -7,00; p<0,001).
Českí

participanti

uprednostňujú

hodnotu

Hedonizmus

viac

v porovnaní

so

slovenskými participantmi (t(1310,0) = 5,10; p<0,001).
V slovenskom súbore je silnejšie zastúpenie premennej úspech (t(1284,9) = -4,90;
p<0,001).
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V premenných moc a univerzalizmus boli zistené najmenšie signifikantné rozdiely.
Českí participanti nadobúdajú vyššie skóre v dimenzii moc (t(1310,0) = 2,86; p<0,001)
a nižšie v dimenzii univerzalizmus (t(1302,5) = -3,71; p<0,001).

Tab. č. 24: T-test pre rovnosť priemerov hodnôt prvého rádu
v českej a slovenskej populácii

t-test pre rovnosť priemerov
t

df

p

diferencia priemerov

Univerzalizmus

-3,71

1302,5

<0,001

-0,16

Benevolencia

1,43

1249,2

0,157

0,07

Konformita

-,93

1292,9

0,364

-0,05

Tradícia

-7,00

1298,0

<0,001

-0,37

Bezpečnosť

-1,71

1311,0

0,096

-0,09

Moc

2,86

1310,0

0,004

0,17

Úspech

-4,90

1284,9

<0,001

-0,28

Hedonizmus

5,10

1310,0

<0,001

0,30

Stimulácia

0,30

1269,8

0,770

0,02

Sebaurčenie

1,00

1286,0

0,322

0,05

3.3. Hodnoty druhého rádu

Ďalej nás zaujímala otázka:
„Je medzi populáciami českých a slovenských mladých ľudí rozdiel z hľadiska
priemernej úrovne štyroch hodnôt druhého rádu (ochrana status quo, otvorenosť voči zmene,
sebatranscendencia, sebazdorazňovanie)?“
U českých participantov bola zistená vyššiu úroveň premennej otvorenosť voči zmene
(M = 4,3). Ostatné premenné nadobúdajú vyššie hodnoty v slovenskej populácii (tab. 26).
Medzipopulačné rozdiely sa črtajú v kategóriách ochrana status quo (CZ: N = 751; M = 4,1
a SL: N = 568; M = 4,3) a otvorenosť voči zmene (CZ: N = 754; M = 4,3 a SL: N = 568; M =
4,1).
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Tab. č. 25: Štatistiky hodnôt prvého rádu v českej a slovenskej populácii

Krajina
Česká republika

Slovensko

N

M

Min

Max

N

M

Min

Max

Ochrana status quo

751

4,1

1,2

6,0

568

4,3

1,5

6,0

Otvorenosť voči zmene

754

4,3

1,0

6,0

568

4,1

1,0

6,0

Sebatranscendencia

748

4,4

1,6

6,0

567

4,5

1,5

6,0

Sebazdôrazňovanie

749

3,9

1,0

6,0

568

4,0

1,0

6,0

Tab. č. 26: T-test pre rovnosť priemerov hodnôt prvého rádu
v českej a slovenskej populácii

t-test pre rovnosť priemerov
t

df

p

diferencia priemerov

Ochrana status quo

-3,90

1315,0

<0,001

-0,16

Otvorenosť voči zmene

2,80

1320,0

0,005

0,12

Sebatranscendencia

-1,70

1291,1

0,095

-0,07

Sebazdôrazňovanie

-1,17

1267,3

0,249

-0,06

Ako ukazuje t-test, signifikantné rozdiely priemerov sú naozaj v úrovni premenných
ochrana status quo (t(1315,0) = -3,90; p<0,001) v prospech slovenskej vzorky a otvorenosť
voči zmene (t(1320,0) = 2,80; p = 0,005) v prospech českej vzorky. V rámci premenných
sebatranscendencia a sebazdôrazňovanie nie je významný rozdiel.

3.4. Hodnoty tretieho rádu
Ako posledné nás zaujímalo či
„je medzi populáciami českých a slovenských mladých ľudí rozdiel z hľadiska
priemernej

úrovne

dvoch

hodnôt

tretieho

rádu

(otvorenosť-ochrana,

transcendencia-

zdôrazňovanie)?“

V dimenzii transcendencia-zdôrazňovanie sú priemery našich dvoch súborov totožné
(M = 0,55), pričom majú respondenti sa viac prikláňajú k transcendencii. Rozdiel prichádza
v druhej dimenzii, pričom v českej vzorke je väčší príklon na stranu otvorenosti (M = 0,15)
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a v slovenskej mierne ku ochrane (0,15). Zaujímavé je aj porovnanie českého a slovenského
maxima v smere otvorenosti v tejto kategórii (CZ: Max = 4,5 a SL: Max = 2,93).

Tab. č. 27: Štatistiky hodnôt tretieho rádu v českej a slovenskej populácii

Krajina
Česká republika

Slovensko

N

Min

Max

M

N

Min

Max

M

Otvorenosť-ochrana

751

-3,80

4,50

0,15

568

-4,17

2,93

-0,14

Transcendencia-zdôrazňovanie

746

-3,33

4,50

0,55

567

-2,80

5,00

0,55

Ako načrtli predchádzajúce výsledky aj t-test vypočítal signifikantný rozdiel
priemerov v dimenzii otvorenosť-ochrana (t(1268,0) = 4,92; p<0,001).

Tab. č. 28: t-test pre rovnosť priemerov hodnôt tretieho rádu
v českej a slovenskej populácii

t-test pre rovnosť priemerov
t

df

p

diferencia
priemerov

Otvorenosť-ochrana

4,92

1268,0

<0,001

0,29

Transcendencia-zdôrazňovanie

-0,10

1311,0

0,919

-0,01

4. Záver
Hodnoty sú významnou súčasťou osobnosti človeka, ktoré ovplyvňujú mnoho
aspektov psychických i sociálnych javov.
Na úrovni jednotlivca determinujú to, ako človek prežíva rôzne situácie, ako sa
rozhoduje a akým smerom orientuje svoje správanie. Vyjadrujú životné priority, to čo je pre
človeka dôležité, zosobňujú v sebe zmysel bytia konkrétneho človeka, jeho ciele a snahy.
Vďake svojmu motivačnému charakteru a tomu, že odrážajú vzťah človeka ku svojmu
okoliu, ostatným ľuďom, spoločnosti, prírode nám pomáhajú predikovať určité správanie
alebo ho naopak retrospektívne vysvetľovať. Ryckman a Houston (2003) napríklad uvádzajú,
že vysoká snaha uspokojiť túžbu po úspechu a moci má za následok manipulovanie,
kontrolu, dominanciu a agresivitu.
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V makropriestore spoločnosti sú zdrojom pre normy, ktoré sú práve imperatívnym
vyjadrením hodnôt. Vychádzajú z nich základné pravidlá a princípy, podľa ktorých sa daná
spoločnosť rozhodla fungovať.
Hodnoty sú akoby barometrom udalostí v spoločnosti. Pomocou nich je možné
predpovedať rýchlosť a komplikácie prijímania zmien, odhadnúť vhodnosť zavádza
politických reforiem a pripravenosť krajiny na tieto premeny. Dokážu spätne vysvetliť
historické udalosti. Napríklad pre udržanie a vývoj demokracie sú dôležité egalitarizmus
a autonómia. Ich nedostatok môže značiť ťažkosti pri zavádzaní a udržiavaní demokracie,
zdráhanie sa prijať zodpovednosť, riskovať, pracovať usilovne a preukázať svoje schopnosti
(Schwartz, Bardi, 1997).
Možnosti ich implementácie nájdeme napríklad v pracovnej sfére, pri volení vhodnej
profesie,

štýlu

riadenia

alebo

efektívnej

motivácie.

V marketingu

a masmediálnej

komunikácii pri účelnom pôsobení na cieľové skupiny. Uplatnia sa pri obchodných,
medzinárodných vzťahoch, negociáciách a medziľudských i medzikultúrnych konfliktoch.
Dynamicky sa menia s vývinom spoločnosti. Vysvetľujú napríklad, prečo ľudia, ktorí
prekonali ekonomické strádanie považujú za dôležité nadobudnutie bohatstva v prípade
naskytnutia príležitosti, čo sa môže odzrkadľovať v nekontrolovateľnej snahe obohacovať sa
(Schwartz, Bardi, 1997). Preto je pre ich pochopenie a vhodnú aplikáciu potrebné sledovať
ich charakter, vývojové tendencie intrakultúrne a interkultúrne rozdiely.
Pri generovaní hypotéz sme vychádzali zo značne vyššej religiozity slovenskej
populácie a z nej vychádzajúcich zvykov, noriem a hodnôt, taktiež z predchádzajúcich
výskumov (Schwartz (1999), Schwartz & Huismans (1995), Schwartz & Bardi (1997), Řehák
(1992), Halman (2001), Řeháková (2001, 2006), Řehák (1992), Inglehart & Baker (2000),
Roccas (2005), Pettersson (2003), a Krivý (2004)) a Európskeho výskumu hodnôt.
Naše predpoklady boli potvrdené u premenných tradícia, hedonizmus, ochrana
status quo a otvorenosť vs. ochrana.
Pre väčšinu mladých Slovákov je dôležitejší rešpekt, zaviazanosť a akceptácia zvykov
a myšlienok, ktoré hlása tradičná kultúra, viera či filozofia. Zmyslové uspokojenie potešenie
zo života, užívanie si a rozmaznávanie sa naberá väčší význam u českej mladej populácie.
Prehlasujú, že sú viac otvorený k prijímaniu zmien na rozdiel od slovenských participantov,
ktorí sa viac orientujú na udržanie daného stavu spoločnosti a vystavujú sa zmenám s o
niečo menším nadšením. Tento jav podporuje aj poloha dvoch populácií na ose dimenzie
otvorenosť vs. ochrana.
Je zaujímavé že sa neprejavil signifikantný rozdiel v hodnotách konformita,
bezpečnosť, stimulácia, sebaurčenie a benevolencia. Slovenská a česká populácia sa
približne

zhoduje

v pripisovaní

subjektívnej

dôležitosti

slušnosti,

sebadisciplíne,

dodržovaniu noriem, harmónii vo vzťahoch a spoločnosti, dobrodružnému a vzrušujúcemu
životu, odvahe, nezávislému mysleniu, kreativite, pomáhaniu ľuďom okolo seba a vzťahom
s nimi. Rovnako sú ich rozloženia hodnôt sebatranscendencia a sebazdôrazňovanie takmer
vernými kópiami.
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Neočakávané rozdiely sa vyskytli v premenných moc, úspech a univerzalizmus. Moc
a úspech sýtia rovnakú hodnotu druhého rádu s mierne egoistickým nábojom –
sebazdôrazňovanie. Je pozoruhodné, že pre slovenskú populáciu sa zdá byť dôležitejšie
prejavovanie vlastných schopností, inteligencie, kompetencií a dosahovanie cieľov a ambícií.
Pre českú populáciu je to naopak ovládanie zdrojov a ľudí, sociálna prestíž a moc.
Pochopenie, tolerancia, ochrana dobra, spoločnosti a prírody sa javí byť dôležitejšia pre
slovenskú mladšiu populáciu.
Ako druhé nás zaujímalo, či sa zistené rozdiely nachádzajú v celých skupinách
českej a slovenskej populácie, alebo iba v niektorých jej častiach. Rozhodli sme sa ponoriť
viac do hĺbky našich vzoriek a analyzovať ich po častiach, aby sme zistili, kde sa konkrétne
rozdiely nachádzajú častejšie a kde menej často, ktoré časti našich hlavných výskumných
vzoriek sú si podobnejšie a ktoré rozdielnejšie. Pre tento účel sme každú populáciu rozdelili
podľa šiestich sociodemografických kritérií (pohlavia, veku, dosiahnutého vzdelania,
rodinného stavu, vierovyznania a spoločenského zaradenia) na dvadsať podskupín.
Uskutočnili sme teda dvadsať porovnaní pre každú z podskupín navzájom medzi českým a
slovenským súborom.
Nepochybne majú mnoho možností využitia pri poznaní národnej kultúry, sledovaní
a porovnávaní

sociálneho,

ekonomického a

politického vývoja,

zavádzaní

zmien

i

v ekonomickej sfére, obchode, pracovných vzťahov, riadení ľudských zdrojov, marketingu a
presviedčaní.

Literatúra
1. BLECHA, I. et al. (2002). Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
2. BOHNER, G. (2006). Postoje. In Hewstone, M., & Stroebe, W. (Ed.), Sociální
psychologie (s. 281-328). Praha: Portál.
3. BROŽÍK, V. (2000). Hodnotové orientácie. Nitra: Polianka.
4. CAKIRPALOGLU, P. (2004). Psychologie hodnot. Olomouc: Votobia.
5. CARTER, R. T. (1991). Cultural Values: A Review of empirical research and
implications

for

Counseling.

Journal

of Counseling

&

Developement,

70(september/october), 164-173. Stiahnuté 19.2.2008, z databázy Academic Search
Premiere.
6. HALMAN, L. (2001). The European Values Study: A Third Wave. Tilburg: Tilburg
University.

Stiahnuté

30.1.2008,

z

http://spitswww.uvt.nl/web/fsw/evs/

documents/Publications/Sourcebook/EVS_SourceBook.pdf
7. HALMAN, L., DE MOOR, R., ESTER, P. (1994). The Individualizing Society. Value
Change in Europe and North America. Tilburg: Tilburg University Press.

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

107

8. HOFSTEDE,

G.

(1991).

Cultures

and

Organizations.

London:

McGraw-Hill

International.
9. INGLEHART, R. (2000). Globalization and Postmodern Values. The Washington
Quartetly,

Winter,

s.

215-228.

Stiahnuté

10.1.2008,

z

http://

www.worldvaluessurvey. org/news/set_latestpub.html
10. INGLEHART, R., BAKER, W. E. (2000). Modernization, Cultural Change, and the
Persistence of Traditional Values. American Sociological Review, 65(February), s. 19–
51. Stiahnuté 20.2.2008, z databázy JSTOR.
11. IŠTVÁNIKOVÁ, L., ČIŽMÁRIK, M. (2007). Hodnoty a hodnotové orientácie v zrkadle
dejín. Človek a spoločnosť, 10(2). Stiahnuté 2.2.2008, z http://www.saske.sk/cas/22007/cizmarik.html
12. JOHNSTONE, R. L. (1983). A sociology of religion. London: Prentice-Hall.
13. JOWELL, R. the Central Co-ordinating Team. (2005). European Social Survey
2004/2005: Technical Report. London: Centre for Comparative Social Surveys, City
University. Stiahnuté 2.11.2007, z http://ess.nsd.uib.no/
14. KALVAS, F., PLECITÁ–VLACHOVÁ, K. (2005). The European Social Survey (ESS):
O projektu a dostupnosti dat. Informačný bulletin sociologického datového archívu,
7(Listopad).

Stiahnuté

2.2.2008,

z

http://archiv.soc.cas.cz/download/

35/SDAinfo0502.pdf
15. KREIDL, M., VÁNĚ, J. (2001). Přehled výskumů mapujících religiozitu v ČR po roku
1989. Informačný bulletin Sociologického datového archívu, 3,(prosinec). Stiahnuté
2.2.2008, z http://archiv.soc.cas.cz/download/87/sda01_34.pdf
16. KREJČÍ, J.(2005). Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP. Informačný
bulletin

Sociologického

datového

archívu,

7(Srpen).

Stiahnuté

2.2.2008,

z

http://archiv.soc.cas.cz/download/36/SDAinfo0501.pdf
17. KRIVÝ, V. (2004). Hodnotové orientácie a náboženské prejavy slovenskej verejnosti v
90.

rokoch.

Sociológia,

33(1),

s.

7-45.

Stiahnuté

5.2.2008,

z

http://www.ucm.sk/FF/Slovensky/Katedry/dokumenty/dok/14%20religiozita%20a
%20politika%20ISSP.pdf
18. LEONTIYEVA, Y. (2002). Výzkumy hodnôt v ČR: World Values Surveys and European
Values Study. Informačný bulletin Sociologického datového archívu, 4(Červen).
Stiahnuté 2.2.2008, z http://archiv.soc.cas.cz/download/86/ sda02_12.pdf
19. Sociologický

časopis,

31(2),

s.

215-239.

Stiahnuté

3.2.2008,

z

http://sreview.soc.cas.cz/ upl/archiv/files/337_215MATVL.pdf
20. MIŠOVIČ, J. (2001). Víra v dějinách zemí koruny české. Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON).
21. NÁKONEČNÝ, M. (2000). Sociální psychologie. Praha: Academia.
22. NÁKONEČNÝ, M. (1998). Základy psychologie. Praha: Academia.
23. NÁKONEČNÝ, M. (1997). Motivace lidského chování. Praha: Academia.
24. NÁKONEČNÝ, M (1995). Psychologie osobnosti. Praha: Academia.

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

108

25. NORWOOD, G. (2007). Deepermind. Maslows Hierarchy of Values. Stiahnuté dňa
1.4.2008, z http://www.deepermind.com/20maslow.htm
26. PETTERSSON, T. (2003). Basic Values and Civic Education - A comparative analysis
of adolescent orientations towards gender equality and good citizenship. Stiahnuté
20.2.2008, z http://www.worldvaluessurvey.org/ news/set_latestpub.html
27. PITTS, R. E. (1981). Value-group analysis of cultural values in heterogeneous
populations. The Journal of Social Psychology, 115, 109-124. Stiahnuté 19.2.2008,
z databázy Academic Search Premiere.
28. PLECITÁ,

K.

(1999).

Výzkumný

program

ISSP

International

Social

Survey

Programme. Informačný bulletin Sociologického datového archívu, 1(červen). Stiahnuté
2.2.2008, z http://archiv.soc.cas.cz/download/94/sda01.pdf
29. RABUŠIC, L. et al. (2001). České hodnoty 1991-1999. Sociální studia 6. Brno:
Masarykova univerzita.
30. RABUŠIC, L. (2001). Value Change and Demographic Behaviour in the Czech
Republic.

Czech

Sociological

Review,

9(1),

99-122.

Stiahnuté

6.2.2008,

z

http://sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/162_099RABUS.pdf
31. ROKEACH, M. (1979). Understanding Human Values. Individual and Societal. New
York : The Free Press.
32. ROCCAS, S. (2005). Religion and Value Systems. Journal of Social Issues, 61(4), 747759. Stiahnuté 20.11.2007, z databázy Blackwell Synergy.
33. RYCKMAN, R., M., HOUSTON, D. M. (2003). Value Priorities in American and British
Female and Male University Students. The Journal of Social Psychology, 143 (1), s.
127-138. Stiahnuté 15.1.2008, z databázy Academic Search Complete.
34. ŘEHÁK, J. (1992). Are the Czechs and the Slovaks different? Basic Value Preferences
in the Czech Repubic and the Slovak Republic. Czechoslovak Sociological Review, 28,
s. 192 – 132.
35. ŘEHÁKOVÁ, B. (2001). Determinanty vztahu k ochraně životního prostředí.
Sociologický

časopis,

37(4),

s.

479-498.

Stiahnuté

6.2.2008,

z

http://

sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/136_479REHAK.pdf
36. ŘEHÁKOVÁ, B. (2006). Měření hodnotových orientací metodou hodnotových portrétů
S. H. Schwartze. Sociologický časopis, 42(1), s. 107–128. Stiahnuté 6.2.2008, z
http://sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/645_108rehakova21.pdf
37. ŘÍČAN, P. (2002). Psychologie náboženství. Praha: Portál.
38. SCHROEDER, M. (2008). Value Theory. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Stiahnuté 20.2.2008,

z webovej

sránky

Stanfordskej

univerzity

http://plato.stanford.edu/entries/value-theory/
39. SCHUSTEROVÁ, N. (2004). Hodnoty a subjektívna pohoda. In Džuka, J. (Ed.),
Psychologické

dimenzie

kvality

života

(s.

95-105).

Stiahnuté

10.10.2007

z

http://www.pulib.sk/elpub/FF/Dzuka3/13.pdf

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

109

40. SCHWARTZ, S (n.d.). A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations.
Stiahnuté 15.11.2007 z http://www.europeansocialsurvey.org/ index.php?option
=com_docman&task=doc_view&gid=126&itemid=80
41. SCHWARTZ, S. H. (1999). A Theory of Cultural Values and Some Implications for
Work. Applied Psychology: An International Review, 48(l), s. 23-47. Stiahnuté
20.11.2007, z databázy Blackwell Synergy.
42. SCHWARTZ, S. H. (1994). Are There Universal Aspects in the Structure and Contents
of Human Values? Journal of Sociat issues, 50(4), 19-45. Stiahnuté 19.2.2008,
z databázy Academic Search Premiere.
43. SCHWARTZ, S. H., ROS, M., SURKISS, S. (1999). Basic Individual Values, Work
Values, and the Meaning of Work. Applied Psychology: An International Review,
48(1), s. 49-71. Stiahnuté 20.11.2007, z databázy Blackwell Synergy.
44. SCHWARTZ, S. H., BARDI, A. (1997). Influences of Adaptation to Communist Rule
on Value Priorities in Eastern Europe. Political Psychology, 18(2), s. 385-410.
Stiahnuté 20.11.2007, z databázy Blackwell Synergy.
45. SCHWARTZ, S. H., HUISMANS, S. (1995). Value Priorities and Religiosity in Four
Western Religions. Social Psychology Quarterly, 58(2), s. 88-107. Stiahnuté
19.2.2008, z databázy Academic Search Premiere.
46. VÁROSS, M. (1970). Úvod do axiologie. Bratislava: Epocha.
47. ZETTERBERG, H. L. (n.d.). The Sociology of Values: The Swedish Value Space.
Stiahnuté 30.1.2008, z http://www.zetterberg.org/Lectures/l920821.htm

Webové stránky
1. Európsky výskum hodnôt EVS (European Values Study)
http://www.europeanvalues.nl/
2. Medzinárodný program sociálneho výskumu ISSP (International Social Survey
Programme)
http://www.issp.org/
3. Európska sociálna sonda
http://www.europeansocialsurvey.org/
4. Nórsky archív sociálnych dát (Norwegian Social Science Data Services (NSD))
http://www.nsd.uib.no/nsd/english/index.html
5. Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied
http://www.saske.sk/SVU/v_medzinarodna_ess.html

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

110

Prílohy

Príloha č.1 Kruhová štruktúra hodnôt (Schwartz, ND)
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Príloha č. 2 Sedem hodnôt podľa Schwartza (Schwartz, 1999)
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Young Czech and Slovak values.
Comparison empirical research.

Abstract

We explored the structure and differences in value orientations of Slovak and Czech population of age
between 15 and 34 years (N(CZ) = 799, N(SK) = 572 ). We have analyzed data of 21 items questionnaire Portrait
Values Questionnaire – PVQ created originally by Shalom Schwartz. Data was gathered during International Social
Survey Programme in 2005.
We have found differences between young Czech and young Slovak populations. Values power, hedonism and
openness to change are more important for Czech population, while universalism, achievement,

tradition and

keeping status quo are more emphasized in Slovak population. Most often and deepest differences were observed in
value hedonism and on openness vs. conservatism dimension. Group of Slovak and Czech divorced and group of
non-catholic believers appear most homogeneous groups, while group of employed man shows biggest number of
inner differences.

Key words: value orientations, young people,

comparison
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Abstrakt

Príspevok je orientovaný na analýzu problematiky drog a ich sociálno-právno-ekonomické dopady
v podmienkach Európskej únie, s vymedzením štatistických zistení ich rozsahu a užívania v daných podmienkach.
Analýza je orientovaná smerom od teoretickej všeobecnej konceptualizácie problematiky týkajúcej sa drog, ich
užívania a drogovej závislosti, cez bližšie vymedzenie tejto problematiky s konkrétnou orientáciou na jednotlivé typy
a druhy drog, až po samotnú analýzu politických (napr. v podobe monitoringu, vzniku organizácií,...) právnych (v
podobe legislatívnych dokumentov) a ekonomických (napr. v pohľade verejných výdavkov na daný problém)
dopadov spojených s užívaním drog.

Kľúčové slová: droga, drogová závislosť, typy drog, verejné výdavky, užívanie drog

Úvod
Moderná doba predstavuje pre mnohých dobu plnú vyspelej technológie, rýchleho
spôsobu života, stresujúcich životných situácií, ale aj neschopnosťou zvládať problémy súvi-
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siace s 21. storočím. Mnohokrát je život ovplyvnený a poznačený látkami a doplnkami, ktorými sa snažia niektorí riešiť aktuálne problémy. Nie každá pomoc je však pre človeka prospešná. Veľmi rozšíreným trendom pre riešenie problémov typických nielen pre dnešné storočie, je užívanie drog. Na tento problém je možné nazerať z mnohých hľadísk. Ide tu nielen
o problém fyzický a psychický. Užívanie drog je širokým sociálnym problémom s vážnymi
ekonomickými a politickými dopadmi, ktoré je veľakrát nutné riešiť v právnej rovine. Tento
článok sa orientuje práve na deskripciu takýchto sociálno-právno-ekonomických dopadov
ich užívania, avšak pozornosť je venovaná aj ich základnému vplyvu na fyzickú a psychickú
stránku človeka. Štatistické ukazovatele sú predkladané s ohľadom na vymedzený priestor
Európskej únie.

1. Všeobecná konceptualizácia problematiky drog a ich užívania
Základná orientácia problematiky sa nesie v duchu analýzy v dnešnej modernej dobe
rozšíreného problému drog, ktorý sa týka širokej skupiny verejnosti. Droga je „akákoľvek
látka, ktorá po vstupe do živého organizmu je schopná pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií, pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku“ (Novomeský, 1995, s. 12). Je to návyková látka, ktorá sa radí do skupiny psychoaktívnych látok. Ide o „prírodné alebo syntetické látky, ktoré spôsobujú prechodné, subjektívne príjemné zmeny v prežívaní života a ktoré sú schopné vyvolať závislosť“ (Kolibáš –
Novotný, 2007, s. 6). Práve subjektívne pozitívne vnímanie života začína byť podkladovou
zložkou pre vznik závislosti. Drogová závislosť je choroba a je typická naliehavou potrebou
po drogových účinkoch, ktorú sa chorý snaží uspokojiť a to aj napriek tomu, že si tým spôsobí fyzickú či inú psychickú ujmu (Hajný, 2001). I napriek tomu, že drogová závislosť je
považovaná za chorobu, je veľmi ťažké spoznať, či v danom prípade o závislosť ide, alebo nie.
Hajný (2001) uvádza tri znaky, ktoré naznačujú drogovú závislosť:
1.

pravidelné užívanie – nezáleží na periodicite pravidelnosti, dôležité je, že
človek sa snaží dostať k droge pravidelne. Najvyšším stupňom
pravidelnosti je každodenná snaha o uspokojenie vzniknutej potreby,

2.

pokusy, sľuby a predsavzatia o ukončenie užívania drog – k tomuto znaku
vedú spravidla až problémy v rodine, finančné, pracovné, fyzické či
iné psychické problémy, ktoré človeka doženú k predsavzatiu ukončiť
užívanie drog,

3.

neschopnosť prestať užívať drogu a to aj napriek explicitným negatívnym
dôsledkom – psycho-fyzická naviazanosť na užívanie drog je veľakrát
silnejšia ako negatívne dôsledky, ktoré z užívania drog vyplynú.
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Konkrétne formy drogovej závislosti načrtáva obr. č. 1. Novomeský (1995)1 na druhej
strane rozlišuje niekoľko typov drogových závislostí, a to drogová závislosť:
-

Opiátoveho typu – zdrojom tejto drogy je mak siaty, ktorého stuhnutá
šťava sa nazýva ópium. Variantom oproti ópiu sú najmä surové
ópium, gálí (typické pre Indiu – ópiová guľôčka, ktorá sa vkladá pod
jazyk a zapíja sa čajom), čandu (orientálna droga), morfín, heroín
a syntetické

ópium

(Krajská

pedagogicko-psychologická

poradňa

Banská Bystrica, 1998).
-

Na liečivách s centrálne tlmivým účinkom – zdrojom tejto drogy sú
farmaceutickým priemyslom vyrábané látky. Alternatívou môžu byť
najmä Barbital, Rohypnol, Diazepam, Alnagon, Dinyl, Spasmoveralgin
(Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Banská Bystrica, 1998).

-

Kokaínového typu – zdrojom tejto drogy je kokaínovník, rastúci najmä
v Brazílii, v povodí rieky Amazonka. Alternatívnou drogou typickou pre
túto závislosť je najmä crack (Krajská pedagogicko-psychologická
poradňa Banská Bystrica, 1998).

-

Kanabisového typu – zdrojom tejto drogy je konope siate, ktoré sa
vyskytuje najmä v Indii a na Srí Lanke. Alternatívnou drogou sú hašiš
a marihuana (Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Banská
Bystrica, 1998).

-

Amfetamínového typu - zdrojom tejto závislosti sú látky vyrábané
chemickou syntézou. Alternatívnymi drogami typickými pre tento typ
závislosti sú látky nazývané psychostimulanty, kde patrí napr.
Benzedrin, Elastonon, droga Pervitin, droga Ecstasy, Dexfenmetrazin
a pod. (Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Banská Bystrica,
1998).

-

Kathového typu – takáto závislosť je typická pre africké krajiny (Krajská
pedagogicko-psychologická poradňa Banská Bystrica, 1998).

-

Halucinogénového typu – zdrojom tejto drogy môžu byť látky prírodného,
ale aj umelého pôvodu. Najznámejším zdrojom tejto drogy je kaktus
Peyotl, z ktorého sa vyrába droga meskalín, ale aj stredoamerické
huby psilocybe, z ktorých sa vyrába droga psilocybín, ako aj huba
lysohlávka, ktorá rastie aj v strednej Európe. Zdrojom tejto závislosti
sú aj rastliny z čeľade ľuľkovitých. Táto závislosť vzniká aj pri užívaní
drogy LSD (Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Banská
Bystrica, 1998).

-

Solvenciového typu – zdrojom tejto drogy sú najmä čistiace prostriedky,
farby, laky riedidlá, rozpúšťadlá, lepidlá a podobne. Tieto látky sú

1

Pre detailnejšie vymedzenie jednotlivých závislostí a históriu ich vzniku pozri napr. Novomeský,
1995.
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zároveň

aj

drogovými

alternatívami

(Krajská

pedagogicko-

psychologická poradňa Banská Bystrica, 1998).
Okrem týchto závislostí existujú aj ďalšie typy drogových závislostí (Projekt drogy,
[13.6.2009]), ide najmä o drogovú závislosť:
-

Alkoholo-barbiturátového typu – zdrojom môže byť najmä káva, ktorá najviac pôsobí na tých užívateľov, ktorý žujú korene. Nielenže má za následok lepší apetít, pocit zdravia, odstránenie únavy, ale jej užívanie
v tejto forme má za následok sluchové a vizuálne halucinácie a vysoké
dávky sa podobajú otrave alkoholom (Barbiturátovo-alkoholový typ
závislosti [13.7.2009]).

-

Tabakového typu – pri tejto závislosti ide o užívanie tabakových výrobkov.
Najnebezpečnejšie a najtoxickejšie zložky tabakového dymu sú nikotin, oxid uhoľnatý, amonium, nitrogen oxid, hydrogen kyanid, hydrogen sulfid, akrolein, kadmium a ďalšie kovy, ako napriklad olovo. Nikotín, Co a Pb sú aj známe fetálne neurotoxiny (Kliment, 2007).

-

Kofeínového typu – táto závislosť vzniká najmä pri užívaní kávy a čaju.
Tento

typ,

rovnako

ako

tabakový

typ,

patria

k tolerovaným

a legalizovaným závislostiam (Kliment, 2007).

Obr. č. 1: Formy drogových závislostí

Forma závislosti

nespojená
s návykovými
látkamilátkami
nespojená
s návykovými

spojená
s návykovými
llátkamilálátspojená
s návykovými
látkami
kami

legálne drogy

závislosť od hazardných
hier, gamblérstvo
závislosť od práce, workoholizmus
chorobná pažravosť
závislosť od sledovania
masmédií
iné druhy závislosti

nelegálne drogy

kofeín

hašiš

nikotín

kokaín

alkohol
lieky

heroín
LSD
Amfetamín

Zdroj: Twinning drogy, [10.6.2009].
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Všetky psychoaktívne látky sa triedia na rôzne typy a skupiny podľa vybraných kritérií. Tieto kritériá sú základom pre vytvorenie právnych noriem, ktoré si každá spoločnosť
vytvára pre prevenciu užívania týchto látok, ale aj pre následné riešenie vzniknutých drogových závislostí či nepriaznivých následkov ich užívania. Niektoré štáty tak majú užívanie
drog absolútne zakázané a psychoaktívne látky sa tak stávajú nelegálnymi v danom štáte.
Existujú však aj štáty, ktoré disponujú legálnymi drogami a tak je ich výroba, distribúcia
a užívanie zákonom povolené a nesankcionované. Každopádne samotné užívanie drogových
látok môže mať rôzne formy. Kolibáš, Novotný (2007) rozlišujú šesť foriem užívania psychoaktívnych látok:
1.

experimentálne užívanie

- takéto užívanie je spojené so snahou navodiť

stav prostredníctvom psychoaktívnych látok a očakávaním následkov
tohto stavu, zväčša spojeného s príjemným prežívaním. Ide tu
o snahu získať novú skúsenosť, o tendenciu nájsť nové zážitky,
prioritu hľadať okamžité uspokojenie potreby v podobe okamžitého
účinku drogy,
2.

rekreačné užívanie – ide o užívanie obvyklé, spravidla pri spoločenských
akciách a udalostiach. Cieľom je dosiahnuť príjemné účinky, ktoré
sú s drogou spojené,

3.

pravidelné užívanie -

pravidelnosť užívania je definovaná týždennou

periodicitou, tzn. užívateľ sa snaží drogu užiť aspoň raz týždenne
(Atha – Blanchard, In: Kolibáš, Novotný, 2007),
4.

symptomatické užívanie – ide o užívanie psychoaktívnych látok na
zmiernenie fyzických či psychických symptómov či ťažkostí, napr.
užitie alkoholu na zmiernenie hnevu,

5.

škodlivé užívanie a abúzus – ide o také užívanie psychoaktívnych látok,
ktoré je spojené s právnymi a medziľudskými problémami, dochádza
k absencii plnenia povinností, poškodzuje zdravie konzumenta.
V tomto zmysle už ide o diagnostickú jednotku v užívaní drog.

6.

kompulzívne užívanie – užívanie sa neviaže na spoločenské udalosti, ale
k užívaniu dochádza aj vtedy, keď je ich užitie v rozpore so
spoločenskými normami, dokonca aj v čase, keď je samotné užívanie
psychoaktívnej látky pre konzumenta nebezpečné. Pre túto formu je
už typická drogová závislosť.

So samotným pojmom droga a drogová závislosť súvisí aj pojem toxikománia, ktorá
znamená „stav periodicky sa opakujúcej alebo chronickej intoxikácie jedinca, pričom je tento
stav vyvolávaný opakovaným užitím drogy prírodnej alebo syntetickej a škodí jedincovi samému i celej spoločnosti“ (Novomeský, 1995, s. 13). Jej základnými znakmi sú neodolateľná
túžba, potreba či nutkanie pokračovať v užívaní drogy, túžba získať ju akýmikoľvek prostriedkami, tendencia zvyšovať dávku a psychická a niekedy i fyzická závislosť na účinkoch
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drogy (Riziká zneužívaní návykových látek, [10.6.2009]). Toxikománia vystupuje ako starší
názov drogovej závislosti rovnako, ako pojem narkománia, nakoľko sa nejedná iba
o užívanie narkotických drog, teda o užívanie opioidov a rovnako sa nejedná iba o užívanie
toxínov. V zmysle drogovej závislosti ide o užívanie látok s psychotropnými účinkami (Kolibáš, Novotný, 2007).
V súčasnej dobe existuje široké spektrum rôznych užívaných drog. Tabuľka č. 1 udáva stručný prehľad drog, ich fyzické symptómy, činnosti vypovedajúce o užívaní drogy
a hroziacich nebezpečenstvách.

Tabuľka č. 1: Stručný prehľad o najčastejšie užívaných drogách.

Užívaná droga

Fyzické symptómy

Čo treba hľadať

Nebezpečenstvá

Alkohol, pivo,
likéry, víno

Spomalené reakčné
časy, ospalosť,
zajakavá reč, zmeny
osobnosti.

Ukrývanie fliaš,
ochabnutý výraz tváre,
pomalé pohyby,
nedostatok koordinácie,
strata pamäti.

Veľké riziko
nehodovosti, veľké
množstvo zranení iných
ľudí, zdravotné
problémy (s vredmi,
tlakom krvi).

Vdychovanie
(gleja a pod.)
niekedy aj
„fetovanie“

Násilnosti, opitý
výraz, zasnený alebo
prázdny výzor.

Tuby a škvrny (od gleja
a pod.), papierové
vrecúška alebo
vreckovky.

Poškodenie pľúc
(mozgu), pečene, smrť
zadusením.

Heroín, junk
(slangový výraz
pre heroín),
morfín, kodeín

Otupenosť, ospalosť,
stopy po ihlách,
vodnaté oči, stopy
krvi na rukáve
košele, tečúci nos.

Ihla alebo podkožná
striekačka, balíčky vaty,
povrázok, špagát,
remeň, ohorené fľašové
uzávery, alebo lyžice,
sklenené ampulky.

Smrť z predávkovania,
mentálna retardácia,
deštrukcia mozgu
a pečene – návykové.

Lieky proti kašľu
obsahujúce
kodeín a ópium

Opitý výraz,
nedostatok
koordinácie,
zmätenosť,
nadmerné svrbenie.

Prázdna fľaša od lieku
proti kašľu.

Spôsobuje návyk.

Marihuana, „pot“
(hrnček), tráva,
dym, „boom“

Nespavosť, roztržité
myslenie, rozšírené
očné zrenice,
nedostatok
koordinácie, túžba
po sladkostiach,
zvýšená chuť,
mierne halucinácie.

Červené opuchy pod
očami, silný zápach
spálených listov, malé
semienka vo vreckách,
cigaretové papieriky,
sfarbené prsty.

Anémia, novorodenecké
defekty, nutkanie po
silnejších neurotikách.
Súčasný lekársky
nález: marihuana
poškodzuje rôzne
orgány
1 marihuanová cigareta
(point) = 1 balíček
cigariet.

LSD, DMT, opája
(trias),
záznamník
(blotter-piják),
anjelský prach,
zelené vločky,

Veľké halucinácie,
pocity odpútanosti,
nesúvislá reč,
chladné ruky
a chodidlá,
zvracanie, smiech

Zafarbené kocky cukru,
silný zápach tela, malé
tuby kvapalných kapslí
a piluliek, malé štvorce
papiera s označením
„Petržlen“ vo vrecúšku s

Samovražedné
tendencie,
nevypočítateľné
správanie. Chronické
užívanie spôsobuje
poškodenie mozgu.
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PCP, TIC, K.W.,
zabijácka burina

a krik, psychotické
správanie,
halucinácie a stav
opitosti.

metanolových
zápachom, hocijaký
farebný prášok v malých
plastických vreckách.

Novorodenecké defekty,
pravdepodobnosť
náhodnej smrti.

Povzbudzujúce
pilulky,
amfetamíny,
blúznivec,
rýchlik,
kryštálový
metadón, tvrdiak

Agresívne správanie,
chichúňanie,
bláznivosť, rýchla
reč, zmätené
myslenie, absencia
chuti, obrovská
únava, suché ústa,
trasľavosť.

Poháre piluliek rôznych
farieb, zapaľovanie
cigarety jednu od
druhej, hocijaký hnedý
či biely prášok v malých
plastikových
vrecúškach.

Smrť z predávkovania,
halucinácie, obrovská
strata hmotnosti,
poškodenie mozgu,
deštrukcia vitálnych
orgánov – návykové.

Hlúpe guľôčky,
tlmiče,
barbituráty 714
A „ludes“,
červené, T

Ospalosť,
omámenosť,
ohlúpnutie,
zajakavá reč,
opilecký výraz,
zvracanie.

Pilulky rôznych farieb,
veľkosti a tvarov, na
tabletke vyznačené 714.

Smrť z predávkovania,
strata zmyslov a návyk.
Nikdy nemixovať
s alkoholom.

Koka, vločky,
toot (kotnútik),
kokaín

Stúpanie tlaku krvi,
bezbolestný pocit,
pocit nadradenosti,
"nepokaziteľná"
nálada,
hyperaktivita,
skrývaná únava.

Biely kryštalický prášok
v malých plastikových
vrecúškach alebo tenkej
fólii, červená hlienová
membrána na nose.

Srdcový infarkt, vysoký
tlak krvi, náhodné
podpálenie seba alebo
iné zranenie.

Crack (tiež krak)

Krátke obdobia
eufórie vystriedané
depresiou,
hyperaktivita
v ranom štádiu,
letargia v neskoršom
štádiu pri neužívaní.

Malé kúsky ako
kamienky, niekedy
v sklenených ampulkách
alebo plastikových
balíčkoch, malé
svetielkujúce predmety,
sviečky, žiletky.

Depresia, náhla smrť
na srdcový infarkt
alebo záchvat,
neprestajné problémy s
dutinami, paranoja,
samovražda.

Zdroj: Nelegálne drogy, základné informácie, [10.6.2009].

2. Dopady užívania drog na úrovni Európskej únie v kontexte
štatistických zistení
Presný počet ľudí závislých od psychoaktívnych látok nie je známy. Celosvetový počet
závislých najmä od nikotínu a alkoholu sa v roku 1997 odhadoval na viac ako 50 mil.
V rokoch 2000 a 2001 odhadoval Úrad OSN pre drogy a kriminalitu 200 mil. užívateľov ilegálnych látok, čo je až 3,4% z celkovej svetovej populácie. Z toho najviac bolo užívateľov marihuany – až 162 mil. a opioidov – skoro 15 mil. (Kolibáš – Novotný, 2007).
Z komplexných súborov údajov a informácií o metodológií sú k dispozícií o dospelej
populácií (15 až 64 rokov) tieto najnovšie dostupnú údaje z výročnej správy Stav drogovej
problematiky v Európe (2008):
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Kanabis

Na začiatku 90-tych rokov 20. storočia vyčnievalo iba niekoľko krajín s vysokou prevalenciou kanabisu. Situácia sa odvtedy aj v Európe výrazne zmenila. Za posledných niekoľko rokov povedomie verejnosti vzrástlo o dôsledkoch dlhodobého a rozšíreného užívania
tejto drogy z hľadiska verejného zdravia.
Odhaduje sa, že táto rastlina sa pestuje až v 172 krajinách sveta. Produkcia v roku
2006 dosiahla 41 600 t, z čoho viac ako polovicu tvoril americký kontinent (Severná a Južná
Amerika) a takmer štvrtinu Afrika (UNODC, 2008).

Obr.

č.

2:

Trendy

v prevalencii

užívania

kanabisu

medzi

mladými

dospelými

(vo veku 15 – 34 rokov).

Zdroj: Národné správy siete Reitox (2007).

Viac ako 70 mil. Európanov užilo aspoň raz kanabis, čo je viac než pätina všetkých
15 až 64-ročných. Prehľad užívania medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 34 rokov, znázorňuje obr. č. 2. Medzi krajiny s najvyšším počtom konzumentov možno zaradiť Španielsko,
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Českú republiku, Taliansko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo, za ktorými sa umiestnilo
Slovensko. Na opačnom konci sa umiestnilo Portugalsko, Poľsko, Švédsko a Grécko
s najnižšou prevalenciou. Údaje z prieskumov medzi populáciou naznačujú, že túto drogu
užilo aspoň raz 31% mladých dospelých Európanov (15 – 34 rokov), pričom 13% v roku
2007. Užívanie kanabisu je vyššie u mužov ako u žien. Predajné ceny trávového kanabisu aj
kanabisovej živice sa pohybujú od 2 do 14 EUR za gram, vo väčšine európskych krajín je to
v rozsahu 4 až 10 EUR za oba produkty (EMCDDA, 2008).
Konzumenti kanabisu sa zväčša liečia v ambulantných centrách, ale v niektorých
krajinách (Írsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko) až tretina klientov vyhľadáva liečbu
v hospitalizačných zariadeniach. Osoby vyhľadávajúce liečbu v ambulantných prostrediach
z primárneho dôvodu užívania kanabisu uvádzajú aj užívanie inej drogy ako sekundárnej
látky: 21 % alkohol, 12 % amfetamíny a extáza a 10 % kokaín. Po alkohole (34 %) je kanabis
(21 %) uvádzaný ako druhá najčastejšia sekundárna látka (EMCDDA, 2008).
Celosvetovo po kanabise k najbežnejším konzumovaným nezákonným drogám patria
amfetamíny a extáza, ktoré si teraz viac priblížime.

Amfetamíny, extáza, LSD

Hlavnými zástupcami skupiny amfetamínov sú dve úzko súvisiace syntetické látky
amfetamín a metamfetamín, patriace do skupiny fenetylamínu. Syntetické látky, ktoré sú
chemicky príbuzné amfetamínom, ale ktoré sa líšia svojimi účinkami sa označujú ako extáza. Odhady spotreby najznámejšej halucinogénnej drogy, LSD (dietylamidu kyseliny lysergovej), sú nízke a už dlhší čas v Európe stabilné.
Odhadovaná celosvetová produkcia amfetamínov v roku 2006 bola 126 t, z čoho 79%
všetkých laboratórií je sústredených v Európe, hoci sa ich produkcia rozširuje aj do Severnej
Ameriky a juhovýchodnej Ázie. Čo sa týka celosvetovej výroby metamfetamínu sústredenej
predovšetkým v Severnej Amerike ako aj východnej a juhovýchodnej Ázie, tak tá v roku 2006
dosiahla 266 t, čo je viac než akákoľvek iná nezákonná syntetická droga. Pre zaujímavosť
doplňujeme, že jej nezákonná produkcia sa v Európe obmedzuje prevažne na Českú republiku (v roku 2006 zistených 400 malých kuchynských laboratórií), Slovensko a v menšej
miere aj na Litvu. V roku 2006 dosiahla celosvetová produkcie extázy objem 102 t. Výroba
pre miestnu spotrebu je bežnejšia v Severnej Amerike, východnej a juhovýchodnej Ázii.
V Európe medzi hlavných producentov môžeme zaradiť Holandsko, Belgicko, v menšej miere
Poľsko a Spojené kráľovstvo. V posledných rokoch došlo k oživeniu obchodovania aj s LSD,
čomu nasvedčuje aj rastúci počet a množstvo zachytení (UNODC, 2008).
Bežná maloobchodná cena amfetamínu sa v roku 2006 pohybovala na úrovni 10
až 15 EUR za gram. Od začiatku 90. rokov 20. stor., kedy bola extáza v Európe prvýkrát
dostupná, výrazne zlacnela. Aj napriek tomu, že existujú správy o tabletkách za cenu 1
EUR, vo väčšine krajín sa kalkulovalo s 3 až 9 EUR. Od začiatku nového tisícročia sa vo
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väčšine európskych krajín pohybovali maloobchodné ceny LSD v rozpätí od 5 do 11 EUR za
jednotku (EMCDDA, 2008).
Európsky trh so stimulantmi zachytáva obr. č. 3, ktorý poukazuje na kokaínové
a amfetamínové krajiny. Prehľad, ktorý vznikne skombinovaním údajov z prieskumov medzi
všeobecnou populáciou a hláseniami o zachytení naznačuje, že krajiny severnej a strednej
Európy majú tendenciu patriť do „amfetamínovej skupiny“, zatiaľ čo v krajinách na západe
a juhu Európy do značnej mier y má prevahu kokaín.

Obr. č. 3: Európsky trh so stimulantmi: relatívna prevalencia kokaínu alebo
amfetamínov pri zachyteniach a v prieskumoch medzi populáciou a podiel
liečiacich sa užívateľov drog, ktorí uvádzajú tieto látky ako primárne
drogy.2

•

rovnaké
zastúpenie
kokaínu a amfetamínov

•

prevaha kokaínu

•

prevaha amfetamínov

•

liečba
kokaínu

závislosti

od

•

liečba
závislosti
amfetamínov

od

Zdroj: EMCDDA 2008 [14.6.2009].

2

Farba pozadia označuje relatívnu dominanciu kokaínov alebo amfetamínov podľa prieskumov medzi
všeobecnou populáciou (prevalencie užívania v roku 2007 medzi populáciou vo veku 15 – 34 rokov)
a údajov zo zachytení. Kruhové grafy predstavujú podiely všetkých žiadostí o protidrogovú liečbu,
ktoré tvorili tieto dve drogy – sú zobrazené len segmenty predstavujúce kokaín a amfetamíny. Pre
Taliansko, Holandsko a Poľsko, kde údaje o zachyteniach nie sú k dispozícii, sa použili len údaje
z prieskumov medzi populáciou. Pre Chorvátsko sa použili len údaje o zachyteniach. Pre Nórsko
a Belgicko neboli k dispozícii údaje o liečbe. Dostupné údaje pre Rumunsko neumožnili vyvodiť
závery pre krajinu ako celok. V českej republike a na Slovensku sú metamfetamíny najčastejšie
používanými amfetamínmi.

Copyright © UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych vied

123

Približne 11 mil. Európanov vyskúšalo amfetamíny, celoživotná prevalencia užívania
tejto drogy medzi mladými dospelými (15 až 34 rokov) sa v jednotlivých krajinách líši, od 0,2
% do 16,5 %, pričom európsky priemer je približne 5 %. Griffiths a kol. (2008) uvádza, že
užívanie metamfetamínov v Európe je obmedzené, zatiaľ čo v iných častiach sveta vzrástlo.
Z historického hľadiska sa užívanie tejto drogy v Európe sústredilo na Českú republiku (v
roku 2006 sa odhadovalo približne 17 500 až 22 500 užívateľov, čo je takmer dvojnásobok
odhadovaného množstva problémových užívateľov opiátov) a na Slovensko (kde je 6 200 až
15 500 užívateľov, čo je takmer o 20 % menej ako odhadované množstvo problémových užívateľov opiátov). Odhaduje sa, že 9,5 mil. dospelých Európanov vo veku 15 až 64 rokov vyskúšalo extázu, pričom vo väčšine krajín sa vykazuje celoživotná prevalencie v rozsahu 1,3
až 3,1 %. Spotreba extázy bola bežnejšia medzi mladými vo veku 15 až 34 rokov, v Európe
ju vyskúšalo 7,5 mil. ľudí. Celoživotná prevalencia užívania LSD medzi dospelou populáciou
(15 až 64 rokov) sa pohybuje od 0 do 5,4 % (EMCDDA, 2008).
Konzumenti amfetamínov (pomer medzi mužmi a ženami je 2:1, celkový podiel žien
medzi užívateľmi amfetamínov je väčší než medzi užívateľmi iných drog), nastupujúci na
liečbu majú v priemere 29 rokov. Až v 25 % všetkých žiadostí o liečbu drogovej závislosti na
Slovensku sa uvádza metamfetamín ako primárna droga najčastejšie uvádzaná užívateľmi
žiadajúcimi o liečbu prvýkrát (50 % uvádzalo injekčné užívanie drogy), zatiaľ čo v Českej
republike je to až 59 % všetkých žiadostí (80 % uvádzalo injekčné užívanie drogy). Vo Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Spojenom kráľovstve a Turecku sa uvádza viac než 100
klientov extázy nastupujúcich na liečbu, čo predstavuje 0,5 % až 4 % všetkých konzumentov
danej drogy v týchto krajinách. Užívatelia najmladšej skupiny (24 až 25 rokov) nastupujúci
na liečbu vykazujú aj konzumáciu iných látok, vrátane kanabisu, kokaínu, alkoholu
a amfetamínov (EMCDDA, 2008).
V Európe môže byť vzhľadom na absolútne číslo užívanie kokaínu vyššie, bližšie charakterizované v nasledujúcej časti, ale geografická koncentrácia kokaínu v niekoľkých krajinách znamená, že pre väčšiu časť Európskej únie zostávajú niektoré formy synteticky vyrábaných drog druhou najbežnejšou užívanou nezákonnou látkou.

Kokaín3 a crack4

Kokaín je po kanabise druhou najčastejšie užívanou nezákonnou drogou v Európe.
Prejavuje sa to aj v celkovej produkcii tejto drogy, ktorá v roku 2007 dosiahla objem 994 t
3
4

Kokaín je práškovitá, biela, kryštalická hmota, ide o alkaloid juhoamerického kra koka rozšíreného
v niekoľkých krajinách andského regiónu (Kalina, 2003).
Crack, slangový názov hydrochloridu kokaínu, je najnebezpečnejšou formou kokaínu. Vyrába sa tak,
že sa kokaín rozrába s jedlou sódou alebo prevareným práškom do pečiva a vodou. Tak vznikajú
veľké kúsky kryštálov, ktoré sa fajčia. Telo túto drogu absorbuje rýchlejšie ako kokaín, už prvá dávka
vedie k závislosti. Pocit eufórie účinkuje len niekoľko minút po vyfajčení, potom sa objavujú
abstinenčné príznaky, pri ktorých fajčiari nepredstaviteľne trpia a veľakrát túžia už len po smrti.
Z tohto dôvodu má veľa závislých samovražedné úmysly (Kalina, 2003).
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čistého hydrochloridu kokaínu, z čoho pripadlo na Kolumbiu 61 %, Peru 29 % a na Bolíviu
10 %. Podľa prieskumov sa odhaduje, že ho užilo približne 12 mil. Európanov aspoň raz za
život, čo je priemerne 3,6 % dospelých vo veku 15 až 64 rokov. V posledných rokoch bol zaznamenaný zvýšený dopyt po kokaíne v Európe predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Vo
veku 15 až 34 rokov ho aspoň raz za život užilo 7,5 mil. ľudí, priemerne 5,4 %. Jeho konzumácia je obzvlášť vysoká medzi mladými mužmi v Španielsku, Dánsku, Írsku, Taliansku
a Spojenom kráľovstve, u ktorých sa celoživotná prevalencia pohybuje v rozsahu 4 až 7 %.
Pomer prevalencie mužov k ženám je takmer 4:1 (UNODC, 2008).
Ako znázorňuje obr. č. 4, užívanie kokaínu sa sústreďuje v niektorých krajinách,
predovšetkým v Španielsku, Spojenom kráľovstve, v menšom rozsahu v Taliansku, Dánsku
a Írsku, pričom vo väčšine ostatných európskych krajín je jeho užívanie relatívne nízke.
V krajinách, v ktorých prevládajú na trhu stimulačných drog amfetamíny, je užívanie kokaínu nízke a naopak. V roku 2006 sa maloobchodná cena kokaínu pohybovala v rozpätí 50 až
75 EUR za gram vo väčšine európskych krajín (EMCDDA, 2008).

Obr. č. 4: Trendy v prevalencii užívania kokaínu medzi mladými dospelými
(vo veku 15 – 34 rokov).

Zdroj: Národné správy siete Reitox (2007).
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Kokaín je spojený s určitým životným štýlom. Približne 13 % ľudí vo veku 16 až 29
rokov, ktorí často navštevujú krčmy alebo bary, uviedlo užitie kokaínu. Na základe štúdie
vykonanej v roku 2006 v 9 európskych mestách (Atény, Berlín, Brno, Palma, Lisabon, Liverpool, Ľubľana, Benátky, Viedeň), ktorej sa zúčastnilo 1 383 mladých respondentov vo veku
15 až 30 rokov pravidelne navštevujúcich nočné podniky, možno vyvodiť záver, že 29 % respondentov užilo túto drogu aspoň raz za život a takmer 4% niekedy užívalo kokaín minimálne raz týždenne (Európska komisia, 2007).
Z hľadiska spôsobu podávania drogy sú u kokaínových klientov rozdiely v rámci jednotlivých krajín: celkovo približne polovica (55 %) ju šnupe, takmer tretina (32 %) ju fajčí a
oveľa menší podiel (9 %) si ju vpichuje. Rozlišujeme 2 hlavné skupiny užívateľov kokaínu. V
1. skupine sú ľudia sociálne integrovanejší, so stabilným bývaním a zamestnaním, ktorí
šnupú túto drogu. V 2. skupine sú marginalizovanejší ľudia, ktorí kokaín fajčia alebo si ho
vpichujú, popr. užívajú crack alebo kombináciu kokaínu a heroínu. Klienti podstupujúci
ambulantnú liečbu závislosti od kokaínu majú priemerný vek 31 rokov, čím tvoria tretiu
najstaršiu skupinu liečených pacientov, po užívateľoch opiátov a konzumentoch hypnotík a
sedatív. V roku 2006 uvádzalo predovšetkým práškový kokaín, ako hlavný dôvod nastúpenia
na protidrogovú liečbu približne 16 % všetkých liečených osôb v Európe, čo predstavuje približne 61 000 hlásených prípadov v 24 krajinách. Medzi jednotlivými krajinami existujú
značné rozdiely, pričom užívatelia kokaínu tvoria vysoký podiel liečených pacientov len
v Španielsku (47 %), Holandsku (35 %) a Taliansku (25 %). V 10 krajinách Európy tvorí kokaín 5 až 10 % všetkých dopytov po liečbe a v ďalších 12 krajinách je to menej ako 5 %.
Crackoví konzumenti žijú vo väčších mestách, sú väčšinou nezamestnaní a majú zlé životné
podmienky. V roku 2006 nastúpilo na protidrogovú liečbu približne 8 000 užívateľov cracku
(2 % všetkých klientov liečby) v 20 európskych krajinách, pričom väčšina z nich pochádzala
zo Spojeného kráľovstva (EMCDDA, 2008).
Poslednú veľkú skupinu drog nám predstavujú opiáty, popísané v nasledujúcej časti.

Opiáty

Odhadovaná celosvetová produkcia ópia5 v roku 2007 vzrástla na 8 870 t. Medzi svetových lídrov v dodávke tejto drogy patria Afganistan s 8 200 t, Mjanmarsko a Mexiko. Na
európskom trhu s nezákonnými drogami sa ponúkajú 2 formy dovážaného heroínu: bežne
dostupný hnedý heroín najmä z Afganistanu a čoraz zriedkavejší biely heroín vo forme soli
obvykle pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie. Niektoré opiátové drogy sa získavajú aj v rámci
domácej výroby z maku siateho (EMCDDA, 2008).

5

Ópium pochádza z gréckeho slova opion – maková šťava alebo opos – rastlinná šťava, získava sa
z maku siateho. Najdôležitejším prírodným alkaloidom ópia je morfín, ktorý sa distribuuje v prášku
alebo roztoku. Jeho spracovaním vzniká polosyntetický preparát diacetylmorfín, známy skôr pod
názvom heroín (Kalina, 2003).
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Ako znázorňuje obr. č. 5, heroín vstupuje do Európy dvomi hlavnými obchodnými
cestami: historicky významnou balkánskou cestou (po tranzite cez Pakistan, Irán
a Turecko),a v súčasnosti stále viac preferovanou severnou cestou (cez strednú Áziu
a Ruskú federáciu). Druhotnými distribučnými cestami pre heroín z juhozápadnej Ázie pre
trh Európy a Severnej Ameriky sú Pakistan, Bangladéš, krajiny Stredného východu a Afrika.
Dôležité európske distribučné centrálne miesta sa pripisujú Holandsku, v menšej miere Belgicku (UNODC, 2008).

Obr. č. 5: Obchodné trasy heroínu z Afganistanu do Európy.

Zdroj: EMCDDA, 2008.
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Na základe dostupných informácií sa odvodzuje, že v roku 2006 bolo v EÚ a Nórsku
približne 1,5 mil. problémových užívateľov opiátov. Priemerná prevalencia problémového
užívania opiátov je štyri až päť prípadov na 1000 obyvateľov vo veku 15 – 64 rokov. Maloobchodná cena hnedého heroínu sa v roku 2006 pohybovala od 14,5 EUR za gram v Turecku
do 110 EUR za gram vo Švédsku. Väčšina európskych krajín uvádza bežné ceny 30 až 45
EUR za gram. Cena bieleho heroínu sa uvádza iba v niekoľkých európskych krajinách v rozsahu od 27 do 110 EUR za gram (EMCDDA, 2008).

Tabuľka č. 2: Krátky prehľad minimálneho veku pre predaj alkoholu, tabaku a liekov vo vybraných európskych štátoch.

Nápoje
s nízkym
obsahom
alkoholu
(napr. pivo
a víno)

Nápoje
s vysokým
obsahom
alkoholu
(napr.
destiláty,
liehoviny)

Belgicko

16

18

minimálna veková
hranica nie je
stanovená

na predpis

Francúzsko

18

18

minimálna veková
hranica nie je
stanovená

na predpis

Nemecko
Sársko
Sasko-Anhaltsko

16
16

18
18

16
16

na predpis
neuvedené

Maďarsko

18

18

18

na predpis

Luxembursko

16

16

minimálna veková
hranice nie je
stanovená

na predpis

Holandsko

16

18

16

na predpis

Spojené kráľovstvo

16

18

16

na predpis

Štát

Tabak

Medikamenty
(napr. sedatíva,
prášky na spanie
atď.)

Zdroj: Právne aspekty užívania drog, [10.6.2009].

Klienti nastupujúci na ambulantnú liečbu z dôvodu prvotného užívania opiátov, konzumujú aj iné drogy, a to kokaín (25 %), iné opiáty (23 %) a kanabis (18 %). Z celkového
počtu 387 000 žiadostí o liečbu uvádzaných v roku 2006 (dostupné údaje z 24 krajín) bol
heroín zaznamenaný ako hlavná droga asi v 47 % prípadov. Vo väčšine krajín sa počet žiadostí o liečbu týkajúcich sa užívania opiátov pohybuje na úrovni 50 až 80 %. Opiáty nie sú
iba najčastejšie zaznamenanou prvotnou drogou medzi užívateľmi nastupujúcimi na liečbu,
ale najmä medzi tými, ktorí už liečbu podstupujú opakovane (EMCDDA, 2008).
V tejto časti sme priblížili jednotlivé druhy drog, doplnili o náležité štatistiky produkcie, spotreby a liečby užívateľov.
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Závislosť na drogách je celospoločenským a sociálnym problémom, ktorého riešenie
sa hľadá prostredníctvom politických a právnych nástrojov v zmysle regulácie užívania drog
a následných sankcií za porušenie zákonom danej regulácie či zákazu. Jedným z takýchto
nástrojov je určenie hranice minimálneho veku pre nákup nápojov s určitou výškou alkoholu, tabaku a iných medikamentov. Tab. č. 2 udáva prehľad minimálneho veku potrebného
pre predaj jednotlivých návykových látok vo vybraných krajinách. Z tabuľky vyplýva, že vo
väčšine európskych krajín (z pohľadu vybraných krajín) je vek pre nákup nápoja s nízkym
obsahom alkoholu 16-ty rok veku života. Pre nákup nápoja s vysokým obsahom alkoholu sa
vo väčšine krajín vyžaduje 18-ty rok veku života, s výnimkou Luxemburska, kde aj v tomto
prípade sa vyžaduje aspoň 16-ty rok veku života. Pre nákup tabaku platí, že vo väčšine krajín nie je určená veková hranica, pre nákup medikamentov je nevyhnutný vo väčšine prípadov lekársky predpis, ktorý zaručí vydanie medikamentov bez ohľadu na vek.
Porušenie

právnych

zákazových

a regulujúcich

noriem

týkajúcich

sa

držby

a užívania drog má za následok nástup sankcií, ktoré sa menia v závislosti od krajiny, počtu
štatisticky zistených drogových závislosti v nej i od jej legislatívy. Tab. č. 3 predstavuje
postihy za držbu drog od najtvrdších sankcií až po tie jemnejšie, s ohľadom na krajiny, ktoré
dané sankcie využívajú.

Tabuľka č. 3: Najpravdepodobnejšie výsledky právneho postihu za držbu drog pre vlastnú
potrebu.6

Najpravdepodobnejší výsledok stíhania
Stíhanie a odsúdenie s uväznením, pokutami Nórsko,
alebo terapeutickými opatreniami
Grécko

Krajiny
Švédsko,

Fínsko,

Francúzsko,

Oslobodenie alebo odklon vedúci k zníženiu Spojené kráľovstvo, Írsko
trestu
Odpustenie alebo odklon
spôsobom výkonu trestu

k alternatívnym Holandsko, Belgicko, Nemecko, Dánsko,
Rakúsko

Administratívne postihy (napr. pokuta) alebo Luxembursko (iba konope),
terapeutické opatrenia (dekriminalizácia podľa Španielsko, Portugalsko
zákona)

Taliansko,

Zdroj: Drugs in focus, [10.6.2009].

Drogová závislosť a rastúci trend v užívaní drog viedol napr. aj k vzniku Európskeho
monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), ktoré v roku 1996
koordinovalo celoeurópsky prehľad problematiky užívania syntetických drog. Tento prehľad

6

Tabuľka udáva držbu malého množstva drog bez toho, aby ich držbou bol spáchaný závažnejší
trestný čin vyplývajúci napr. zo zámeru ich ďalšieho predaja a podobne.
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pozostával z dvoch štúdií, vykonaných Národným centrom pre závislosti v Londýne a
Centrom pre HIV/AIDS a výskum drog v Edinburgu. Táto štúdia sa volala „Užívanie
amfetamínov, extázy a LSD v Európskej únii: Prehľad dát o spôsoboch konzumácie a
súčasná epidemiologická literatúra“ (Griffiths a kol. 1997, s. 10)7.
Pre hodnotenie národných protidrogových stratégií a akčných plánov jednotlivých
členských krajín EÚ je potrebné určiť najlepšie postupy. Zdôraznilo sa to na konferencii,
ktorú zorganizovalo portugalské predsedníctvo EÚ v septembri 2007. Centrum EMCDDA
malo vypracovať aj projekt, ktorý má za cieľ určiť, rozvíjať a testovať metódy na kvantifikáciu verejných výdavkov súvisiacich s drogami.
Ako uvádza výročná správa Stav drogovej problematiky v Európe (2007), celkové verejné výdavky európskych krajín súvisiace s drogami sa v roku 2005 pohybovali medzi 13 a
36 mld. EUR. Nový odhad verejných výdavkov súvisiacich s drogami v Európe je 34 mld.
EUR, čo sa rovná 0,3 % súhrnnému hrubému domácemu produktu všetkých členských štátov EÚ. To znamená, že štátne výdavky na protidrogovú problematiku stoja priemerného
občana EÚ 60 EUR ročne.
Za rok 2006 poskytli podrobné informácie o verejných výdavkoch súvisiacich s bojom
proti drogám 4 členské krajiny EÚ: Česká republika, Írsko, Poľsko, Portugalsko. Tab. č. 4,
informuje o rozdelení výdavkov súvisiacich s drogami medzi centrálnu vládu a regionálne a
miestne správy poskytli 2 zo 4 krajín, čo umožnilo porovnanie úlohy, ktorú zohrávajú jednotlivé sektory vlády. Ako vidíme podstatná väčšina uvádzaných verejných výdavkov súvisiacich s drogami je vyhradená činnostiam financovaným centrálnou vládou.

Tabuľka č.4: Verejné výdavky označené ako súvisiace s drogami8 podľa vybraných členských
štátov EÚ

Krajina

Označené výdavky uvádzané
verejným sektorom (EUR)
Centrálne

Regionálne

12 821
000

3 349 000

1 699 000

17 869 000

0,04

214 687
000

-

-

214 687 000

0,39

Poľsko

68 476
000

644 000

13 253 000

82 373 000

0,08

Portugalsko

75 195
175

-

-

75 195 175

0,11

Česká
republika
Írsko

Miestne

Spolu

Spolu ako
podiel
celkových ver.
výdavkov9 (%)

Zdroj: Národné kontaktné miesta siete Reitax a Aurostat [14.6.2009].
7

Pre znenie správy a jej výsledky viď napr. GRIFFITHS, P. a kol. 1997.
Verejné výdavky, ktoré sú v oficiálnych účtovných dokladoch výslovne označené ako súvisiace s
drogami.
9 Celkové všeobecné vládne výdavky za rok.

8
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Hoci sa v Európe poskytovanie protidrogovej liečby rozrastá, medzi krajinami pretrvávajú veľké rozdiely predovšetkým v dostupnosti starostlivosti a miere, do akej sa služby
zaoberajú rôznymi druhmi problémov s drogami. Široké sociálne dopady ich užívania sa
odrážajú v živote jednotlivcov, v strate zamestnania či rodiny. Ak takýmto jednotlivcom nepomôže rodina, na rade je štát. zvyšujú sa tak jeho výdavky na zdravotnú starostlivosť pre
týchto jednotlivcov za predpokladu, že sa tejto zdravotnej starostlivosti podrobia a budú sa
liečiť. V opačnom prípade sa sociálne, ale aj ekonomické dopady spôsobené užívaním drog
budú naďalej prehlbovať.

Záver
Užívanie drog je celosvetovým problémom. Ich výroba, predaj, distribúcia a užívanie
majú zreteľný psychický a fyzický dopad a ich samotná existencia sa odráža aj v politickej,
právnej a ekonomickej oblasti. Analýza psychických a fyzických dôsledkov ich užívania sa
prejavuje skôr v individuálnej rovine. Článok je zameraný najmä na politické, právne
a ekonomické dôsledky. Politické dopady existencie drog (od ich výroby až po užívanie) sú
zjavné v existencii združení, orgánov, organizácií a inštitúcií, ktoré svoj vznik odvodzujú od
existencie drog a následne sa svojou činnosťou snažia o akúsi nápravu stavu, ktorý bol
vplyvom existencie drog zmenený, prevažne v negatívnom zmysle. Právne dopady ich existencie sú zreteľné v legislatívnej a normatívnej rovine, ktoré sú v jednotlivých krajinách rôzne a postih za užívanie drog sa líši od legislatívy v danej krajine prijatej. Ekonomický dôsledok je viditeľný okrem iného aj vo verejnom sektore v štatistickom ukazovateli vynaložené
verejné výdavky na činnosti súvisiace s drogami.
Tento problém je vážny a téma natoľko široká, že je nevyhnutné postihnúť všetky
sféry spoločenského života a navodiť vzájomnú participáciu. Iba participáciou všetkých sfér
národného hospodárstva v rámci danej krajiny a zároveň participáciou a kooperáciou všetkých krajín je možné dosiahnuť výsledok zníženia negatívnych dopadov drog na život
v spoločnosti.
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The Political and Economical Impacts of Usage of Drugs in
Conditions of European Union
Abstract

The paper is oriented to analyses of problematic of drugs and their social-legal-economic impacts in
specification of European Union, with the statistics determination of their extension and their usage in these
impacts. Analyses are oriented from the theoretic generic conceptualization of the drugs, of the usage of drugs
problematic and the drug dependency, over the further determination of this problematic with concrete orientation
to particular types and kinds of drugs, to the analyses of political (i.e. like monitoring, creation of organizations,...),
legal (like legislative documents) and economic (i.e. in the sight of the public costs to this problem) impact joined
with the usage of the drugs.

Key words: drug, drug dependency, types of drugs, public costs, the usage of drugs
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___________________________________________________________________________
Abstract

Visual perception can be defined as the ability to read all kinds of visual information despite it is a natural
phenomenon or a cultural artifact. It is believed that human visual perception is based on some physiological
factors but it is also to some degree shaped by culture. In a perspective of today’s visual culture it means that
although, there is an essential relationship between visual representations and the outside world, the way people
perceive images also depends on their visual experience. Since today’s world is dominated by images, young
generations have undergone a visual training on an unprecedented scale, which must have influenced their visual
perception.
_________________________________________________________________________________________________________________
Keywords: art, visual perception, interpretation, art

1. Visual perception
It is generally acknowledged that our experience of the world is to some extend
mediated. The world is not simply and objective but constructed in the process of
perception. Therefore, being brought up in a visually oriented society, we rely mostly on
vision. Sight tends to be our most important sense. The primacy of the sight in the Western
culture has its origins in antiquity. The tradition identifying vision with reason dates back to
classical Greek philosophy. The supremacy of sight emphasizes our descriptive vocabulary
dominated by visual metaphors.
Probably all European languages include proverbs and sayings which refer more or
less literally to the sight and which identify the activity of seeing with comprehending the
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complexity of a particular situation. In English, it can be said for example “Look before you
leap” which means to think over all possible consequences of own actions or that “Beauty is
in the eye of the beholder” – everyone has a different taste. It is also likely to stress too great
trust not to say blind trust in the sight as for example “All that glitters is not gold”, “Don't
judge a book by its cover” just to mention a few. English verb ‘to see’ has several meanings
and a part of them is connected with reason for example ‘to understand’ in expressions such
as ‘see the point’, ‘see reason’, ‘I see what you mean’ etc. or ‘to have opinion’ –‘ to see things
as they are’, ‘the way he sees it etc. Where as, the lack of vision is associated with negative
feelings. Therefore, being blind means not be able to see literally and figuratively as in the
example taken from Oxford Dictionary “She is blind to her husband’s faults” (2000, p. 126).
Blind can also be faith, obedience, panic, chance and force of nature (op. cit., p.126) all of
those expressions denote something that cannot be rationally controlled.
Although European culture was shaped to a large extend by own visuality, the first
modern scientists who carefully examined the process of visual perception were Gestalt
psychologist - Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) and Kurt Koffka
(1886-1941). Gestalt psychology concerned the perception of ambiguous images imposing
specific interpretative problems. The research proved that there are some features, which
are universal in the human visual perception. Originally, Gestalt psychologists noticed that
seeing a visual image people tend to separate a dominant shape. Dwelling on this discovery
they recognized other fundamental principles governing visual perception:
Proximity – figures or shapes which are close together seem to be connected,
Similarity - figures or shapes which look alike are associated,
Good continuation - contours based on smooth continuity are preferred to abrupt changes
of direction,
Closure – figures are likely to be interpreted as ‘close’ rather than ‘open’,
Smallness - smaller elements are considered as figures situated against a background,
Surroundedness

- elements which seem to be surrounded by others are recognized as

figures,
Symmetry - symmetrical elements tend to be seen as figures against asymmetrical
backgrounds,
Pragnänz – seeing the ambiguous picture people choose the simplest and most stable
interpretations (e.g. Swanston, Wade 2001, p. 74 -79).

2. Cultural influence on visual perception
The study of visual perception indicates that the process of human visual perception
is generally universal, however, some features are to some degree culturally-specific and
depend on particular cultural environment. Contemporary experiments conducted by
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psychologists and anthropologists proved that people brought up in different cultures
developed divergent perceptual skills, which strongly influenced their perception of the
outside world. A few examples of this phenomenon provides Daniel Chandler in his work on
visual perception (Chandler Internet source no 1). Chandler describes the research carried
out by the anthropologist Colin Turnbull. Turnbull spent a few years in the former Congo in
the 1950s and notified that when the members of a tribe used to living in the dense forest,
went to the plains and sew grazing buffalo several miles away perceived them as insects.
The anthropologist realized that people without previous experience with seeing distant
objects saw them as small, because in forest where vision was very limited there was no
need to associate the size with the distance.
The concept that human perception is conditioned by cultural and psychological
factors, resulted in developing a whole range of psychological tests assessing people’s
psyche. One of the most acknowledged - the Thematic Apperception Test (TAT) was
developed in the 1930-ties by Christina D. Morgan and Henry A. Murray. The TAT was
designed to evaluate person’s psychological behavior. The TAT consists of 31 ambiguous
pictures, which depict various social and interpersonal situations. The tested person is
supposed to tell a story about each picture. The TAT is still widely used (although the
original cards introduced by Morgan and Murray in their experiments were replaced with
the new ones, more adequate for a modern world) to explore dreams and fantasies or the
factors motivating people’s choice of friends or occupations. It helps people understand their
personality and undertake some important life decisions. Regardless of the psychological
significance of the TAT, the results of such a test have also great importance for exploring
visual perception.
Searching the Internet for some examples of the cultural influences on visual
perception I found a very interesting description of a contemporary test carried out on the
basis of an original TAT card (Internet source no 2). Sarah Hak showed a Morgan’s picture
to 25 people with various backgrounds. Psychologists described the pictures as “a young
man lying prostrate on a bed and a young women standing outside the door with her head
buried in her hand” (S. Hak, 2002). The picture initially had a caption saying “Why did I
marry him?, she said dazed Why?”, but S. Hak omitted it, as giving too much information.
The results demonstrated that factors such as age, sex, religion, ethnicity, occupation and
marital

status

slightly

influenced

the

individual

perception.

Nevertheless,

general

assumptions related to this picture were similar. Without a knowledge of the original
caption, most people indicated that the women was upset or in the despair. The reasons for
describing this women as upset differed significantly, and seemed to be age and sex related.
However, one of the most important factor impacting the interpretation of this picture
turned out to be personal experience. Hak noticed (although she treated

this issue

marginally) that people who had ever been on the boat, interpreted this scene as being set
on the boat or a ship, despite the lack of any noticeable clues suggesting this idea. Some
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viewers even attempted to recognize the type of the ship characterizing it as a “luxury ocean
liner”.
What I personally find the most interesting is the fact that a picture used by Morgan
and Murray was originally, an illustration of the American novel “Capitan Archer’s
daughter”, altered to fulfill the requirements of the TAT. The original version of this picture
depicted two figures in a ship’s cabin. However, all elements relating to the nautical
provenience of the picture had been removed during the adaptation.
I believe that descriptions placing this scene in the maritime environment, despite
the absence of the specific elements, clearly indicate that the personal experience
determinates the perception and interpretation of the pictures. Therefore, the knowledge of a
real-life situation seems to have immense importance for perception, shaping visual
communication, at least at its basic level.

3. Representation and resemblance
The inquiry into the nature of visual perception cannot exclude the question of rules
that organize creation and comprehension of visual images and forms. At the heart of this
dispute lies the relationship between pictures and reality. One of the most fundamental
problems related to this issue is whether the pictorial representation is based on natural
resemblance or cultural convention. From Renaissance nearly all theorists assumed that an
ideal representation was the imitation of the outside world - mimesis. Mimesis has been one
of the most significant factors employed in creation and evaluation of the works of art (D.
Hrehová, 2008, p. 159-164) for many centuries, which has a great impact on contemporary
perception of art and images. I am strongly convinced that the persuasive power of an image
used in advertising or television programs results largely from the deeply-held belief in
mimesis shared by the majority of people.
Although the mimetic tradition is still rooted in our attitude toward fine arts and
other visual representations, nineteenth century artistic revolution made people realize that
imitating the nature had always been subjected to specific visual conventions. We may
assume then that visual perception is formed partially by culture. According to the stance a
picture fails to depict reality, instead it represents a set of cultural conventions. The main
premise of this theory known as conventionalism results from the fact that pictures cannot
reproduce a whole range of visual factors, for example, all levels of brightness or darkness.
What is more, colors depicted on a picture are often different from those seen in reality.
Two-dimensional surface of a painting can illustrate neither real depth nor third dimension.
Most pictures can be viewed from only one point of view, which does not occur in actual
environment. Eventually, various pictorial representations omit many important details.
Therefore, people are able to read and understand a picture only because they are

137

acquainted with the conventions constituting the representation. This knowledge is acquired
often unconsciously through the exposure to a broad range of images.
The idea of the arbitrariness of the pictorial representation was expressed by an
outstanding art historian Erwin Panovsky in the 1920. In the essay “Perspective as Symbolic
Form” (E. Panovski, cited in P. Messaris, 1994, p. 4). E. Panovsky argued that linear
perspective formulated in Renaissance is an arbitrary representational style - a “symbolic
form” which does not depict real spatial relations but certain word view. Initially, this
concept was marginalized since the history of art was perceived as a gradual process
striving for perfection recognized as mimesis. Consequently, the development of linear
perspective used to be identified with the greatest achievement of European painting. (This
view on art prevails also today, almost every literate member of the Western society takes
for granted the fact that linear perspective depicts ideally the depth).
Although, E. Panovsky’s essay caused an uproar among theorists, theoretical
revolution which refuted previous disciplinary matrix dominating the tradition of
interpreting images took place 40 years later. In 1961, Ernst Hans Gombrich published an
extremely prominent book on human perception entitled

“Art and Illusion” (E. Gombrich,

1961, p. 12). The author described the history of pictorial representation from drawings in
the caves at Lascaux to Impressionism as the myth of innocent eye. For E. H. Gombrich the
eye is not innocent, our sight is formed by the culture which acquaints us with particular
systems of representation and provides ‘correct’ interpretation. Understanding of a picture is
not a result of identifying what the picture depicts but a consequence of recognizing its
system of representation. Gombrich’s theory (developed also in his subsequent book – The
Image and the Eye,1982) assumes that the resemblance of an image to reality is governed by
cultural

conventions

and therefore

pictorial

interpretation

requires some

previous

knowledge. E. H. Gombrich emphasizes the fact that every culture has different standards of
realistic representations. The link between a picture and reality is arbitrary, people brought
up in the diverse societies interpret the same picture differently because they are adopted to
certain systems of representation. Therefore, a Medieval book illustrations which appear to
be artificial for the contemporary members of the Western culture used to be realistic for the
Medieval viewers.
The most intense critique of the resemblance theory of depiction presented Nelson
Goodman in his book: “Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols” (N.
Goodman, 1976). N. Goodman premised his theory on the assumption that resemblance is
exclusively a cultural convention based on current pictorial practices. According to this
stance, pictures are symbols in systems of representation in the same way as words and
sentences are symbols in languages, which signifies that pictures are as arbitrary as
language. Since it is impossible to identify the fundamental rules governing the
correspondence between pictures and their referents N. Goodman argues that in a picture
“almost anything may stand for almost anything” (N. Goodman, cited in Lopes 1996, p. 57).
Every representation can be perceived as realistic, for example, if the culture considers it to
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be so. Similarly as sentences have meaning in language, pictures refer to something only
within the specific symbol system. Consequently, a picture denotes its referent but also the
entire symbolic system of representation.
Conventionalism has become a generally accepted theory, however, it does not seem
to elucidate all relationships operating between an image and the outside world. Even if we
reject the most extreme version of conventionalism (anything can stand for anything) and
take for granted that a visual image is to some degree formed by cultural conventions, we
must admit that the pictures somehow resemble their referents. Otherwise, we would not be
able to recognize any visual images except those produced within our culture, which is
nonsense. In addition, there are not any scientifically proved examples of people being not
able to recognize a depicted object only because they were not acquainted with certain
pictorial style. Descriptions of experiments conducted by initially missionaries or travelers
and then anthropologists, provided evidence that people who had never had any experience
with pictorial representation did encounter difficulty in figuring out the subjects of a picture.
But, does it signify that the whole system of pictorial representations depends only on
culture? The knowledge of pictorial conventions certainly enriches human perception but it
is not indispensable to infer what the picture represent. Some visual conventions simply
seem to be transparent to the majority of viewers.
Moreover, it is impossible not to notice that the relation between image and reality
undergoes a metamorphosis. The spread of visual media resulted in not only in establishing
a new mode of communication but also in constituting a new form of pictorial references.
Visual images today, tend to represent other representations instead of the outside world.
Images that we encounter most frequently, namely those used in the advertisements often
emulate other images, for example, acknowledged film takes or old paintings. As Eduardo
Neiva states: “Images act as surrogates of reality, without being reality itself; instead they
are signs (E. Neiva, 1999, p. 83).

4. Visual perception in practice

4.1. A real-life analogy
The starting point for my further findings represents a theory developed by Paul
Messaris, the author of the most prominent book on visual literacy “Visual Literacy: Image,
Mind and Reality” (P. Messaris, 1994). The theoretical framework established by P. Messaris
puts a new perspective on visual communication and what is more, offers the effective
analytical tools for conducting visual researches. I find “Visual Literacy” important because
its author takes a stand on the issue whether visual conventions prevent the inexperienced
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viewer (a person that does not have a previous experience with certain types of pictorial
representations) from understanding a picture, photograph or film.
Scrutinizing visual conventions governing still images such as drawings, paintings
and photographs P. Messaris enumerates three categories of obstacles, which hypothetically
should pose difficulties during pictorial identification:
1. pictures which do not represent colors and illumination, for example, black and white
outlines and photographs,
2. pictures trying depict the third dimension on the two-dimensional surface,
3. pictures ignoring many details, for example, sketches.
All of above-mentioned pictures demonstrate the discrepancy between a picture and
reality, however, according to P. Messaris “There is considerable continuity between picture
perception and everyday, real-vision” (P. Messaris, 1994, p.13), which assists in the
recognition of unclear depicted objects. Since in real life we are able to identify someone or
something despite the lack of many visible details, this knowledge seems to encompass also
pictorial perception
“Our ability to interpret such incomplete images as sketches and stick figures may
be an extension of an everyday, real-life perceptual skill rather than something we
have to learn with specific reference to pictorial conventions… Furthermore, many
pictorial conventions that might at first blush seem quite ‘unrealistic’ appear in fact
to be interpretable on the basis of any viewer’s real-world visual skills” (P. Messaris,
1994, p. 13).
Film and television by virtue of being an amalgam of pictures, language and sound imposes
different perceptual problems. Conventions employed during the production of film or
television program may appear to be totally artificial, therefore, incomprehensible for
inexperienced viewer. P. Messaris refers to three general categories:
1. meaning formation through successive presentation of partial views,
2.

interpretation

of

characters

unverbalized

thoughts

and

feelings

by

the

juxtaposition of facial expressions,
3. narrative techniques intended to evoke emotions through variation in camera
positioning vis-à-vis the scene’s action.
The first category is supposed to assist in forming a coherent image of the world,
created by the subsequent takes. Contrary to expectation, the experiments cited by P.
Messaris had proved that even inexperienced viewers – the inhabitants of an isolated village
in Kenya did not encounter difficulty in perceiving a video narrative as a coherent whole. P.
Messaris believes that this phenomenon indicates that the ability to make sense of a film
must be based on a “preexisting, real-world cognitive skill” which enable people to produce
one impression of their immediate environment, constituted by throwing multiple looks. The
second category of conventions- image juxtaposition is also based on real-life skill, namely
the ability to recognize facial expressions in specific contexts. This competence is acquired
through the process of socialization. The peaceful coexistence of all members of society
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depends to a large extend on this ability. The last type of convention presents similar
parallel to day-to-day situations. The use of camera angle supposed to illustrate human
weakness or power, emulates the feeling we have viewing other people. If somebody is big we
have to look up at him or her, correspondingly, watching somebody small we have to look
down at him or her.
All of those real-life conceptual clues assist us with recognizing visual messages. However,
the precise interpretation of such messages requires also contextual knowledge (knowledge
based on the acquaintance with natural and social phenomena) which reduces potential
ambiguity. Concluding the considerations on visual literacy P. Messaris states:
“I believe that the distinctive feature of pictorial signification is that it is built on our
everyday, real-world skills of physical and social perception. This property makes
images a unique mode of communication, clearly distinct from language and the
various other modes” (P. Messaris, 1994, p. 40).

4.2. Exploring the nature of today’s visual perception

Exploring the nature of today’s visual perception, I would like to consider one basic
question namely, whether contemporary viewers surrounded by numerous images
demonstrate perceptual skills enabling them to comprehend visuals messages created
according to conventions they do not know. Another fundamental area related to the first
one is the issue of relationship between visual representation and its referent and our ability
to recognize particular objects depicted through the medium of paint.
On the basis of theory of perception I assume a priori that scenes depicting
acknowledged situations regardless of their conventional provenience would not pose
interpretative obstacles. Viewers can, however, face difficulty in identifying highly abstract
scenes related to specific cultural practices such as religious ceremonies, funeral
processions, initiation rituals etc.

4.2.1. Procedure
In order to explore the above question I asked 60 people to view four pictures and
describe them. The age of the viewers ranged from 10 to 60 years old. The biggest group - 25
people represented teenagers. It was my intention to examine additionally whether television
and computer graphics would significantly affect visual ability of the so-called Generation Z.
The participants came from different social backgrounds, however, all of them were the
inhabitants of a big city, which could influence the interpretation.
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In order to avoid familiarity with specific pictorial conventions I have decided to
choose

representations

produced

by

ancient

culture.

Ancient

Egyptian

painting,

significantly divergent from Western art seemed to fulfill this criterion. According to
conventionalist approach Ancient Egyptian pictorial style - frontalism, imposes a few
fundamental obstacles preventing contemporary viewer from recognizing particular objects.
A typical human depiction represents a figure whose chest is seen from the front view,
whereas the head, trunk and limbs are seen from the side view. The legs are turned with
one foot placed in front of the other. Similar twisting concern the eye depicted in a front view
despite the fact that the head is shown in profile. Consequently, the figure looks as if being
viewed from two incompatible points of view. Moreover, Egyptian painting lacks linear
perspective or any other aesthetic form suggesting the depth. The size of figures depends on
their social status rather than compositional factors.

4.2.2. Pictures
The participants of my test were shown four pictures. The pictures I chose were
originally illustrations of a book on ancient Egyptian painting (A. Mekhitarian, 1992). Every
picture was given a caption explaining depicted scene. Since the purpose of my research
was to recognize particular occupations or situations, citing descriptions I omit the
information related to art history such as artistic provenience, composition, technique etc.
Picture number one – “Threshing” (p. 77) (Thebes, Menn’s tomb, about 1422-1421
B. C. ) was described as: “a foreman negligently leaning against a long stick seems to scold
his workers, which irritates the peasants.”
Pictures number two - “Mourners” (p.115) (Thebes, Ramose’s tomb, about 14111375 B. C.) – the author of “Egyptian painting” concentrated his attention to the fact that
although mourners adopt rigid stance suggesting the profound distress , the faces do not
express sorrow except for a few tears.
Picture number three - “Funeral Procession” (p.114) (Thebes, Ramose’s tomb about
1411-1375) –the brief description denoted a number of things carried by porters necessary
for posthumous life, for example, catafalque, chest, sandals, pottery, chair, stick, bed.
Pictures number four -“Plowing Jar’s Fields” (p.149) (Thebes, Senneg’s tomb, about
1200 B. C.) – according to A. Mekhitarian this painting depicts Senneg who is plowing the
field. It is worth mentioning that Jar’s Fields represent ancient Egyptian Paradise. In order
to go to Paradise after death Egyptian noblemen had to prove their diligence by participation
in everyday occupations such as plowing, threshing, hunting etc.
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4.2.3. Findings
Pictures number one and four depict scenes which are, in my opinion, still deeplyrooted in our culture, though take place relatively seldom as today’s agriculture is
dominated by mass production. Pictures number two and three illustrate ancient rituals
unusual to contemporary culture. Therefore, I assumed that majority of viewers would
recognize the first and the last pictures, however, they would have difficulty in interpreting
middle representations.
The results proved my general assumptions, however, ambiguous pictures turned
out to be less problematic than I had expected.
All viewers (except for one 10 years old girl ) indicated that scenes had taken place in
ancient Egypt. Consequently, depicted figures were described as ancient Egyptians, ancient
slaves or peasants.
All of answers claimed that the first picture depicted the grain harvest. In addition,
half of the viewers stated that the person on the left is a supervisor of two people on the
right because the first figure was bigger than others. To my great surprise, it turned out
that the size of figures was the most important factor influencing the assessment of social
status of the characters. Although one person pointed out that the size, difference resulted
from conventions governing ancient Egyptian pictorial style, most observers did not provide
any explanation why a bigger person was considered as more important. This finding is
especially interesting because according to majority of theorists people brought up in
Western society, who are accustomed to linear perspective should associate the size of
figures with their position not social status. The only explanation that comes into my mind
is the massive impact of television, computer graphics and other visual media which
emphasize power through close-ups magnifying figures size.
Second picture was described by majority of viewers as a group of praying woman.
However, several observers entitled this scene as “lament”. Most answers specified why
these women were praying, suggesting that they begged their “Egyptian god” or “Ra” for
grace. Although I considered the recognition of this scene extremely difficult (contemporary
cultural practices differ significantly from ancient Egyptian rituals) interpretation of this
picture created insignificant problems.
Picture number three also turned out to be relatively easy to recognize despite my
expectations. Half of observers stated that it was a depiction of “Egyptian Funeral
Procession”

Other answers claimed that Egyptians were making a sacrificial offering in

honor of their god or pharaoh.
Last picture was unanimously recognized as plowing. Additional information related
to this picture concerned an ox. A large group of viewers noticed that Egyptian treated an ox
badly. Teenagers tended to underline that a person abused this poor animal.
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The results of this test indicate that interpretation of images does not mainly depend on a
knowledge of particular visual conventions. Images produced by one culture can be easily
interpreted by members of another culture. Despite cultural differences the relationship
between pictures and their referents provides the basis for understanding depicted scenes.
Furthermore, people are able to interpret divergent pictures relating them to their everyday
experience. The knowledge of specific conventions or cultural divergences undoubtedly
enriches perception, providing additional context, however, it does not make pictorial
identification indispensable. The results of my research support Messaris’ central thesis
concerning the nature of visual literacy who stated that:
“There are good reasons to believe that in substantial degree of cross-cultural
similarity in basic visual syntax. However, there may be exceptions to this principle,
both in the form of cultures with unique features (e.g., people leaving in dense
jungles,

with

no opportunity

for

truly

long-distance perception)

and more

significantly in the form of those aspects of visual syntax having to do with social
rather than physical perception” (P. Messaris, 1994, p. 172).

4.2.4. Visual perception and Generation Z
As far as the perception of generation Z is concerned most descriptions provided by
teenagers did not differ considerably from those offered by the adults. Teenagers, however,
concentrated their attention on the primitive agricultural methods or tools and what is even
more important, on the inequitable social system allowing to abuse “Egyptian slaves” in the
first picture and “poor animal” in the forth illustration. In my opinion, those remarks have
their roots in the deeply-rooted stereotype of an ancient Egypt perceived as a state of slaves
governed by a callous pharaoh. It exemplifies the application of the additional cultural
knowledge in the interpretation of the ambiguous pictures. Generation Z did, however,
adopt a new mode of visual communication (D. Hrehová, T. Bilančíková, 2007, s. 195-200).
To my great surprise, five young people considered four unrelated pictures as one story.
Although, the description of particular pictures remained almost unchanged, their
interpretation acquired wider dimension, providing a story structure.

According to this

story, the first picture depicts harvesting ancient Egyptians, second – Egyptian women
praying for good crops, women prayer supports the harvesters. The third picture shows
ancient Egyptians moving to another place since the prayers were not answered and the
crop failure resulted in widespread famine. Forth picture depicts plowing a new fertile land
where Egyptians can begin a new happy life. Although, nobody has provided theory
explaining this phenomenon, the evidence suggests that visual media have already
introduced a new mode of visual communication. Teenagers being accustomed much more
than the adults to the visual media have

acquired new visual ability. Therefore, rapid
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changes of takes employed in video clips, seem to enhance the ability to connect loosely
related images into the reasonable whole. I believe that the ability to read images assists
teenagers with the understanding of the world. They do not have to trust only in words, they
can also benefit from images.

References:
1. GOMBRICH, E. H. (1961):

Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial

Representation. London : Phaidon.
2. GOMBRICH, E. H. (1982): The Image and the Eye: Further Studies in the Psychology
of Pictorial Representation. London : Phaidon.
3. HREHOVÁ, D. (2008): Slovesné umenie ako stimul výtvarnej tvorivosti.

Kultura -

aktywnosc artystyczna dziecka. Krakow : Akademia Pedagogiczna.
4. HREHOVÁ,

D.,

vysokoškolákov

BILANČÍKOVÁ,
technického

T.

(2007):

zamerania.

In:

Literárny
Zborník

text

v

optike

pohľadu

medzinárodnej

vedeckej

konferencie Jazyk a literatúra v škole : Zážitok a poznanie. Prešov : PU.
5. LOPES, D. (1996): Understanding pictures. Oxford : Clarendon Press.
6. MESSARIS, P. (1994): Visual Literacy: Image Mind and Reality. Boulder, CO :
Westview Press.
7. MEKHITARIAN, A. (1992): Malarstwo Egipskie (Egyptian Painting). Warszawa :
Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.
8. NEIVA, E. (1999): Redefining the Image: Mimesis, Convention, and Semiotics.

In:

Communication Theory, Vol. IX, No 1, p. 75-91.
9. NOTH, W. (1996): Can Pictures Lie. In: The Semiotic Review of Books, Vol. VI, No. 2,
p. 12-22.
10. SWASTON, M. T., WADE N. J. (2001): Visual Perception: An Introduction. Psychology.
London : Psychology Press.
11. WEHMEIER, S.

(2000) (edit.): Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current

English. Oxford : Oxford University Press.

Internet sources – last access 29. 06.2009
Internet source no 1
CHANDLER, D. (1998): Visual Perception. [WWW document] URL
http://www.aber.ac.uk/media/modules/TF1270
Internet source no 2
HAK, S. (2002): Interpreting Ambiguous Pictures. [WWW document] URL
http://www.aber.ac.uk/media/apictures.html

145

146

Sociálne a politické analýzy
2009, 3, 1, s.147-269
http://sapa.fvs.upjs.sk
ISSN 1337 5555

Postoje študentov stredných škôl
k nezosobášeným spolužitiam

Gabriela Tydlitátová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Katedra sociológie

__________________________________________________________________________________________
Abstrakt:

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou nezosobášených spolužití ako alternatívnej formy
partnerstva a ich hodnotením z pohľadu mladej generácie. V prvej časti ponúka ucelený prehľad teoretických
prístupov a empirických výskumov dotýkajúcich sa témy nezosobášených spolužití. Celkový obraz o tejto
problematike je dotvorený prehľadom legislatívnych noriem upravujúcich spolužitie bez sobáša. V druhej časti sa
práca venuje stanoveniu hypotéz a metodologickým otázkam prípravy empirického výskumu postojov študentov
stredných škôl k nezosobášeným spolužitiam. V záverečnej časti je ponúknutá jeho štatistická analýza
a prezentácia výsledkov. Súčasťou práce je taktiež podrobná regionálna analýza modernity a tradicionality
rodinného správania na Slovensku, na základe ktorej boli vyberané okresy vhodné pre uskutočnenie výskumu
postojov.
_________________________________________________________________________________________________________________
Kľúčové slová: nezosobášené spolužitie, rodinné správanie, tradicionalita a modernita, regionálne diferencie,
výskum postojov, tolerancia a stotožnenie, sociálno-psychologické faktory, ekonomicko-právne
faktory
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Úvod
Nezosobášené spolužitia sa stávajú častou alternatívou pri voľbe formy partnerského
života. Predovšetkým v našich podmienkach však ide skôr o dočasné spolužitie končiace
spravidla uzatvorením manželstva a kohabitácie teda nepredstavujú jeho reálne trvalé
nahradenie. Napriek tomu je možné v teóriách mnohých autorov identifikovať protikladné
explanácie tohto vývoja. Na jednej strane sa objavujú názory, že ide o preukázateľnú
známku krízového stavu rodiny a celkovej dekadencie spoločnosti, na druhej strane sa
stretávame so zdôvodneniami, ktoré aktuálny stav chápu ako súčasť prirodzeného vývoja
a nenazerajú naň s pesimizmom.
V prvej časti diplomovej práce sa pokúsim načrtnúť základné argumenty oboch
názorových skupín a ponúknem prehľad viacerých teoretických koncepcií na túto tému.
Pokračovať budem stručným zhrnutím výsledkov výskumov realizovaných na Slovensku
a v Českej republike, ktoré sa viac alebo menej týkajú problematiky kohabitácií a prinášajú
poznatky o postojových i behaviorálnych tendenciách obyvateľstva. Celkový obraz o situácii
v oblasti tejto alternatívnej formy partnerského spolužitia dokreslím opisom prístupu
z pozície štátu prostredníctvom súhrnu viacerých legislatívnych noriem a usmernení.
Rovnako

ako

sa

líšia

pohľady

teoretikov,

rôznia

sa

aj

postoje

verejnosti

k nezosobášeným spolužitiam. Výrazné diferencie je možné pozorovať aj medzi mladými
ľuďmi, u ktorých patrí táto forma spolužitia medzi značne rozšírené. Z uvedeného dôvodu
bolo mojím cieľom uskutočniť vlastný výskum, ktorý by zmapoval postoje mladej generácie
k nezosobášeným spolužitiam. Doterajšie výskumy boli spravidla širšie koncipované
a problematiky nezosobášených spolužití sa dotýkali buď okrajovo, alebo ako jednej
z viacerých výskumných tém. Verím, že výsledkami vlastného monotematického výskumu
napomôžem k bližšiemu poznaniu postojov mladých ľudí k nezosobášeným spolužitiam
a identifikujem dôležité momenty ich rozhodovania sa pre konkrétnu formu partnerského
života.
Druhá časť mojej diplomovej práce sa teda venuje metodologickým otázkam a
príprave výskumu postojov, pri ktorom som si za výskumnú vzorku stanovila študentov
posledných ročníkov stredných škôl. Výskum realizujem dotazníkovou metódou na
vybraných stredných školách prostredníctvom zisťovania miery súhlasu s predkladanými
tvrdeniami na päťstupňovej škále. Špecifickým motívom, ktorý je podrobne rozobraný
v metodologickej časti a neskôr sa vinie aj celou analýzou výsledkov výskumu, je téma
regionálnych odlišností v rodinnom správaní. Tie sa na základe môjho predpokladu majú
premietať aj do sféry postojov k nezosobášeným spolužitiam. Výskumom sa teda snažím tiež
overiť, či sa potvrdia rozdiely v postojoch respondentov žijúcich v okresoch, ktoré sú vybrané
pre výskum postojov na základe miery modernity, resp. tradicionality rodinného správania.
V tretej časti sa venujem analýze zozbieraných dát, odpovedám na položené
výskumné otázky a prezentujem výsledky výskumu. Pri analýze porovnávam postoje zistené
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v dimenzii tolerancie, ktorá symbolizuje všeobecné stanovisko k partnerskému životu
respondentovho okolia a v dimenzii stotožnenia, v ktorej zisťujem postoje k realizácii
kohabitácie vo vlastnom živote respondenta. Porovnanie tiež aplikujem na postoje zistené
pomocou posúdenia tvrdení reprezentujúcich sociálno-psychologické a ekonomicko-právne
aspekty partnerského života. Dáta spracovávam prostredníctvom štatistického softvéru
SPSS s použitím viacerých štatistických metód analýzy dát. Výsledky analýzy sú ilustrované
v tabuľkách umiestnených na príslušných miestach v texte.
Súčasťou práce je aj jedna príloha, ktorá obsahuje tabuľky a mapy Slovenskej
republiky, ktoré graficky znázorňujú rozloženie okresov podľa miery modernity pre
relevantné ukazovatele rodinného správania.

1. Teoreticko-empirické východiská
Nezosobášeným spolužitiam sa v priebehu posledných rokov venuje zvýšená
pozornosť, ktorá sa odzrkadľuje aj v množstve produkovanej, obsahovo veľmi rôznorodej
literatúry. Aby bolo možné kompetentne a kvalitne realizovať výskum postojov na danú
tému, je potrebné získať vhľad do problematiky prostredníctvom dostupnej literatúry
a usporiadať poznatky, ktoré poskytuje. Nasledujúce podkapitoly preto ponúkajú komplexný
prehľad

a zmapovanie

situácie

s nezosobášenými

spolužitiami

na

poli

teoretických

koncepcií, empirických výskumov a legislatívnych noriem.

1.1.

Vymedzenie pojmu „nezosobášené spolužitie“ a sumarizácia jeho
typológií
Pod nezosobášeným spolužitím, často nazývaným aj kohabitácia, konkubinát, či

faktické alebo neformálne manželstvo, sa rozumie „spolužitie dvoch jedincov opačného
pohlavia vo zväzku podobajúcom sa manželstvu bez formálneho uzatvorenia sobáša“ (Kol.
autorov 1998, s. 41), resp. „taká forma spolužitia dvoch dospelých partnerov opačného
pohlavia, ktorí v dlhšom časovom období žijú spolu ako muž a žena, spoločne bývajú
a spoločne hospodária bez toho, aby boli zosobášení. V takomto zväzku môžu žiť i deti
jedného alebo oboch partnerov.“ (Mládek, Širočková 2004, s. 426)
V procese

názorového

vývoja

na

problematiku

nezosobášených

spolužití

sa

v priebehu 20. storočia vystriedalo niekoľko filozofických úvah na túto tému, ktoré boli
spojené aj so špecifickejšími pomenovaniami tejto formy partnerského spolužitia. L. Rabušic
(2001) ponúka ich stručný prehľad. Z USA z obdobia 20. rokov minulého storočia sú známe
návrhy na tzv. manželstvo na skúšku alebo kamarátske manželstvo, ktoré bolo navrhované
ako „legalizovaný bezdetný vzťah, ktorý by bolo možné po vzájomnom súhlase rýchlo
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a jednoducho ukončiť“ (Rabušic 2001, s. 193). Anglický filozof B. Russel pripúšťal túto ideu
dokonca aj bez právnej legalizácie zväzku, pokiaľ partneri nebudú mať deti. (Rabušic 2001,
s. 193) V 60. rokoch 20. storočia americká antropologička M. Meadová navrhovala tzv.
dvojstupňové manželstvo. To opisovala v dvoch fázach – v prvej fáze individualizovaného
manželstva sa predpokladala bezdetnosť a jeho funkciou malo byť potvrdenie vzájomného
súladu partnerov. Malo ísť o právne uznávaný zväzok, ktorý by však bol „oveľa menej
záväzný než skutočné manželstvo“ (Rabušic 2001, s. 193). Z toho malo vyplývať jeho
jednoduchšie uzavretie, ale taktiež bezproblémovejšie zrušenie. Druhý stupeň v úvahách
Meadovej predstavovalo rodičovské manželstvo, ktoré po úspešnom individualizovanom
manželstve malo byť „orientované na založenie rodiny“ (Rabušic 2001, s. 194) a na rozdiel od
predchádzajúceho stupňa by predpokladalo aj ekonomické záväzky partnerov.
V zásade sa odlišujú dve základné formy nezosobášených spolužití. V prvom prípade
ide o tzv. spolužitie na skúšku, ktoré má skôr či neskôr vyústiť do uzatvorenia manželstva.
Predstavuje teda vyšší stupeň „chodenia spolu“, vyššiu úroveň partnerského vzťahu dvoch
ľudí a akýsi predstupeň alebo „novú variantu cesty k manželstvu“ (Možný 1990, s. 163).
Jeho cieľom je dôkladnejšie spoznanie partnera a jeho „otestovanie“ pre neskorší spoločný
manželský život. Druhou formou je nezosobášené spolužitie chápané a realizované ako
alternatívny spôsob spolužitia voči manželstvu. V tomto prípade partneri neuvažujú o vstupe
do manželstva a zotrvávajú v nezosobášenom spolužití, pričom v ňom nachádzajú také
výhody a prednosti, ktoré by im v manželstve chýbali.
L. Rabušic (2001) rozlišuje štyri typy nezosobášených spolužití: porozvodové,
snúbenecké, dočasné a spolužitie namiesto manželstva. Porozvodové sa týka ľudí, ktorí už
minimálne jedno manželstvo majú za sebou a ďaľšie už väčšinou nemienia uzatvárať,
prípadne až po uplynutí určitej doby, ktorá je vyplnená nezosobášeným spolužitím.
Snúbenecké spolužitie je také, kedy kohabitujúci partneri uvažujú v budúcnosti nad
uzatvorením manželstva. Dočasné spolužitie zase predstavuje taký typ nezosobášeného
spolužitia, kedy partneri zatiaľ na manželstvo nepomýšľajú, preto tieto spolužitia môžu
neskôr skončiť rovnako manželstvom, ako aj rozchodom a nadviazaním ďalšej kohabitácie.
Spolužitie namiesto manželstva je spolužitím ľudí, ktorí svadbu z rôznych dôvodov odmietajú
a kohabitáciu chápu ako vhodnú alternatívu manželstva. (Rabušic 2001, s.197)
O rozsiahlejšiu typológiu kohabitácií sa pokúsili J. Mládek a J. Širočková (2004).
Autori identifikovali dva hlavné typy kohabitácií – predmanželské kohabitácie, kedy sa
„s určitou pravdepodobnosťou vzťah sformalizuje uzavretím manželstva“ (Mládek, Širočková
2004, s. 426) a kohabitácie ako dlhodobé účelové spolužitia, „pri ktorých partneri majú
spoločnú domácnosť a nemajú v úmysle svoj vzťah sformalizovať uzavretím manželstva“
(Mládek, Širočková 2004, s. 426). Dva hlavné typy autori ďalej rozdeľujú na jednotlivé
podtypy. V prvom prípade ide o kohabitáciu ako testovacie partnerstvo, ktorej cieľom je
„preveriť vzájomnú vhodnosť pre dlhodobé spolužitie v konkrétnych podmienkach spoločnej
domácnosti“ (Mládek, Širočková 2004, s. 426) a o kohabitáciu ako predstupeň manželstva,
pre ktoré sú charakteristické „silnejšie väzby a presvedčenie o budúcom spoločnom
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manželstve“ (Mládek, Širočková 2004, s. 426). V rámci druhého hlavného typu kohabitácií
autori rozlišujú kohabitáciu ako alternatívu manželstva, kedy je „spolužitie partnerov veľmi
podobné manželskému, môže plniť i funkciu výchovy detí“ (Mládek, Širočková 2004, s. 426),
pričom partneri sa z určitých dôvodov „vedome zriekli sformalizovania svojho zväzku“
(Mládek, Širočková 2004, s. 427) a kohabitáciu ako funkčné partnerstvo, kedy sa „partneri
dohodli na forme spolužitia, pri ktorej sú dôležité praktické výhody spoločnej domácnosti“
(Mládek,

Širočková

2004,

s. 427),

pričom

„prevahu

majú

vekovo

starší

partneri

s minimálnou účasťou na reprodukcii“ (Mládek, Širočková 2004, s. 427).

1.2. Prehľad teoretických prístupov k nezosobášeným spolužitiam
Krátky pohľad do histórie nezosobášených spolužití nám napovie, že v oblasti
partnerských vzťahov nejde v žiadnom prípade o nový jav. Kohabitácie ako jedna z foriem
partnerského spolužitia boli v niektorých západných krajinách zaznamenané už počas
stredoveku. (Rabušic 2001, s. 193) V danom období išlo predvošetkým o legitímny a okolím
tolerovaný pohlavný život partnerov po ich zasnúbení. Inak tomu nebolo ani v neskoršom
období napríklad počas 16. storočia v Anglicku, o ktorom sa zmieňujú J. Horský a M.
Seligová (1997). Autori uvádzajú, že „pokiaľ bol sľub daný pred svedkami, nie je
predmanželský styk porušením mravov“ (Horský, Seligová 1997, s. 76). V dôsledku toho sa
objavovali prípady, kedy sa snúbenci snažili využiť túto skutočnosť na realizáciu spolužitia
ešte pred uzatvorením manželstva. Ich výskyt však bol v tomto období pomerne obmedzený.
Na jednej strane môže byť dôvodom to, že samotní partneri nemali o túto formu spolužitia
nadmerný záujem. Ako je totiž známe, manželstvo bolo v danej historickej dobe skôr než
symbolom lásky predovšetkým monopolom na plodenie detí, ako aj symbolom ekonomickej
istoty a zabezpečenia a túto svoju funkciu začalo strácať až s masívnym nástupom žien na
trh práce. Nezosobášeným spolužitiam však nebola naklonená ani verejná mienka či
prevažujúce kresťanské náboženské normy.
Slovenská

etnografická

literatúra

sa

častejšie

zmieňuje

len

o existencii

predmanželského pohlavného života, s ktorým sú kohabitácie čiastočne spájané. Napríklad
M. Botíková, S. Švecová a K. Jakubíková (1997) v etnografickej publikácii Tradície slovenskej
rodiny spomínajú prax, kedy „vo vzájomných vzťahoch snúbencov etická norma vyžadovala
časté návštevy ženícha v dome nevesty, pričom niekde tolerovali aj pohlavný styk (...).
Nocovanie ženícha u nevesty po zásnubách sa považuje za pozostatok inštitúcie tzv.
skúšobného manželstva.“ (Botíková, Jakubíková, Švecová 1997, s. 176) N. Čechmánková
(2001), ktorá vo svojom článku sumarizuje poznatky o predmanželskom a manželskom
živote v prostredí slovenského vidieka spred vyše storočia, však pripomína, že kým
„v niektorých regiónoch predmanželský sexuálny život tolerovali“ (Čechmánková 2001, s. 14)
a „mládenec mohol u svojej vyvolenej nocovať s vedomím celej rodiny“ (Čechmánková 2001,
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s. 14), v iných oblastiach dnešného Slovenska čelili aktéri, predovšetkým však dievčatá,
kritike a verejnému odsúdeniu. „Najväčšieho odsúdenia sa však dostalo ženám, ktoré
otehotneli pred svadbou.“ (Čechmánková 2001, s. 14) Konkrétnejšie informácie o existencii
nezosobášených spolužití aj na našom území je však možné získať z formálnejších prameňov
z prelomu 19. a 20. storočia. Vtedajšie právo bránilo niektorým jedincom z rôznych dôvodov
uzavrieť manželstvo, preto takíto ľudia „žili v mimomanželských zväzkoch, často trvalých a
(...) obdarených deťmi“ (Klabouch 1962, s. 211). V kohabitáciách však žili napr. aj „vdovy,
aby sobášom nestratili dôchodok po prvom manželovi, bohémi (...), ďalej rozvedení ľudia,
ktorí nesmeli znovu uzavrieť manželstvo, suspendovaní kňazi atď.“ (Klabouch 1962, s. 211)
Keďže početnosť nezosobášených spolužití pozvoľna rástla, odzrkadlila sa táto skutočnosť aj
na právnych normách, do ktorých bola zapracovaná inštitúcia druha a družky. „Ich pomeru,
pokiaľ bol určitým spôsobom kvalifikovaný (napríklad spoločnou domácnosťou trvajúcou
určitú dobu) boli priznané isté právne následky. (...) Napríklad družkám boli už v roku 1917
priznané vyživovacie príspevky za mobilizovaných druhov, oprávnenie v dedičskom práve,
pri starobných dôchodkoch atď.“ (Klabouch 1962, s. 212)
Približne od 60. rokov 20. storočia sme však svedkami rozsiahlejšieho šírenia
a narastania popularity nezosobášených spolužití vo svete a po roku 1989 aj v strednej
Európe, a tak je možné nadobudnúť mylný dojem, že ide o celkom novú formu partnerského
správania. Podľa Ľ. Kráľovej (1995) prekvapenie demografov v priebehu poslednej tretiny
20. storočia „vyplynulo z toho, že od štatisticky marginálneho javu sa oba tieto fenomény
(pozn. G. T. – kohabitácia i mimomanželské pôrody) vzájomného partnerského správania
stali relatívne frekventovanými“ (Kráľová 1995, s. 350). Rozšíreniu dovtedy skrytých
kohabitácií napomohla „liberalizácia sexuálnych noriem, akceptácia predmanželského
sexuálneho styku a rozvoj efektívnej, spoľahlivej antikoncepcie“ (Kol. autorov 1998, s. 42),
ktorá znižuje riziko otehotnenia, v dôsledku ktorého by sa podľa zaužívaných noriem
partneri spravidla zosobášili. Všeobecne sa nárast a zvyšujúca sa intenzita kohabitácií
vysvetľuje v kontexte širších ekonomických, kultúrnych, politických, demografických,
hodnotových a iných zmien, ktoré prebiehajú v modernej spoločnosti a opisuje sa ako súčasť
tzv. druhej demografickej revolúcie.
Prvá demografická revolúcia, ktorej začiatok sa datuje do 18. storočia, zdôrazňuje
skôr

zmeny

v

populačných

procesoch

v rámci

prirodzeného

pohybu

obyvateľstva,

predovšetkým prechodu od vysokej úrovne úmrtnosti a pôrodnosti k nízkym hodnotám
týchto demografických ukazovateľov. Tento prechod sa odohral v súhre vedecko-technického
pokroku a následného skvalitnenia zdravotnej starostlivosti a osvojenia si základných
hygienických návykov. (Lukáčová 2004, s. 15) Znížením úmrtnosti (predovšetkým detská
úmrtnosť bola pre obdobie pred prvou demografickou revolúciou charakteristická a
dospelosti sa dožívala len určitá časť detí) sa prudko zvýšil prirodzený prírastok. V dôsledku
zýšenia nádeje na dožitie začala postupne klesať aj potreba vysokej pôrodnosti (napr.
Sirovátka, 2006; Lukáčová, 2004; Mistríková – Heřmanová – Volná, 1998). Druhá
demografická revolúcia v 60. rokoch 20. storočia sa však viac než úrovne úmrtnosti týka len
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úrovne pôrodnosti a plodnosti. (Lukáčová 2004, s. 16) Okrem nových reprodukčných
vzorcov

zdôrazňuje

predovšetkým

hlboké

hodnotové

zmeny,

ktoré

sa

v spojitosti

s pridruženým technologickým vývojom v oblasti antikoncepčných metód podieľajú na
výrazných premenách demografického a rodinného správania. Jeden z najznámejších
teoretikov druhej demografickej revolúcie D. J. van de Kaa na následnosti jednotlivých
krokov ukazuje, ako „nová životná orientácia mladých ľudí spolu so stále efektívnejšou
antikoncepciou umožnila ženám a mužom úplne novým spôsobom narábať so svojím
intímnym životom, manželstvom a rodičovstvom“ (Rabušic 2001, s. 186). Zmeny, ktoré
priniesla druhá demografická revolúcia, sa týkajú napr. „odkladania vstupu do manželstva
a s tým súvisiacim

poklesom

mier sobášnosti; rastu priemerného sobášneho veku

a priemerného veku pri prvom sobáši; nárastu počtu kohabitácií; zvyšovania početnosti
a podielu nevydatých a neženatých v štruktúre obyvateľstva podľa rodinného stavu;
znižovania podielu slobodných uzatvárajúcich manželstvo a rastu podielu rozvedených
vstupujúcich do manželstva; zvyšovania rozvodovosti; zavádzania účinnej hormonálnej
antikoncepcie a s ňou súvisiacou sexuálnou voľnosťou; poklesu manželskej plodnosti; rastu
mimomanželskej plodnosti; rastu priemerného veku matky pri narodení prvého dieťaťa;
zvýšenia vzdelanostnej úrovne a zamestnanosti žien, čím sa dosiahla ich vyššia ekonomická
a spoločenská nezávislosť; poklesu veľkosti domácnosti a rastu počtu domácností s jedným
členom; rastúceho trendu početnosti neúplných rodín“ (Mládek, Širočková 2004, s. 424-425)
a pod. Trojica slovenských autorov P. Guráň, J. Filadelfiová a A. Ritomský (1997)
rozpoznávajú vo vývoji rodinných vzťahov a štruktúr štyri základné procesy: demokratizáciu
rodinných vzťahov, ich individualizáciu, dynamizáciu rodiny a pluralizáciu rodinných
štruktúr a foriem. (Guráň, Filadelfiová, Ritomský 1997, s. 5-6) Z. Bútorová a J. Filadelfiová.
(2008) pripisujú zmeny niektorých aspektov partnerského a reprodukčného správania na
Slovensku po roku 1989 viacerým súvislostiam: „oslabenie silného sociálneho štátu,
prehĺbenie sociálnych nerovností, sťaženie materiálnych podmienok na zakladanie rodiny,
ale aj rozšírenie vejára možných životných dráh či kariérnych príležitostí pre mladých ľudí,
nové požiadavky sveta práce, diverzifikácia životných štýlov, oslabenie sociálnej kontroly
najmä

v mestskom

prostredí,

rôznorodosť

propagovaných

hodnotových

systémov,

detabuizácia a „zverejnenie“ viacerých tém predtým rýdzo intímneho charakteru, väčšia
sloboda prejavu, otváranie sa spoločnosti smerom navonok, pribúdanie skúseností
z kontaktu s cudzími kultúrami“ (Bútorová, Filadelfiová 2008, s. 45-46) a pod. Viaceré
z týchto faktorov vytvorili vhodné prostredie na šírenie alternatívnych foriem partnerského
a intímneho života, vrátane nezosobášených spolužití.
Existuje viacero teórií, ktoré sa snažia objasniť, zhrnúť a kategorizovať príčiny týchto
zmien. Jednou z dvoch takýchto základných koncepcií je skupina tzv. teórií racionálnej
voľby, ktoré „sú založené na predpoklade, že ľudské konanie je účelovo-racionálne“
(Hamplová 2003b, s. 844) a ktoré súčasný trend v partnerskom správaní vysvetľujú najmä
cez zmeny na trhu práce. Ich predstaviteľ G. S. Becker predpokladá, že vstup žien na
pracovný trh, ako aj zvýšenie ich vzdelania znižuje pravdepodobnosť ich vstupu do
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manželstva, čím sa u nich logicky zvyšuje možnosť kohabitácie. „Pokles sobášnosti je
priamym dôsledkom toho, že manželstvo je menej výhodné“ (Hamplová 2003a, s. 13),
pretože nástupom žien do zamestnania sa „narušila pre obe strany výhodná deľba práce“
(Hamplová 2003a, s. 13), ktorú dovtedy manželstvo ponúkalo. Kritička tohto názoru, avšak
predstaviteľka rovnakého teoretického smeru, V. Oppenheimerová tvrdí, že aj vzdelané
a pracujúce ženy vstupujú do manželstva v rovnakej miere ako predtým, v súvislosti so
vstupom na pracovný trh sa však u nich stáva dôležitý ich úspech na trhu práce. Kým sa
ich zárobkový potenciál prejaví a budú môcť vstúpiť do manželstva, uprednostňujú v otázke
partnerského vzťahu nezosobášené spolužitie, „pretože so sebou nenesie dlhodobé záväzky,
ale zároveň umožňuje, aby sa mladí ľudia nemuseli vzdávať spoločného života“ (Hamplová
2003a, s. 14). Nezosobášené spolužitie teda predstavuje optimálnu kombináciu „výhod
manželstva i slobodného stavu“ (Hamplová 2003a, s. 14). M. Mills a H.-P. Blossfeld
vysvetľujú zmeny v rodinnom správaní novými požiadavkami na charakteristiky pracovnej
sily. Tá má byť „flexibilnejšia a dynamickejšia, pričom musí súčasne čeliť menej
predvídateľnej budúcnosti, životné dráhy ľudí sú oveľa rôznorodejšie a prechody medzi
jednotlivými fázami životného cyklu čoraz neostrejšie a zahmlenejšie“ (Hamplová 2003b,
s. 846-847). Preto sa mladí ľudia snažia „odkladať dlhodobé záväzky a ich racionálnou
odpoveďou na daný stav je posun od manželstva smerom ku kohabitáciám“ (Hamplová
2003b, s. 847). Autori sa taktiež domnievajú, že „ľudia s vyšším vzdelaním majú lepšie
predpoklady čeliť týmto výzvam a rastúcej neistote. Dlhšie sa venujú štúdiu, čo vedie
k odkladaniu sobáša. Po ukončení štúdia sú však lepšie vybavení vybudovať si stabilnú
kariéru, ktorá je opäť predpokladom pre rýchlejšie uzatvorenie manželstva.“ (Hamplová
2003b, s. 847)
Druhú skupinu teórií predstavujú normatívne teórie, ktoré „zmeny rodinného života
prisudzujú

posunu

v hodnotách

a preferenciách,

predovšetkým

sekularizácii,

individualizmu, dôrazu na slobodu a nezávislosť a novej ideológii týkajúcej sa postavenia
mužov a žien v spoločnosti“ (Hamplová 2003a, s. 16). R. Inglehart vysvetľuje tento trend
presunom od materialistických hodnôt k postmaterialistickým, pričom „rodinu a rodinné
hodnoty možno priradiť k materialistickej orientácii (...) a nezosobášené spolužitie alebo
život bez stáleho partnera k postmaterialistickému spôsobu života“ (Hamplová 2003a, s. 17).
Pôvod tohto posunu tkvie podľa Ingleharta v tom, že ťažké životné podmienky, v ktorých
tradičná rodina predstavovala pre ľudí oporu, boli vystriedané bezpečnejším a jednoduchším
životom, v ktorom sa mladí ľudia už môžu viac zamerať na sebarealizáciu a budovanie
vlastnej nezávislosti. V týchto podmienkach je preto život v kohabitácii výhodnejší.
K normatívnym

teóriám

patrí

aj

už

vyššie

spomínaná

vplyvná

koncepcia

druhej

demografickej revolúcie, ktorej predstaviteľ D. J. van de Kaa pripisuje rozšírenie
nezosobášeného spolužitia zmenám v sociálnej štruktúre, kultúre a technológiách. Z nich
však najdôležitejšiu úlohu zohrávajú nové kultúrne hodnoty sekularizmu a individualizmu.
Vďaka nim sú „moderní ľudia presvedčení, že majú právo hľadať sebanaplnenie a že majú
povinnosť maximálne využívať svoje nadanie bez ohľadu na širšiu sociálnu skupinu, ktorej
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sú členmi“ (Hamplová 2003a, s. 17). Preto sa rozhodujú pre taký spôsob života, ktorý im
umožňuje

nezávislé

rozhodovanie

a život

bez

obmedzujúcich

záväzkov.

Týmto

charakteristikám najviac zodpovedá práve nezosobášené spolužitie. Normatívnou je aj teória
transformácie intimity od A. Giddensa, podľa ktorého v postmodernej spoločnosti „predstavu
romantickej lásky nahradil tzv. voľne plynúci či čistý vzťah, v ktorom proti sebe stoja dvaja
ľudia ako dve nezávislé individuality“ (Hamplová 2003a, s. 18). Predstava trvalého vzťahu je
podľa neho nahradená vedomím, že láska netrvá večne. „Existencia milostného vzťahu je
dnes paradoxne možná len v tom prípade, kedy sú obaja partneri schopní dovidieť na jeho
koniec“ (Katrňák 2000, s. 314). V takom prípade je teda život v kohabitácii celkom logický.
K normatívnym teóriám možno priradiť aj názor českého autora L. Rabušica, ktorý
predpokladá, že zmeny hodnotových orientácií v oblasti partnerských vzťahov na našom
území sú dôsledkami širších spoločenských zmien v súvislosti s pádom komunistického
režimu, ktorý spôsobil akceleráciu druhej demografickej tranzície v bývalom východnom
bloku. „Namiesto familistických hodnôt typických pre socialistické obdobie“ (Hamplová
2003a, s. 18) začal byť pre mladú generáciu príťažlivý „individualizmus a možnosť
sebarealizácie“ (Hamplová 2003a, s. 18), pre ktoré je kohabitácia vhodnejšia než manželský
zväzok.
K názoru, že v prípade nezosobášených spolužití ide predovšetkým o dôsledok
transformácie spoločenských noriem po zmene politického režimu v roku 1989, sa prikláňa
aj český autor I. Možný (2006). „Po zmene politického režimu sobášnosť slobodných prudko
klesla“ (Možný 2006, s. 256), čo vyvoláva dojem, že mladí ľudia sa zrejme snažia nahradiť
manželské spolužitie nezosobášeným. Možný však upozorňuje na fakt, potvrdený aj
výskumami, že „väčšina najmladšej generácie považuje život v manželstve za najsprávnejšiu
formu rodiny“ (Možný 2006, s. 256). Manželstvo teda podľa Možného predstavuje pre ľudí
stále významnú inštitúciu a aktuálny pokles sobášnosti je len dôsledkom odkladania sobášu
do vyššieho veku. Do tej doby žijú mladí ľudia prevažne v kohabitácii, ktorá im inštitúciu
manželstva čiastočne nahrádza. Možný taktiež pripomína, že samotná relatívne vysoká
tolerancia nezosobášeného spolužitia ako trvalej alternatívnej stratégie voči manželstvu ešte
nič nevypovedá o budúcej osobnej voľbe mladých ľudí, pretože „iná vec je tolerancia
k správaniu iných a iná vlastný životný projekt“ (Možný 2006, s. 257). Možný potvrdzuje, že
hoci sú mladí ľudia relatívne tolerantní vo svojich postojoch, ich reálne konanie v oblasti
partnerských vzťahov zostáva tradičné, teda inklinujú viac k manželskému životu. To by
mohlo klesajúcu sobášnosť postupne stabilizovať, napriek tomu však podľa Možného
„nemôžeme predpokladať, že by sobáše odkladané v deväťdesiatych rokoch do vyššieho veku
spôsobili návrat k bývalej extrémne vysokej miere sobášnosti“ (Možný 2006, s. 256).
Názor, že kohabitácia je vážnejším ohrozením pre manželstvo, je neopodstatnený aj
podľa R. Džambazoviča (2003), „pretože väčšina mladých ľudí vníma nezosobášené
spolužitie ako vhodný predstupeň manželstva a len menšina z nich predpokladá, že by so
svojím

partnerom

žila

v neformálnom

zväzku

trvale“

(Džambazovič

2003,

s. 243).

P. Ondrejkovič a J. Majerčíková (2006) na margo tohto trendu uvádzajú, že „manželstvo je
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stále uprednostňované pred mimomanželským spolužitím ako prostredie s väčšími zárukami
komplexnej starostlivosti, do ktorého je vhodnejšie priviesť dieťa“ (Ondrejkovič, Majerčíková
2006, s. 12), pretože „poskytuje emocionálne i sociálne zázemie a pomáha udržiavať
a budovať ľudskú identitu“ (Ondrejkovič, Majerčíková 2006, s. 24), ktoré v dnešnej
spoločnosti čoraz častejšie absentujú.
Tento názor zastávajú aj autorky D. Hamplová a S. Pikálková (2002), podľa ktorých
však táto situácia môže byť tiež daná tým, „čo ľudia za spoločné spolužitie označujú, ale
napríklad môže svedčiť aj o tom, že na reálne správanie mladých ľudí majú pomerne veľký
vplyv postoje ich rodičov a starších generácií, ktoré dávajú prednosť tradičnejším formám
partnerského štartu“ (Hamplová, Pikálková 2002, s. 132).
Alternatívne vysvetlenie ponúka E. Kvapilová (2000), ktorá pripúšťa, že existujúci
rozpor medzi tolerantnejšími postojmi a reálnym tradičnejším konaním môže byť spôsobený
nielen

hodnotovou

orientáciou

ľudí,

ale

tiež

„ekonomickým

tlakom

a existujúcou

legislatívou, ktorá preferuje manželskú rodinu pred inými formami rodinného spolužitia“
(Kvapilová 2000, s. 444).
Všeobecne však možno tvrdiť, že manželská rodina je na Slovensku napriek
zvyšujúcej sa tolerancii voči alternatívnym partnerským formám ešte stále vysoko
hodnotená a vnímaná ako dôležitá a významná inštitúcia. Nižšie v príslušnej kapitole
zhrniem závery viacerých výskumov na túto tému, ktoré dokazujú, že v hodnotení
manželského spolužitia vykazuje slovenská verejnosť ešte stále pomerne vysokú mieru
tradicionality.
Opačný názor však zastáva francúzska autorka E. Sullerotová (1998), ktorá je
k aktuálnemu trendu o čosi skeptickejšia a tvrdí, že v prípade nezosobášených spolužití
často „nejde len o odklad sobáša, ale priamo o jeho odmietnutie“ (Sullerotová 1998, s. 46).
Dokazuje to štatistikami, ktoré vykazujú stále klesajúcu sobášnosť. Mnohí ľudia žijúci
v nezosobášenom spolužití podľa nej nikdy neuzavrú manželský zväzok a ani svojimi
špecifickými charakteristikami jej nezosobášené spolužitia nepripomínajú kópiu manželstva,
ako sa bežne zvykne argumentovať. Pritom však treba upozorniť, že autorka sa v texte
sústredí najmä na analýzu škandinávskych krajín a krajín západnej Európy, ktoré majú
svoje vlastné kultúrne špecifiká neporovnateľné so Slovenskom.
Ani český sociológ J. Keller (2005) však vo svojom názore na vývoj rodiny nezaprel
skepticizmus a upozorňuje na jej krízový stav. Aktuálny vývoj označuje ako proces
flexibilizácie rodiny, ktorá sa rovnako ako manželská inštitúcia „stáva akýmsi kontraktom
uzatváraným na obmedzenú dobu a pružne prispôsobovaným meniacim sa podmienkam“
(Keller 2005, s. 29). V dnešnej individualizovanej spoločnosti sa podľa neho rodina stáva len
jedným z projektov, ktoré chce indivíduum počas svojho života realizovať a vytvára sa tak
priestor

na

„experimentovanie

ohľadne

nových

foriem

intímneho

spolužitia.

Toto

experimentovanie má najrôznejšie podoby, počínajúc nezosobášenými pármi cez bezdetné
manželstvá a páry rovnakého pohlavia až po neúplné rodiny predovšetkým matiek
samoživiteliek a ich neplnoletých detí.“ (Keller 2005, s. 29) Uvedenú variabilitu rodinných
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formiem však Keller nepovažuje len za vyjadrenie životného štýlu a hodnotových preferencií,
ale taktiež za „stratégiu vynútenú ako rastúcimi nákladmi na výchovu a starostlivosť o deti,
tak aj na stále nekompromisnejšie požiadavky flexibilizovaného trhu práce“ (Keller 2005,
s. 29). Kellera teda možno umiestniť na pomedzie normatívnych teoretikov a teoretikov
racionálnej voľby, vzhľadom na to, že pripúšťa vplyv hodnotových zmien aj zmien na trhu
práce.
Podobnou rétorikou sa k tomuto odkazu hlásia aj dvaja známi predstavitelia
postmodernej sociológie Z. Bauman a U. Beck. Z. Bauman (2002) v diele Tekutá modernita
zdôvodňuje súčasné zmeny na poli manželského života neistotou na pracovnom trhu, ktorá
je podľa neho „mocnou individualizujúcou silou“ (Bauman 2002, s. 236). Flexibilný
pracovný

trh

konfrontovaný

spoločne

s krátkodobosťou

zamestnania,

s výpoveďou zo zamestnania,

ale taktiež

možnosťou
možnosťou

byť

kedykoľvek

kedykoľvek ho

dobrovoľne opustiť, pokiaľ sa javí ako neuspokojivé, sú skutočnosti, ktoré sa chtiac-nechtiac
prenášajú aj do osobného života indivíduí. Situácia na trhu práce Baumanovi „nápadne
pripomína prechod od života v manželstve k „životu na hromádke“ so všetkými sprievodnými
postojmi a strategickými konzekvenciami vrátane predpokladanej dočasnosti spolužitia
a možnosti prerušiť ho kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, napríklad keď sa vytratí potreba
alebo túžba“ (Bauman 2002, s. 237-238). Všetko pevné a trvalé sa Baumanovi javí
v súčasnej situácii ako zbytočné a „záväzky typu pokiaľ nás smrť nerozdelí sa menia na
kotrakty typu pokiaľ uspokojenie trvá“ (Bauman 2002, s. 257).
Rovnako aj U. Beck (2004) v knihe Riziková spoločnosť upozorňuje na prudko sa
zvyšujúci podiel manželstiev bez sobášneho listu. Uvedený jav vysvetľuje v kontexte
rozšírenia možností životných volieb a tlakov, ktoré sú na človeka vyvíjané. Kým ešte pred
polstoročím bola podľa neho „rodina, manželstvo a povolanie ďalekosiahlo záväzné ako
spojenie životných plánov, životných pomerov a biografií“ (Beck 2004, s. 163), v súčasnosti
už jednoznačné určenie životnej dráhy zmizlo a rôznorodé formy partnerstva, rodičovstva
a profesného

uplatnenia

sa

navzájom

prelínajú

a menia

a je

ťažké

ich

jednotlivo

identifikovať. Zároveň „všetky takéto projekty a dohody sú principiálne vypovedateľné“ (Beck
2004, s. 164), a teda nestále. Beck však situáciu nevidí tak negatívne, ako by sa mohlo zdať
na prvý pohľad. Tvrdí totiž, že „mladí ľudia sa väčšinou (...) neusilujú o život bez záväzkov“
(Beck 2004, s. 165). Práve naopak, „i dnes zaujíma ideál stabilného partnerstva popredné
miesto“ (Beck 2004, s. 165), iba je zbavený formalít a tlakov právneho a morálneho
charakteru. Inými slovami podľa neho zmena formy nepredstavuje zároveň aj zmenu
obsahu.
Zaujímavý príspevok k teoretickému zdôvodneniu šírenia nezosobášených spolužití
spoločne s ďalšími postmodernými formami rodiny pochádza od slovenskej autorky
Ľ. Kráľovej (2001), ktorá vo vývojových zmenách rodinného správania objavila určitú
„špirálovitú“ pravidelnosť. „Európska manželská rodina sa vyvíjala akýmsi oblúkom či skôr
špirálou od tradičnej mnohorakosti a nejednotnosti rodinných foriem cez modernú
unifikovanosť

manželského

modelu

k pluralite

postmoderných

modelov
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Diverzifikovanosť tradičných

európskych

rodinných

modelov

je odvrátenou stranou

postmoderných pluralitných partnerských foriem.“ (Kráľová 2001, s. 450) Nezosobášené
spolužitie teda autorka považuje spoločne s ostatnými rozširujúcimi sa formami rodiny a
partnerského spolužitia za výsledok prirodzeného cyklického striedania diverzifikovanosti
a unifikovanosti.
Ako je vidieť, problematike nezosobášeného spolužitia sa či už priamo alebo
prostredníctvom teoretickej analýzy širšie poňatých partnerských vzťahov venuje viacero
zahraničných i slovenských autorov. Rozšírenie nezosobášených spolužití sa najčastejšie
spája s ekonomicko-politickými a kultúrno-ideovými zmenami, pričom tieto dva druhy
zmien tvoria myšlienkový podklad pre dva odlišné teoretické smery v interpretácii
aktuálnych procesov v demografickom, rodinnom a partnerskom správaní. Existujú však aj
autori, ktorí pripúšťajú vplyv oboch druhov zmien súčasne. Rovnako je možné v
niektorých teoretických prístupoch pozorovať hodnotiaci aspekt vo vzťahu k rozširovaniu
nezosobášených spolužití. Na jednej strane možno identifikovať autorov, ktorí tento jav
opisujú ako prirodzenú súčasť vývoja spoločnosti, úzko prepojenú s inými ekonomickými,
politickými či technologickými zmenami. Na druhej strane stoja predstavitelia smeru, ktorý
je nielen voči novým trendom v partnerskom spolužití, ale aj voči zmenám v demografických
procesoch naladený značne negativisticky.

1.2.

Prehľad výskumov s dôrazom na stav a vývoj nezosobášených
spolužití v Slovenskej a Českej republike
Predchádzajúca prorodinná politika v krajinách strednej Európy pred rokom 1989,

ani

verejnosť

samotná

nebola

celkovo

naklonená

nezosobášeným

spolužitiam.

R.

Džambazovič (2003) uvádza: „Podobne ako kresťanstvo, aj komunistická ideológia prevrátila
význam manželstva a rodiny – zdôrazňovala sa forma oproti obsahu. „Posvätenie“ aj štátne
preferovanie manželstva a manželského zväzku ako základného komponentu rodiny pred
rodičovstvom znamenalo v konečnom dôsledku nadiktovanie životnej voľby a dráhy pre
väčšinu mladých ľudí podľa predstáv určitej ideológie.“ (Džambazovič 2003, s. 241)
V porovnaní s manželským spolužitím, ktoré bolo zo strany štátu podporované napríklad
možnosťou získať výhodnú mladomanželskú pôžičku alebo možnosťou jednoduchšie získať
byt, neboli nezosobášené spolužitia pre väčšinu populácie atraktívne. V kombinácii
s verejnou mienkou, ktorá kohabitácie skôr odmietala než tolerovala, to boli pádne dôvody,
pre ktoré bol výskyt nezosobášených spolužití pred rokom 1989 menší, než v krajinách
západnej Európy, USA, Kanade a Austrálii. Výnimku tvorili iba NDR, Maďarsko a Česká
republika. (Rabušic 2001, s. 195) Táto nerovnosť v porovnaní so spomínanými krajinami
pretrváva, hoci absolútny počet kohabitácií na Slovensku sa postupne zvyšuje. Pri Sčítaní
obyvateľov, domov a bytov v roku 1991 sa na Slovensku zaznamenal absolútny počet 20 864
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kohabitujúcich párov, zatiaľ čo v roku 2001 sa tento údaj zvýšil na 30 466 nezosobášených
spolužití. (Mládek, Širočková 2004, s. 427) Zvýšil sa aj relatívny údaj o počte kohabitantov
pripadajúcich na 100 zosobášených osôb z 1,65 v roku 1991 na 2,68 v roku 2001. (Mládek,
Širočková

2004,

s. 427)

O spoľahlivosti

a presnosti

týchto

údajov

je

však

možné

polemizovať. Podrobnejšie sa o tomto probléme zmienim nižšie.
Prvý významnejší výskum v stredoeurópskom priestore, ktorý sa čiastočne týkal aj
nezosobášených spolužití, sa uskutočnil ešte v roku 1985-1986, nie však na Slovensku, ale
v Českej republike pod vedením I. Možného. Ukázalo sa, že na území dnešnej Českej
republiky bolo 46 % snúbencov takých, ktorí pred zosobášením žili istý čas spoločne
v jednej domácnosti. Výskum bol opakovaný v roku 1990-1991, vtedy sa zistil nárast
podielu snúbencov žijúcich v spoločnej domácnosti o 2 %. (Rabušic 2001, s. 195) V roku
1990 podľa Možného asi tretina párov v českých veľkomestách a približne štvrtina párov
v malých mestách prechádza pred samotným sobášom dlhšie či kratšie trvajúcim spolužitím
v jednej domácnosti. V prípade sobášov, ktoré uzatvorili rozvedené nevesty, až 80 % z nich
dalo pred samotným sobášom prednosť dočasnej kohabitácii. (Možný 1990, s. 162) V centre
záujmu výskumu však stáli iba také spolužitia, ktoré ústili do manželstva, resp. výskumnú
vzorku tvorili snúbenci, ktorí v danom období vstupovali do manželstva. Vynechané sú
kohabitácie predstavujúce celoživotnú stratégiu, ako aj spolužitia, ktoré sa rozpadnú
a nekončia manželstvom.
Na Slovensku v roku 1995 zrealizovala agentúra Focus v spolupráci s Alianciou žien
Slovenska výskum Žena v rodine, práci, spoločnosti pod vedením Z. Bútorovej. Výsledky sú
zhmotnené v publikácii Ona a on na Slovensku: Ženský údel očami verejnej mienky (1996).
Výskum sa okrem iných aspektov rodinného a spoločenského života zameral aj na
problematiku predmanželských spolužití. Skúmali sa postoje k nezosobášenému spolužitiu
pred sobášom, zisťovalo sa, ako respondenti vnímajú správnosť, resp. morálnosť kohabitácie
v závislosti od pohlavia, veku, vzdelania, vierovyznania i príslušnosti k určitej spoločenskej
vrstve. Prieskum sa v mierne modifikovanej podobe opakoval v roku 2006 v réžii Inštitútu
pre verejné otázky v rámci grantového projektu Plus pre ženy 45+. Jeho výsledky sú
zaznamenané v takmer rovnomennej, avšak v širšie koncipovanej publikácii z roku 2008
Ona a on na Slovensku: Zaostrené na rod a vek, ktorú zostavil kolektív autorov opätovne pod
vedením Z. Bútorovej. Predmanželské spolužitie podľa výsledkov z roku 1996 schvaľovalo
47 % respondentov a odmietalo 48 %. (Bútorová a kol. 1996, s. 58) Počet ľudí, ktorí
schvaľovali sexuálny styk pred svadbou, však bol oveľa vyšší, okolo 70 %. (Bútorová a kol.
1996, s. 32) Odmietanie kohabitácie teda nemusí zákonite znamenať aj odmietanie
pohlavného života pred svadbou. Môže to byť dané napríklad nepriaznivou bytovou situáciou
alebo pre mladého človeka celkovou ekonomickou náročnosťou osamostatnenia sa od
rodičov. Z hľadiska morálnych zábran hovorili výsledky v prospech nezosobášených
spolužití. Takmer 60 % respondentov ich totiž nepovažuje za nemorálne. Naopak morálne
zábrany vyjadrilo iba 37 % respondentov. (Bútorová a kol. 1996, s. 58-59) V roku 2006 sa
respondenti vyjadrovali k miere ospravedlniteľnosti nezosobášeného spolužitia. Pozitívne
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hodnotenie

kohabitácií

zostalo

takmer

bez

zmeny,

ospravedlniteľné

sú

pre

59 %

respondentov. Na 15 % sa však znížil odmietavý postoj a podiel nevyhraneného názoru tvoril
v roku 2006 až štvrtinu zo všetkých odpovedí. (Bútorová, Filadelfiová 2008, s. 66-67)
Spomedzi respondentov, ktorí boli naklonení nezosobášeným spolužitiam, prevažovali
predovšetkým mladí ľudia, ľudia „s vyšším vzdelaním, identifikujúci sa so strednou či
vyššou spoločenskou vrstvou, netechnická inteligencia a študenti, ľudia, ktorí nie sú hlboko
veriaci a obyvatelia veľkých miest“ (Bútorová a kol. 1996, s. 59).
Výskum Mladá generácia 1997 od českých sociológov L. Fialovej, D. Hamplovej, M.
Kučeru a S. Vymětalovej (1997) o postojoch mladých slobodných ľudí v Českej republike
k manželstvu a rodičovstvu sa v jednej zo svojich častí zameral aj na ich postoje
k nezosobášenému spolužitiu. Výskumná vzorka bola ohraničená vekovým rozpätím 18-29
rokov. Takmer 90 % respondentov chcelo vstúpiť do manželstva, z čoho však takmer 70 %
(67 % mužov a 70 % žien) tvrdilo, že manželstvo sú ochotní uzavrieť až po predchádzajúcom
spolužití. Pre trvalé nezosobášené spolužitie sa však vyslovilo len 9 % respondentov.
(Fialová, Hamplová, Kučera, Vymětalová 2000, s. 68) Ako však Rabušic upozorňuje, ide len
o intencie respondentov, ktoré nezaručujú, že naozaj budú žiť v nezosobášenom spolužití.
(Rabušic 2001, s. 195) Okrem postojov sa zaznamenával aj reálny výskyt kohabitácií u tejto
výskumnej vzorky a dával sa do súvisu s vekom partnerov, ich vzdelaním, dĺžkou známosti
i ekonomickou
respondentov

aktivitou
žilo

v čase

partnerov
výskumu

(t.j.
so

či

sú

stálym

študujúci

alebo

partnerom

pracujúci).

v spoločnej

13,6 %

domácnosti.

„Nezosobášené spolužitie bolo zistené častejšie u žien (15 %) než u mužov (12 %)“ (Fialová,
Hamplová, Kučera, Vymětalová 2000, s. 123), čo autori vysvetľujú tým, že ženy majú
v tomto veku častejšie stáleho partnera, ale aj tým, že ich partneri sú muži vyššieho veku“
(Fialová, Hamplová, Kučera, Vymětalová 2000, s. 123), zatiaľ čo partnerky respondentov
mužského pohlavia boli spravidla rovnako staré alebo mladšie. Početnosť kohabitácií vo
vzorke slobodných respondentov stúpal priamo úmerne s vekom. Vo vekovej kategórii 27-29
ročných presahoval podiel kohabitujúcich respondentov štvrtinu opýtaných (27,1 %).
(Fialová, Hamplová, Kučera, Vymětalová 2000, s. 124) „Viac ako 60 % partnerov sa pre
spoločné bývanie rozhodlo po známosti kratšej než jeden rok“ (Fialová, Hamplová, Kučera,
Vymětalová 2000, s. 125) a priemerná dĺžka trvania kohabitácie k termínu realizácie
výskumu bola 2,2 rokov. (Fialová, Hamplová, Kučera, Vymětalová 2000, s. 126)
Pravdepodobnosť výskytu nezosobášených spolužití sa zvyšovala taktiež s výskytom
ekonomickej aktivity partnerov. „Viac než 80 % nezosobášených spolužití bolo tvorených
pármi, v ktorých obaja partneri pracovali.“ (Fialová, Hamplová, Kučera, Vymětalová 2000,
s. 126) Výskumom sa zistili prevažne tradičné názory mladých ľudí na nezosobášené
spolužitie a na manželstvo. Tradičné v tom zmysle, že kohabitáciu nechápu ako náhradu za
manželstvo, ale ako formu partnerského spolužitia, ktorá býva zavŕšená manželstvom.
Manželstvo je totiž podľa vačšiny respondentov stále uznávanou a vôbec nie zastaralou
sociálnou

inštitúciou.

Výsledkami

výskumu

sa

preukázalo

taktiež
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nemanželských spolužití mladých ľudí zďaleka nepredstavuje príliš rozšírený spôsob života,
aspoň nie u väčšinovej populácie“ (Fialová, Hamplová, Kučera, Vymětalová 2000, s. 133).
V roku 1997 na Slovensku uskutočnil výskumný tím Ľ. Mistríkovej, D. Heřmanovej
a A. Volnej výskum populačných zámerov študentov slovenských vysokých škôl. Cieľom
výskumu bolo „poskytnúť obraz o budúcom populačnom správaní sa v troch hlavných
oblastiach: v manželstve, rodičovstve a v oblasti najbližších životných cieľov“ (Mistríková,
Heřmanová, Volná 1998, s. 508). Výskumom sa potvrdilo „posúvanie vekovej hranice na
uzavretie manželstva smerom hore“ (Mistríková, Heřmanová, Volná 1998, s. 509), teda nie
bezprostredne po ukončení štúdia, ale až po určitom čase strávenom v zamestnaní.
Respondenti, ktorí chcú počas života vstúpiť do manželstva, tak chcú urobiť najmä z túžby
po trvalom manželskom spolužití (77,3 %). (Mistríková, Heřmanová, Volná 1998, s. 511) „Do
manželstva nechce vstúpiť 2,8 % respondentov.“ (Mistríková, Heřmanová, Volná 1998, s.
511) Až 74,8 % respondentov si myslí, že „rodičia by pred narodením dieťaťa mali byť
zosobášení“ (Mistríková, Heřmanová, Volná 1998, s. 513). Výskumom sa tiež potvrdil rozdiel
medzi študentmi z vidieka a študentmi z mesta – vidieckych študentov charakterizuje „väčší
príklon k tradičnému názoru na uzavretie sobáša pred narodením dieťaťa“ (Mistríková,
Heřmanová, Volná 1998, s. 514), z čoho autorky usudzujú, že „tendenciu k voľnému
spolužitiu môžeme očakávať skôr od respondentov z mesta“ (Mistríková, Heřmanová, Volná
1998, s. 514). Vidiecki študenti tiež vo väčšej miere preferovali viacdetný model rodiny.
Na prelome rokov 1998 až 1999 sa vo východoslovenskom regióne uskutočnil
výskum pod vedením Ľ. Kráľovej, ktorého cieľom bolo „posúdiť utváranie modernizačných,
demokratizačných a sekularizačných tendencií v manželských vzťahoch východoslovenskej
rodiny“ (Kráľová 2001, s. 452). Na vzorke 696 manželských partnerov bola zistená
skúsenosť s predmanželskou kohabitáciou u 13,63 % manželských partnerov (Kráľová
2001, s. 453) a „ďalších 3,7 % respondentov doteraz žije v nezosobášenom zväzku. Spolu ide
o 17,3 % respondentov výberového súboru, ktorí poznajú prax kohabitantného zväzku.“
(Kráľová 2001, s. 453) Autorka výskumu konštatuje, že „kohabitáciu sme teda na Slovensku
zachytili, no je neporovnateľná so západoeurópskymi alebo aj českými trendmi“ (Kráľová
2001, s. 453).
V roku 2001 uskutočnil výskumný tím Katedry sociológie Fakulty humanistiky
Trnavskej univerzity sociologický Výskum pôrodnosti a rodiny na Slovensku 2001, týkajúci
sa klesajúceho trendu pôrodnosti. Za jeden z determinantov súčasného stavu pôrodnosti bol
vo

výskume

považovaný

aj

postoj

občanov

Slovenskej

republiky

k nezosobášeným

spolužitiam. V závislosti od preferovania manželstva alebo nezosobášeného spolužitia sa
menil aj zámer respondentov mať deti, resp. menil sa ich plánovaný počet. Inými slovami, ak
mladí ľudia žijú v kohabitácii, tak buď nemajú deti, resp. plánujú rodičovstvo spravidla až
po uzatvorení manželstva v neskoršom veku, alebo počet detí v nezosobášenom spolužití je
nižší, než keby títo ľudia žili v manželstve. Autori výskumu sa teda domnievajú, že postupne
stúpajúca popularita života v kohabitácii u mladých ľudí podporuje súčasný klesajúci trend
pôrodnosti. (Matulník, Ritomský, Pastor, Minichová, Vavrová 2002, s. 19-20)
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V roku 2002 sa Slovenská republika zúčastnila medzinárodného výskumu ISSP –
Rodina a gender 2002, ktorý na našom území zastrešuje Sociologický ústav SAV.
Tematického modulu zameraného na rodinu sa Slovensko v danom roku zúčastnilo vôbec
po

prvýkrát.

Niektoré

vybrané

otázky

výskumu

sa

priamo

dotýkali

problematiky

nezosobášených spolužití. Najtradičnejšie postoje respondenti prejavili pri posudzovaní
tvrdenia o rodičovstve. Až 70 % z nich sa vyjadrilo pre uzatvorenie manželstva v prípade, ak
partneri chcú mať deti. (Piscová, Bausová, Zeman 2004, s. 38) Zaujímavá skutočnosť bola
zistená posúdením tvrdení „Je v poriadku, ak pár žije spolu bez úmyslu uzavrieť manželstvo.“
a „Pre pár, ktorý má v úmysle uzavrieť manželstvo, je dobré najskôr spolu žiť.“ V prvom
prípade sa respondenti vyjadrili podstatne tradičnejšie než v druhom prípade. S prvým
tvrdením súhlasilo 32 % a nesúhlasilo 47 % respondentov. Naopak s druhým tvrdením
súhlasilo 47 %

a nesúhlasilo 30 % respondentov. (Piscová, Bausová, Zeman 2004, s. 38)

Výsledky svedčia o podstatne vyššej miere tradicionality a odmietania nezosobášených
spolužití, ktoré sú partnermi realizované ako trvalá alternatíva voči manželstvu. Naopak,
v prípade kohabitácie v zmysle manželstva na skúšku, ktoré partneri plánujú zavŕšiť
uzavretím manželského zväzku, sú postoje verejnosti značne zhovievavejšie a takmer
polovica slovenských respondentov z tohto výskumu s takouto formou spolužitia súhlasí.
Zaujímavosťou je, že vo všetkých troch uvedených prípadoch boli vyjadrenia žien
v porovnaní s mužmi mierne tradičnejšie. (Piscová, Bausová, Zeman 2004, s. 39-40)
Príspevok k bližšiemu poznaniu nezosobášených spolužití a okolností, ktoré k nemu
vedú, od českých autoriek D. Hamplovej a S. Pikálkovej (2002), vychádza z analýzy
výsledkov troch výskumov: český výskum Mladá generácia 1997, medzinárodný Prieskum
rodiny a reprodukcie z roku 1997 a prieskum ISSP 1999 – Náboženstvo. Ich analýza priniesla
poznatok o tom, že predmanželské nezosobášené spolužitia sa stávajú „novou všeobecne
rozšírenou a základnou normou spojenou s uzatváraním manželstva a so zakladaním
rodiny“ (Hamplová, Pikálková 2002, s. 128-129). Dlhodobé nezosobášené spolužitia,
všeobecne považované za alternatívu k manželskému spolužitiu, sú však napriek pomerne
vysokej tolerancii verejnosti podstatne menej preferované v podobe vlastnej životnej voľby.
Podľa analýzy však postoje k obom typom nezosobášeného spolužitia významne ovplyvňuje
vek, náboženská viera, ako aj charakter spolužitia rodičov respondenta. Z hľadiska
štruktúry partnerských dvojíc žijúcich v kohabitácii sa zistil jej najčastejší výskyt medzi
respondentmi okolo 25 rokov veku, pričom v drvivej väčšine (80 % kohabitujúcich) boli
obaja partneri zárobkovo činní.
V roku 2004 sa uskutočnil výskum „reálneho a najmä potenciálneho demografického
správania vysokoškolských študentov na Slovensku“ (Mládek, Marenčáková, Širočková
2006a, s. 25) pod vedením J. Mládeka, J. Marenčákovej a J. Širočkovej. Myšlienkovo
nadväzoval na predchádzajúci, vyššie spomínaný podobný výskum z roku 1997 s cieľom
zmapovať posun v hodnotách a preferenciách študentov slovenských vysokých škôl v oblasti
demografického a rodinného správania v porovnaní s výsledkami spred siedmych rokov. Na
vzorke

547

respondentov

sa

riešiteľskému

tímu

podarilo

potvrdiť
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z predchádzajúceho výskumu a zaznamenať zintenzívnenie niektorých z nich. Vo vzťahu
k mnou skúmanej problematike stojí za pozornosť spomenúť niektoré vybrané výsledky.
56,5 % opýtaných študentov „považuje spolužitie bez sobáša za vhodnú skúšku pred
manželstvom. Až 16,8 % respondentov dokonca považuje kohabitáciu za lepšie partnerské
spolužitie ako formálne manželstvo.“ (Mládek, Marenčáková, Širočková 2006b, s. 75) Podiel
respondentov, ktorí preferujú sobáš pred narodením dieťaťa, sa oproti roku 1997 znížil na
61,6 %, naopak „výrazne narástlo zastúpenie respondentov, ktorí si myslia, že sobáš nie je
dôležitý pred narodením dieťaťa, a to z 23,9 % na 34,2 %“ (Mládek, Marenčáková, Širočková
2006a, s. 34). Súčasne sa oproti minulosti zvýšil vek, ktorý by bol pre respondentov ideálny
na vstup do manželstva. Z pôvodne najčastejšie označovanej vekovej kategórie 24-25 rokov
„možno sledovať posun do vyššej vekovej kategórie 26-27“ (Mládek, Marenčáková, Širočková
2006b, s. 73). Postoje a preferencie sa samozrejme výrazne líšili v závislosti pohlavia,
veľkosti pôvodnej rodiny, najvyššieho dosiahnutého vzdelania rodičov respondenta, ako aj
od stupňa urbanizácie prostredia, v ktorom respondent prežil väčšinu svojho života.
(Mládek, Marenčáková, Širočková 2006a, s. 28-29)
D. Hamplová sa v roku 2006 podujala zhrnúť výsledky viacerých výskumov, aby tak
načrtla komplexnejší obraz o hodnotení a vysvetlení prebiehajúcich demografických zmien
zo strany respondentov, s dôrazom na otázku sobášnosti a nezosobášených spolužití.
Autorka zistila, že „približne polovica opytovaných hodnotila demografické zmeny neutrálne
a vo zvyšku prevažovali skôr negatívne postoje“ (Hamplová 2006, s. 13). Zároveň potvrdila
závislosť postojov od veku a výšky dosiahnutého vzdelania. Nepotvrdila sa jej závislosť od
pohlavia. (Hamplová 2006, s. 13-15) V druhom kroku sa autorka pokúšala nájsť súvislosť
veku a vzdelania so spôsobom vysvetľovania aktuálnych demografických procesov ako
dôsledku ekonomických alebo hodnotových aspektov (v súlade s dvoma základnými
vedeckými interpretáciami – teóriou racionálnej voľby a normatívnou teóriou). Hamplová
analýzou zistila, že najčastejšie respondenti vysvetľujú demografické zmeny ekonomickými
ťažkosťami, po nich nasledujú hodnotové zmeny a spomedzi sledovaných premenných
významnú rolu zohráva ešte v poradí tretí faktor, ktorý autorka nazvala „pohodlnosťou“
mladých ľudí robiť zásadnejšie životné rozhodnutia. (Hamplová 2006, s. 16) V súvislosti so
vzdelaním možno povedať, že vzdelanejší respondenti kladú pri vysvetľovaní demografických
zmien menší dôraz na ekonomické faktory. V kombinácii vzdelania s vekom respondenta sa
ukázalo, že vo vekovej kohorte do 30 rokov hrá výška dosiahnutého vzdelania dôležitú úlohu
v pripisovaní zmien hodnotovým aspektom oproti starším vekovým skupinám, ktoré pred
rokom 1989 nemali možnosť prejaviť svoju individualitu demonštráciou určitých hodnôt
spojených s demografickým správaním. (Hamplová 2006, s. 17)
J.

Chaloupková

prispela

v roku

2006

k hlbšiemu

poznaniu

charakteru

nezosobášených spolužití sekundárnou analýzou dát pochádzajúcich z výskumu ISSP –
Rodina a gendrové roly z rokov 1994 a 2002. Autorku zaujímalo, akým spôsobom
hospodária s príjmami manželia a nezosobášení partneri. Výsledky jej potvrdili, že „existujú
štatisticky

významné

rozdiely

medzi

hospodárením

s príjmami
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a manželských párov. Partneri žijúci spolu bez sobáša si častejšie než manželské páry
ponechávajú aspoň časť svojich príjmov mimo „spoločnú kasu““. (Chaloupková 2006, s. 977)
Zároveň však „prítomnosť detí v rodine zvyšuje šancu, že budú partneri hospodáriť
spoločne“ (Chaloupková 2006, s. 982) bez ohľadu na právny stav svojho spolužitia.
Predchádzajúca

„skúsenosť

s rozvodom

či

rozpadom

nezosobášeného

spolužitia“

(Chaloupková 2006, s. 982) naopak túto šancu znižuje.
V roku 2008 sa na Slovensku po tretíkrát a v Európe po štvrtýkrát uskutočnil
Výskum európskych hodnôt, ktorý sa periodicky opakuje každých osem rokov a Slovensko sa
ho okrem minulého roku zúčastnilo aj v rokoch 1991 a 1999. Koordinovaný je Tilburgskou
univerzitou v Holandsku a vybrané výsledky a porovnania názorov obyvateľov Slovenska
s obyvateľmi

ostatných

zúčastnených

európskych

krajín

prezentuje

na

Slovensku

Sociologický ústav SAV. Výsledky vo vzťahu k partnerskému a intímnemu životu nachádzajú
svoje časté uplatnenie aj pri podpore tvrdení a výskumných záverov iných empirických
štúdií. Pri zbežnej analýze dátových súborov SPSS za Slovensko zo všetkých troch
vĺn Európskeho výskumu hodnôt som zistila nasledovné informácie. Jednou z otázok sa u
respondentov zisťovalo, či manželstvo považujú za zastaralú inštitúciu. Výsledky výskumu
ukazujú, že len 13,9 % opýtaných Slovákov s týmto tvrdením súhlasí a 78,7 % respondentov
nepovažuje manželstvo za zastaralú inštitúciu. 7,4 % respondentov sa k tejto otázke
nevedelo vyjadriť alebo odmietlo odpovedať. V prípade, ak sa vezmú do úvahy iba valídne
odpovede, ide o 85 % nesúhlasných a 15 % súhlasných odpovedí, čo predstavuje miernu
zmenu oproti predchádzajúcim rokom. Podiel respondentov, ktorí nepovažujú manželstvo za
zastaralú inštitúciu, sa znížil. V roku 1999 bolo takýchto odpovedí 88,5 % a v roku 1991
93 %. Naďalej pomerne tradičné rozdelenie odpovedí v interpretácii J. Filadelfiovej (2005)
svedčí o tom, že „manželská rodina je väčšinovo vnímaná ako univerzálny spôsob životnej
dráhy“ (Filadelfiová 2005, s. 408) a nezosobášené spolužitie teda nepredstavuje jej výrazné
ohrozenie. V inej otázke sa respondenti mali vyjadriť k tvrdeniu, či je v poriadku, ak dvaja
partneri žijú spolu bez sobáša. Najvyššia koncentrácia valídnych odpovedí (33,8 %) bola
zaznamenaná v stredovom, čiastočne súhlasnom, čiastočne nesúhlasnom hodnotení. Po
rekategorizácii variantov však možno tvrdiť, že v odpovediach respondentov mierne
prevažujú súhlasné hodnotenia (36,1 %, z toho 17 % úplne súhlasím a 19,1 % skôr
súhlasím), čím možno potvrdiť príklon k tolerancii nezosobášených spolužití. Na základe
distribúcie odpovedí na ďaľšiu otázku sa však ukazuje, že v reálnom správaní respondenti
presadzujú oveľa tradičnejšie správanie. Spomedzi valídnych odpovedí rovných 80 %
zosobášených respondentov nežilo so svojím súčasným manželským partnerom pred
svadbou v spoločnej domácnosti. Pri podrobnejšej analýze sa však dá zistiť, že distribúcia
odpovedí na obe predchádzajúce otázky štatisticky významne závisí od veku – so stúpajúcim
vekom klesá miera tolerancie k nezosobášeným spolužitiam a stúpa počet tých, ktorí
v nezosobášenom spolužití pred svadbou skutočne ani nežili. Tradičnejšie zmýšľanie na
Slovensku potvrdzujú aj odpovede na ďalšie otázky v tomto výskume týkajúce sa rodinného
a partnerského života – napríklad spomedzi valídnych odpovedí 29,5 % respondentov
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neschvaľuje a 38,5 % len za určitých okolností schvaľuje, ak žena chce mať dieťa ako
slobodná matka bez trvalého partnera. Taktiež podľa 92,4 % respondentov dieťa potrebuje
oboch rodičov, aby bolo šťastné. Oproti predchádzajúcim rokom bol v týchto odpovediach
síce zaznamenaný mierny pokles tradičnejších vyjadrení, napriek tomu však odpovede na
relevantné otázky signalizujú stále pomerne vysoký stupeň konzervatívnosti. (EVS 1991,
1999, 2008 – dátové súbory SPSS)
Výsledky

Výskumu

európskych

hodnôt

vhodne

uzatvárajú

sériu

viacerých

uskutočnených a vyššie popísaných výskumov. Prostredníctvom jeho výsledkov je totiž
možné všeobecnejšie zhrnúť závery týchto empirických štúdií. Výskumami sa na jednej
strane potvrdzuje postupné zvyšovanie tolerancie voči spolužitiam partnerov bez uzatvorenia
manželstva, na druhej strane však badať stále pomerne vysokú tradicionalitu v reálnom
správaní ľudí. Potvrdzuje sa tým skutočnosť, ktorú L. Rabušic (2001) považuje za pomerne
bežnú, kedy „všeobecná proklamácia určitých hodnôt nekorešponduje s konkrétnym
individuálnym správaním“ (Rabušic 2001, s. 191). Takisto sa ukazuje významná súvislosť
odpovedí s relevantnými sociodemografickými znakmi, pričom najčastejšie ide o vek, výšku
dosiahnutého vzdelania, intenzitu náboženskej viery či veľkosť miesta trvalého bydliska.
Okrem

spomínaných

výskumov

sa

situácia

v oblasti

kohabitácií

pravidelne

monitoruje aj v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov. Analýzy týchto sčítaní z rokov
1980, 1991 a 2001 mapujú aj vývoj počtu domácností s nezosobášenými partnermi.
Metodika

zisťovania

týchto

údajov

však

obsahuje

viaceré

nedostatky.

V publikácii

Demografická charakteristika rodiny na Slovensku z roku 2005 sa píše, že „presné údaje
o počtoch kohabitácií neexistujú“ (Pilinská a kol. 2005, s. 27). Prostredníctvom sčítania
obyvateľov sa zachytí iba časť z nich, nakoľko ide o deklaratórny údaj, preto sa „evidujú iba
také spolužitia, v ktorých obaja partneri žijú nezosobášení v spoločnej domácnosti a takúto
formu partnerstva priznajú“ (Pilinská a kol. 2005, s. 27). Ďalší nedostatok spočíva v tom, že
Štatistický úrad Slovenskej republiky zisťuje tento údaj „iba v otázke o vzťahu k užívateľovi
bytu a k osobe na čele hospodáriacej a cenzovej domácnosti“ (SODB 2001 – metodické
vysvetlivky). Zo štatistiky tak potom vypadávajú kohabitanti, ktorí žijú v spoločnej
domácnosti napr. s rodičmi alebo inými osobami, stojacimi na čele hospodáriacej alebo
cenzovej domácnosti, ale takisto aj tí, ktorí žijú spoločne v podnájme a trvalý pobyt majú
hlásený inde. V súvislosti s pripravovaným Sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
sa však už pripravuje úprava sčítacích hárkov spôsobom, „aby lepšie reflektovali nové formy
rodín a domácností“ (Olexa 2007, s. 89). Za optimálnu metódu sa považuje metóda tzv.
matice vzťahov v domácnosti, pri ktorej každá osoba v domácnosti deklaruje svoj vzťah
k ostatným členom domácnosti. (Olexa 2007, s. 90) Dá sa teda očakávať, že údaje o počtoch
nezosobášených spolužití budú po najbližšom sčítaní o čosi presnejšie. V tejto chvíli sa však
musíme uspokojiť s doterajšími zisteniami. V roku 1980 bolo na území Slovenska
zaznamenaných 31,2 tisíc kohabitácií, v roku 1991 ich bolo zistených 20,9 tisíc a v roku
2001 sa ich počet opäť zvýšil na 30,5 tisíc, čo predstavuje asi „2,6 % z úplných rodinných
domácností“ (Filadelfiová 2005, s. 407) a „1,65 kohabitantov na 100 zosobášených osôb“
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(Ondrejkovič, Majerčíková 2006, s. 21). Znížený stav v roku 1991 mohli podľa autorov
publikácie spôsobiť „obavy zo zneužitia deklarovaných osobných údajov“ (Ondrejkovič,
Majerčíková 2006, s. 28). V roku 1980 prevažovali medzi nezosobášenými spolužitiami také,
v ktorých bol aspoň jeden z partnerov ženatý alebo vydatá (61,6 %). Na druhom mieste
v poradí boli kohabitácie tvorené ovdovelými alebo rozvedenými partnermi a na poslednom
mieste boli v tom čase spolužitia dvoch slobodných partnerov (9 %). Kohabitácie sa
najčastejšie vyskytovali medzi partnermi vo veku 25-59 rokov. Pri sčítaní v roku 1991 sa
zaznamenala zmenená štruktúra kohabitácií podľa veku a rodinného stavu. Podiel
nezosobášených spolužití sa výrazne zvýšil medzi slobodnými mladými ľuďmi. Na druhé
miesto po rozvedených, 35-39 ročných partneroch sa tak dostali slobodní muži (37 %)
prevažne vo veku 25-34 rokov a slobodné ženy (29 %) vo veku 20-29 rokov. Partnerské
spolužitia, v ktorom bol aspoň jeden z partnerov ženatý alebo vydatá, sa oproti sčítaniu
z roku 1980 stali najmenej početnými. Pri sčítaní v roku 2001 sa zistilo posilnenie trendu
spolužitia slobodných ľudí. Z kohabitujúcich partnerov bolo 45 % slobodných mužov a 40 %
slobodných žien. Druhý najväčší počet nezosobášených spolužití bol zaznamenaný medzi
rozvedenými partnermi. Rovnako aj počet živonarodených detí v kohabitáciách má
stúpajúcu tendenciu. (Pilinská a kol. 2005, s. 27-37)
V dôsledku nepresností pri určovaní počtu kohabitujúcich párov sa výsledný obraz
o vývoji nezosobášených spolužití vytvára aj pomocou komplementárnych štatistických
ukazovateľov, ktoré s kohabitáciami priamo či nepriamo súvisia. Predovšetkým ide o údaj
o podiele detí narodených mimo manželstva. Posledný dostupný údaj z roku 20071 hovorí o
takmer

29 %

detí

narodených

mimo

manželstva,

pričom

táto

hodnota

dlhodobo

zaznamenáva stúpajúci trend. (Stav a pohyb obyvateľstva... 2008, s. 66) Odborníci však
odporúčajú opatrnosť pri interpretácii tohto ukazovateľa (napr. Marenčáková 2005; Guráň,
Filadelfiová, Ritomský 1997). Rýchly nárast počtu detí narodených mimo manželstva
nenastal z dôvodu zvýšenia „absolútneho počtu pôrodov mimo manželstva, ale skôr tento
rast súvisí s výrazným poklesom absolútneho počtu narodených“ (Marenčáková 2005,
s. 94). Ďalším dôležitým zdrojom sú údaje o hrubých mierach pôrodnosti vzhľadom na
predpoklad, že nižšia pôrodnosť je dôsledkom odkladania sobášov do vyššieho veku,
prípadne ich úplného odmietnutia a nahradenia nezosobášenými spolužitiami. Pôrodnosť po
roku 1989 zaznamenala výrazný prepad a jej mierny nárast je badateľný až od roku 2003.
(Filadelfiová 2005, s. 388) Údaje z roku 2007 hovoria o 10,08 živonarodených na 1000
obyvateľov. (Vývoj obyvateľstva... 2008, Tab. E) Napriek tomu sa však neočakáva návrat
k takým vysokým mieram pôrodnosti ako v predrevolučnom období. Najčastejšie sa za
pôvodcu týchto zmien považuje druhá demografická revolúcia. Na jednej strane sa zníženie
pôrodnosti vysvetľuje odkladaním pôrodov do vyššieho veku a zodpovednejším prístupom
k rodičovstvu, umožneným aj rozmachom antikoncepčných metód (napr. Filadelfiová, 2005).
Na druhej strane sa však ozývajú kritické hlasy, ktoré v procese prebiehajúcej druhej

1

V čase vzniku textu ešte neboli dostupné údaje za rok 2008.
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demografickej revolúcie vidia vážne populačné ohrozenie a klasifikujú ho ako deviáciu (napr.
Matulník, Pastor, 1997). Opomenúť nesmieme ani údaje o znižujúcej sa sobášnosti, hoci sa
taktiež zvykne argumentovať aj odkladaním sobášov do vyššieho veku. Vývoj sobášnosti
v porevolučnom období zaznamenal prudko klesajúci trend, ktorý sa zastavil až v roku
2001. Od roku 2002 možno badať striedavé mierne zvyšovanie a znižovanie sobášnosti.
V roku 2007 bolo zaznamenaných 5,08 sobášov na 1000 obyvateľov. (Vývoj obyvateľstva...
2008, Tab. E) Často používaným ukazovateľom indikujúcim nárast počtu kohabitácií je aj
zvyšujúci sa podiel slobodného obyvateľstva v populácii, či zvyšovanie priemerného veku
mužov aj žien pri vstupe do prvého manželstva.
Celkovo

možno

na

základe

dostupnej

literatúry,

uskutočnených

výskumov

a analyzovaných štatistických dát povedať, že počet nezosobášených spolužití pozvoľna
rastie. Na vysvetlenie existencie a stúpajúcej popularity kohabitácií predovšetkým medzi
mladšou generáciou sa používajú viaceré teoretické koncepcie. Na jednej strane sa
argumentuje kultúrnou zmenou, resp. rozpadom tradičných hodnôt, na druhej strane sa
zase zdôrazňuje ekonomický rozmer tejto problematiky. Rovnako existujú protikladné
tendencie považovať tento vývoj za viac-menej pozitívny alebo negatívny. Teórie vysvetľujúce
nárast počtu kohabitácií sa teda výrazným spôsobom rôznia, zatiaľ čo výsledky doterajších
výskumov v našich končinách takmer jednohlasne hovoria v prospech manželského
spolužitia, ktoré je u mladých ľudí len dočasne nahradené predmanželským spolužitím, tzv.
„na skúšku“. Medzi slovenskou verejnosťou si teda manželstvo naďalej zachováva svoj
doterajší vysoký status, a nezosobášené spolužitie sa spravidla chápe iba ako jeho
predstupeň, a menej ako jeho trvalá celoživotná alternatíva.

1.4. Legislatívne úpravy nezosobášených spolužití
Vplyv legislatívnych úprav a uplatňovania zásad rodinnej politiky na celkové
demografické, rodinné i partnerské správanie je nepopierateľný. V nedávnej histórii sme boli
práve svedkami toho, ako sa po dlhom období uplatňovania výraznej prorodinnej politiky,
ktorej sa podriaďovali aj demografické trendy, prejavila zásadná zmena systému rodinnej
politiky na prudkom poklese sobášnosti, ako aj pôrodnosti. Pochopiteľne, zmena charakteru
rodinnej politiky sa na tejto zmene spolupodieľala spoločne so širokou politickou
tranformáciou a posunom v kultúrnych hodnotách, preto tento jeden aspekt determinácie
nemožno absolutizovať. Historické udalosti nám však ukazujú, že „sociálna politika môže
hrať rolu usmerňovača sociálnych procesov a môže iniciovať spoločenské zmeny alebo im
naopak zabrániť“ (Valentová 2006, s. 166). P. Mareš (2006) upozorňuje, že aj „miera
výhodnosti manželstva či nezosobášeného spolužitia je ovplyvňovaná praxou sociálneho
štátu. Oprávnenia k čerpaniu zdrojov z redistribúcie uskutočňovanej sociálnym štátom
môžu byť nastavené tak, že zvýhodňujú partnerov žijúcich v manželstve. Na druhej strane
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tieto oprávnenia však môžu byť niekedy dostupnejšie skôr osamelým jedincom, a tak sa
objavuje životná stratégia nezosobášených párov, ktoré žijú ako rodina, ale deklarujú sa ako
samostatné domácnosti oddelene bývajúcich jedincov.“ (Mareš 2006, s. 33) V aktuálnej
podkapitole sa preto pokúsim zhrnúť opatrenia rodinnej politiky a iné legislatívne úpravy na
Slovensku, ktoré môžu do istej miery spolupôsobiť pri šírení kohabitácií alebo naopak
zapríčiniť, že budú verejnosťou vnímané ako neatraktívne z dôvodu nízkej podpory zo strany
štátu.
Najpriaznivejšie podmienky pre šírenie kohabitácií sú dlhodobo zaznamenávané
v západných krajinách, odkiaľ sa nové vzorce v partnerskom správaní šíria aj do centrálnej
Európy. Veľmi častá je táto forma spolužitia v škandinávskych krajinách, najmä vo
Švédsku, kde ľudia považujú nezosobášené spolužitie prevažne za plnohodnotnú alternatívu
voči inštitúcii manželstva. Do veľkej miery to môže byť dané aj tým, že „rodinné právo vo
Švédsku je neutrálne voči rodinným formám a všetky manželstvu podobné vzťahy považuje
za rovnocenné“ (Pastor 2002, s. 33). Znamená to, že legálnou (evidovanou) kohabitáciou
vznikajú pre partnerov práva a povinnosti „podobné tým, ktoré plynú z manželského
zväzku“. (Matějková, Paloncyová 2005, s. 32) Okrem Švédska vyvodzuje obdobné právne
dôsledky legalizácie tohto typu spolužitia aj legislatíva Francúzska, Belgicka, Španielska
a Švajčiarska.
V Českej a Slovenskej republike nie sú nezosobášené spolužitia ošetrené legislatívou,
ani nie sú takto definované. Rodinné právo nepozná vo svojej terminológii pojem druha
a družky. Kohabitujúci partneri sú v príslušných právnych normách skrytí pod pojmami ako
napríklad spoločne posudzovaná osoba, osoba žijúca v spoločnej domácnosti či blízka osoba,
ktorá pociťuje „ujmu partnera ako ujmu vlastnú“ (Matějková, Paloncyová 2005, s. 32).
Určité špecifické práva a povinnosti síce pre kohabitujúcich partnerov z rodinného práva
vyplývajú, ale súvisia iba so skutočnosťou, že nezastávajú rovnocennú pozíciu ako
manželskí partneri. Z tohto pohľadu môžeme hovoriť skôr o zákonných obmedzeniach, než
právach a povinnostiach.
Na Slovensku sa v Zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov píše, že „rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti“ (Zákon č.
36/2005 Z. z., Čl. 2). Manželstvo je pritom právne upravený zväzok muža a ženy, z čoho
vyplýva, že „nie každé spoločenstvo muža a ženy je manželstvom v zmysle Zákona o rodine“
(Pavelková, Kubíčková, Čečotová 2005, s. 13). Logicky teda možno usúdiť, že neformálne
manželstvo, resp. nezosobášené spolužitie, ktoré v Zákone o rodine nie je definované ako
právne

uznaný

zväzok,

nemá

ani

rovnaké

postavenie

v spoločnosti,

predovšetkým

z právneho hľadiska. Navyše na základe znenia príslušného odseku sa dá predpokladať, že
rodina, akokoľvek harmonická, ktorej základom je však nezosobášené partnerstvo, nie je
považovaná za rovnocennú základnú bunku spoločnosti.
E. Kvapilová (2000) dokonca hovorí o „diskriminácii netradičných foriem rodinného
spolužitia“ (Kvapilová 2000, s. 436). Z tohto pohľadu považuje autorka Slovensko skôr za
tradičnú krajinu s pomerne konzervatívnou rodinnou politikou, čo podľa nej potvrdzuje aj
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znenie Koncepcie štátnej rodinnej politiky z roku 1997, ktorú prijala vláda Slovenskej
republiky uznesením č. 389/1996. V nej bol základ rodiny definovaný cez existenciu
trvalého manželského zväzku a iné formy rodinného spolužitia boli považované za
suboptimálne, teda nie rovnocenné. (Kvapilová 2000, s. 442) V roku 2004 však bola
Koncepcia štátnej rodinnej politiky aktualizovaná uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 1091.

Nová

koncepcia

reaguje

na

rozsiahlu

kritiku

smerovanú

voči

skrytým

diskriminačným formuláciám. Hneď v úvode figuruje nasledovná definícia: „Rodina je
základnou jednotkou spoločnosti. Vo svojich rôznych formách a podobách, ktoré sú v
jednotlivých krajinách s rôznymi sociálnymi, kultúrnymi či politickými systémami odlišné, je
rodina hlavným činiteľom udržateľného sociálneho rozvoja.“ (Koncepcia štátnej...) Nová
koncepcia reflektuje kontinuálne zmeny v demografickom a rodinnom správaní: „V
porovnaní s údajmi z roku 1991 vzrástol aj počet faktických manželstiev - spolužitie „druh a
družka“. S cieľom predísť diskriminácii členov rodín na základe formy rodinného spolužitia
je pluralita rodinných foriem veľkou výzvou najmä pre právnu a sociálnu oblasť.“ (Koncepcia
štátnej...) Uplatňovať by sa mal taktiež princíp rovnosti prístupu k rodičom, ktorý je „bez
ohľadu na právnu formu rodiny založený na zamedzení zvýhodňovania určitej formy rodiny
na úkor inej formy.“ (Koncepcia štátnej...)
Napriek týmto deklarovaným cieľom stále nemožno z právneho hľadiska hovoriť o
rovnocennosti kohabitujúcich a manželských párov. Nezosobášených spolužití sa netýka
právna úprava ich spoločného majetku, nemajú nárok na vdovský, resp. vdovecký dôchodok
ani na výživné po rozvode, resp. rozchode (to sa netýka ich spoločných nezaopatrených detí,
tie majú nárok na výživné bez ohľadu na právnu formu spolužitia, v ktorej žili ich rodičia).
Kohabitujúci partneri taktiež nemajú možnosť uplatniť si zníženie základu dane na svojho
partnera tak, ako je to umožnené manželským partnerom v zmysle § 11 Zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Rovnako je im odoprené právo osvojiť si dieťa. To prináleží
len manželom, prípadne vo výnimočných prípadoch osamelým osobám. (Zákon č. 36/2005
Z. z., § 100) Odlišne od manželských partnerov sa k nim pristupuje aj pri určení otcovstva
dieťaťa.
Zdanlivou výhodou pri narodení dieťaťa mimo manželstva je možnosť poskytovania
materskej dávky počas 37 týždňov namiesto 28 týždňov. (Fidlušová 2007, s. 7) Toto
zvýhodnenie sa poskytuje osamelým slobodným matkám. Ako už názov napovedá,
podmienkou je, aby matka vychovávala dieťa sama, v opačnom prípade sa jej partner
započíta do okruhu spoločne posudzovaných osôb. Ak žije matka v spoločnej domácnosti
s partnerom, možno sa uchýliť k variante zaprenia otca dieťaťa v rodnom liste, čím sa
minimalizuje podozrenie na spolužitie matky s otcom dieťaťa. Takéto konanie je však
dvojsečnou zbraňou, pretože zatajený otec automaticky stráca aj všetky rodičovské práva a
povinnosti voči svojmu dieťaťu.
Na druhej strane však nezosobášení partneri majú právo dediť po svojom partnerovi,
avšak zaradení sú až v druhej dedičskej skupine. Zároveň nie sú definovaní ako „partneri“,
ale len ako osoby žijúce v spoločnej domácnosti miminálne po dobu jedného roku pred
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smrťou jedného z partnerov. (Občiansky zákonník č. 40/1964 Z. z., § 474) Nezosobášení
partneri majú taktiež právo byť vzájomne informovaní lekárom o svojom zdravotnom stave, i
keď explicitne sa nikde nespomína pojem partnerského vzťahu. Ošetrujúci personál je
v zmysle § 6 Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov „povinný
informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o
možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej
starostlivosti (...) osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu,
ktorú si táto osoba určila.“ (Zákon č. 576/2004 Z. z., § 6) V prípade smrti pacienta má právo
nahliadnuť do jeho zdravotnej dokumentácie „manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič
(zákonný zástupca); ak také osoby nie sú, nahliadnuť môže plnoletá osoba, ktorá
s pacientom žila v čase smrti v spoločnej domácnosti, blízka osoba alebo ich zákonný
zástupca“ (Zdravotná dokumentácia..., s. 8).
Na základe uvedených informácií možno tvrdiť, že na úrovni legislatívnych noriem nie
sú nezosobášené spolužitia na Slovensku rovnocenné s manželstvom. V oblasti sociálnej a
rodinnej politiky sa objavuje viacero momentov, kedy sa práva, povinnosti a obmedzenia
manželov a kohabitujúcich partnerov významne líšia. Niektorí autori považujú tieto rozdiely
za diskriminačné. Rozpor medzi postojmi k tejto alternatívnej forme partnerského spolužitia
a jej reálnym výskytom, tak ako to dokumentujú aj vyššie opísané výskumy, môže byť
spôsobený čiastočne práve legislatívnymi normami, ktoré nekopírujú hodnotové zmeny
obyvateľstva (napr. Kvapilová 1997). J. Filadelfiová (2005) k tomu dodáva, že „nielen rodiny
sa musia meniť, aby sa prispôsobili novej realite, ale aj kultúrne normy, verejná politika a
právny systém spolu s inými inštitúciami sa musia adaptovať na nové rodinné vzory“
(Filadelfiová 2005, s. 411). Na druhej strane však stojí za zmienku úvaha, do akej miery sa
partneri principiálne rozhodujú pre nezosobášené spolužitie práve z dôvodu, aby im z neho
nevyplývali príslušné právne úpravy vzťahujúce sa na manželských partnerov.

2. Metodika výskumu
V predchádzajúcej kapitole som z teoretického aj empirického hľadiska podrobne
rozobrala problematiku nezosobášených spolužití a predstavila som ich ako fenomén, ktorý
získava v oblasti partnerských vzťahov postupne čoraz väčšiu váhu. Výsledky viacerých
spomínaných výskumov preukázali, že kohabitácie si získavajú predovšetkým sympatie
mladých ľudí a aj ich reálny výskyt je u tejto kategórie najčastejší. Napriek tomu sa aj u
mladších ročníkov rôznia stanoviská k tejto problematike a je možné ich identifikovať na
širokej škále postojov od radikálneho odmietania a rezervovanosti až po absolútne prijatie
a stotožnenie sa s touto myšlienkou. Postoje sú síce okrem veku porovnávané aj s ohľadom
na ostatné sociodemografické a iné ukazovatele, avšak v mnohých prípadoch nereflektujú
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jednotlivé súčasti, z ktorých sa výsledný postoj skladá. Preto som sa rozhodla zrealizovať
vlastný empirický výskum postojov, prostredníctvom ktorého sa pokúsim odkryť jednotlivé
špecifiká názorových odlišností u mladej generácie študentov stredných škôl. Nasledujúce
podkapitoly sa venujú metodologickým otázkam a postupným krokom celého procesu
prípravy empirického výskumu.

2.1. Referenčný rámec pre výskum postojov k nezosobášeným
spolužitiam
Pri

empirickom

z existencie

dvoch

výskume

základných

postojov

k nezosobášeným

alternatív

partnerského

spolužitiam

spolužitia

–

vychádzam
manželstvo

a nezosobášené spolužitie, ktoré predstavujú dve krajné, protikladné formy partnerského
života. Predpokladám totiž, že pri formovaní postoja zohráva úlohu najmä porovnávanie
a zvažovanie

pozitív

a negatív

medzi

oboma

formami.

Skombinovaním

súhlasných

a nesúhlasných postojov k týmto dvom protikladným formám prostredníctvom typologickej
operácie získam 4 typy, resp. formy partnerského života, s ktorými potom ďalej príslušným
spôsobom pracujem (podľa Schenk 1986). (Tab. 1)

Tab. 1: Typológia foriem partnerského života
Manželstvo

Východisko

Nezosobášené
spolužitie

+*

+

→ predmanželské nezosobášené spolužitie vedúce
k manželstvu

+

-

→ manželstvo bez predchádzajúceho spolužitia

-

+

→ trvalé nezosobášené spolužitie ako alternatíva
k manželstvu

-

-

→ samostatný život bez trvalého partnera ako single

* „+“ = súhlasný postoj; „-“ = nesúhlasný postoj

Celkovo teda rozlišujem štyri hlavné formy partnerského života, pričom prvé tri sú
párovými spolužitiami a štvrtá je formou bez spolužitia s partnerom v jednej domácnosti.
Manželstvo bez predchádzajúceho spolužitia a trvalé nezosobášené spolužitie predstavujú
protikladné formy partnerského spolužitia, ktorých preferencie zodpovedajú krajným
postojom respondentov na kontínuu od najtradičnejšieho po najmodernejší. Pre postoje,
ktoré sa na kontinuu nachádzajú medzi nimi, sú charakteristické príslušné kombinácie 3
typov párových partnerských spolužití, ktoré sú uvedené nižšie. Typ single stojí mimo
kontinua a vo výskume plní filtračnú funkciu, ktorá bude vysvetlená neskôr.
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Typy postojov vytvorím kombináciou dvoch dimenzií – dimenzie tolerancie, ktorá
reprezentuje rešpektovanie nezosobášeného spolužitia ako jednej z objektívne existujúcich
foriem partnerského a intímneho života a dimenzie stotožnenia, ktorá reprezentuje vnútorné
stotožnenie sa, resp. intenciu a vôľu k realizácii tejto formy v rámci vlastného života. Obe
dimenzie disponujú troma variantmi hodnotenia nezosobášeného spolužitia (-1; 0; 1; t.j.
negatívne, neutrálne a pozitívne hodnotenie), ktoré vyjadrujú mieru tolerancie a mieru
stotožnenia sa s nezosobášeným spolužitím. Následnou arbitrárno-numerickou redukciou
a za predpokladu rovnakej váhy oboch dimenzií vytvorím 5 typov postoja k nezosobášeným
spolužitiam (podľa Schenk, 1986). Tradicionalita a modernita v tomto ponímaní neobsahuje
hodnotiaci aspekt. Touto terminológiou, ktorá sa nesie celou mojou prácou, sa snažím
poukázať

na

kontrast

určitých

zaužívaných

vzorcov

demografického,

rodinného

či

partnerského správania, ktoré boli charakteristické viac pre doby minulé, a naopak takých,
s ktorými sa čoraz častejšie stretávame v dnešnej dobe v súvislosti so šírením posolstva
druhej demografickej revolúcie.

Tab. 2: Typológia postojov k nezosobášeným spolužitiam

Stotožnenie
-1

0

1

-1 -2 -1 0
Tolerancia 0

-1

0

1

1

0

1

2

Typy postojov
-2 ----------------------- -1 ----------------------- 0 ----------------------- 1 ----------------------- 2
krajne tradičný

skôr tradičný

ambivalentný

skôr moderný

krajne moderný

Jednotlivým typom postoja zároveň zodpovedajú nasledovné preferované formy
partnerského spolužitia:
Krajne tradičný – manželstvo bez predchádzajúceho spolužitia
Skôr tradičný – manželstvo, ktorému môže aj nemusí predchádzať nezosobášené spolužitie
Ambivalentný – manželstvo aj nezosobášené spolužitie sú preferované rovnako
Skôr moderný – nezosobášené spolužitie, ktoré môže aj nemusí vyústiť do manželstva
Krajne moderný – trvalé nezosobášené spolužitie ako alternatívna k manželstvu
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2.2. Výber výskumnej vzorky
Objektom výskumu sú študenti v posledných ročníkoch vybraných stredných škôl,
ktorí v tomto školskom roku končia stredoškolské štúdium maturitou alebo výučným
listom. Študentov posledných ročníkov som si pre tento výskum zvolila preto, lebo ako
mladú generáciu vstupujúcu do sveta dospelých sa ich už čoskoro bude týkať voľba formy
partnerského života. Vzhľadom na približný vek 18 až 19 rokov u nich predpokladám určitú
názorovú vyzretosť a schopnosť zaujať k problematike nezosobášených spolužití konkrétny
postoj. Zároveň však predpokladám, že v čase štúdia na strednej škole zatiaľ väčšina z nich
nemá osobnú skúsenosť so spolužitím s partnerom v jednej domácnosti, preto ich odpovede
nebudú ovplyvnené touto skúsenosťou, a teda budú navzájom porovnateľné. Študenti
stredných škôl spravidla žijú ešte stále s rodičmi alebo inými rodinnými príslušníkmi
a študentov, ktorí majú skúsenosť s partnerským spolužitím, či už manželským alebo
nezosobášeným, je štatisticky zanedbateľné množstvo.

2.3. Opis výskumnej metódy a konštrukcie dotazníka
Postoje študentov stredných škôl k nezosobášeným spolužitiam budem zisťovať
dotazníkovou metódou prostredníctvom posudzovania tvrdení na Likertovej stupnici.
V dotazníku sa nachádza celkovo 40 naformulovaných tvrdení, ktoré budú študenti
posudzovať na 5-stupňovej škále od 1 (úplne súhlasím) po 5 (vôbec nesúhlasím). Výroky sa
viažu na 20 vybraných faktorov, ktoré sú zosumarizované v tabuľke č. 3. Každému faktoru
zodpovedajú 2 výroky, pričom jeden je zaradený v dimenzii tolerancie a jeden v dimenzii
stotožnenia. Tieto dve dimenzie sú viditeľne odlíšené aj v dotazníku a zodpovedajú im časti
B1 a B2. Každá dimenzia teda obsahuje celkovo 20 výrokov, ktoré sú naformulované
a v dotazníku rozmiestnené striedavo pozitívne a negatívne podľa zásad tvorby Likertových
škál (podľa Hirner, 1978).
Rozlišovanie uvedených dimenzií vo výskume považujem za potrebné, pretože je
zrejmé, že postoje vyformované vo vzťahu k partnerskému životu okolia sa zásadne líšia od
postojov k realizácii daných foriem partnerského spolužitia vo vlastnom živote. Na
nekonzistenciu postojov medzi takto chápanými názorovými oblasťami upozorňuje aj
I. Možný (2006), rovnako ako zase L. Rabušic (2001) upriamuje pozornosť na odlišnosti
v proklamovaných a skutočne realizovaných životných cieľoch v oblasti partnerského života.
To, že nejde o ojedinelé tvrdenia, potvrdzuje aj C. Hakimová (podľa Chromková Manea,
Mrázová, Rabušic 2006), ktorá tvrdí, že „existuje dôležitý teoretický i metodologický rozdiel
medzi osobnými preferenciami a všeobecnými postojmi vo vzťahu k verejnému životu a snaží
sa ukázať, že silné prepojenie medzi postojmi a konaním sa vyskytuje iba v prípade
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osobných preferencií; naopak spojenie medzi konaním a postojmi k všeobecným normám je
podľa nej veľmi slabé“ (Chromková Manea, Mrázová, Rabušic 2006, s. 65).
Zozbierané dáta budú analyzované v štatistickom softvéri SPSS. Zistené postoje
v jednotlivých

dimenziách

budú

konfrontované

s odpoveďami

na

kontrolné

otázky

v dotazníkovej časti A, vzhľadom na to, že varianty ich odpovedí významovo zodpovedajú
jednotlivým typom postoja k nezosobášeným spolužitiam. Týmto porovnaním si chcem overiť
zhodu odpovede na všeobecne naformulovanú otázku a podrobne zisťovaného postoja.
Špecifickú pozíciu v dotazníku zastáva otázka č. 2 v časti A, ktorá plní funkciu
filtračnej otázky. Respondenti, ktorí zamýšľajú žiť v budúcnosti samostatne bez partnera,
budú v dotazníku spomedzi všetkých tvrdení posudzovať iba tvrdenia v časti B1. V ich
prípade totiž nemá zmysel, aby sa vyjadrovali k dimenzii stotožnenia, nakoľko v tej zisťujem
už samotné tendencie k realizácii jednej z foriem párového spolužitia v rámci vlastného
života. Ich postoje budem konfrontovať iba s prvou kontrolnou otázkou a takisto budú
vyradení z analýzy v prípade vyhodnocovania celkového postoja bez ohľadu na dimenzie.
Zistené postoje budem dávať do súvisu aj s vybranými relevantnými sociodemografickými
znakmi, ktoré vymenúvam v tabuľke č. 4 a v dotazníku im zodpovedajú otázky v časti C.

2.3.1. Výber relevantných faktorov a ich zdôvodnenie
Výberu faktorov determinujúcich formovanie postoja k nezosobášeným spolužitiam
predchádzala analýza dostupných zdrojov, zameraných najmä na posudzovanie výhod
a nevýhod, resp. aspektov partnerského života nevyhnutne spojených so spolužitím
v manželstve a bez uzatvorenia manželstva. Ide o 20 najčastejších faktorov, ktoré partneri
spravidla zvažujú pri rozhodovaní sa o forme spolužitia, prípadne sú s nimi konfrontovaní
pri rozličných životných situáciách. V rámci vybraných faktorov rozlišujem skupinu 10
sociálno-psychologických a 10 ekonomicko-právnych faktorov. V nasledujúcich riadkoch
ponúkam ich vymenovanie so stručným popisom.

Copyright©UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych vied

175

Tab. 3: Vybrané skupiny faktorov vo vzťahu k výskumu postojov k nezosobášeným
spolužitiam

Sociálno-psychologické
faktory

Ekonomicko-právne faktory

1. Stabilita vzťahu

11. Vlastnícke právo

2. Pocit slobody vo vzťahu

12. Bankové úvery

3. Spoločenská akceptácia

13. Určenie otcovstva

4. Náboženská akceptácia

14. Dedičské konanie

5. Morálne aspekty

15. Exekučné konanie

6. Rodičovstvo

16. Vdovský/vdovecký dôchodok

7. Legitimita vzťahu

17. Vzájomná vyživovacia povinnosť

8. Dôvera vo vzťah

18. Rodinná politika

9. Rodinná istota

19. Dostupnosť práv a výhod

10. Modernosť spolužitia

20. Spôsob ukončenia vzťahu

Sociálno-psychologické faktory

Stabilita vzťahu
V diskusiách o charakteristikách manželského a nezosobášeného spolužitia sa často
objavujú

argumenty

v prospech

jedného

alebo

druhého

typu

z hľadiska

stability

partnerského vzťahu. Na jednej strane sa väčšia stabilita pripisuje kohabitáciám z dôvodu
dôkladnejšej starostlivosti o kvalitu vzťahu, na druhej strane sa však manželstvo často
považuje za dôkaz pevnosti partnerského vzťahu, či dokonca za jeho stabilizátor. Objavujú
sa názory, že predovšetkým „v období partnerskej krízy zosobášený pár vykazuje väčšiu
stabilitu a súdržnosť“ (Kantor 2009). Viaceré štúdie hovoria, že „nezosobášené zväzky,
vrátane nezosobášených spolužití s deťmi, sú oveľa menej stabilné než manželstvo. Vyššiu
rozvodovosť majú i páry, ktoré sa zosobášili po predchádzajúcom nezosobášenom spolužití,
v porovnaní s pármi, ktoré vstúpili do manželstva priamo.“ (Chaloupková 2006, s. 972)
Zaradením tohto faktoru do výskumu postojov sa má zistiť, ku ktorému z týchto argumentov
sa respondenti prikláňajú.

Pocit slobody vo vzťahu
Pri obhajobe nezosobášených spolužití sa často využíva argument väčšej slobody
partnerov vo vzťahu a manželstvo sa považuje za symbolické obmedzenie tejto slobody.
Zástancovia manželstva však zdôrazňujú skôr pocit vzájomnej previazanosti životov a
manželstvo nechápu ako obmedzujúcu inštitúciu. Pocit slobody podľa nich nezávisí od toho,
či partneri uzatvoria manželstvo. Problematike obmedzenia slobody v manželstve sa venoval
napr. aj výskum L. Fialovej, D. Hamplovej, M. Kučeru a S. Vymětalovej (2000). Tretina
respondentov z ich výskumného súboru odmieta vstúpiť do manželstva práve pre jeho
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čiastočne obmedzujúce charakteristiky. Ide častejšie o mužov a o ekonomicky úspešnejších
a vzdelanejších respondentov. Mojím cieľom je zistiť, či sa oslovení respondenti zaraďujú
skôr ku skupine zástancov alebo odporcov manželstva z hľadiska obmedzenia slobody.

Spoločenská akceptácia
Nezosobášené spolužitie bolo kedysi spoločnosťou odsudzované, a preto aj pomerne
zriedkavé. V súčasnosti je podľa viacerých zistení „tradičná rodina a manželský zväzok stále
pre podstatnú časť spoločnosti nespochybniteľnou hodnotou, zároveň však stúpa tolerancia
voči nezosobášenému spolužitiu“ (Fialová, Hamplová, Kučera, Vymětalová 2000, s. 23). Pre
značnú, i keď nie väčšinovú časť mladých ľudí je pri rozhodovaní sa o forme partnerského
spolužitia smerodajná mienka ich najbližšieho okolia, predovšetkým rodičov. Vo výskume L.
Fialovej, D. Hamplovej, M. Kučeru a S. Vymětalovej (2000) približne štvrtina mužov a tretina
žien označila ako dôvod k uzavretiu manželstva nesúhlas rodičov s nezosobášeným
spolužitím. (Fialová, Hamplová, Kučera, Vymětalová 2000, s. 76) Miera oslabovania
tradicionalistického zmýšľania vo vzťahu k usporiadaniu partnerského a rodinného života je
však do veľkej miery determinovaná regionálne, rovnako tak aj vekom či vzťahom
k religiozite a pod., pričom všetky spomínané faktory sa zvyknú prelínať. Úlohou tohto
faktora je zistiť, či a do akej miery je pre respondentov správne a žiadúce regulovanie
partnerského života mienkou blízkeho okolia a do akej miery sa repondenti nechávajú
ovplyvniť

v snahe

správať

sa

konformne

s

prevažujúcou verejnou

mienkou

v ich

bezprostrednom okolí.

Náboženská akceptácia
Je všeobecne známe, že najviac rozšírené cirkvi na Slovensku zaujímajú rezervovaný
až explicitne odmietavý postoj k neformálnemu spolužitiu partnerov. Verejnou deklaráciou
odmietavého stanoviska v spojení s tlakom a snahou kontrolovať a regulovať partnerský
a rodinný život svojich prívržencov cirkvi výrazným spôsobom ovplyvňujú ich postoje ako aj
rozhodnutia v tejto oblasti. Mojím záujmom je zistiť, či takéto verbálne zasahovanie zo
strany cirkví do formy partnerského spolužitia je podľa respondenta žiadúce a do akej miery
sa ním necháva ovplyvniť.

Morálne aspekty
Do diskusie o nezosobášených verzus manželských spolužitiach zasahuje aj otázka
správnosti kohabitácií z hľadiska morálky, ktorá v tomto prípade môže byť úzko previazaná
s predchádzajúcim faktorom náboženskej akceptácie. Otázke mravnosti kohabitácií sa
venovali aj riešitelia vyššie opísaného výskumu Žena v rodine, práci, spoločnosti z roku 1996
a morálne zábrany vtedy prejavilo 37 % respondentov, zatiaľ čo trojpätinová väčšina ich
poprela v prospech nezosobášených spolužití. (Bútorová a kol. 1996, s. 59) Úlohou tohto
faktora je poukázať na respondentovo posudzovanie mravnosti takýchto spolužití a na
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vytvorenie a uplatňovanie vlastných morálnych zásad v otázke formy partnerského
spolužitia.

Rodičovstvo
Plánovanie založenia rodiny, prípadne výskyt samotného tehotenstva sa podľa
viacerých dostupných zdrojov výrazne podieľa na preferovaní manželstva. Viaceré empirické
štúdie potvrdili, že rodičovstvo je pádnym dôvodom na vstup do manželstva aj v prípade
benevolentnejšieho

postoja

ku

kohabitáciám

a väčšina

respondentov

sa

stotožňuje

s názorom, že dieťa by malo vyrastať v manželskej rodine (napr. Mládek, Marenčáková,
Širočková 2006; Fialová, Hamplová, Kučera, Vymětalová 2000; Mistríková, Heřmanová,
Volná 1998). To sa zhoduje aj s časovou následnosťou ideálneho veku pri sobáši a ideálneho
veku na splodenie prvého potomka. Zaradením tohto faktoru do výskumu postojov si chcem
overiť túto tendenciu a potvrdiť či vyvrátiť vysokú mieru tradicionalizmu v otázke vstupu do
manželstva v prípade plánovania rodičovstva.

Legitimita vzťahu
Manželstvo

sa

často

chápe

ako

spečatenie

partnerskej

lásky,

ktoré

pri

nezosobášenom spolužití absentuje. Uzavretím manželstva partneri verejne dávajú na
vedomie, že oficiálne patria k sebe a prechádzajú na kvalitatívne novú úroveň vzájomného
vzťahu. Faktor legitimity partnerského vzťahu poukazuje na túto skutočnosť a jeho
prostredníctvom sa snažím objasniť, či a do akej miery toto potvrdenie považujú respondenti
za nevyhnutné a žiadúce pre zdieľanie spoločnej domácnosti.

Dôvera vo vzťah
Medzi obhajcami manželstva zvykne prevládať názor, že nezosobášené spolužitie je
prejavom pochybovania o kvalite a trvácnosti vzťahu, pretože ponúka jednoduchší spôsob
jeho ukončenia a partneri si nechávajú stále otvorenú možnosť úniku. Na druhej strane sa
objavujú argumenty, že práve nezosobášené spolužitie je najväčším prejavom dôvery vo
vzťah, vzhľadom na to, že spolužitie bez uzatvorenia manželstva v sebe skrýva potenciálne
vyššie riziko zániku vzťahu a uprednostnením kohabitácie partneri toto riziko v ich vlastnom
vzťahu popierajú. Cieľom použitia tohto faktora je zistiť, ku ktorému typu argumentácie sa
respondenti prikláňajú.

Rodinná istota
Manželstvo

u ľudí

často

evokuje

pocit

istoty

a stability

rodiny,

ktorý

pri

nezosobášených partneroch nepovažujú za zaručený. Kohabitácie sú v našich podmienkach
ešte stále väčšinovo vnímané ako dočasné, najčastejšie predmanželské spolužitie, ktoré aj
v realite necharakterizuje taká miera stability ako manželstvá. Nasvedčuje tomu i časté
vyjadrenie respondentov, ktorí chcú vstúpiť do manželstva z dôvodu túžby po trvalom
spolužití (napr. Mládek, Marenčáková, Širočková 2006; Mistríková, Heřmanová, Volná
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1998). Pocit rodinnej istoty, prameniaci z pocitu väčšej trvalosti zväzku, poskytuje teda
jednotlivým členom rodiny skôr manželstvo, deti partnerov nevynímajúc. I keď podiel detí
narodených mimo manželstva neustále rastie, vo sfére deklarovania postojov „sa stále
všeobecne uznáva, že manželské prostredie je pre výchovu detí nenahraditeľné“ (Fialová,
Hamplová, Kučera, Vymětalová 2000, s. 86). Niektorí odborníci sa domnievajú, že práve
zážitok rituálu svadby pomáha „vytvoriť zväzok poskytujúci jedincovi väčšiu psychologickú
a sociálnu oporu“ (Kantor 2009). Faktor rodinnej istoty má za úlohu zistiť mieru, do akej
respondenti

považujú

zosobášených

partnerov

za

jediných,

ktorí

dokážu

vytvoriť

plnohodnotné zázemie poskytujúce oporu pre všetkých členov rodiny.

Modernita partnerského spolužitia
Nezosobášené spolužitia sa v súčasnosti spájajú s moderným životným štýlom
a celkovou modernizáciou a liberalizáciou spoločnosti, ktoré sa odrážajú aj v demografickom
a rodinnom správaní obyvateľstva. Na základe toho som sa rozhodla skupinu sociálnopsychologických faktorov uzatvoriť faktorom modernity partnerského spolužitia, ktorý
zisťuje, do akej miery respondenti považujú nezosobášené spolužitie za žiadúci prejav
modernity

a za

jeden

z charakteristických

znakov

vlastnej

príslušnosti

k modernej

spoločnosti.

Ekonomicko-právne faktory

Vlastnícke právo
Pre manželstvo je charakteristické bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré
v podmienkach slovenskej legislatívy zatiaľ nie je možné upraviť tzv. predmanželskou
zmluvou v pravom zmysle slova. V zmysle §143 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. do
bezpodielového spoluvlastníctva patrí „všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo
nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva“ (Občiansky zákonník č. 40/1964
Z. z., § 143), pričom zákon ďalej vymedzuje konkrétne výnimky. „Veci v bezpodielovom
spoluvlastníctve

užívajú

obaja

manželia

spoločne;

spoločne

uhradzujú

aj

náklady

vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.“ (Občiansky zákonník č.
40/1964 Z. z., § 144) Ak bezpodielové spoluvlastníctvo zanikne počas života oboch
manželských partnerov (najčastejšie v dôsledku rozvodu), musí dôjsť k jeho vysporiadaniu
dohodou alebo prostredníctvom súdu. „Pri vysporiadaní sa vychádza z toho, že podiely
oboch manželov sú rovnaké.“ (Občiansky zákonník č. 40/1964 Z. z., § 150) To znamená, že
tak, ako boli všetky veci nadobudnuté počas manželstva spoločné, tak aj „pri rozvode majú
na ne manželia rovnaký nárok“ (Fidlušová 2007, s. 7). Úpravy vo vlastníctve manželov je síce
možné vykonať, a to dohodou o rozšírení alebo zúžení zákonom stanoveného rozsahu
bezpodielového spoluvlastníctva, ktorá si „vyžaduje formu notárskej zápisnice“ (Občiansky
zákonník č. 40/1964 Z. z., § 143). Táto dohoda však nie je rovnocenná s predmanželskou
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zmluvou, ktorú náš právny systém zatiaľ nepozná. Faktor vlastníckeho práva mapuje
zámery respondentov uzatvoriť manželstvo, resp. žiť v kohabitácii v kontexte posúdenia
výhod a nevýhod inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva.

Bankové úvery
V prípade, ak sa partneri rozhodnú vziať si spoločný úver, banky zisťujú aj ich
rodinný stav. Zosobášených partnerov považujú spravidla za dôveryhodnejších klientov,
„javia sa im serióznejší ako druh a družka“ (Fidlušová 2007, s. 7) vzhľadom na to, že medzi
nimi existujú zákonom garantované vzájomné záväzky. Navyše „pri posudzovaní bonity je
pre manželské páry výhodou, že majú vyššie spoločné príjmy“ (Fidlušová 2007, s. 7).
Prostredníctvom tohto faktora zisťujem, do akej miery považujú respondenti prístup bánk za
spravodlivý a do akej miery ich motivuje k uzatvoreniu manželstva.

Určenie otcovstva
V zmysle Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
je za otca dieťaťa automaticky považovaný manžel, ak sa dieťa narodí v manželstve
alebo najneskôr „do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení
za neplatné. Ak sa narodí dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za otca neskorší manžel“
(Zákon č. 36/2005 Z. z., § 85), a to aj v prípade, ak sa dieťa narodí pred koncom uplynutia
zákonom stanovenej lehoty od zániku predchádzajúceho manželstva. Avšak nový partner,
s ktorým žije žena len v nezosobášenom spolužití v rámci obdobia do trojstého dňa od
zániku manželstva, nie je považovaný za otca dieťaťa až do doby, kým bývalý manžel svoje
otcovstvo nezaprie a následne sa on sa k nemu neprihlási. Z uvedeného vyplýva, že v otázke
určenia otcovstva je inštitúcia manželstva prvým posudzovaným faktorom, nadradeným nad
ostatnými.

Veľmi

zjednodušene

povedané,

manžel

je

za

otca

dieťaťa

považovaný

automaticky, aj keď ním byť nemusí. Na druhej strane k tomu, aby bol nezosobášený
partner považovaný za otca dieťaťa, je potrebné „súhlasné vyhlásenie oboch rodičov“ (Zákon
č. 36/2005 Z. z., § 90). Tvrdenia formulované v dotazníku s ohľadom na tento faktor majú
za úlohu zistiť, do akej miery považujú respondenti nerovnaký prístup k určovaniu
otcovstva za správny, prípadne výhodný.

Dedičské konanie
V prípade smrti jedného z partnerov prebieha dedičské konanie. Pokiaľ zosnulý pred
smrťou nespísal závet, dediči sú rozdelení do skupín podľa toho, v akom vzťahu boli
k zosnulému. “V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým
dielom.“ (Občiansky zákonník č. 40/1964 Z. z., § 473) Partner, s ktorým žil zosnulý
v nezosobášenom spolužití, je zaradený až v druhej dedičskej skupine. V zákone však nie je
takto explicitne definovaný, naopak, je zaradený do všeobecne opísanej kategórie ľudí, „ktorí
žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti
a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na
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poručiteľa“ (Občiansky zákonník č. 40/1964 Z. z., § 474). Použitím faktora dedičského
konania na formuláciu tvrdení sa snažím zistiť, do akej miery respondenti súhlasia
s takouto legislatívnou úpravou a do akej miery ich obmedzuje, resp. motivuje pri výbere
formy partnerského života.

Exekučné konanie
Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí nielen ich majetok, ale aj
prípadné dlhy a záväzky, ktorých existencia a pretrvávanie môže vyústiť až do exekučného
konania. Tá zasahuje oboch manželov rovnakým dielom bez ohľadu na to, ktorý z partnerov
dlhy spôsobil, tak ako aj majetok partnerov prináleží obom rovnako bez ohľadu na to, kto ho
nadobudol. § 147 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. hovorí, že „pohľadávka veriteľa
len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone
rozhodnutia

uspokojená

i z majetku

patriaceho

do

bezpodielového

spoluvlastníctva

manželov“ (Občiansky zákonník č. 40/1964 Z. z., § 147). Taktiež nemožno zabudnúť na to,
že v prípade rozvodu sa dlhy a záväzky prerozdeľujú rovnakým dielom, tak ako aj majetok
partnerov.

Cieľom

je

zistiť,

ako

toto

potenciálne

riziko

spojené

s bezpodielovým

spoluvlastníctvom vnímajú respondenti a do akej miery sa podieľa na ich postoji
k nezosobášeným spolužitiam.

Vdovský/vdovecký dôchodok
Na základe § 74 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení patrí po smrti
partnera vdovský, resp. vdovecký dôchodok iba manželovi/manželke zosnulého, za
súčasného

splnenia

ďalších,

v zákone

bližšie

špecifikovaných

podmienok.

(Zákon

č. 461/2003 Z. z., § 74) Nezosobášení partneri nemajú nárok na takúto formu sociálnej
výpomoci zo strany štátu. Naopak „nárok na vdovský/vdovecký dôchodok zaniká
uzatvorením (nového) manželstva“ (Zákon č. 461/2003 Z. z., § 74), avšak rozhodnutím žiť po
smrti manžela/manželky s novým partnerom v nezosobášenom spolužití sa nárok na
poberanie vdovského/vdoveckého dôchodku nijako nemení. Tvrdenia formulované vo vzťahu
k tomuto faktoru majú za cieľ zistiť, nakoľko respondenti takúto legislatívnu úpravu
považujú za správnu a motivujúcu k uzatvoreniu manželstva, resp. za diskriminujúcu a
nespravodlivú.

Vzájomná vyživovacia povinnosť
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje
aj vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi manželmi. Tá je zákonom vyžadovaná z dôvodu,
aby manželia mali rovnaký životný štandard. „Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní,
súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch z nich bola
v zásade rovnaká.“ (Zákon č. 36/2005 Z. z., § 71) Vyživovaciu povinnosť majú voči sebe aj
rozvedení manželia. Uplatňuje sa v prípade, ak jeden z nich „nie je schopný sám sa živiť“
(Zákon č. 36/2005 Z. z., § 72). V krajnom prípade, kedy sa manželia nedokážu dohodnúť,
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môže o výživnom rozhodnúť súd. Nezosobášení partneri túto povinnosť voči sebe nemajú,
čím strácajú jej zákonom garantované výhody a vzniká tak riziko nerovnakého životného
štandardu. Zároveň to však poskytuje nezosobášeným partnerom voľnosť vo využívaní
vlastných finančných prostriedkov. Výskumy skutočne dokazujú, že existujú rozdiely
v spôsobe hospodárenia s príjmami medzi manželmi a nezosobášenými partnermi, pričom
kohabitanti majú väčšiu tendenciu hospodáriť oddelene (napr. Chaloupková 2006). Cieľom
je zistiť, či respondenti považujú túto právnu úpravu za motivujúcu vstúpiť do manželstva a
do akej miery s ňou súhlasia.

Rodinná politika štátu
Rodinná politika ako súhrn sociálnych či finančných opatrení zameraných na
podporu rodín sa v niektorých prípadoch týkajú výlučne manželských rodín (vzájomná
vyživovacia povinnosť medzi manželmi, nárok na vdovský/vdovecký dôchodok, odpočítateľná
položka z dane na manžela/manželku, ale taktiež možnosť osvojiť si dieťa). Rodiny
nezosobášených partnerov nemajú prístup k týmto právam, vzhľadom na to, že ten je
legitimizovaný manželským statusom. Tvrdenia formulované s ohľadom na faktor rodinnej
politiky teda zisťuje, do akej miery sa respondenti stotožňujú s celkovou podobou rodinnej
politiky a či je správne, ak rodinná politika svojimi opatreniami zvýhodňuje manželských
partnerov alebo by mala rôznorodé rodinné formy považovať za rovnocenné.

Dostupnosť práv a výhod
Ako už bolo naznačené, manželia majú mierne odlišné práva a povinnosti, než
nezosobášení partneri, ktorých vzťah nie je žiadnym spôsobom legislatívne ošetrený. Z toho
vyplývajú pre partnerov určité praktické nevýhody, ale aj výhody. Cieľom je zistiť, k akému
posudzovaniu sa prikláňajú respondenti a do akej miery súhlasia s tým, aby legislatívne
priznávané práva a povinnosti boli len doménou manželských partnerov.

Spôsob ukončenia vzťahu
Platné manželstvo môže byť počas života oboch partnerov ukončené len rozvodom,
ktorý na jednej strane obnáša riziko spojené so súdnymi prieťahmi a gradáciou vzájomných
rozporov a osobnej nevraživosti medzi manželmi. Na druhej strane však môže byť výhodou,
ak je tento proces regulovaný a usmerňovaný súdom. Výhody a nevýhody však obnáša aj
zánik nezosobášeného spolužitia. Na jednej strane sa ponúka jednoduchý odchod zo vzťahu
bez zbytočného zdržiavania, na druhej strane ale hrozia spory, ak sa partneri nevedia sami
dohodnúť na vysporiadaní rôznych oblastí svojho spolužitia. Predmetom dohody, ale aj
potenciálnych rozporov rozvádzajúcich sa alebo rozchádzajúcich sa partnerov je najčastejšie
sféra vlastníctva majetku a oblasť rodičovských práv a povinností. Cieľom je zistiť, zánik
ktorého vzťahu považujú respondenti za menej zložitý a tým pádom ku ktorej forme
partnerského spolužitia v tomto smere inklinujú.
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2.3.2. Formulácia tvrdení

Dimenzia tolerancie: sociálno-psychologické faktory

Stabilita vzťahu – pozitívna formulácia
1. Nezosobášených partnerov spája oveľa pevnejšie puto, než zosobášených partnerov.
Pocit slobody vo vzťahu – pozitívna formulácia
2. Nezosobášené spolužitie poskytuje partnerom v porovnaní s manželstvom vyššiu mieru
slobody.
Sociálna akceptácia – negatívna formulácia
3. Človek nemá žiť v nezosobášenom spolužití, ak jeho najbližšie okolie túto formu
partnerského spolužitia neschvaľuje.
Náboženská akceptácia – negatívna formulácia
4. Ľudia nemajú žiť v nezosobášenom spolužití, pretože náboženské normy túto formu
partnerského spolužitia odmietajú.
Morálne aspekty – negatívna formulácia
5. Spolužitie partnerov bez uzatvorenia manželského zväzku je nemravné.
Rodičovstvo – negatívna formulácia
6. Je rozumné a zodpovedné, ak sa partneri chcú zosobášiť v prípade, ak plánujú mať dieťa.
Legitimita vzťahu – negatívna formulácia
7. Manželstvo je najvyššou métou, ku ktorej majú partneri smerovať a potvrdiť si tým svoju
vzájomnú lásku.
Dôvera vo vzťah – negatívna formulácia
8. Nezosobášené spolužitie je prejavom pochybností partnerov o vlastnom vzťahu.
Rodinná istota – pozitívna formulácia
9. Nezosobášení rodičia poskytujú svojim deťom pocit rovnakej stability a rodinnej istoty ako
rodičia žijúci v manželstve.
Modernosť spolužitia – pozitívna formulácia
10. Pre dnešnú modernú spoločnosť je nezosobášené spolužitie vhodnejším typom
partnerského spolužitia než manželstvo.

Dimenzia tolerancie: Ekonomicko-právne faktory

Vlastnícke právo – pozitívna formulácia
11. Spoločné vlastníctvo majetku, charakteristické pre manželstvo, je nespravodlivé voči
partnerovi, ktorý do majetku investoval viac.
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Bankové úvery – pozitívna formulácia
12. Je nespravodlivé, ak banky pri poskytovaní úverov považujú manželov za
dôveryhodnejších klientov než nezosobášených partnerov.
Určenie otcovstva – pozitívna formulácia
13. Je diskriminačné, ak sa muž v nezosobášenom spolužití musí priznať k otcovstvu, zatiaľ
čo v manželstve je automaticky považovaný za otca dieťaťa.
Dedičské konanie – negatívna formulácia
14. Žiť v manželstve je správne, pretože pri prípadnej smrti jedného z partnerov sú jasne
dané vzájomné dedičské práva.
Exekučné konanie – pozitívna formulácia
15. Spoločná zodpovednosť za dlhy, ktoré spôsobí iba jeden z manželov, má za následok, že
manželstvo sa v dnešnej dobe stáva pomerne rizikovým zväzkom.
Vdovský/vdovecký dôchodok – negatívna formulácia
16. Je správne, ak po smrti partnera patrí vdovský/vdovecký dôchodok iba jeho zákonnému
manželovi/manželke a nie jeho druhovi/družke, ktorý/á s ním žil/a v spoločnej domácnosti
bez sobáša.
Vzájomná vyživovacia povinnosť – pozitívna formulácia
17. Riziko nerovnakého životného štandardu nezosobášených partnerov je zanedbateľné
v porovnaní s inými výhodami, ktoré nezosobášené spolužitie prináša.
Rodinná politika – negatívna formulácia
18. Je správne, ak štátna rodinná politika zvýhodňuje niektorými svojimi opatreniami
manželov pred nezosobášenými partnermi.
Dostupnosť práv a výhod – negatívna formulácia
19. Ak chcú partneri využívať všetky ekonomické a právne výhody spoločného života, majú
sa zosobášiť a nie očakávať, že im budú priznané bez uzavretia manželstva.
Spôsob ukončenia vzťahu – pozitívna formulácia
20. Rozchod nezosobášených partnerov je oveľa pokojnejší než manželský rozvod, pretože je
ušetrený od súdnych sporov.

Dimenzia stotožnenia: Sociálno-psychologické faktory

Stabilita vzťahu – negatívna formulácia
21. Predstava nezosobášeného spolužitia vo mne vzbudzuje neistotu a strach, že náš vzťah
sa môže kedykoľvek rozpadnúť.
Pocit slobody vo vzťahu – pozitívna formulácia
22. Manželstvo je príliš zväzujúce a predstavuje pre mňa isté obmedzenie.
Sociálna akceptácia – negatívna formulácia
23. Nechcem žiť v nezosobášenom spolužití, ak moje okolie túto formu partnerského
spolužitia odmietne.
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Náboženská akceptácia – pozitívna formulácia
24. V mojom prípade nie sú žiadne náboženské prekážky, ktoré by mi bránili žiť
v nezosobášenom spolužití.
Morálne aspekty – negatívna formulácia
25. Život v nezosobášenom spolužití odporuje mojim morálnym zásadám.
Rodičovstvo – pozitívna formulácia
26. Plánovanie rodičovstva alebo tehotenstvo pre mňa nie je dôvodom na uzatvorenie
manželstva.
Legitimita vzťahu – pozitívna formulácia
27. Na to, aby som žil so svojím partnerom/partnerkou v spoločnej domácnosti,
nepotrebujem uzatvoriť manželstvo.
Dôvera vo vzťah – pozitívna formulácia
28. Nezosobášené spolužitie je pre mňa jednoznačný spôsob, ako prejaviť dôveru v pevnosť
nášho vzťahu s partnerom/partnerkou.
Rodinná istota – negatívna formulácia
29. Svoje deti chcem vychovávať v manželskom zväzku, pretože som presvedčený/á, že len
tak im s partnerom/kou môžeme poskytnúť plnohodnotné rodinné zázemie.
Modernosť spolužitia – pozitívna formulácia
30. Život v nezosobášenom spolužití je pre mňa spôsob, ako prezentovať svoj moderný
životný štýl.

Dimenzia stotožnenia: Ekonomicko-právne faktory

Vlastnícke právo – negatívna formulácia
31. Spoločné vlastníctvo majetku partnerov v manželstve vo mne vyvoláva pocit
spolupatričnosti, ktorý by som v nezosobášenom spolužití necítil/a.
Bankové úvery – negatívna formulácia
32. Lepšia možnosť získania úveru je pre mňa dobrým dôvodom na vstup do manželstva.
Určenie otcovstva – negatívna formulácia
33. Chcem žiť v manželstve, lebo podľa môjho názoru je diskriminujúce chodiť po úradoch
a nahlasovať, kto je otcom našich detí.
Dedičské konanie – negatívna formulácia
34. Komplikované dedenie po partnerovi/partnerke, s ktorým som žil/a v nezosobášenom
spolužití, ma núti uvažovať o uzatvorení manželstva, kde je takéto dedenie automatické.
Exekučné konanie – pozitívna formulácia
35. V nezosobášenom spolužití sa budem cítiť istejšie, pretože negatívne následky v podobe
exekučného konania za prípadné dlhy sa týkajú len toho z nás, kto ich zapríčiní.
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Vdovský/vdovecký dôchodok – pozitívna formulácia
36. Ak prežijem s partnerom/kou celý život, zaslúžim si po jeho/jej smrti poberať
vdovský/vdovecký dôchodok, aj keby sme neboli zosobášení.
Vzájomná vyživovacia povinnosť – negatívna formulácia
37. Istejšie sa budem cítiť v manželstve, pretože v ňom existuje povinnosť vzájomného
vyživovania manželov, ktorá zákonne zabráni prípadnému vzájomnému zanedbávaniu.
Rodinná politika – pozitívna formulácia
38. Osobne mi prekáža, že štát vo svojich zákonoch skryto uprednostňuje rodiny
zosobášených partnerov.
Dostupnosť práv a výhod – pozitívna formulácia
39. Nezosobášené spolužitie pre mňa stúpne na atraktivite, ak sa stane v právach
a povinnostiach partnerov rovnocenné manželskému zväzku.
Spôsob ukončenia vzťahu – negatívna formulácia
40. Prípadné rozvedenie manželstva, regulované súdom, je pre mňa prijateľnejšie než
svojvoľné ukončenie nezosobášeného spolužitia.

2.3.3. Výber sociodemografických znakov a ich zdôvodnenie
Nezávislými premennými veličinami, ktoré sa podieľajú na formovaní konkrétnych
postojov respondentov k nezosobášeným spolužitiam, sú vybrané sociodemografické znaky.
Pri analýze zozbieraných dát budú ich varianty plniť funkciu diferenciačných znakov, podľa
ktorých bude možné sledovať distribúciu daných postojov v rámci výskumnej vzorky.

Tab. 4: Vybrané sociodemografické znaky vo vzťahu k výskumu postojov
k nezosobášeným spolužitiam

Sociodemografické premenné
1. Pohlavie
2. Okres trvalého bydliska
3. Typ sídla vzhľadom na jeho veľkosť
4. Rodinný stav rodičov respondenta
5. Vzťah k náboženstvu
6. Existencia vážneho partnerského
vzťahu
7. Zámer študovať na vysokej škole
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Pohlavie respondenta
Pohlavie respondenta sa môže podieľať na jeho preferenciách tej-ktorej formy
partnerského spolužitia. Skôr než vplyv samotného pohlavia sa však v mnohých štúdiách
zdôrazňuje spojitosť s inými premennými, pri ktorých je rozdiel v postojoch alebo v reálnom
správaní medzi mužmi a ženami možné odôvodniť inak, než len jednoduchou rodovo
stereotypnou koncepciou mužsko-ženského
preferencii

nezosobášeného

spolužitia

uvažovania

a manželstva

a konania.
podieľa

Pohlavie sa na

napríklad

v súvislosti

s najvyšším dosiahnutým vzdelaním a vzdelanostnými ašpiráciami (Thornton, Axinn,
Teachman 1995), rodinným zázemím (Thornton 1991) či religióznou štruktúrou, resp.
intenzitou viery a frekvenciou praktizovania svojej viery (Thornton, Axinn, Hill 1992). Vplyv
pohlavia na postoje a životné plány v súvislosti s reprodukčným a rodinným správaním
potvrdil napríklad aj výskum J. Mládeka, J. Marenčákovej a J. Širočkovej o demografickom
správaní študentov vysokých škôl z roku 2006.

Okres trvalého bydliska
Rodinné a demografické správanie sa medzi jednotlivými okresmi Slovenska výrazne
líši. Podrobný rozbor týchto odlišností ponúkam nižšie v kapitole 2.4. o spôsobe výberu
okresov pre potreby výskumu. Na základe zvoleného metodologického postupu sa ako
najtradičnejší

okres

z hľadiska

rodinného

správania

javí

Námestovo,

naopak

najmodernejším okresom z hľadiska rodinného správania je bratislavský okres. Mojím
zámerom

je

zistiť,

prostredníctvom

či

je

vybraných

rozdielnosť

v tradicionalite

štatistických

rodinného

ukazovateľov,

správania,

porovnateľná

zistená

s postojmi

k nezosobášeným spolužitiam. T.j. či tradičný región bude vykazovať vysokú rezervovanosť k
nezosobášeným

spolužitiam

a vyššiu

inklináciu

k manželským

spolužitiam,

naopak

moderný región bude charakterizovať vysoká miera akceptácie nezosobášených spolužití
a odmietavosť k inštitúcii manželstva. Hoci výskum bude prebiehať výlučne v týchto dvoch
okresoch, rozhodla som sa zaradiť do dotazníku otázku zisťujúcu okres trvalého bydliska
respondenta. Považujem tento krok za potrebný najmä z dôvodu, že predpokladám
početnejší výskyt takých respondentov, ktorých trvalé bydlisko sa nachádza v inom,
najčastejšie susednom okrese (Tvrdošín, Dolný Kubín, resp. Malacky, Pezinok, Senec
a pod.). Tie však vykazujú inú mieru tradicionality, resp. modernity z hľadiska rodinného
správania a výsledky by mohli byť skreslené. Na základe tejto informácie budem mať
možnosť porovnať výsledky vzhľadom na okres výskumu bez ohľadu na trvalé bydlisko
respodnentov,

ale

taktiež

budem

môcť

porovnať

výsledky

dvoch

okresov

zo

vzájomne opačných strán kontínua za súčasného odfiltrovania respodnentov s trvalým
bydliskom v iných okresoch.

Typ sídla, resp. veľkosť miesta trvalého bydliska
Pri analýze rodinného správania sa často zdôrazňuje aj spojitosť s veľkosťou sídla. Je
dokázané, že vo výraznejšie urbanizovaných oblastiach je rodinné a demografické správanie
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charakteristické nižšou pôrodnosťou, vyšším podielom detí narodených mimo manželstva,
nižšou sobášnosťou a vyššou rozvodovosťou, ako aj vyšším podielom partnerov žijúcich
v nezosobášenom spolužití. Opačné vzorce rodinného a demografického správania sú
typické pre vidiek a malé mestá.
Uvedené rozdiely si všimli a čiastočne alebo komplexne analyzovali aj viacerí
slovenskí autori (napr. Šprocha 2008; Mládek, Marenčáková, Širočková 2006a a 2006b;
Mládek, Širočková 2004; Mistríková, Heřmanová, Volná 1998; Hrubý 1997; Guráň 1992)
Hoci prebiehajúce zmeny v demografických trendoch zasiahli ako urbánne, tak aj rurálne
prostredie a rozdiely medzi mestom a vidiekom sa o čosi zmiernili, predsa stále zostáva
obyvateľstvo vidieka v rodinnom a demografickom správaní tradičnejšie ako mestské
obyvateľsvo. Príkladom môže byť Šprochova analýza (2008) demografických trendov v meste
a na vidieku v priebehu rokov 1996-2007, predovšetkým procesu sobášnosti, rozvodovosti a
plodnosti. Trend v oblasti sobášnosti slobodných zaznamenal síce v uvedenom období
pokles (i keď nie kontinuálny) v oboch typoch osídlenia, no napriek tomu „podiel sobášov
slobodných dosahoval v rokoch 1996-2007 najvyššie hodnoty vo vidieckom prostredí“
(Šprocha 2008, s. 9). Údaje za rok 2007 hovoria, že „v mestskom prostredí sú sobáše
slobodných zastúpené približne o 6-7% menej ako na vidieku“ (Šprocha 2008, s. 9). Rovnako
aj „odkladanie sobášov do vyššieho veku prebieha v mestách s vyššou intenzitou ako na
vidieku“ (Šprocha 2008, s. 10). Vývoj rozvodovosti zaznamenal v období rokov 1996-2007
nárast

v urbánnom

i rurálnom

prostredí,

s miernou

tendenciou

k vyrovnávaniu

priepastných rozdielov. „V roku 1996 bola intenzita rozvodovosti na vidieku približne o 60%
nižšia ako v mestách. V súčasnosti to je už len o niečo viac ako 40%. Aj napriek tomuto
vývoju môžeme povedať, že vidiecke obyvateľstvo si naďalej uchováva nižšiu rozvodovosť ako
mestské.“ (Šprocha 2008, s. 18) Plodnosť zaznamenala v uvedenom časovom období viaceré
výkyvy. V posledných rokoch však možno hovoriť o jej miernom náraste v mestách aj na
vidieku, s tendenciou odkladania prvého pôrodu, pričom „proces odkladania rodičovstva do
vyššieho veku je intenzívnejší v mestách ako na vidieku“ (Šprocha 2008, s. 28).
Uvedené trendy korešpondujú aj s rozložením párov žijúcich v nezosobášených
spolužitiach. J. Mládek a J. Širočková (2004) potvrdzujú, že priaznivejšie podmienky pre
vznik nezosobášených spolužití ako i reálny výskyt kohabitácií možno vo väčšej miere
pozorovať v mestskom a najmä veľkomestskom prostredí. Autori považujú túto tendenciu za
„prejav určitého konzervativizmu vidieckeho prostredia voči týmto formám spolužitia.“
(Mládek, Širočková 2004, s. 451) Výskum trojice autoriek Ľ. Mistríková, D. Heřmanová a A.
Volná (1998) taktiež potvrdil tendenciu vidieckeho obyvateľstva k tradičnejšiemu rodinnému
správaniu, keď spomedzi dotazovaných študentov vysokých škôl sa za uzavretie manželstva
ešte pred narodením dieťaťa viac zasadzovali študenti s trvalým bydliskom vo vidieckom
osídlení. Neskorší výskum J. Mládeka, J. Marenčákovej a J. Širočkovej (2006), nadväzujúci
na výskum predchádzajúcej trojice autoriek, potvrdil, že miesto, na ktorom respondent
prežil väčšinu svojho života (vidiek alebo mesto) výrazne vplýva na jeho postoje a preferencie
vybraných čŕt reprodukčného a rodinného správania (veľkosť rodiny, počet detí, umelá
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potratovosť, používanie moderných antikoncepčných metód, vek ženy pri prvom pôrode, vek
vstupu do manželstva, postoj ku kohabitáciám, uzatvorenie manželstva pred narodením
dieťaťa, postoj k rozvodu a pod.). (Mládek, Marenčáková, Širočková 2006a a 2006b)
Viacerí autori, predovšetkým sociológovia mesta, ponúkajú vysvetlenia, ktoré
P. Gajdoš (2002) integruje vo svojom príspevku Mesto a jeho vývoj v sociálno-priestorových
a civilizačných súvislostiach. V skratke je možné zhrnúť tieto vysvetlenia do nasledujúcich
znakov, podpisujúcich sa na formovaní rodinného a demografického správania: väčšia
anonymita

miest

oproti

vidieku,

individualizácia

života,

popretŕhanie

rodinných

a priateľských väzieb, zvýšená frekvencia neosobných sociálnych kontaktov, väčší stres,
rýchlejšie životné tempo a pod., ktoré stoja v protiklade k pokojnejšiemu, až idylicky
vykresľovanému vidieckemu životu. (Gajdoš 2002, s. 314-315) Ten je zároveň spojený s
vyššou mierou sociálnej kontroly, podpisujúcou sa najmä na nižšej rozvodovosti a nižšom
výskyte nezosobášených spolužití. Vidiecke prostredie tiež charakterizuje väčšia snaha o
zachovávanie tradícií a vyššia miera religiozity, ktorá výrazným spôsobom prispieva
k pretrvávaniu tradičných vzorcov rodinného a demografického správania.
Zaradením tejto nezávislej premennej do výskumu si chcem overiť polaritu rodinného
a demografického správania v mestskom a vidieckom prostredí aj v rovine postojov
k nezosobášeným spolužitiam. Otázka použitá v dotazníku v časti C s poradovým číslom 3,
týkajúca sa zistenia typu sídla vzhľadom na jeho veľkosť, v ktorom má respondent trvalé
bydlisko, je požičaná z výskumu ISSP – Občianstvo 2004, vrátane totožných variantov
odpovedí. (ISSP - Občianstvo 2004, dotazníkový formulár) Samotné znenie otázky je mierne
modifikované s cieľom zdôrazniť, že sa respondenta pýtam na miesto jeho trvalého bydliska.

Rodinný stav rodičov respondenta
Vplyv

rodinného

prostredia

na

ďalší,

teda

aj

partnerský

život

človeka

je

nepopierateľný. Obzvlášť rodinný stav rodičov vplýva na podobu neskoršieho partnerského
života detí, samozrejme v závislosti od toho, v akej etape vývoja dieťaťa nastal prípadný
rozvod, akým spôsobom rodičia spolu vychádzali a pod. Skúsenosť so životom v rodine
zosobášených partnerov a skúsenosť s rozvodom rodičov sa nedá paušalizovať na dobrú
a zlú. Rovnako totiž existuje manželstvo plné hádok alebo pokojný rozvod. V zásade však
môžme považovať rozvod za indikátor nevydareného manželstva, ktoré prináša istú mieru
sklamania spojenú s negatívnymi emóciami. Tie sú intenzívne vnímané a reflektované aj
deťmi partnerov a následne môžu ovplyvniť kvalitu a stabilitu ich vlastného partnerstva
v dospelosti a v neposlednom rade aj výber formy partnerského spolužitia.
Existuje viacero teoretických prístupov, prečo a akým spôsobom ovplyvňuje rodinný
stav rodičov neskoršie rodinné a demografické správanie ich potomkov. Článok A.
Thorntona (1991), publikovaný v The American Journal of Sociology, predstavuje zhrnutie
niektorých štúdií. Autor sa nezameriava len na negatívnu skúsenosť s rozvodom rodičov
a na jej následky. Medzi významné faktory determinujúce neskoršie rodinné a demografické
správanie potomkov zaraďuje aj prípadné opätovné zosobášenie rodičov s novými partnermi,
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ale taktiež aj vek, v akom sa rodičia zosobášili a vek matky pri pôrode prvého dieťaťa.
Opätovné uzavretie manželstva môže podľa autora zmierniť alebo úplne odstrániť niektoré
negatívne dopady rozvodu. Na výsledné partnerské správanie detí vplýva tiež vyššie
spomenutý vek rodičovského vstupu do manželstva, resp. vek prvého pôrodu. Príliš skoré
načasovanie týchto životných udalostí negatívne determinuje celkovú spokojnosť rodičov
s ich partnerským životom a takéto skoré partnerstvá sú nestabilnejšie, ale taktiež spravidla
aj finančne menej zabezpečené.
Dôležité aspekty vstupujúce hry pri formovaní partnerského života dieťaťa sú podľa
autora nasledovné: získaný status, sociálna kontrola, rýchlosť dospievania, kvalita
domáceho prostredia vytváraná rodičmi, postoje rodičov k predmanželskému pohlavnému
životu a kohabitáciám a postoje rodičov k manželstvu. (Thornton 1991, s. 869) Získaný
status hovorí o negatívnych efektoch rozvodu na socioekonomické postavenie rodiny.
Zhoršené finančné možnosti sa prenášajú na dieťa v zmysle neschopnosti rodiča zabezpečiť
mu kvalitnejšie a vyššie vzdelanie. Autor dodáva, že už nejedným empirickým výskumom
bola dokázaná súvislosť medzi nižším vzdelaním dieťaťa a jeho skorším začiatkom
pohlavného života a inklináciou k predmanželským počatiam. Rozvodom sa tiež o polovicu
znižuje sociálna kontrola detí zo strany rodičov. Dieťa spravidla zostáva žiť s jedným
z rodičov, ktorý sám nemá také časové dispozície, aby sa mohol dieťaťu venovať v takej
miere, aká by bola žiadúca. S rovnakým problémom sa stretávajú aj jednorodičovské rodiny.
V dôsledku nižšej sociálnej kontroly majú deti tendenciu tráviť viac času s rovesníkmi
a inklinujú

k skoršiemu

nadväzovaniu

sexuálnych

známostí

ak

následným

predmanželským počatiam. Deti z rozvedených a jednorodičovských rodín tiež podľa autora
dospievajú o čosi skôr než ich rovesníci. Často sú totiž na ne kladené vyššie nároky
a preberajú

mnohé

zodpovednosti

a

povinnosti,

čím

v domácnosti

nahrádzajú

absentujúceho partnera svojho rodiča. Skoršie psychické dospievanie má opäť za následok
skoršie vstupovanie do partnerských vzťahov. Vytváranie zdravého a kvalitného rodinného
zázemia a nekonfliktného prostredia je tiež jeden z faktorov, ktorý v rozvrátených rodinách
podľa autora absentuje. Deti vychované v takomto prostredí majú tendenciu z neho unikať
oveľa skôr než ich rovesníci a nadväzovať skoršie partnerstvá. Kladné alebo záporné
rodičovské postoje k predmanželskému sexuálnemu životu a kohabitáciám verzus manželstvu
takisto významným spôsobom vplývajú na neskoršie rodinné a demografické správanie ich
potomkov.
Thornton zhrnuté hypotézy dokazuje v uvedenom článku analýzou dát z panelového
výskumu

uskutočnenom

v rokoch

1961-1985

v americkom

Detroite.

Skúmané

a porovnávané bolo rodinné a demografické správanie matiek a ich detí, pričom autor sa pri
analýze dát zameral aj na inklináciu detí k nezosobášeným spolužitiam verzus manželstvu.
Pre

stručnosť

zhŕňam

len

výsledky,

ktoré

potvrdzujú

východiskové

predpoklady.

Predmanželské počatie matky, ako aj skorý vstup do manželstva má za následok skoršie
a intenzívnejšie vstupovanie do partnerských vzťahov detí. Zároveň sa potrvrdilo, že „deti,
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ktoré v detstve zažili manželský rozvrat, majú väčšiu tendenciu kohabitovať pred uzavretím
manželstva“ (Thornton 1991, s. 890).
Pre komplikovanosť vplyvu rodinného stavu rodičov som túto nezávislú premennú
zaradila do výskumu až na základe prehodnotenia výsledkov svojho predvýskumu, v ktorom
respondenti upozorňovali na absenciu otázky zisťujúcej rodinný stav rodičov a zdôraznili jej
potrebnosť. Od začiatku som si bola vedomá dôležitosti poznania rodinného stavu rodičov
pri skúmaní výsledných postojov respondentov, no na prvý pohľad jednoduchá otázka
v sebe skrýva určité úskalia, ktorým som sa spočiatku nevedela vyhnúť. Varianty rodinného
stavu rodičov môžu byť totiž veľmi rôznorodé a nie všetky sa dajú zhrnúť do troch
najčastejších – zosobášení, nezosobášení a rozvedení. Presná odpoveď respondenta by si
vyžadovala hlbšiu prepracovanosť dotazníka s použitím viacerých otázok, mapujúcich celý
kontext rodinného stavu rodičov. Táto exaktnosť by však bola na úkor jednoduchosti
a zrozumiteľnosti dotazníka pre respondentov, na úkor času potrebného na jeho vyplnenie,
a taktiež na úkor naplnenosti jednotlivých kategórií, ktoré by sa pre predpokladanú nízku
početnosť museli následne spájať. Možnosti odpovedí teda nakoniec pozostávajú zo
spomínaných troch typických variantov rodinného stavu, doplnených o zvláštny variant,
kedy je respodentov rodič ovdovený. Pre menej obvyklé prípady, ktoré nie je možné
jednoznačne identifikovať s ponúkanými možnosťami odpovedí, som medzi varianty zaradila
alternatívu „iné“ s požiadavkou bližšej špecifikácie. Do tohto variantu majú patriť také
situácie, kedy napríklad rodičia respondenta vôbec nežijú spolu bez ohľadu na to, či sú
alebo nie sú zosobášení, sú rozvedení a jeden z nich alebo obaja sú opäť zosobášení, sú ešte
zosobášení, ale v práve prebiehajúcom rozvodovom konaní a pod. Taktiež sem môžu patriť
situácie, kedy respondent nemá alebo nepozná svojich rodičov. Ide o veľmi rôznorodé
varianty odpovedí, ktoré nie je možné všetky vymenovať a ponúknuť respondentovi a
vzhľadom na predpokladanú veľkosť skúmanej vzorky by boli aj málo početné, preto som sa
rozhodla integrovať ich v jedinom spoločnom variante „iné“. V prípade rozsiahlejšieho
výskumu

však

pripúšťam

potrebu

hlbšieho

rozpracovania

tohto

variantu,

resp.

prepracovanie spôsobu zisťovania rodinného stavu rodičov aj s ohľadom na to, ako sa menil
v priebehu života respondenta až do jeho dospelosti.

Vzťah k náboženstvu
Partnerský a rodinný život sa po stáročia podriaďoval vplyvu kresťanskej morálky. Aj
v dnešnej dobe výraznej sekularizácie spoločnosti majú kresťanské cirkvi značný vplyv na
formovanie a podobu partnerského života veriacich. Dôkazom sú viaceré empirické výskumy
potvrdzujúce súvislosť medzi vierou a rodinným správaním respondentov, či už ide
o reguláciu sexuálneho života, pôrodnosti, uzatvárania manželstiev alebo rozvodového
správania. Trojica autorov A. Thornton, W. G. Axinn a D. H. Hill (1992) sa vo svojej štúdii
podrobne venuje problematike vplyvu náboženstva na formovanie partnerských vzťahov
s dôrazom na manželstvo verzus nezosobášené spolužitie. Väčší dôraz, než na náboženskú
príslušnosť,

však

kladú

na

dôležitosť

viery

v živote

respondenta

a na
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zúčastňovania sa bohoslužieb. Autori formulujú niekoľko predpokladov, prečo tieto aspekty
viery považujú za dôležité pri skúmaní rodinného správania. Časté navštevovanie
bohoslužieb a prikladanie veľkého významu svojej náboženskej viere podporuje u veriacich
hlbšie osvojenie náboženských noriem a odporúčaní, ktoré vyzdvihujú hodnotu manželstva
a rodiny a zavrhujú nezosobášené spolužitie a predmanželský pohlavný život. Aktívna účasť
na náboženskom živote tiež poskytuje príležitosť spoznávať a stretávať sa s rovnako
orientovanými rovesníkmi, čím si veriaci svoje postoje vzájomne utvrdzujú. Keďže veriaci
spravidla pochádzajú z nábožensky založených rodín, nachádzajú podporu pre svoje názory
aj v nej, predovšetkým zo strany veriacich rodičov, ktorí svoju výchovu orientujú v súlade
s náboženskými normami. Komplexné pôsobenie viacerých faktorov má za následok, že
mladí ľudia pochádzajúci z hlboko veriacich rodín, ktorí „prikladajú náboženstvu veľký
význam a sú aktívni vo svojej náboženskej komunite, majú nižšiu tendenciu vstupovať do
nezosobášených spolužití alebo odkladajú partnerské vzťahy na neskoršie obdobie svojho
života“ (Thornton, Axinn, Hill 1992, s. 631), a zároveň „vykazujú vysokú sobášnosť, zatiaľ čo
menej nábožní alebo neveriaci nasledujú spravidla opačný vzor“ (Thornton, Axinn, Hill 1992,
s. 631). Aj slovenská autorka Ľ. Kráľová (2001) vo svojom výskume charakteru
východoslovenských manželských vzťahov z prelomu rokov 1998 – 1999 zistila, že
„rozšírenosť praxe predmanželských sexuálnych vzťahov ako modernizačný a sekularizačný
trend manželského správania výrazne klesá so zvyšovaním frekvencie návštev bohoslužieb“
(Kráľová 2001, s. 458). K. Pastor (1994) na základe analýzy dát zo Sčítania ľudu, domov
a bytov

z roku

1991

taktiež

potvrdil

súvislosť

medzi

religiozitou

a sobášnosťou,

rozvodovosťou, pôrodnosťou i potratovosťou. (Pastor 1994, s. 21)
Z vyššie uvedených dôvodov považujem za potrebné zaradiť medzi nezávislé
premenné aj respondentov vzťah k náboženstvu. V dotazníku využívam pre zistenie intenzity
viery respondenta otázku v časti C s poradovým číslom 4, pôvodne použitú vo výskume
Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003, v originálnom znení „Aký je Váš vzťah
k náboženstvu?“, vrátane použitých variantov odpovedí. (Kolektívne identity..., dotazníkový
formulár) Mojím cieľom je overiť si, či sa intenzita náboženskej viery skutočne premieta do
postojov respondentov k nezosobášeným spolužitiam.

Existencia vážneho partnerského vzťahu
Zaradenie

tejto

otázky

medzi

nezávislé

premenné

ovplyvňujúce

postoj

k nezosobášeným spolužitiam vychádza zo snahy overiť si svoj predpoklad. Všeobecne sa
tvrdí,

že

kohabitácie

predstavujú

pre

partnerov

menší

záväzok.

Navyše

v našich

podmienkach sú nezosobášené spolužitia vnímané skôr ako možnosť otestovať si partnera,
jeho vlastnosti a vzájomnú kompatibilitu ešte pred vstupom do manželstva. Pre mladých
ľudí býva často takéto partnerstvo „príležitosťou na zodpovednú životnú voľbu a preverenie
správnosti výberu partnera. (...) Treba však dodať, že napriek voľbe takejto formy spolužitia
si mladí ľudia zachovávajú silné prorodinné postoje a pre výchovu svojho dieťaťa si spravidla
ako optimálnu predstavujú rodinu.“ (Bútorová, Filadelfiová 2008, s. 67) Väčšina slovenskej
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populácie teda má záujem počas života uzatvoriť manželstvo, ale považuje to za natoľko
vážne životné rozhodnutie, že doň chce vstúpiť iba s človekom, ktorým si je stopercentne
istý. Táto premenná je teda založená na predpoklade, že ak respondent nemá v danom
momente partnerský vzťah, ktorý by mohol označiť ako vážny, prípadne ak nemá
momentálne žiadny partnerský vzťah, bude mať pravdepodobne väčšiu tendenciu tolerovať
nezosobášené spolužitia a preferovať ich aj vo vlastnom živote. Naopak respondent
s vážnym, stabilným partnerským vzťahom už pravdepodobne uvažuje o potvrdení tohto
vzťahu manželským sľubom, čo je známkou jeho dôvery vo vzťah.

Zámer študovať na vysokej škole
Vzhľadom na zloženie výskumnej vzorky, ktorou sú študenti posledných ročníkov
stredných škôl, táto premenná nahrádza otázku o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Súčasťou analýzy závislosti medzi výškou dosiahnutého vzdelania a preferovanou formou
partnerského spolužitia je aj porovnanie odpovedí respondentov z gymnázií a stredných
odborných škôl ako respondentov, ktorým sa dostáva dvoch rôznych typov vzdelania.
Gymnáziá „pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravujú aj
na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach.“ (Stredoškolské
vzdelávanie...)
„predovšetkým

Naopak
na

na

výkon

stredných

odborných

odborných

školách

sa

najmä

technicko-hospodárskych,

činností,

študenti

pripravujú

ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých
a kultúrnych“ (Stredoškolské vzdelávanie...), a v obmedzenej miere aj na vysokoškolské
štúdium. Diferenciačným znakom je aj to, či ide o respondentov končiacich štúdium
maturitou alebo bez maturity. Cieľom je zistiť, či sa vzdelanostné ašpirácie a typ
navštevovanej školy prejavujú aj na preferovaní tej-ktorej formy partnerského spolužitia.
Existuje

totiž

viacero

teoretických

prístupov

i empirických

štúdií,

častokrát

protichodných, snažiacich sa vysvetliť závislosť medzi výškou dosiahnutého vzdelania
a preferenciou manželského spolužitia, resp. kohabitácie. Autori A. Thornton, W. G. Axinn
a J. D. Teachman (1995) opäť stavili na sekundárnu analýzu dát pochádzajúcich
z panelového výskumu matiek a ich detí, prebiehajúceho v rokoch 1961-1985 v americkom
Detroite. Vo svojom článku nastoľujú všeobecný predpoklad, že štúdium ako také má za
následok nižšiu intenzitu vytvárania partnerských zväzkov v spoločnej domácnosti bez ich
bližšej špecifikácie, vzhľadom na to, že ide o „roly dospelých, ktoré nie sú kompatibilné
s dennou dochádzkou do školy“ (Thornton, Axinn, Teachman 1995, s. 771), vyžadujúce si aj
určitú finančnú stabilitu a odlišné časové dispozície. Ak sa však ešte počas štúdia mladí
ľudia rozhodnú pre zdieľanie spoločnej domácnosti, častejšie to býva vo forme kohabitácie,
ktorú dokážu lepšie skĺbiť so svojimi študijnými povinnosťami. Medzi vysokoškolákmi sú tak
nezosobášené spolužitia početnejšie, než medzi ľuďmi, ktorí svoje štúdium definitívne
ukončili strednou školou. Autori však taktiež tvrdia, že aj nižšie vzdelanie býva spojené so
životom v nezosobášenom partnerstve. Vysvetlenie ponúkajú v skutočnosti, že nižšie
dosiahnuté vzdelanie je spojené spravidla s horšou pozíciou na trhu práce a tým pádom aj
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s nižším finančným zabezpečením. Keďže kohabitácie spravidla vyžadujú nižšie výdavky,
bývajú týmito kategóriami ľudí uprednostňované pred manželstvom. Autori zároveň tvrdia,
že výška dosiahnutého vzdelania sa odlišným spôsobom podieľa na uprednostňovaní tejktorej formy partnerského spolužitia aj v závislosti od pohlavia. Pre mužov znamená vyššie
vzdelanie spojené s lepším finančným zabezpečením vyššiu atraktivitu na sobášnom trhu,
a teda aj vyššiu pravdepodobnosť uzatvorenia manželstva. Naopak ženám táto skutočnosť
zase zvyšuje schopnosť žiť samostatne a znižuje ich finančnú závislosť na partnerovi.
Manželská inštitúcia sa pre nich stáva menej atraktívna, pretože výhody, ktoré z nej mohli
čerpať, si dokážu zabezpečiť sami. Vzdelanejšie ženy by teda mali na základe tejto štúdie
uprednostňovať skôr život v kohabitácii alebo ako single. (Thornton, Axinn, Teachman 1995,
s. 765)
Na Slovensku sa závislosť medzi úrovňou vzdelania a formou partnerského spolužitia
pokúšali vysvetliť J. Mládek a J. Širočková (2004). Tí sa snažili túto závislosť štruktúrovať
do niekoľkých vývojových období. V prvom období sa zdôrazňovala spojitosť kohabitácií
s obyvateľstvom s vyšším vzdelaním. „Najčastejšie sa tento znak spomína s úrovňou
vzdelania žien“ (Mládek, Širočková 2004, s. 443) a s následnou mierou ich ekonomickej
nezávislosti. Toto obdobie sa datuje do 60-70. rokov 20. storočia. V 80.-90. rokoch „sa vzťah
vzdelania obyvateľstva a kohabitácie modifikuje, najmä v dôsledku zmien vekovej štruktúry
kohabitantov“ (Mládek, Širočková 2004, s. 443). Je známe, že kohabitovať začínajú čoraz
mladšie vekové kategórie, a preto „je logické, že majú ukončené iba nižšie stupne vzdelania,
alebo sa pripravujú na svoje povolanie“ (Mládek, Širočková 2004, s. 444). Autori však
pripúšťajú, že určitý vplyv na súvis medzi nižším vzdelaním a preferovaním kohabitácie
„môže mať i početnejšie zastúpenie obyvateľov rómskej národnosti, ktorého vzdelanostná
úroveň je nízka“ (Mládek, Širočková 2004, s. 444) a zároveň vykazuje pomerne vysokú
početnosť nezosobášených spolužití.
Z českých zdrojov možno spomenúť D. Hamplovú (2006), ktorá pomocou analýzy
dostupných dát zistila, že „vplyv vzdelania nie je lineárny“ (Hamplová 2006, s. 14).
Prebiehajúcim demografickým zmenám sa dostalo najpozitívnejšieho hodnotenia od
absolventov stredných škôl. Naopak tradičnejšie postoje prekvapivo deklarovali nielen ľudia
s nižším vzdelaním bez maturity, ale taktiež absolventi vysokých škôl. Vysvetlenie Hamplová
preberá

z Možného

tézy

o tom,

že

ľudia

s nižším

a vyšším

vzdelaním

sú

kritickí

k demografickým zmenám – nižšie vzdelaní kvôli svojej konzervatívnosti a vyššie vzdelaní
kvôli skepticizmu voči alternatívnym životným štýlom. Naopak ľudia so stredným vzdelaním
predstavujú podľa autorky najširšiu a najliberálnejšiu masu, ktorá nekriticky prijíma všetky
nové trendy a inovácie. (Hamplová 2006, s. 15)
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2.4. Poradie okresov podľa miery modernity rodinného správania
Pre účely výskumu som sa rozhodla stanoviť najmodernejší a najtradičnejší
slovenský okres z hľadiska rodinného správania, v ktorom bude uskutočnený výskum
postojov medzi študentmi stredných škôl. Tento regionálny aspekt zostane jedným
z kľúčových diferenciačných činiteľov aj pri neskoršej analýze výsledkov výskumu.
V nasledujúcich podkapitolách ponúkam prehľad spôsobov narábania s regionálnymi
odlišnosťami u viacerých autorov a prezentujem výsledky metódy použitej pri určení poradia
okresov od najmodernejšieho po najtradičnejší. Na záver sa budem snažiť zdôvodniť
výsledky tejto metódy.

2.4.1. Regionálne diferencie v dielach slovenských a českých autorov
Existuje množstvo výskumov a analýz, ktoré sa snažia či už o vytvorenie typológie
územnosprávnych jednotiek alebo o ich zoradenie podľa určitého kritéria, buď pre ich bližšie
poznanie alebo pre ďalšie vedecko-výskumné či politické účely. Vzhľadom na to, že
problematika rodinného správania je viacdimenzionálny jav, inšpirovala som sa niektorými z
nich pri identifikácií jednotlivých komponentov rodinného správania a pri tvorbe poradia
okresov. V nasledujúcich riadkoch ponúkam ich stručný prehľad.
Azda

najznámejšími

slovenskými

autormi,

zaoberajúcimi

sa

regionálnou

diferenciáciou, sú autori Ľ. Falťan, P. Gajdoš a J. Pašiak (1995), ktorí sa v publikácii
Sociálna marginalita území Slovenska prostredníctvom vybraných kritérií snažili určiť mieru
marginalizácie jednotlivých okresov. Pre tento účel vytvorili typológiu problémových
regiónov: typ A – výrazne problémové regióny; typ B – prevažne problémové regióny; typ C –
regióny prechodného typu. (Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 57) Autori si zvolili súbor
viacerých ukazovateľov, ktoré „považovali za relevantné pre zachytenie ťažiskových dimenzií
marginality“ (Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 56). Na základe ich hodnôt v sledovaných
regiónoch následnou typologickou operáciou vymedzili „marginálne regióny rôznej miery
problémovosti a tiež regióny inklinujúce k marginalite“ (Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 57).
Podľa ich zistení sa problémové regióny koncentrujú najmä pozdĺž severného a južného
pohraničia. Marginálne územia na severe a juhu Slovenska však predstavujú „odlišné,
špecifické typy marginality“ (Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 58), diferencované najmä
v dôsledku odlišnej „kvality sociálnych potenciálov ako i v populačnej stratégii rodín“
(Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 58) a do určitej miery aj „prevládajúcim charakterom
hospodárskej základne“ (Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 58). Autori sa snažili identifikovať
spoločné charakteristiky typické pre jednotlivé skupiny marginalizovaných regiónov, ktoré
nachádzali v nasledovných šiestich dimenziách: socio-demografická, sociálno-ekonomická,
civilizačno-infraštruktúrna,

etnicko-kultúrna,

samosprávna

a organizačná
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priestorová dimenzia. (Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 60-73) Relevantnými pri mojej ďalšej
práci s okresmi sa pre mňa stali predovšetkým tie dimenzie a ich jednotlivé premenné, ktoré
priamo demonštrujú trendy v demografickom a rodinnom správaní obyvateľstva: dimenzia
socio-demografická a etnicko-kultúrna. Ich inšpiračný potenciál som využila pri tvorbe
syntetického indexu rodinného správania, ale taktiež čiastočne pri výbere relevantných
sociodemografických znakov ako nezávislých premenných, ktoré boli špecifikované vyššie.
V rámci socio-demografickej dimenzie sa autorom vyprofilovali problémové regióny na juhu
Slovenska

s nepriaznivou

situáciou

v populačných

prírastkoch.

Upozorňujú

tu

na

prestarnuté obyvateľstvo s nižšou ekonomickou aktivitou a nižšou úrovňou vzdelania.
(Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 61) Naopak „regióny severného a východného pohraničia
disponujú značnými populačnými zdrojmi“ (Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 57). Ani jeden
z trendov nepovažujú autori za priaznivý, pretože spôsobujú, že marginálne regióny sa
stávajú „značne citlivými či menej odolnými na väčšie sociálne či ekonomické nárazy
a problémové situácie“ (Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 57). Hodnoty jednotlivých
premenných v rámci socio-demografickej dimenzie – populačnú kvalitu, prirodzený pohyb
obyvateľov a vzdelanostnú štruktúru – hodnotili autori v problémových typoch ako
všeobecne nepriaznivé. Premenné v rámci etnicko-kultúrnej dimenzie autorom naznačili, že
v prípade problémových regiónov ide „v značnej miere o etnicky zmiešané regióny“ (Falťan,
Gajdoš, Pašiak 1995, s. 71), s nezanedbateľnou mierou náboženskej homogenity a s menším
výskytom heterogénnej konfesijnej štruktúry. (Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 71-72)
Z hľadiska autochtónnosti obyvateľstva autori zistili, že „všetky regióny v Slovenskej
republike, kde dominuje pôvodné, tam narodené obyvateľtvo sa nachádzajú medzi
problémovými regiónmi“ (Falťan, Gajdoš, Pašiak 1995, s. 72). Celkovo však „medzi
problémovými regiónmi dominuje zmiešaný charakter regiónu“ (Falťan, Gajdoš, Pašiak
1995, s. 72).
P. Gajdoš (2004) neskôr vytvára typológiu, ktorá pozostáva z ôsmych typov regiónov
Slovenska, vzájomne sa líšiacich v predpokladoch a bariérach rozvoja, ktorými disponujú.
Gajdošova

typológia

je

vytvorená

syntézou

charakteristík

okresov

v konkrétnych

sledovaných oblastiach (hospodárska oblasť, oblasť ľudských potenciálov, sociálna oblasť,
infraštruktúrna

vybavenosť,

krajinno-ekologická

situácia,

osídlenie

a urbanizovanosť,

aktivizácia endogénnych rozvojových zdrojov obcí) (Gajdoš 2004, s. 55-69), v rámci ktorých
vymedzuje jednotlivé premenné. Typológia je teda „postavená na multidimenzionálnom
empirickom základe zachytávajúcom široké spektrum problémových oblastí relevantných
pre zhodnotenie aktuálneho stavu ako i rozvojového kontextu každého z okresov SR“
(Gajdoš 2004, s. 69). Pomocou klastrovej analýzy Gajdoš vytvoril 8 typov okresov podľa
miery ich rozvinutosti v relevatných oblastiach. Autor ďalej každý z ôsmych typov
charakterizuje prostredníctvom zhodnotenia situácie v relevantných oblastiach na 6stupňovej škále („veľmi dobrá situácia“ až „veľmi zlá situácia“).
Nemenej známym počinom v oblasti typologizácie územno-správnych jednotiek
Slovenska je snaha trojice autorov J. Filadelfiová, P. Guráň a A. Ritomský (1996) o vytvorenie
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typológie obcí z hľadiska demografického správania obyvateľstva, ktorá je zhrnutá
v publikácii Atlas obcí Slovenska podľa rodinných a demografických charakteristík. Autori
použili pre charakterizovanie obcí 11 ukazovateľov: počet obyvateľov, národnostná štruktúra
obyvateľov, konfesijná štruktúra obyvateľov, reprodukčný typ obce, podiel detí na celku
obyvateľov, podiel úplných rodín, podiel neúplných rodín, podiel viacdetných rodín, podiel
spoločne bývajúcich domácností, rodinný typ obce a kumulovaný rodinný typ obce.
(Filadelfiová, Guráň, Ritomský 1996, s. 3-6) Autori pritom vychádzali z výsledkov zo Sčítania
obyvateľov, domov a bytov z roku 1991. Rodinný typ obce sa stal zároveň „základným
kritériom špecifikácie obcí SR“ (Filadelfiová, Guráň, Ritomský 1996, s. 6), pričom „vznikol
kombináciou 4 základných rodinných ukazovateľov: podiel úplných rodín, podiel neúplných
rodín,

podiel

viacdetných

rodín

a podiel

spoločne

bývajúcich

domácností.

Výška

percentuálneho zastúpenia jednotlivých ukazovateľov na celku domácností danej obce určila
mieru „tradicionality“ či „modernity“ rodinného správania jej obyvateľov.“ (Filadelfiová,
Guráň, Ritomský 1996, s. 6) Rozhodnutie sa pre dané 4 ukazovatele vysvetľujú autori v ešte
skoršom texte z roku 1995 tým, že „v definičných kritériách tradicionality či modernity istej
spoločnosti

v odbornej

Tradicionalistická

literatúre

spoločnosť

sa

totiž

väčšinou

bežne

nechýbajú

definuje

okrem

práve

tieto

indikátory.

iného

ako

spoločnosť

charakteristická: vysokým podielom ľudí žijúcich v manželstve a v úplnej rodine, vyšším
podielom viacdetných rodín, vyšším podielom spoločne žijúcich domácností, nižším
podielom neúplných rodín“ (Guráň, Filadelfiová, Ritomský 1995, s. 40). Každý zo 4
použitých

ukazovateľov

a nadštandard.

autori

Výsledkom

rozčlenili

bolo

81

do

možných

3

stupňov:

empirických

podštandard,
kombinácií,

štandard
ktoré

boli

zredukované do 11 typov rodinného správania, ohraničených tradičným typom na jednej
strane a moderným typom na strane druhej. Za účelom prehľadnosti vytvorených máp
v atlase bolo týchto 11 typov ešte ďalej zlúčených do 3 typov rodinného správania (tradičný,
zmiešaný, moderný), čím autori vytvorili tzv. kumulovaný rodinný typ obce. (Filadelfiová,
Guráň, Ritomský 1996, s. 6)
V českej sociológii prispela k problematike identifikácie tradičných a moderných obcí
D. Sýkorová (1999) prostredníctvom empirického výskumu Rodina a obec v strednej Európe,
ktorý zisťoval aktuálnu situáciu vidieckych rodín, hodnotil život v obci a zisťoval základné
hodnotové

hierarchie

jej

obyvateľov.

Výskum

bol

súčasťou

širšie

koncipovaného

medzinárodného projektu Možnosti a limity rodiny v súčasnej Európe. Realizovaný bol
kombináciou viacerých výskumných metód v štyroch vybraných obciach v Českej republike,
pričom dve z nich sa zaraďovali ku skôr tradičným a dve ku skôr moderným. Českou verziou
určenia

tradicionality,

resp.

modernity

rodinného

správania

sa

stalo

„určenie

prostredníctvom troch kritérií: podielom úplných, resp. neúplných rodín, viacgeneračných
spolužití a štruktúrou rodín podľa počtu detí“ (Sýkorová 1996, s. 208).
Posledným zo skupiny textov, ktoré myšlienkovo obohatili proces môjho určovania
miery modernity slovenských okresov, bola typologizácia rozvodovosti podľa P. Guráňa
(1992) na základe jej priestorovo odlišných charakteristík. Guráň spozoroval značnú
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priestorovú diferenciáciu a etapovitý vývoj rozvodovosti v jednotlivých lokalitách Slovenska,
preto považoval za „nevhodné analyzovať ju na tomto území ako relatívne konzistentný jav“
(Guráň 1992, s. 209). V prvej fáze typologizácie rozlíšil štyri skupiny okresov, tzv.
rozvodových oblastí A, B, C a D. Charakterizoval ich prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa
mu na základe dovtedajších poznatkov zdali byť dôležité: charakteristiky industrializačného
procesu,

charakteristiky

urbanizačného

procesu,

ostatné

sociálno-demografické

charakteristiky obyvateľstva, oblasť rodinných charakteristík a charakteristiky ďalších
s rozvodovosťou súvisiacich sociálno-demografických procesov. (Guráň 1992, s. 210)
Z nasledovnej analýzy autor zistil, že predpokladané korelácie, ktoré sú pri analýzach iných
štatistických údajov typickou črtou, v prípade skúmania rozvodovosti neplatia bezvýhradne.
Najmä „industrializácia a urbanizácia ako nosné procesy územnej diferenciácie začínajú na
určitom stupni rozvinutosti postupne strácať na svojom diferenciačnom význame“ (Guráň
1992, s. 210). V druhej fáze Guráň použil štyri rozvodové oblasti na vytvorenie
a charakterizovanie 3 typov rozvodovosti, v ktorých je badať aj určité fázovanie vývoja
rozvodovosti. (Guráň 1992, s. 216)
Pri určení miery modernity okresov Slovenska z hľadiska rodinného správania pre
potreby môjho výskumu som čerpala inšpiráciu v dvoch podobách. Vytváranie typológií
prostredníctvom syntézy relevantných ukazovateľov u Ľ. Falťana, P. Gajdoša a J. Pašiaka
(1995) a P. Gajdoša (2004) vo mne podnietilo uvažovanie o možnostiach, ako spojiť hodnoty
viacerých ukazovateľov do výsledného indexu na úrovni jednotlivých okresov. I keď ja sama
som typologickú metódu pri určovaní miery modernity rodinného správania nevyužila,
vzhľadom na to, že pre potreby môjho výskumu bolo nutné určiť presné poradie okresov, ich
práce pre mňa napriek tomu predstavovali dôležitý zdroj a návod na analýzu priestorovej
diferenciácie skúmanej problematiky. Typológie J. Filadelfiovej, P. Guráňa a A. Ritomského
(1995 a 1996), P. Guráňa (1992) a D. Sýkorovej (1999) ma zase inšpirovali najmä pri výbere
relevantných ukazovateľov rodinného správania.

2.4.2. Výber relevantných ukazovateľov rodinného správania
a metódy určenia poradia
Na určenie poradia okresov z hľadiska modernity rodinného správania som použila 9
štatistických

ukazovateľov

rodinného správania,

ktorých

hodnoty

naznačujú

mieru

modernity rodinného správania v tom-ktorom okrese. Mojím cieľom bolo vytvoriť z nich
jediný syntetický ukazovateľ modernity rodinného správania, ktorého hodnoty za jednotlivé
okresy by usporiadali súbor okresov Slovenskej republiky od najmodernejšieho po
najtradičnejší.
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Tab. 5: Zoznam vybraných ukazovateľov rodinného správania

1. Počet sobášov na 1000 obyvateľov
2. Počet rozvodov na 1000 obyvateľov
3. Počet živonarodených na 1000 obyvateľov
4. Podiel živonarodených v manželstve na všetkých živonarodených v okrese
5. Priemerný vek muža pri vstupe do prvého manželstva
6. Priemerný vek ženy pri vstupe do prvého manželstva
7. Priemerný vek ženy pri pôrode prvého živonarodeného dieťaťa
8. Počet faktických manželstiev na 1000 obyvateľov
9. Podiel úplných rodinných domácností s 3 a viac deťmi zo všetkých úplných rodinných
domácností v okrese

Pri selekcii ukazovateľov rodinného správania relevantných pre určenie miery
modernity

okresov

bolo

nutné

uspokojiť

sa

s rôznymi

zdrojmi

čerpania

údajov,

pochádzajúcich z rozličných časových období. Ani jeden dostupný zdroj totiž neposkytoval
všetky

potrebné

ukazovatele.

Hodnoty

prvých

siedmych

ukazovateľov

pochádzajú

z každoročného štatistického zisťovania, ktorého výsledky sú zhrnuté v publikáciách Vývoj
obyvateľstva v SR a Stav a pohyb obyvateľstva v SR. Pre potreby určenia miery modernity
okresov som použila spriemerované údaje za roky 2003-2007, aby som tým predišla
prípadným

skresleniam.

Tie

môžu

byť

spôsobené

náhlymi

výkyvmi

v hodnotách

ukazovateľov, ktoré môžu byť záležitosťou jedného roku. Branie do úvahy viacerých
posledných rokov môže pomôcť tieto skreslenia eliminovať. Posledné dva ukazovatele
pochádzajú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001. Do skupiny ukazovateľov
rodinného správania boli zaradené, pretože vhodne dotvárajú komplexný obraz o modernite
rodinného správania v jednotlivých okresoch.
Na tomto mieste považujem za vhodné upozorniť na skutočnosť, že v poradí ôsmy
ukazovateľ - počet faktických manželstiev, zisťovaný v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2001, neposkytuje natoľko exaktné a spoľahlivé hodnoty ako ostatné ukazovatele.
Problematika

nepresného

zisťovania

počtu

kohabitujúcich

párov

v rámci

Sčítania

obyvateľov, domov a bytov bola konkretizovaná v kapitole č. 1.3. o prehľade doterajších
výskumov týkajúcich sa nezosobášených spolužití. Napriek uvedeným nedostatkom som sa
rozhodla tento ukazovateľ použiť, pretože jeho hodnoty v jednotlivých okresoch kopírujú
predpokladanú

situáciu

v rozložení

kohabitácií.

Takisto

korešponduje

s hodnotami

niektorých iných ukazovateľov spojených s modernitou rodinného správania, ako aj
s národnostnou a konfesijnou štruktúrou obyvateľstva v jednotlivých okresoch.
Hodnoty

jednotlivých

ukazovateľov

zoradili

okresy

za

každý

ukazovateľ

od

najmodernejšieho po najtradičnejší, pričom sa predpokladá, že v okrese s najmodernejším
rodinným správaním sa vyskytuje najnižší: počet sobášov na 1000 obyvateľov, počet
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živonarodených na 1000 obyvateľov, podiel živonarodených v manželstve na všetkých
živonarodených a počet úplných rodinných domácností s 3 a viac deťmi zo všetkých úplných
rodinných domácností v okrese, a naopak najvyšší: počet rozvodov na 1000 obyvateľov,
priemerný vek mužov aj žien pri vstupe do prvého manželstva, vek ženy pri pôrode prvého
živonarodeného dieťaťa, ako aj počet faktických manželstiev na 1000 obyvateľov. Okres
s najtradičnejším rodinným správaním predpokladá opačné hodnoty.
Pri určovaní výsledného poradia okresov som postupovala dvoma alternatívnymi
spôsobmi. Pri prvom spôsobe hodnoty za jednotlivé ukazovatele zoradili okresy v rámci
každého ukazovateľa od najmodernejšieho po najtradičnejší. Následne boli týmto okresom
v rámci každého ukazovateľa priradené poradové čísla od 1 do 72 (zodpovedá počtu okresov;
Bratislavu a Košice som nerozdeľovala na jednotlivé okresy BA I-V a KE I-IV, preto v mojej
práci nepracujem klasicky so 79 okresmi). V prípade, ak sa viacero okresov umiestnilo na
rovnakom mieste, resp. mali totožnú hodnotu daného ukazovateľa, ich poradie sa
spriemerovalo (napr. ak išlo o 2 okresy umiestnené spoločne na 3. mieste, pracovalo sa
s nimi, ako keby zaberali miesto 3. a 4. a ich výsledný poradový index bol 3,5).
Poradové indexy okresov v rámci všetkých ukazovateľov bolo možné následne
spracovať výpočtom aritmetického priemeru alebo mediánu. V prvom prípade sa poradové
indexy za každý okres spriemerovali a výsledný index určil pozíciu okresu na kontínuu.
V tomto prípade však dochádzalo k určitým skresleniam, ktoré hrozia pri výpočte
aritmetického priemeru. Napríklad okres javiaci sa vo väčšine ukazovateľov ako moderný,
s poradovými indexami prevažne 1 až 2, sa v určitom ukazovateli prejavil ako priemerný
alebo tradičnejší. Výsledný index vzniknutý výpočtom aritmetického priemeru potom
postavil okres do priemernej polohy.2 Príkladov, kedy okresy disponovali takými hodnotami
ukazovateľov, ktoré neboli predpokladané u okresov všeobecne známych ako „typicky
moderné“ alebo „typicky tradičné“, bolo viac a môžu mať súvis s množstvom kultúrnospoločenských faktorov, o ktorých sa podrobnejšie zmienim nižšie. Ako vhodnejšia sa
v tomto prípade teda javila možnosť určenia výsledného poradia prostredníctvom mediánu,
čím som sa vyhla náhodným skresleniam, ktoré majú v prípade tak malého počtu
sledovaných ukazovateľov výrazný vplyv na celkový výsledok. Medián bol vypočítaný
z poradových indexov sledovaných ukazovateľov za každý okres. Mediány za všetky okresy
boli

následne

zoradené

od

najnižšieho

po

najvyšší,

t.j.

od

najmodernejšieho

po

najtradičnejší.
Napriek tomuto vylepšeniu sa však nakoniec ako najvhodnejší spôsob určenia
poradia okresov ukázala modifikácia podkladov pre výpočet aritmetického priemeru, ktorá
eliminovala nedostatky spôsobené skresľujúcim spriemerovaním jednoduchého poradia.
Tento druhý spôsob určenia poradia spočíva v prenesení hodnôt jednotlivých ukazovateľov
na škálu 0-100, pričom najnižšia zistená hodnota ukazovateľa zodpovedá pozícii 0

2 Príklad bratislavského okresu, ktorý sa pri výpočte aritmetického priemeru umiestnil až na 8. mieste, najmä
z dôvodu relatívne vysokého počtu sobášov na 1000 obyvateľov, ktorý nezodpovedá predstave moderného
rodinného správania.
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a najvyššia hodnota zodpovedá pozícii 100. Všetky ostatné hodnoty nachádzajúce sa medzi
nimi získali takú pozíciu na škále, aká zodpovedala vzájomným vzdialenostiam medzi
hodnotami. Z hodnoty ukazovateľa sa teda stala bodová hodnota na škále, ktorá na rozdiel
od jednoduchého poradia rešpektuje vzájomné vzdialenosti hodnôt medzi okresmi.
V dôsledku toho je výsledné poradie okresov oveľa presnejšie a menej citlivé na prípadné
výkyvy v určitých ukazovateľoch, ktoré neovplyvnia výsledné poradie tak drasticky, ako pri
spriemerovaní obyčajných poradových indexov. Práve naopak, ak sa nejaký okres vo
viacerých ukazovateľoch javí ako tradičný alebo moderný, tento spôsob jeho pozíciu upevní.
Uvedené metódy spomína vo svojom článku aj Ľ. Hurbánková (2006) v rámci opisu
viacerých tzv. jednoduchých metód viacrozmerného porovnávania a pomenúva ich ako
metódu váženého súčtu poradí a bodovaciu metódu. Ja som však na rozdiel od autorky
pracovala s predpokladom rovnakej váhy všetkých ukazovateľov. Metódy viacrozmerného
porovnávania odporúča Hurbánková požívať v prípadoch, kedy je potrebné „usporiadať
súbor podľa vlastnosti, ktorá sa nedá vyjadriť jedným ukazovateľom“ (Hurbánková 2006,
s. 3). Pracujeme teda „s viacerými ukazovateľmi, ktoré nie sú prevoditeľné na spoločný
základ“ (Hurbánková 2006, s. 6) a naším cieľom je „nahradiť niekoľko vybraných
ukazovateľov (...) jedným syntetickým ukazovateľom“ (Hurbánková 2006, s. 6). Metóda
váženého súčtu poradí spočíva v tom, že objekty súboru „zoradíme podľa každého
uvažovaného ukazovateľa“ (Hurbánková 2006, s. 7). Integrálny ukazovateľ, podľa ktorého
následne usporiadame súbor, získame ako jednoduchý aritmetický priemer súčtu poradí
podľa jednotlivých ukazovateľov, násobených zvolenými váhami. (Hurbánková 2006, s. 7, s.
13) Autorka zdôrazňuje nevýhodu tejto metódy najmä v tom, že takto určené poradie
nevystihuje, o koľko je jeden objekt súboru lepší ako druhý. „Rovnaké poradie možno získať
pri rôzne veľkých kvantitatívnych rozdieloch v ukazovateľoch.“ (Hurbánková 2006, s. 8)
Naopak bodovacia metóda eliminuje nedostatok predošlej metódy, pretože nielenže
umožňuje stanoviť poradie objektov súboru, ale poskytuje aj priestor pre určenie rozdielov
medzi jednotlivými položkami, alebo násobkov, koľkokrát je úroveň tej –ktorej položky vyššia
alebo nižšia. (Hurbánková 2006, s. 9) Podstata bodovacej metódy spočíva v tom, že pre
každý ukazovateľ nájdeme položku, ktorá v ňom „dosahuje najlepšiu hodnotu (najvyššiu
alebo najnižšiu podľa charakteru ukazovateľa) a tejto položke „v danom ukazovateli
priradíme 100 bodov“ (Hurbánková 2006, s. 8). Ostatným položkám „priradíme počet bodov,
ktorý udáva percentuálny podiel ukazovateľa z najlepšej hodnoty tohto ukazovateľa“
(Hurbánková 2006, s. 14).
Druhý mnou použitý spôsob určenia výsledného poradia okresov postavil do
najmodernejšej polohy okres Bratislava a do najtradičnejšej polohy okres Námestovo.
Poradie piatich najmodernejších a piatich najtradičnejších okresov s použitím oboch
spôsobov určenia uvádza nasledovná tabuľka. Podrobný rozpis poradia všetkých okresov
podľa druhej metódy, spolu s poradím okresov pre každý ukazovateľ, je uvedený v tabuľke
č. 2 v prílohe 1.
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Tab. 6: Poradie okresov z hľadiska miery modernity rodinného správania podľa
dvoch metód určenia poradia

1. metóda určenia poradia

2. metóda určenia poradia

podľa aritmetického priemeru

podľa mediánu

podľa aritmetického priemeru

poradových indexov

poradových indexov

bodových hodnôt na škále

1. Banská Bystrica

1. Bratislava

1. Bratislava

2. Zvolen

2. Banská Bystrica

2. Banská Bystrica

3. Komárno

3. Komárno

3. Komárno

4. Myjava

4. Myjava

4. Zvolen

5. Žiar nad Hronom

5. Zvolen

5. Žiar nad Hronom

.

.

.

.

.

.

.

.

.

68. Vranov nad Topľou

68. Vranov nad Topľou

68. Vranov nad Topľou

69. Sabinov

69. Sabinov

69. Sabinov

70. Stará Ľubovňa

70. Stará Ľubovňa

70. Stará Ľubovňa

71. Kežmarok

71. Kežmarok

71. Kežmarok

72. Námestovo

72. Námestovo

72. Námestovo

* Okres na 1. mieste je okres s najmodernejším rodinným správaním; okres na poslednom mieste je okres
s najtradičnejším rodinným správaním

Pre lepšiu ilustráciu dopĺňa tabuľkové zobrazenie nasledujúca mapa č. 1, v ktorej je
výsledné poradie pre potreby grafického zobrazenia zredukované do piatich skupín. Svojím
spôsobom ide o vytvorenie typológie okresov podľa miery modernity rodinného správania,
avšak v prípade potreby stále zostáva otvorená možnosť vrátiť sa o krok späť a analyzovať
rozmiestnenie jednotlivých okresov a ich vzájomnú pozíciu aj v rámci jedného typu. Mapy sú
zostrojené aj na ilustrovanie priestorového rozmiestnenia hodnôt jednolivých ukazovateľov,
rovnako zredukovaných do piatich skupín. Všetky ostatné mapy sú uvedené sú v prílohe 1
na konci práce.
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Mapa č. 1: Rozmiestnenie okresov podľa miery modernity rodinného správania

Zdroj mapy: Wikipedia
Zdroj štatistických údajov: ŠÚ SR

Aj napriek skresleniam pri prvom spôsobe určenia poradia je možné badať viditeľné
koncentrovanie tradičných okresov na severnom Slovensku a severe východného Slovenska.
Naopak krajne moderné okresy sa sústreďujú najmä v jeho juhozápadnej časti a na
strednom Slovensku. Taktiež je možné si všimnúť príklon k modernite vo všetkých
západoslovenských okresoch a v regiónoch s väčšími okresnými mestami (Bratislava,
Banská Bystrica, Košice a pod.). Druhý spôsob určenia poradia tento trend iba potvrdzuje,
je teda možné tvrdiť, že uvedené modifikácie spôsobu určenia poradia boli len „kozmetickými
úpravami“, ktoré splnili svoj účel a eliminovali drobné nedostatky, no na druhej strane
nezmenili zásadnejším spôsobom výsledné poradie okresov, čo len dokazuje správne určenie
ich miery modernity. Pri pohľade na mapu je možné identifikovať os prechádzajúcu územím
Slovenska v severozápadnom, resp. juhovýchodnom smere, ktorá rozdeľuje Slovensko na
okresy s príklonom k modernite a na okresy s príklonom k tradicionalite v rodinnom
správaní.
Rozmiestnenie okresov s tradičným a moderným rodinným správaním nie je náhodné
ani z historického hľadiska. Hodnoty viacerých ukazovateľov demografického správania totiž
naznačujú pri niektorých okresoch dlhodobo stabilný príklon k tradicionalite, resp.
k modernite. B. Šprocha a P. Tišliar (2008a; 2008b) vo svojich dvoch publikáciách
analyzovali vývoj sobášnosti, plodnosti a pôrodnosti na Slovensku pomocou dobových
štatistík v medzivojnovom období rokov 1919-1937, pričom neobišli ani priestorovú
diferencovanosť hodnôt týchto demografických ukazovateľov. Ich zistenia potvrdzujú, že
dlhodobo najvyššiu úroveň sobášnosti si udržiavali niektoré okresy stredného Slovenska,
a regióny severného a východného Slovenska (Orava, Kysuce, Spiš, Šariš, severný Zemplín).
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(Šprocha, Tišliar 2008a, s. 35-49) Naopak najnižšie miery sobášnosti sú historicky
potvrdené v okresoch západného a južného Slovenska. (Šprocha, Tišliar 2008a, s. 35-49)
Z hľadiska sobášneho veku mužov predstavovala dlhodobý extrém oblasť juhozápadného
Slovenska s najvyšším priemerným vekom vstupu do manželstva (Šprocha, Tišliar 2008a,
s. 88) a hontiansky región, ktorého vybrané okresy „vykazovali prakticky počas celého
sledovaného obdobia jeden z najnižších priemerných sobášnych vekov“ (Šprocha, Tišliar
2008a, s. 92), rovnako ako vybrané regióny východného Slovenska (severný Šariš a Zemplín)
(Šprocha, Tišliar 2008a, s. 92).
Vývoj pôrodnosti a plodnosti v jednotlivých okresoch Slovenska v medzivojnovom
období v podstate kopíruje predstavy o usporiadaní tradičných a moderných regiónov
z hľadiska rodinného správania, ktoré autori naznačili už pri analýze sobášnosti. B. Šprocha
a P. Tišliar (2008b) na základe štúdia dostupných materiálov tvrdia, že „pravdepodobne ako
prvé boli premenou extenzívneho reprodukčného správania poznamenané oblasti južného
a juhovýchodného Slovenska, ktoré nadväzovali kultúrne i jazykovo na centrá demografickej
revolúcie v dnešnom Maďarsku. Z týchto oblastí sa následne difúznym spôsobom šírili
zmeny reprodukčného správania do ostatných častí Slovenska.“ (Šprocha, Tišliar 2008b,
s. 20) K regiónom s dlhodobo najnižšou pôrodnosťou teda patrila najmä „oblasť strednej
časti južného Slovenska“ (Šprocha, Tišliar 2008b, s. 21) (Tekov, Hont, Novohrad, Gemer),
kde bola spočiatku „takmer o polovicu nižšia pôrodnosť ako v niektorých severných
a východných okresoch Slovenska“ (Šprocha, Tišliar 2008b, s. 21) (Kysuce, Orava, severné
oblasti Šariša, Zemplínu a Spiša, ako aj oblasť severozápadného Považia). Pokles pôrodnosti
sa postupne prenášal aj na „územia západného a juhozápadného Slovenska“ (Šprocha,
Tišliar 2008b, s. 24), ako aj do ďalších regiónov, takže „na začiatku tridsiatych rokov možno
o vyššej pôrodnosti hovoriť len na území severného a východného Slovenska“ (Šprocha,
Tišliar 2008b, s. 26). Rovnaké geografické charakteristiky sú typické aj pre zostupný vývoj
počtu detí v rodinách a „postupné odkladanie rodenia prvých detí“ (Šprocha, Tišliar 2008b,
s. 54). Typické boli tiež rozdiely v podiele detí narodených mimo manželstva, ktorý bol
najvyšší v okresoch západného, južného a juhovýchodného Slovenska. Naopak „najnižší
podiel nelegitímnych pôrodov sa koncentroval do oblasti hornej Oravy“ (Šprocha, Tišliar
2008b, s. 77). Táto polarita slovenských regiónov sa zachovala počas celého medzivojnového
obdobia

(Šprocha,

Tišliar

2008b,

s. 20-27)

a možno

tvrdiť,

že výrazná

regionálna

diferenciácia demografických ukazovateľov, kopírujúca trendy spred približne 70-80 rokov,
je neprehliadnuteľná do dnešných dní.
Je tiež vhodné poznamenať, že počas rokov medzivojnového obdobia sa hodnoty
demografických ukazovateľov v jednotlivých okresoch menili aj v závislosti od hospodárskej
situácie krajiny, pričom do vývoja demografických procesov výrazne zasiahla aj svetová
hospodárska kríza v prvej polovici tridsiatych rokov. Na základe týchto historických
skúseností má zmysel klásť si otázku, akým spôsobom sa súčasná hospodárska kríza
podpíše na vývoji jednotlivých demografických ukazovateľov a nakoľko ovplyvní rozloženie
moderných a tradičných okresov podľa mnou stanovených kritérií.
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2.4.3. Zdôvodnenie usporiadania okresov
Na tomto mieste je vhodné vrátiť sa k už načrtnutým kultúrno-spoločenským
faktorom, ktoré stoja za takým rozmiestnením tradičných a moderných okresov, aké sa
ukázalo prostredníctvom mnou zvolenej metodológie. Na dôležitosť týchto ukazovateľov
upozorňuje viacero štúdií, pričom ide najmä o národnostné a konfesijné špecifiká. Pri takej
diverzite zistených národností a konfesijnej príslušnosti, aká existuje na území Slovenska,
nie sú tieto faktory vôbec zanedbateľné pri určovaní celkového rodinného správania.
Opomenúť však nesmieme ani mieru urbanizovanosti a industrializácie. Slovensko je
krajina, ktorá napriek neveľkej rozlohe disponuje obrovskou variabilitou území, nech už ich
posudzujeme z akéhokoľvek hľadiska. Jednotlivé ukazovatele často pôsobia ako „spojené
nádoby“ a navzájom spolu veľmi úzko súvisia. Autori P.Guráň, J. Filadelfiová a A. Ritomský
(1995) považujú kultúrne podmienky „za tie, ktoré priamo a bezprostredne vplývajú na typ
rodinného správania“ (Guráň, Filadelfiová, Ritomský 1995, s. 41), pričom práve národnostné
a konfesijné považujú „za dominantné pre pochopenie sociokultúrnej podmienenosti
rodinného správania“ (Guráň, Filadelfiová, Ritomský 1995, s. 41).
Národnostným špecifikám venujem adekvátnu pozornosť v nasledujúcich riadkoch.
Pri pozorovaní vyššie zobrazenej mapy č. 1 nám neunikne, že moderné okresy sú
koncentrované predovšetkým v južnej časti Slovenska, ktorá je osídlená z väčšej časti
maďarskou národnostnou menšinou. Aj P. Guráň, J. Filadelfiová a A. Ritomský (1995)
potvrdzujú,

že

pre

maďarské

regióny

je

charakteristické

smerovanie

„k

moderne

orientovaným typom“ (Guráň, Filadelfiová, Ritomský 1995, s. 42). P. Guráň (1992) vo svojej
analýze priestorovej diferenciácie rozvodovosti upozorňuje na to, že „manželstvá a rodiny
maďarského

obyvateľstva

boli

charakteristické

oproti

ostatným

dlhodobo

zvýšenou

destabilitou“ (Guráň 1992, s. 213) a dodáva, že už prvé štatistiky z čias Rakúsko-Uhorska
alebo z prvej ČSR dokazujú, že „maďarské obyvateľstvo bolo stále typické vysokou
rozvodovosťou, vysokým počtom nemanželských detí, nízkou pôrodnosťou a pod.“ (Guráň
1992, s. 213) B. Šprocha a P. Tišliar (2008b) dokresľujú tento trend opisom etnografického
výskumu,

podľa

ktorého

sa

v južných

častiach

stredného

Slovenska,

„kultúrne

i hospodársky úzko naviazaných na územia dnešného Maďarska“ (Šprocha, Tišliar 2008b, s.
60), cielene presadzoval jednodetný model rodiny. Ten bol podnietený „snahou o zachovanie
celistvosti rodinnej pôdy“ (Šprocha, Tišliar 2008b, s. 60) a dodržiaval sa pomerne striktne,
pretože „v týchto oblastiach sa druhé dieťa smelo narodiť len v prípade, že prvé zomrelo,
alebo ak žena uzavrela ďalšie manželstvo. V prvých rokoch manželstva nebolo žiaduce mať
dieťa, lebo by mladú ženu zdržiavalo od práce na hospodárstve.“ (Šprocha, Tišliar 2008b, s.
60) Aj V. Bačová a A. Zeľová (1993) tvrdia, že maďarská menšina má dodnes „z hľadiska
vekovej štruktúry o niečo menší podiel detskej zložky a o niečo väčší podiel obyvateľov
starších, ako je v populácii Slovákov“ (Bačová, Zeľová 1993, s. 417). L. Gyurgyík (2008)
potvrdzuje, že podľa údajov z posledného Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 je
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„starnutie maďarského obyvateľstva pokročilejšie ako celoštátny trend“ (Gyurgyík 2008, s.
165), čo je „do značnej miery zrkadlom vývoja pôrodnosti“ (Gyurgyík 2008, s. 165). Gyurgyík
tiež dokladuje, že v porovnaní s obyvateľmi slovenskej národnosti, ako aj v porovnaní
s celkovou populáciou na Slovensku vykazuje obyvateľstvo maďarskej národnosti nižšie
počty sobášov na 1000 obyvateľov, ako aj vyšší počet rozvodov na 100 uzavretých
manželstiev. (Gyurgyík 2008, s. 175-178) Pravdivosť týchto tvrdení si je možné overiť na
mapách č. 1, 2 a 3 v prílohe 1. J. Mládek a J. Širočková (2004), ktorí skúmali priamo
štruktúru kohabitácií, dodávajú, že „je markantné relatívne nižšie zastúpenie kohabitantov
slovenskej národnosti a naopak vyšší podiel preukazujú kohabitanti maďarskej, rómskej
a českej národnosti“ (Mládek, Širočková 2004, s. 436).
Uvedené

trendy

v demografickom

vývoji

a

v rodinnom

správaní

maďarskej

národnostnej menšiny naznačujú smerovanie k typicky moderným prejavom v oblasti
rodinného a demografického správania. Pritom je však potrebné mať na mysli, že „na
územiach obývaných Maďarmi tvoria najpočetnejšie etnikum Rómovia“ (Gyurgyík 2008,
s. 190), z ktorých mnohí sa hlásia práve k maďarskej národnosti. Rómske etnikum tak
svojím špecifickým rodinným a demografickým správaním, ktoré bude konkretizované
nižšie, môže výrazne modifikovať hodnoty demografických ukazovateľov obyvateľstva
maďarskej národnosti v smere, ktorý sa javí ako moderný.
Aj rómske etnikum sa vyznačuje istými špecifikami rodinného správania, ktoré
nekorešpondujú s ideálnotypickou predstavou tradicionality a modernity v slovenskom
kontexte. Autori Z. Kumanová a R. Džambazovič (2002) upozorňujú na to, že „rómske
etnikum predstavovalo, a ešte aj v súčasnosti predstavuje svojrázne, špecifické a v mnohých
prípadoch do seba uzavreté a od majoritnej spoločnosti odlišné spoločenstvo“ (Kumanová,
Džambazovič 2002, s. 504), čo sa prejavuje aj v jeho rodinnom a demografickom správaní.
To je badateľné najmä na východnom a v menšej miere aj na južnom Slovensku, ktoré sú
dlhodobo charakteristické vysokou koncentráciou obyvateľstva rómskeho pôvodu, pričom
ide najmä o oblasti Gemera, Spiša a okolie Košíc. (Vaňo 2001, s. 8) Zároveň však treba mať
na pamäti, že aj v rámci rómskej populácie sa hodnoty jednotlivých ukazovateľov rodinného
správania diferencujú, pričom dôraz sa kladie na „vplyv životných podmienok a súvislosť
s mierou integrácie s majoritnou populáciou“ (Filadelfiová, Gerbery, Škobla 2006, s. 24).
V súvislosti s už spomínanou štruktúrou kohabitantov J. Mládek a J. Širočková
(2004) upozorňujú, že spomedzi všetkých národností výrazne „početnejšie zastúpenie
kohabitácií dosahuje rómska národnosť“ (Mládek, Širočková 2004, s. 436). Autori prinášajú
aj jedno z možných vysvetlení, ktorým sú „osobitosti zakladania a existencie manželstva
a rodiny tohto obyvateľstva“ (Mládek, Širočková 2004, s. 439). Proces vzniku manželstva
pozostváva z dvoch fáz. Prvou je „obrad mangavipen (pytačky, zásnuby), ktorý sa
uskutočňuje vo veľmi mladom veku partnerov a z celospoločenského hľadiska nie je
inštitucionálnou legitimizáciou vzťahu muža a ženy. Partneri však začínajú spoločne žiť
a zakladajú potenciálnu jednotku reprodukcie. (...) Druhým obradom je bijav (sobáš), ktorý
má povahu inštitucionalizácie partnerského vzťahu v zmysle zákonných noriem.“ (Mládek,
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Širočková 2004, s. 439). Autori dokladujú, že medzi prvou a druhou fázou zvykne uplynúť
pomerne dlhá doba, často aj niekoľko rokov. „Práve časový rozdiel medzi vznikom
partnerského spolužitia v zmysle vnútroetnických noriem a uzavretím manželstva vysvetľuje
prítomnosť relatívne početnejšieho súboru kohabitácií u rómskeho obyvateľstva.“ (Mládek,
Širočková 2004, s. 439) Aj Z. Kumanová a R. Džambazovič (2002) potvrdzujú, že v prípade
rómskeho etnika sa „spolužitie začína bez legalizovania vzťahu podľa noriem majoritnej
spoločnosti u nadpolovičnej väčšiny rodičovských párov, sobáš nasleduje až po niekoľkých
rokoch spolužitia“ (Kumanová, Džambazovič 2002, s. 519). Podľa výskumu J. Filadelfiovej,
D. Gerberyho a D. Skoblu (2006) je zrejmé, že najviac kohabitantov spomedzi rómskej
populácie žije práve v segregovaných obydliach (14,2 %), naopak najmenej kohabitujúcich
párov je medzi rómskymi obyvateľmi žijúcimi rozptýlene medzi majoritou (12,3 %).
(Filadelfiová, Gerbery, Škobla 2006, s. 27) Pri prehliadaní mapy č. 8 v prílohe 1 vidíme, že
najvyššia koncentrácia kohabitácií sa naozaj nachádza v oblasti s pomerne vysokou
koncentráciou rómskeho (ale taktiež aj maďarského) etnika, teda v južnej časti stredného
Slovenska, pričom okresy s celkovo vyšším počtom deklarovaných faktických manželstiev
vytvárajú pás pozdĺž celého južného Slovenska. Otázku, prečo oblasť s najvyššou
koncentráciou kohabitácií nepokračuje ďalej na východné Slovensko, kde je taktiež vysoký
podiel rómskeho obyvateľstva žijúceho do veľkej miery v segregovaných rómskych osadách,
je možné zodpovedať dvoma spôsobmi. Na jednej strane sa rómske obyvateľstvo v južných
okresoch

kombinuje

s obyvateľstvom

maďarskej

národnosti,

pre

ktoré

je

taktiež

charakteristická relatívne vysoká miera kohabitácií. Preto môže byť výsledný podiel
kohabitujúcich párov na južnom pohraničí vyšší, než v okresoch východného Slovenska.
Argumentovať je však možné aj vysvetlením, že v prípade zisťovania faktických manželstiev
ide o deklaratórny údaj, ktorý, ako už bolo povedané, sa pri Sčítaní obyvateľov, domov
a bytov zisťuje prostredníctvom vzťahu k osobe na čele hospodáriacej domácnosti. Rómske
domácnosti sú však charakteristické svojou viacgeneračnosťou, pri ktorej kohabitujúci
partneri môžu bývať v domácnosti s ostatnými rodinnými príslušníkmi. „Podľa skladby
rodiny možno konštatovať vysokú početnosť troj- a štvorgeneračných rodín a vysokú
(nadpolovičnú) početnosť takzvanej rozšírenej rómskej rodiny.“ (Kumanová, Džambazovič
2002, s. 518) Tento tradičný typ rómskej rodiny možno nájsť najmä v segregovaných
rómskych osadách vyznačujúcich sa pretrvávaním tradičných noriem v rodinnom správaní,
pričom takéto osídlenia sú sústredené do veľkej miery práve na východnom Slovensku.
Obraz o celkovom počte faktických manželstiev tak najmä v tomto prípade môže zanikať
v súhre viacerých okolností – metodologický problém štatistického zisťovania a špecifiká
spolužitia rómskych rodín.
Okrem početnosti kohabitácií je rodinné správanie rómskej národnosti typické svojou
„vekovou štruktúrou, ktorá je charakterizovaná vysokým počtom detí a nízkym počtom
starších osôb“ (Bačová, Zeľová 1993, s. 421), ale tiež aj vysokou mierou pôrodnosti
a plodnosti, najmä v obciach s veľmi nízkym životným štandardom (Vaňo, Meszáros 2004, s.
7-8) (Príloha 1 – Mapa č. 3). K týmto charakteristikám je možné pridať ešte nízky priemerný
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sobášny vek mužov aj žien (Príloha 1 – Mapy č. 5 a 6), nízky vek ženy pri jej prvom pôrode
(Príloha 1 – Mapa č. 7) so značným podielom „rómskych prvorodičiek vo veku nižšom ako 18
rokov“ (Kumanová, Džambazovič 2002, s. 518), ako aj vysoký podiel detí narodených mimo
manželstva (Príloha 1 – Mapa č. 4), čo pozitívne koreluje s vysokým podielom kohabitácií.
Mimomanželské pôrody v obciach s veľmi nízkym životným štandardom podľa údajov za
roky 1998-2002 prekračovali 40 %-nú hranicu. (Vaňo, Meszáros 2004, s. 7) Okrem
spomínaných charakteristík sa partnerstvá u rómskeho etnika vyznačujú napriek skorému
začiatku

spolužitia

väčšou

stabilitou

a

„nízkou

mierou

rozvodovosti/rozchodovosti“

(Kumanová, Džambazovič 2002, s. 519). Mapa č. 2 v prílohe 1 neposkytuje jednoznačné
potvrdenie tohto trendu. Nižšie hodnoty rozvodovosti je totiž možné pozorovať len v určitých
okresoch so zvýšenou koncentráciou rómskeho obyvateľstva, predovšetkým vo východnej
časti Slovenskej republiky. Ostatné okresy rovnako so značným zastúpením Rómov pozdĺž
južného Slovenska vykazujú naopak vysokú rozvodovosť. Na jednej strane to môže byť dané
vyšším stupňom integrácie rómskeho etnika v tejto oblasti. Na druhej strane je však
potrebné pripomenúť, že mnohé južné okresy so zvýšenou koncentráciou obyvateľstva
rómskej národnosti sa taktiež prekrývajú s okresmi s vysokým zastúpením obyvateľstva
maďarskej národnosti, pre ktoré sú vyššie hodnoty pre ukazovateľ rozvodovosti naopak
typické. Takáto národnostná rozmanitosť môže potom následne skresľovať hodnoty
niektorých demografických ukazovateľov na úrovni okresov tak, ako sa to deje v tomto
prípade.
V súčasnosti je možné „v dôsledku makrospoločenských premien, ako aj silnejúcich
inštitucionálnych asimilačných a integračných tlakov“ (Kumanová, Džambazovič 2002, s.
520) badať posun v oblasti rodinného a demografického správania rómskeho etnika v smere
mierne sa približujúcom majorite. Tieto zmeny sa opisujú ako oneskorený prechod od
tradičnej rómskej rodiny k jej modernejším formám. Spravidla sú to však Rómovia s vyšším
socio-ekonomickým statusom a vyšším vzdelaním, žijúci integrovane „najmä v sociálne
a kultúrne vyspelejších rómskych komunitách“ (Kumanová, Džambazovič 2002, s. 520).
Keďže však „veľká časť Rómov žije aj v súčasnosti vo svojich tradičných komunitách –
rómskych osadách (...), koncentrovane, viac-menej geograficky segregovane a sociálne
izolovane“ (Kumanová, Džambazovič 2002, s. 521), v rurálnom prostredí a menších
mestách, v obydliach s nízkym životným štandardom, je v tejto chvíli zrejme predčasné
očakávať rapídne zmeny tradičných vzorcov rodinného a demografického správania.
Obyvateľstvo rusínskej a ukrajinskej národnosti, koncentrujúce sa v severovýchodnej
časti Slovenska, reprezentuje „nižší počet detí do 15 rokov pripadajúcich na 1000
obyvateľov“ (Bačová, Zeľová 1993, s. 426), z čoho je logicky možné vyvodiť nižšiu pôrodnosť,
ktorá je preukázateľná aj na mape č. 3 (Príloha 1). Rusínska a ukrajinská národnosť je tiež
typická svojou nižšou inklináciou ku kohabitáciám (Mládek, Širočková 2004, s. 436), ktorá
je rovnako dobre pozorovateľná na mape č. 8 (Príloha 1). Celkovo sú Rusíni a Ukrajinci
náchylní „k tradične orientovaným typom rodinného správania“ (Guráň, Filadelfiová,
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Ritomský 1995, s. 42), čo je preukázané aj na mape rodinného správania uvedenej vyššie v
texte.
V tejto súvislosti sa vynára otázka, či pri týchto národnostných špecifikách ide
naozaj o moderné, resp. tradičné správanie. Z pohľadu národnostných menšín, ktorých sa
daný spôsob rodinného správania týka, ide totiž o dlhodobý trend, ktorý je možné považovať
skôr za správanie tradičné (napr. rodinná destabilita a nízka pôrodnosť u maďarskej
národnosti)

prípadne

o špecifickú

kombináciu

trendov

v jednotlivých

ukazovateľoch

rodinného správania typickú pre určitú národnosť (napr. nízky sobášny a pôrodný vek
verzus vysoký počet kohabitácií a nízky počet živonarodených v manželstve u rómskej
národnosti). Aj J. Filadelfiová (2005) v tejto súvislosti upozorňuje na skutočnosť, že napr.
„najvyšší podiel detí narodených mimo manželstva sa na Slovensku objavuje nie v
„najmodernejších“

regiónoch,

ale

naopak

v tých,

ktoré

sú

z hľadiska

modernity

najzaostalejšie a ktorých obyvateľstvo sa so „západnými“ vzormi nemalo možnosť stretnúť“
(Fialdelfiová 2005, s. 397). Kvôli tejto rozporuplnosti jednotlivých ukazovateľov, ktoré
v rámci niektorých okresov vzájomne nekorelujú, sa okresy s vyšším podielom rómskych
obyvateľov umiestnili v celkovom poradí na priemerných priečkach a okresy s vyšším
podielom obyvateľov maďarskej národnosti na pozíciach totožných s moderným rodinným
správaním. Dôvodom je zadanie kritérií modernity a tradicionality rodinného správania
v kontexte slovenského chápania týchto protipólov.
Na rozmiestnenie tradičných a moderných

okresov však vplýva aj

konfesijná

štruktúra obyvateľstva. Najtradičnejšie okresy zistené v severnej a severovýchodnej časti
Slovenska kopírujú okresy s najvyšším podielom veriaceho obyvateľstva a naopak, okresy
s minimálnym
najmodernejšie

podielom
z

veriacich

hľadiska

sú

rodinného

takmer

totožné

správania.

s okresmi

Z hľadiska

javiacimi

konfesijnej

sa

ako

štruktúry

pozorovania korešpondujú so zisteniami viacerých autorov (Mládek, Širočková 2004; Guráň,
Filadelfiová, Ritomský 1995). Pri výraznom zastúpení príslušníkov rímskokatolíckej,
grékokatolíckej a pravoslávnej cirkvi je evidentný príklon

k tradicionalite rodinného

správania. Pri okresoch so zvýšeným počtom evanjelikov sa rodinné správanie začína
posúvať smerom k modernite. Jednoznačne najmodernejšie sú tie okresy, v ktorých je
zvýšený podiel obyvateľov bez vyznania alebo s nezisteným vierovyznaním. (Guráň,
Filadelfiová, Ritomský 1995, s. 43)
Hoci P. Guráň (1992) poprel tézu o absolútnom vplyve stupňa urbanizácie
a industrializácie na priebeh demografických procesov a tvrdil, že na určitom stupni
urbanizačného a industrializačného rozvoja začína vplyv týchto procesov slabnúť, J. Mládek
a J. Širočková (2004) pripúšťajú „vplyv stupňa urbanizácie nielen na formovanie a rozpad
rodiny, ale i na intenzitu výskytu kohabitácií. Všeobecne sa práve v urbánnom prostredí
môžu vytvárať priaznivejšie predpoklady pre formovanie kohabitácií. Tieto formy spolužitia
sa častejšie vyskytujú vo veľkomestských sídelných útvaroch ako v malých mestách a na
vidieku“ (Mládek, Širočková 2004, s. 451). Pravdivosť ich tvrdení je preukázateľná na vyššie
prezentovanej mape, na ktorej je viditeľné sústredenie moderných okresov predovšetkým
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okolo väčších miest (Bratislava, Banská Bystrica, Košice) a v industrializovaných oblastiach
s dobrou infraštruktúrnou vybavenosťou.
Na druhej strane nemožno nerešpektovať aj Guráňovo tvrdenie. Pri sledovaní hodnôt
jednotlivých ukazovateľov a ich rozmiestnenia na mape Slovenska si môžme všimnúť, že nie
všetky okresy sústredené okolo veľkomiest sa javia ako typicky moderné v takom ponímaní
modernity rodinného správania, aké som stanovila. Napríklad ukazovateľ počtu sobášov na
1000 obyvateľov prekvapivo zaraďuje medzi tradičné okresy nielen tie predpokladané, ale aj
bratislavský okres a ako priemerné aj mnohé okresy západného Slovenska. Pri zohľadňovaní
podielu živonarodených v manželstve patria viaceré okresy západného Slovenska rovnako
k tým tradičnejším. Mnohé ďalšie ukazovatele zaraďujú viaceré tieto vysoko urbanizované
a industrializované okresy k priemeru z hľadiska modernity rodinného správania, a nie ku
krajne modernému rodinnému správaniu, ako sa často predpokladá. Vysvetlenie sa ponúka
v skutočnosti, že vysoko urbanizované a industrializované okresy sú veľmi heterogénne,
absorbujú v sebe obyvateľov viacerých národností, ale predovšetkým veľké množstvo
migrantov z menej rozvinutých a marginalizovaných oblastí, ktorí systematicky prúdia do
rozvinutejších okresov najmä za lepšími pracovnými príležitosťami a postupne sa tu
usídľujú.

V tomto

bode je

možné

uvažovať

nad

dvoma

scenármi:

buď

dochádza

k vzájomnému zbližovaniu regionálnych či národnostných špecifík, ktoré následne vyúsťujú
do priemerných pozícií na rebríčku modernity rodinného správania alebo si všetky kohorty
ľudí zachovávajú svoje špecifiká rodinného správania a ich spriemerovaním sa tieto okresy
dostávajú

do

stredových

pozícií.

Na

jednej

strane

nemožno

pochybovať

o vplyve

veľkomestského života na hodnotové preferencie a vzory správania migrantov, na druhej
strane sa však nedá tvrdiť ani to, že zmenou bydliska človek poprie všetky normy správania,
ktoré mu dovtedy boli vlastné. Stopercentnú odpoveď na túto otázku nedávajú ani P. Guráň,
J. Filadelfiová a A. Ritomský (1995) a tvrdia, že tento fenomén „musí potvrdiť podrobnejšia
analýza“ (Guráň, Filadelfiová, Ritomský 1995, s. 42). Napriek všetkému však možno tvrdiť,
že výsledné kontínuum okresov zoradených od najmodernejšieho po najtradičnejší
zodpovedá predstavám o modernite a tradicionalite slovenských okresov.
V najmodernejšom okrese (Bratislava) a najtradičnejšom okrese (Námestovo) bude
uskutočnený sociologický výskum medzi študentmi stredných škôl s cieľom zistiť ich postoje
k nezosobášeným spolužitiam. Moderné a tradičné rodinné správanie okresov na dvoch
opačných koncoch jedného kontinua bude zároveň slúžiť aj ako diferenciačný znak pri
analýze získaných dát. Podľa mojej hypotézy totiž názory v tradičnom okrese budú smerovať
k väčšiemu odmietaniu nezosobášených spolužití, než v okrese modernom.
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2.5. Výskumné otázky

Centrálna výskumná otázka:

Aké sú postoje študentov stredných škôl k nezosobášeným spolužitiam?

Parciálne výskumné otázky:

PVO 1: Aká je distribúcia postojov študentov stredných škôl k nezosobášeným
spolužitiam?

Štatistická metóda: Frekvencie – absolútne a relatívne početnosti.

Indikátory:

Výroky vzťahujúce sa k dvadsiatim faktorom postoja.

Sociálno-psychologické faktory

Ekonomicko-právne faktory

Stabilita vzťahu

Majetkové vlastníctvo

Pocit slobody vo vzťahu

Bankové úvery

Spoločenská akceptácia

Určenie otcovstva

Náboženská akceptácia

Dedičské konanie

Morálne aspekty

Exekučné konanie

Rodičovstvo

Vdovský/vdovecký dôchodok

Legitimita vzťahu

Vzájomná vyživovacia povinnosť

Dôvera vo vzťah

Rodinná politika

Rodinná istota
Modernosť spolužitia

Dostupnosť práv a výhod
Spôsob ukončenia vzťahu

PVO 2: Existuje zhoda medzi postojmi a odpoveďami na kontrolné otázky?

Štatistická metóda: Neparametrický chí-kvadrát test zhody pre 1 výber.

Indikátory: Varianty odpovedí na kontrolné otázky č. 1 a 3 v dotazníkovej časti A.
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PVO 3: Existuje štatisticky významná závislosť medzi postojmi a regionálnymi
špecifikami rodinného správania?

Štatistická metóda: Chí-kvadrát test pre kontingenčnú tabuľku typu 2x5.

Indikátory: Najtradičnejší a najmodernejší výskumný okres – určený 9 ukazovateľmi
rodinného správania:

Námestovo, Bratislava

PVO 4: Existuje štatisticky významný rozdiel medzi postojmi zistenými v dimenzii
tolerancie a v dimenzii stotožnenia?

Štatistická metóda: T-test párový, resp. neparametrický Wilcoxonov test pre párové hodnoty.

Indikátory: Výroky zisťujúce postoj v dimenzii tolerancie a v dimenzii stotožnenia.

PVO 5: Existuje štatisticky významný rozdiel medzi postojmi zistenými za sociálnopsychologické a ekonomicko-právne faktory?

Štatistická metóda: T-test párový, resp. neparametrický Wilcoxonov test pre párové hodnoty.

Indikátory: Výroky vzťahujúce sa k sociálno-psychologickým a ekonomicko-právnym faktorom.

PVO 6: Existuje štatisticky významná závislosť medzi postojmi a predstavou
o budúcom intímnom živote?

Štatistická metóda: Chí-kvadrát test pre kontingenčnú tabuľku typu 2x5.

Indikátory: Varianty odpovedí na filtračnú otázku č. 2 v dotazníkovej časti A.

PVO 7: Existuje štatisticky významná závislosť medzi postojmi a typom
navštevovanej strednej školy/typom štúdia?

Štatistická metóda: Chí-kvadrát test pre kontingenčnú tabuľku typu 2x5.

Indikátory:

Typ strednej školy

Typ štúdia

Gymnázium

Maturitné štúdium

Stredná odborná škola

Nematuritné štúdium
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PVO 8: Existuje štatisticky významná závislosť medzi postojmi a vybranými
sociodemografickými znakmi?

Štatistická metóda: Chí-kvadrát test pre kontingenčnú tabuľku typu:

Indikátory:

Sociodemografické znaky
Pohlavie (2x5)
Okres trvalého bydliska (2x5)
Typ sídla vzhľadom na jeho veľkosť (5x5)
Rodinný stav rodičov (5x5)
Vzťah k náboženstvu (6x5)
Existencia vážneho partnerského vzťahu (3x5)
Zámer študovať na vysokej škole (3x5)

2.6. Predvýskum

Realizácii samotného výskumu predchádzal malý predvýskum, ktorého sa zúčastnilo
11 respondentov – náhodne vybraných študentov stredných škôl z Bratislavy. Rozloženie
respondentov podľa pohlavia a podľa typu navštevovanej strednej školy je zobrazené
v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 7: Štruktúra výskumnej vzorky v predvýskume podľa pohlavia a typu školy

pohlavie

typ
školy

muž

žena

gymnázium

4

0

stredná odborná škola

1

6

Predvýskum nemal ambíciu dosiahnuť reprezentatívnosť skúmanej vzorky, vzhľadom
na to, že odpovede respondentov nemali byť vyhodnocované z hľadiska zistenia ich postojov.
Naopak, plnil skôr funkciu odhalenia prípadných nedostatkov a nejasností vo formuláciách
otázok či tvrdení a v ponúkaných

variantoch odpovedí.

Taktiež slúžil na overenie

predpokladaného času potrebného na vyplnenie dotazníka.
Realizácia predvýskumu sa potvrdila ako správny krok na ceste k terénnemu zberu
dát. Jeho priebeh a výsledky mi priniesli množstvo cenných poznatkov, upozornení
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a konštruktívnych návrhov zo strany respondentov, ktoré som vzápätí zapracovala do
definitívnej verzie dotazníka. Postrehy respondentov sa týkali nasledovných bodov:
1. Zjednodušenie variantov odpovedí na kontrolné otázky č. 1 a č. 3 v časti
A a zdôraznenie, že v prvom prípade ide o toleranciu voči forme partnerského
spolužitia v respondentovom okolí a v druhom prípade o zámer uplatniť niektorú
z foriem partnerského spolužitia vo vlastnom živote.
2. Tvrdenia č. 3 a 12 v časti B1 a č. 23 v časti B2 si vyžadovali podrobnejšie objasnenie
problematiky, ktoré som vyriešila pridaním vysvetľujúcej poznámky pod čiaru. Tento
spôsob vysvetlenia som v dvoch prípadoch (tvrdenia č. 17 a 32) použila už
v dotazníku určenom na predvýskum a respondenti počas predvýskumu hodnotili
túto skutočnosť pozitívne. K použitiu tejto nekonvenčnej súčasti dotazníka ma viedlo
presvedčenie, že s určitými problémovými oblasťami zo skupiny ekonomickoprávnych tvrdení nemusia byť niektorí respondenti oboznámení. Cieľom bolo stručne
priblížiť respondentom príslušnú právnu úpravu, z ktorej som vychádzala pri výbere
faktorov a pri formulácii tvrdení, aby boli schopní posúdiť daný výrok. Zároveň som
vo výskume počítala s prítomnosťou významnejšieho počtu takých respondentov,
ktorí ani v prípade nejasností nebudú z rôznych dôvodov požadovať vysvetlenie
(hanba, strach, neochota pýtať sa a hovoriť pred triedou a pod.). Z tohto pohľadu sa
použitie tejto netradičnej metódy ukázalo ako veľmi vhodné.
3. Tvrdenia č. 7 a 19 v časti B1 a č. 23 v časti B2 si vyžiadali zjednodušenie formulácie
tvrdenia alebo jeho skrátenie. Príčinou bola prílišná komplikovanosť týchto tvrdení,
čo predlžovalo čas vypĺňania dotazníka a zvyšovalo pravdepodobnosť neposúdenia
daného tvrdenia, prípadne získanie nerelevantnej odpovede.
4. Nahradenie otázky zisťujúcej kraj trvalého bydliska respondenta v časti C otvorenou
otázkou na okres trvalého bydliska respondenta. Zisťovanie kraja by nebolo
relevantné vzhľadom na realizáciu výskumu vo vopred vybraných dvoch okresoch.
Ako vhodnejšie sa javí zisťovanie okresu trvalého bydliska. Je totiž pravdepodobné,
že školy v skúmaných okresoch navštevujú aj študenti z iných, najčastejšie
susediacich okresov a táto skutočnosť sa dá zohľadniť aj pri následnej analýze
výskumu odfiltrovaním týchto respondentov.
5. Doplnenie

otázky

v časti

C,

zisťujúcej

rodinný

stav

rodičov

respondenta.

Podrobnejšie sa tejto problematike venuje kapitola č. 2.3.3. a jej časť venovaná
vplyvu rodinného stavu rodičov na neskoršie rodinné správanie ich detí.
6. Poskytnutie priestoru na vyjadrenie vlastných postrehov k dotazníku ako takému
alebo ku konkrétnym otázkam či tvrdeniam. Na tento účel som viditeľne vyčlenila
zostávajúce voľné miesto v spodnej časti na poslednej strane dotazníka.
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3. Empirický výskum postojov

3.1. Základné fakty o výskume
Výskum postojov študentov stredných škôl k nezosobášeným spolužitiam sa
uskutočnil v dvoch slovenských okresoch – Námestovo a Bratislava, ktoré boli vybrané na
základe kritérií stanovených v kapitole č. 2.4.2. Uskutočnil sa v priebehu februára 2009 na
šiestich vybraných stredných školách.
Stredné školy som volila tak, aby sa výskumu v okrese Námestovo aj v okrese
Bratislava zúčastnili študenti z porovnateľných typov škôl. V oboch okresoch som zvolila 1
gymnázium a 2 stredné odborné školy (jedna s predpokladaným vyšším zastúpením dievčat
a jedna s predpokladaným vyšším zastúpením chlapcov, vytypovaných na základe druhu
študijných a učebných odborov) so zámerom zabezpečiť istú vyváženosť vzorky z hľadiska
pohlavia i z hľadiska pomerného zastúpenia študentov z dvoch rôznych typov škôl.
Pre účely výskumu som vopred oslovila vedenie škôl e-mailom so žiadosťou
o spoluprácu a súčasne som im zaslala sprievodné materiály s podrobnejšími informáciami
o výskume. Následne som si telefonicky overila ich stanovisko. S menšími problémami som
bola konfrontovaná iba v Bratislavskom okrese, kde som bola nútená dvakrát hľadať
náhradu za strednú odbornú školu s predpokladaným vyšším zastúpením chlapcov.
Výskumu sa zúčastnilo celkovo 319 respondentov. 15 dotazníkov nespĺňalo
podmienky pre zaradenie do analýzy dát, z toho dôvodu boli zo súboru vyradené. Príčinami
vyradenia boli neposúdené tvrdenia, resp. v niektorých prípadoch nevyplnené celé bloky
otázok.

Rozloženie

respondentov

z hľadiska

pohlavia

a typu

školy

v jednotlivých

výskumných okresoch dokumentuje nasledujúca tabuľka.

Tab. 8: Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a typu školy vo výskumných
okresoch Námestovo a Bratislava

Námestovo
Bratislava
Spolu

Muži

Ženy

Neuvedené
pohlavie

Spolu

Gymnázium

28

46

1

75

Stredná odborná škola

45

45

1

91

Gymnázium

22

42

1

65

Stredná odborná škola

24

48

1

73

119

181

4

304
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Počas výskumu som sa stretla s viacerými inšpiratívnymi podnetmi, ale tiež aj
s ťažkosťami, ktoré som operatívne riešila. Najčastejším problémom boli pre respondentov
inštrukcie pri filtračnej otázke č. 2 v časti A. Mnohí označovali inštrukcie ako komplikované
a mätúce a často sa pýtali, ako majú postupovať pri vypĺňaní ďalej. Poučená zo zberu dát na
prvej škole som v ostatných prípadoch na túto skutočnosť už vopred upriamovala pozornosť
ešte pred rozdaním dotazníkov v triede. Pozorovaním študentov pri vypĺňaní som usúdila, že
dotazník sa im zdal tiež zdĺhavý, čo mi niektorí respondenti neskôr aj potvrdili, i keď čas na
jeho vyplnenie zaberal v priemere 15 minút. Takisto sa ozývali protesty, že tvrdenia sa až
príliš dotýkajú neosobných ekonomických a právnych náležitostí partnerského života, ktoré
pre mladých ľudí často nie sú vôbec podstatné pri rozhodovaní sa o forme partnerského
spolužitia. Na druhej strane som však zaznamenala aj pozitívne hodnotenie komplexnosti
dotazníka. Takisto poskytnutie možnosti respondentom vyjadriť sa k téme výskumu či ku
konkrétnemu problému či otázke na záver vypĺňania dotazníka sa ukázalo ako veľmi
prínosné. Viacerí respondenti využili túto možnosť nielen na spätnú väzbu k dotazníku ako
takému, ale vo svojich vyjadreniach sa dotkli aj konkrétnych aspektov a problémov
súvisiacich s tou-ktorou formou partnerského spolužitia. Niektoré relevantné vyjadrenia pre
ilustráciu odcitujem nižšie v rámci analýzy štatistických údajov.

3.2. Analýza empirických dát
Cieľom výskumu, ktorý je reprezentovaný v centrálnej výskumnej otázke, bolo
identifikovať a analyzovať postoje študentov stredných škôl k nezosobášeným spolužitiam.
Tento cieľ napĺňa nasledujúca analýza, ktorá postupne odpovedá na jednotlivé parciálne
výskumné otázky.

PVO 1 – Distribúcia postojov
V tabuľke č. 9 je vidieť, že celkové výsledné skóre zaradilo väčšinu respondentov
k ambivalentnému postoju (61,5 %). Skôr tradičný postoj zastáva 16,8 % respondentov
a k skôr modernému sa prikláňa 19,4 %. Skóre zodpovedajúce niektorému z krajných
postojov nebolo zaznamenané. Tento záver však nie je celkom postačujúci, vzhľadom na to,
že celkový postoj je veľmi všeobecný a zanikajú v ňom mnohé špecifiká vzťahujúce sa
k jednotlivým dimenziám alebo skupinám faktorov. Preto sa pozriem aj na čiastkové postoje,
ktoré môžu osvetliť, čo sa skrýva za výsledným, výrazne prevažujúcim ambivalentným
postojom.
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Tab. 9: Distribúcia postojov k nezosobášeným spolužitiam (%)

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalentný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

Postoj celkový

0,0

16,8

61,5

19,4

0,0

2,3

100,0

297

Postoj v dimenzii tolerancie

0,0

17,8

66,1

16,1

0,0

0,0

100,0

304

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,3

17,1

55,9

24,0

0,3

2,3

100,0

297

Postoj za sociálno-psychologické
faktory

3,3

19,4

47,4

27,3

0,3

2,3

100,0

297

Postoj za sociálno-psychologické
faktory v dimenzii tolerancie

3,0

19,7

50,7

25,7

1,0

0,0

100,0

304

Postoj za sociálno-psychologické
faktory v dimenzii stotožnenia

5,6

20,4

43,8

27,0

1,0

2,3

100,0

297

Postoj za ekonomicko-právne faktory

0,0

10,9

72,7

14,1

0,0

2,3

100,0

297

Postoj za ekonomicko-právne faktory
v dimenzii tolerancie

0,0

15,1

72,0

12,8

0,0

0,0

100,0

304

Postoj za ekonomicko-právne faktory
v dimenzii stotožnenia

0,0

9,9

66,8

21,1

0,0

2,3

100,0

297

Zisťujem, že postoje v dimenzii tolerancie i v dimenzii stotožnenia majú normálne
rozdelenie,

rovnako

i v prípade

dvoch

skupín

faktorov

–

sociálno-psychologických

a ekonomicko-právnych – celkovo aj v jednotlivých dimenziách. Najväčšiu koncentráciu
respondentov možno badať pri ambivalentnom postoji (66,1 % v dimenzii tolerancie, 55,9 %
v dimenzii stotožnenia, 47,4 % za sociálno-psychologické faktory, 72,7 % za ekonomickoprávne faktory), naopak postoje prikláňajúce sa smerom k tradicionalite alebo k modernite
sú zastúpené oveľa menším podielom. Ani v jednom prípade nepozorujem príklon Gaussovej
krivky v prospech niektorého z vyhranenejších postojov v smere tradicionality alebo
modernity. Rovnaký záver je možné vyvodiť aj v prípade, ak sa sleduje distribúcia postojov
za sociálno-psychologické a ekonomicko-právne faktory zvlášť v oboch dimenziách. Túto
tendenciu pozorujem aj po rekategorizácii počtu variantov odpovedí a ich zlúčení z 5 do 3,
i keď v niektorých prípadoch sa tak už nedá hovoriť o normálnom rozdelení (priemer = min.
3σ). (Tab. 9)
Situácia sa však mení, ak sa sledujú postoje respondentov k jednotlivým ponúkaným
tvrdeniam, zodpovedajúcim príslušným faktorom (Tab. 10). Mnohé postoje sa tu ukazujú byť
extrémnejšie s väčším príklonom k tradicionalite alebo modernite. Možno teda tvrdiť, že v
predchádzajúcich prípadoch prevažujúce skóre zodpovedajúce ambivalentnému postoju
vzniklo pravdepodobne spriemerovaním extrémnych postojov v prípade jednotlivých tvrdení
a má zmysel analyzovať ich aj osobitne.
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Tab. 10: Distribúcia odpovedí na jednotlivé tvrdenia (%)

B1

B2

Č.

Znenie tvrdenia

1*

2

3

4

5

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

1.

Nezosobášených partnerov spája oveľa pevnejšie puto, než
zosobášených partnerov.

23,4

31,9

29,6

8,6

6,6

0,0

100,0

304

2.

Človek nemá žiť v nezosobášenom spolužití, ak jeho
najbližšie okolie túto formu partnerského spolužitia
neschvaľuje.

4,3

16,1

16,1

25,7

37,8

0,0

100,0

304

3.

Spoločné vlastníctvo majetku, charakteristické pre
manželstvo, je nespravodlivé voči partnerovi, ktorý do
majetku investoval viac.

20,7

21,7

22,4

22,4

12,8

0,0

100,0

304

4.

Žiť v manželstve je správne, pretože pri prípadnej smrti
jedného z partnerov sú jasne dané vzájomné dedičské práva.

24,0

31,3

26,3

9,9

8,6

0,0

100,0

304

5.

Nezosobášené spolužitie poskytuje partnerom v porovnaní
s manželstvom vyššiu mieru slobody.

15,5

15,8

19,1

29,9

19,7

0,0

100,0

304

6.

Ľudia nemajú žiť v nezosobášenom spolužití, pretože
náboženské normy túto formu partnerského spolužitia
odmietajú.

14,8

12,8

11,2

18,1

43,1

0,0

100,0

304

7.

Je nespravodlivé, ak banky pri poskytovaní úverov považujú
manželov za dôveryhodnejších klientov než nezosobášených
partnerov.

13,2

15,5

20,4

21,7

29,3

0,0

100,0

304

8.

Je správne, ak po smrti partnera patrí vdovský/vdovecký
dôchodok iba jeho zákonnému manželovi/manželke a nie
jeho druhovi/družke, ktorý/á s ním žil/a v spoločnej
domácnosti bez sobáša.

20,7

21,4

21,1

21,1

15,8

0,0

100,0

304

9.

Nezosobášení rodičia poskytujú svojim deťom pocit rovnakej
stability a rodinnej istoty ako rodičia žijúci v manželstve.

20,4

19,4

13,2

19,1

28,0

0,0

100,0

304

10.

Spolužitie partnerov bez uzatvorenia manželského zväzku je
nemravné.

9,9

9,2

12,2

16,1

52,6

0,0

100,0

304

11.

Je diskriminačné, ak sa muž v nezosobášenom spolužití
musí priznať k otcovstvu, zatiaľ čo v manželstve je
automaticky považovaný za otca dieťaťa.

18,8

18,8

29,9

19,7

12,8

0,0

100,0

304

12.

Je správne, ak štátna rodinná politikazvýhodňuje niektorými
svojimi opatreniami manželov pred nezosobášenými
partnernmi.

18,1

23,7

31,3

19,1

7,9

0,0

100,0

304

13.

Pre dnešnú modernú spoločnosť je nezosobášené spolužitie
vhodnejším typom partnerského spolužitia než manželstvo.

13,8

16,1

28,6

27,0

14,5

0,0

100,0

304

14.

Je rozumné a zodpovedné, ak sa partneri chcú zosobášiť
v prípade, ak plánujú mať dieťa.

51,0

26,3

17,1

3,6

2,0

0,0

100,0

304

15.

Spoločná zodpovednosť za dlhy, ktoré spôsobí iba jeden
z manželov, má za následok, že manželstvo sa v dnešnej
dobe stáva pomerne rizikovým zväzkom.

3,3

14,1

29,9

30,6

22,0

0,0

100,0

304

16.

Manželstvo je najvyššou métou, ku ktorej majú partneri
smerovať a potvrdiť si tým svoju vzájomnú lásku.

43,8

25,0

15,1

7,9

8,2

0,0

100,0

304

17.

Riziko nerovnakého životného štandardu nezosobášených
partnerov je zanedbateľné v porovnaní s inými výhodami,
ktoré nezosobášené spolužitie prináša.

6,6

17,4

56,6

14,1

5,3

0,0

100,0

304

18.

Nezosobášené spolužitie je prejavom pochybností partnerov
o vlastnom vzťahu.

17,8

16,4

20,1

25,3

20,4

0,0

100,0

304

19.

Rozchod nezosobášených partnerov je oveľa pokojnejší než
manželský rozvod, pretože je ušetrený od súdnych sporov.

7,6

6,9

11,2

30,6

43,8

0,0

100,0

304

20.

Ak chcú partneri využívať všetky ekonomické a právne
výhody manželstva, majú sa zosobášiť a nie očakávať, že im
budú priznané bez uzavretia manželstva.

28,6

29,6

24,7

10,2

6,9

0,0

100,0

304

21.

Manželstvo je príliš zväzujúce a predstavuje pre mňa isté
obmedzenie.

22,0

23,0

21,7

22,7

8,2

2,3

100,0

297

22.

Predstava nezosobášeného spolužitia vo mne vzbudzuje
neistotu a strach, že náš vzťah sa môže kedykoľvek
rozpadnúť.

18,8

28,6

19,1

21,4

9,9

2,3

100,0

297

23.

V nezosobášenom spolužití sa budem cítiť istejšie, pretože
negatívne následky v podobe exekučného konania za
prípadné dlhy sa týkajú len toho z nás, kto ich zapríčiní.

19,1

20,1

27,0

22,4

9,2

2,3

100,0

297

24.

Spoločné vlastníctvo majetku partnerov v manželstve vo mne
vyvoláva pocit spolupatričnosti, ktorý by som
v nezosobášenom spolužití necítil/a.

24,3

28,6

25,0

14,5

5,3

2,3

100,0

297

25.

V mojom prípade nie sú žiadne náboženské prekážky, ktoré
by mi bránili žiť v nezosobášenom spolužití.

14,1

15,8

9,9

13,2

44,7

2,3

100,0

297

26.

Nechcem žiť v nezosobášenom spolužití, ak moje okolie túto
formu partnerského spolužitia odmietne.

9,9

10,9

18,8

19,4

38,8

2,3

100,0

297

27.

Ak prežijem s partnerom/partnerkou celý život, zaslúžim si
po jeho/jej mrti poberať vdovský/vdovecký dôchodok, aj
keby sme neboli zosobášení.

7,2

8,2

24,7

29,3

28,3

2,3

100,0

297

28.

Lepšia možnosť získania úveru je pre mňa dobrým dôvodom
na vstup do manželstva.

4,6

9,9

22,0

24,7

36,5

2,3

100,0

297

29.

Plánovanie rodičovstva alebo tehotenstvo pre mňa nie je
dôvodom na uzatvorenie manželstva.

19,4

19,4

14,5

22,4

22,0

2,3

100,0

297
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30.

Život v nezosobášenom spolužití odporuje mojim morálnym
zásadám.

15,1

10,2

17,4

24,0

30,9

2,3

100,0

297

31.

Osobne mi prekáža, že štát vo svojich zákonoch skryto
uprednostňuje rodiny zosobášených partnerov.

17,8

15,5

26,0

26,0

12,5

2,3

100,0

297

32.

Chcem žiť v manželstve, lebo podľa môjho názoru je
diskriminujúce chodiť po úradoch a nahlasovať, kto je otcom
našich detí.

15,8

20,1

30,9

17,1

13,8

2,3

100,0

297

33.

Na to, aby som žil so svojím partnerom/partnerkou
v spoločnej domácnosti, nepotrebujem uzatvoriť manželstvo.

10,2

14,1

14,5

19,7

39,1

2,3

100,0

297

34.

Svoje deti chcem vychovávať v manželskom zväzku, pretože
som presvedčený/á, že len tak im s partnerom/partnerkou
môžeme poskytnúť plnohodnotné rodinné zázemie.

40,5

20,4

19,4

11,2

6,3

2,3

100,0

297

35.

Nezosobášené spolužitie pre mňa stúpne na atraktivite, ak
sa stane v právach povinnostiach partnerov rovnocenné
manželskému zväzku.

13,5

15,8

35,2

17,8

15,5

2,3

100,0

297

36.

Komplikované dedenie po partnerovi/partnerke, s ktorým
som žil/a v nezosobášenom spolužití, ma núti uvažovať
o uzatvorení manželstva, kde je takéto dedenie automatické.

8,2

16,1

36,8

23,4

13,2

2,3

100,0

297

37.

Nezosobášené spolužitie je pre mňa jednoznačný spôsob, ako
prejaviť dôveru v pevnosť nášho vzťahu
s partnerom/partnerkou.

22,7

20,7

29,3

15,8

9,2

2,3

100,0

297

38.

Istejšie sa budem cítiť v manželstve, pretože v ňom existuje
povinnosť vzájomného vyživovania manželov, ktorá zákonne
zabráni prípadnému vzájomnému zanedbávaniu.

18,4

25,7

31,3

15,8

6,6

2,3

100,0

297

39.

Život v nezosobášenom spolužití je pre mňa spôsob, ako
prezentovať svoj moderný životný štýl.

33,9

28,0

18,4

12,5

4,9

2,3

100,0

297

40.

Prípadné rozvedenie manželstva, regulované súdom, je pre
mňa prijateľnejšie než svojvoľné ukončenie nezosobášeného
spolužitia.

3,3

7,9

31,6

26,3

28,6

2,3

100,0

297

* Hodnoty 1-5 sú pretransformované varianty odpovedí vyjadrujúce mieru tradicionality
(1 = krajne tradičný postoj; 5 = krajne moderný postoj).

Výraznejší príklon k modernite možno sledovať napríklad v dimenzii tolerancie
v prípade tvrdenia B1_2 (Človek nemá žiť v nezosobášenom spolužití, ak jeho najbližšie
okolie túto formu partnerského spolužitia odmietne.), pri ktorom sa až 63,5 % respondentov
prikláňa k nesúhlasu s týmto tvrdením (25,7 % skôr nesúhlasí a 37,8 % vôbec nesúhlasí).
Respondenti tak do veľkej miery vyjadrujú nesúhlas s tým, aby sa intímny život človeka
podriaďoval hodnotiacej mienke najbližieho okolia. Rovnako výrazný príklon k modernite sa
dá pozorovať aj v prípade tvrdenia B1_6 (Ľudia nemajú žiť v nezosobášenom spolužití,
pretože náboženské normy túto formu partnerského spolužitia odmietajú.), kde 61,2 %
respondentov vyjadrilo rôzne silný nesúhlas s týmto tvrdením. Silný príklon k modernite sa
objavil aj v otázke mravnosti nezosobášených spolužití (B1_10: Spolužitie partnerov bez
uzatvorenia manželského zväzku je nemravné. 68,7 %-ný nesúhlas s tvrdením), ako aj
v názore na pokojnejší rozchod nezosobášených partnerov oproti manželskému rozvodu
(B1_19: Rozchod nezosobášených partnerov je oveľa pokojnejší než manželský rozvod,
pretože je ušetrený od súdnych sporov. 74,4 %-ný súhlas s tvrdením). Tvrdenia viažuce sa
na faktory náboženskej akceptácie, sociálnej akceptácie, morálnych zásad a spôsobu
ukončenia vzťahu vykazovali modernejšie posudzovanie aj v rámci dimenzie stotožnenia
(tvrdenia B2_25, B2_26, B2_30 a B2_40).
Naopak výrazný príklon k tradicionalite pozorujem napríklad pri tvrdení B1_1
(Nezosobášených partnerov spája oveľa pevnejšie puto, než zosobášených partnerov.), kde sa
k nesúhlasu priklonilo 55,3 % respondentov. Vyššia tradicionalita v postojoch je taktiež
badateľná v tvrdeniach B1_16, B2_22, B2_37 či B2_39, kde ide o vybrané tvrdenia zo
skupiny

sociálno-psychologických

faktorov,

týkajúcich

sa

predovšetkým

hodnoty

manželstva, istoty a stability, ktorú v ňom respondenti vidia. Tradicionalita v posúdení
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týchto výrokov potvrdzuje závery viacerých empirických štúdií, ktoré vykresľujú manželstvo
ako dôležitú a nie zastaralú inštitúciu. Tradicionalita sa potvrdzuje aj v prípade niektorých
ekonomicko-právnych

tvrdení.

Suverénne

najvýraznejší

tradičný

postoj

však

bol

zaznamenaný v prípade tvrdení, ktoré sa zaoberajú otázkou rodičovstva v manželstve
a mimo manželstva. V prípade tvrdenia B1_14 (Je rozumné a zodpovedné, ak sa partneri
chcú zosobášiť v prípade, že plánujú mať dieťa.) sa až 77,3 % respondentov sa priklonilo
k jeho súhlasnému posúdeniu (51 % súhlasilo úplne a 26,3 % skôr súhlasilo). Rovnako aj
v prípade tvrdenia B2_34 (Svoje deti chcem vychovávať v manželskom zväzku, pretože som
presvedčený/á, že len tak im s partnerom/partnerkou môžeme poskytnúť plnohodnotné
rodinné zázemie.) sa ukázalo, že respondenti považujú manželskú rodinu za najlepšie možné
prostredie pre výchovu detí. S tvrdením úplne súhlasilo 40,5 % respondentov a skôr
súhlasilo 20,4 % respondentov. Postoje zistené dvoma spomínanými tvrdeniami potvrdzujú
to, čo naznačujú alebo priamo tvrdia výsledky viacerých výskumov. Podľa nich je pre
väčšinu mladých ľudí na Slovensku ideálne priviesť na svet dieťa až po zosobášení
a vychovávať ho v dvojrodičovskej manželskej rodine. Paradoxne však potom môže vyznievať
posúdenie tvrdení B1_9 (Nezosobášení rodičia poskytujú svojim deťom pocit rovnakej
stability a rodinnej istoty ako rodičia žijúci v manželstve.) a B2_29 (Plánovanie rodičovstva
alebo tehotenstvo pre mňa nie je dôvodom na uzatvorenie manželstva.). V oboch týchto
prípadoch sa tradicionalita nepotvrdila tak jednoznačne ako v predchádzajúcich dvoch
tvrdeniach.

Odpovede

boli

rozvrhnuté

viac-menej

rovnomerne

medzi

súhlasnými

a nesúhlasnými odpoveďami, iba v prípade ambivalentného posúdenia bolo odpovedí
najmenej. Jedným z možných vysvetlení je to, že v prípade, ak sa požaduje respondentovo
vyjadrenie k realizácii daného postoja vo vlastnom živote (B2_34), respondenti zvyknú
prezentovať oveľa tradičnejšie postoje než v prípade, kedy vyjadrujú len mieru všeobecnej
tolerancie (B1_9). V prípade menej tradičných reakcií na tvrdenie B2_29, týkajúce sa práve
pohľadu na vlastný život, mohla zase zavážiť skutočnosť, že vo formulácii tvrdenia figurovala
negácia (na rozdiel od B1_14), ktorá mohla niektorých respondentov zmiasť a nemuseli na
ňu odpovedať v súlade so svojím skutočným postojom. V hre však môžu byť aj regionálne
rozdiely v postojoch, ktoré sa podpísali na konečnom neočakávanom posúdení spomínaných
tvrdení. Túto skutočnosť mi pomohla odkryť práve ďalšia analýza prostredníctvom chíkvadrát testu. (Tab. 11)
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Tab. 11: Štatisticky významná závislosť distribúcie odpovedí na jednotlivé
posudzované tvrdenia od výskumného okresu a od trvalého bydliska
respondenta v danom okrese

B1

B2

Významnosť α podľa

Významnosť α podľa

výskumného okresu

okresu trvalého bydliska

Č.

Znenie tvrdenia

1.

Nezosobášených partnerov spája oveľa pevnejšie puto, než zosobášených partnerov.

0,000

0,000*

2.

Človek nemá žiť v nezosobášenom spolužití, ak jeho najbližšie okolie túto formu
partnerského spolužitia neschvaľuje.

0,003

0,001*

3.

Spoločné vlastníctvo majetku, charakteristické pre manželstvo, je nespravodlivé
voči partnerovi, ktorý do majetku investoval viac.

0,000

0,000

4.

Žiť v manželstve je správne, pretože pri prípadnej smrti jedného z partnerov sú
jasne dané vzájomné dedičské práva.

0,176

0,023

5.

Nezosobášené spolužitie poskytuje partnerom v porovnaní s manželstvom vyššiu
mieru slobody.

0,137

0,328

6.

Ľudia nemajú žiť v nezosobášenom spolužití, pretože náboženské normy túto
formu partnerského spolužitia odmietajú.

0,000

0,000

7.

Je nespravodlivé, ak banky pri poskytovaní úverov považujú manželov
za dôveryhodnejších klientov než nezosobášených partnerov.

0,278

0,118

8.

Je správne, ak po smrti partnera patrí vdovský/vdovecký dôchodok iba jeho
zákonnému manželovi/manželke a nie jeho druhovi/družke, ktorý/á s ním žil/a
v spoločnej domácnosti bez sobáša.

0,001

0,001

9.

Nezosobášení rodičia poskytujú svojim deťom pocit rovnakej stability a rodinnej
Istoty ako rodičia žijúci v manželstve.

0,000

0,002

10.

Spolužitie partnerov bez uzatvorenia manželského zväzku je nemravné.

0,000

0,000

11.

Je diskriminačné, ak sa muž v nezosobášenom spolužití musí priznať k otcovstvu,
zatiaľ čo v manželstve je automaticky považovaný za otca dieťaťa.

0,010

0,027

12.

Je správne, ak štátna rodinná politikazvýhodňuje niektorými svojimi opatreniami
manželov pred nezosobášenými partnernmi.

0,008

0,026

13.

Pre dnešnú modernú spoločnosť je nezosobášené spolužitie vhodnejším typom
partnerského spolužitia než manželstvo.

0,009

0,026

14.

Je rozumné a zodpovedné, ak sa partneri chcú zosobášiť v prípade, že plánujú mať
dieťa.

0,388*

0,380*

15.

Spoločná zodpovednosť za dlhy, ktoré spôsobí iba jeden z manželov, má za
následok, že manželstvo sa v dnešnej dobe stáva pomerne rizikovým zväzkom.

0,015*

0,017*

16.

Manželstvo je najvyššou métou, ku ktorej majú partneri smerovať a potvrdiť si tým
svoju vzájomnú lásku.

0,000

0,000

17.

Riziko nerovnakého životného štandardu nezosobášených partnerov je
zanedbateľné v porovnaní s inými výhodami, ktoré nezosobášené spolužitie prináša.

0,260

0,245*

18.

Nezosobášené spolužitie je prejavom pochybností partnerov o vlastnom vzťahu.

0,001

0,012

19.

Rozchod nezosobášených partnerov je oveľa pokojnejší než manželský rozvod,
pretože je ušetrený od súdnych sporov.

0,050

0,102

20.

Ak chcú partneri využívať všetky ekonomické a právne výhody manželstva, majú sa
zosobášiť a nie očakávať, že im tieto výhody budú priznané bez uzavretia
manželstva.

0,129

0,018

21.

Manželstvo je príliš zväzujúce a predstavuje pre mňa isté obmedzenie.

0,000

0,016

22.

Predstava nezosobášeného spolužitia vo mne vzbudzuje neistotu a strach, že náš
vzťah sa môže kedykoľvek rozpadnúť.

0,002

0,000

23.

V nezosobášenom spolužití sa budem cítiť istejšie, pretože negatívne následky
v podobe exekučného konania za prípadné dlhy sa týkajú len toho z nás, kto ich
zapríčiní.

0,024

0,039

24.

Spoločné vlastníctvo majetku partnerov v manželstve vo mne vyvoláva pocit
spolupatričnosti, ktorý by som v nezosobášenom spolužití necítil/a.

0,000

0,003*

25.

V mojom prípade nie sú žiadne náboženské prekážky, ktoré by mi bránili žiť
v nezosobášenom spolužití.

0,000

0,000

26.

Nechcem žiť v nezosobášenom spolužití, ak moje okolie túto formu partnerského
spolužitia odmietne.

0,001

0,013

27.

Ak prežijem s partnerom/partnerkou celý život, zaslúžim si po jeho/jej smrti
poberať vdovský/vdovecký dôchodok, aj keby sme neboli zosobášení.

0,484

0,620

28.

Lepšia možnosť získania úveru je pre mňa dobrým dôvodom na vstup do
manželstva.

0,070

0,781*

29.

Plánovanie rodičovstva alebo tehotenstvo pre mňa nie je dôvodom na uzatvorenie
manželstva.

0,416

0,873

30.

Život v nezosobášenom spolužití odporuje mojim morálnym zásadám.

0,000

0,000

31.

Osobne mi prekáža, že štát vo svojich zákonoch skryto uprednostňuje rodiny
zosobášených partnerov.

0,006

0,003

32.

Chcem žiť v manželstve, lebo podľa môjho názoru je diskriminujúce chodiť po
úradoch a nahlasovať, kto je otcom našich detí.

0,004

0,004

33.

Na to, aby som žil so svojím partnerom/partnerkou v spoločnej domácnosti,
nepotrebujem uzatvoriť manželstvo.

0,000

0,001
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34.

Svoje deti chcem vychovávať v manželskom zväzku, pretože som presvedčený/á, že
len tak im s partnerom/partnerkou môžeme poskytnúť plnohodnotné rodinné
zázemie.

0,006

0,009

35.

Nezosobášené spolužitie pre mňa stúpne na atraktivite, ak sa stane v právach
a povinnostiach partnerov rovnocenné manželskému zväzku.

0,014

0,040

36.

Komplikované dedenie po partnerovi/partnerke, s ktorým som žil/a
v nezosobášenom spolužití, ma núti uvažovať o uzatvorení manželstva, kde je
takéto dedenie automatické.

0,768

0,964

37.

Nezosobášené spolužitie je pre mňa jednoznačný spôsob, ako prejaviť dôveru
v pevnosť nášho vzťahu s partnerom/partnerkou.

0,245

0,276

38.

Istejšie sa budem cítiť v manželstve, pretože v ňom existuje povinnosť vzájomného
vyživovania manželov, ktorá zákonne zabráni prípadnému vzájomnému
zanedbávaniu.

0,009

0,010

39.

Život v nezosobášenom spolužití je pre mňa spôsob, ako prezentovať svoj moderný
životný štýl.

0,843

0,526*

40.

Prípadné rozvedenie manželstva, regulované súdom, je pre mňa prijateľnejšie než
svojvoľné ukončenie nezosobášeného spolužitia.

0,090*

0,071*

α ≤ 0,01 → významnosť na 1 %-nej hladine; α ≤ 0,05 → významnosť na 5 %-nej hladine; α > 0,05 → nie je
významné
* Vo vybraných prípadoch bola štatistická významnosť vypočítaná až po zlúčení variantov odpovedí
z 5 na 3 z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií.

Výsledky v tabuľke č. 11 hovoria, že štatisticky významná závislosť distribúcie
postojov od výskumného okresu i od okresu trvalého bydliska existuje vo všetkých vyššie
spomínaných tvrdeniach týkajúcich sa rodičovstva a rodinného zázemia, s príklonom
k tradicionalite v okrese Námestovo a k modernite alebo k stredovým hodnotám v okrese
Bratislava. Výnimku spomedzi vyššie spomínaných štyroch tvrdení predstavuje iba tvrdenie
B2_29, kde sa závislosť od výskumného okresu ani od okresu trvalého bydliska nepotvrdila
a v oboch okresoch sú odpovede zastúpené viac-menej rovnomerne naprieč všetkými piatimi
variantmi odpovedí. Príčinou môže byť už vyššie spomínaná mylná interpretácia tvrdenia
niektorými respondentmi, ktorí pri jeho posudzovaní pravdepodobne nezohľadnili negáciu
v jeho formulácii.

PVO 2 – Zhoda medzi postojmi a kontrolými otázkami
V druhej parciálnej výskumnej otázke ma zaujímalo, či existuje súvislosť medzi
všeobecnými postojmi deklarovanými v tzv. kontrolných otázkach A_1 (Ktorá z uvedených
možností najlepšie vystihuje Váš všeobecný postoj k partnerskému životu druhých ľudí?)
a A_3 (Ak plánujete v budúcnosti žiť spoločne s partnerom, aký typ spolužitia by ste vy sami
vo vlastnom živote uprednostnili?) a postojmi zistenými pomocou syntézy odpovedí na
posudzované tvrdenia v dimenzii tolerancie a v dimenzii stotožnenia. Varianty odpovedí na
kontrolné otázky významovo korešpondovali s variantmi zaujatia postoja k daným tvrdeniam
v jednotlivých dimenziách. Použitím neparametrického chí-kvadrát testu zhody pre jeden
výber sa nepotvrdila podobnosť postojov v dimenzii toleracie a v dimenzii stotožnenia
s postojmi zistenými pomocou kontrolných otázok A_1 a A_3. Výsledky testu hovoria, že
medzi sledovanými premennými existuje štatisticky významný rozdiel a postoj zistený
pomocou posudzovania série tvrdení nie je konzistentný s postojom zisťovaným jedinou
všeobecnou otázkou (Tab. 12).
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Tab. 12: Distribúcia odpovedí na kontrolné otázky celkovo, vo výskumných okresoch
a u respondentov s trvalým bydliskom v danom okrese (%)

Jedine
manželstvo

Skôr
manželstvo

Manželstvo
aj
nezosobášené
spolužitie

Skôr
nezosobášené
spolužitie

Jedine
nezosobášené
spolužitie

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

Tolerovaná forma
spolužitia u druhých ľudí

11,5

36,2

44,1

7,9

0,3

0,0

100,0

304

Výskumný okres NO

19,3

47,0

27,7

5,4

0,6

0,0

100,0

166

Okres trvalého bydliska NO

18,9

49,3

27,7

3,4

0,7

0,0

100,0

148

Výskumný okres BA

2,2

23,2

63,8

10,9

0,0

0,0

100,0

138

Okres trvalého bydliska BA

2,3

22,7

61,4

13,6

0,0

0,0

100,0

88

Preferovaná forma
spolužitia vo vlastnom
živote

15,8

50,0

13,2

16,1

2,0

3,0

100,0

295

Výskumný okres NO

24,7

56,6

7,2

7,8

1,8

1,8

100,0

163

Okres trvalého bydliska NO

25,0

58,1

5,4

8,1

2,0

1,4

100,0

146

Výskumný okres BA

5,1

42,0

20,3

26,1

2,2

4,3

100,0

132

Okres trvalého bydliska BA

4,5

40,9

19,3

28,4

2,3

4,5

100,0

84

Jedno z vysvetlení sa ponúka práve vo všeobecnosti kontrolných otázok, na ktoré
respondenti odpovedali v súlade so svojím názorom. Ten však bol počas ich života
vyformovaný viacerými činiteľmi a práve postoj zisťovaný pomocou posudzovania tvrdení
reprezentuje syntézu viacerých relevantných súčastí, ktoré sa podieľajú na jeho výslednej
podobe. Nekonzistenciu zisteného postoja s odpoveďami na kontrolné otázky vysvetľujem
tým, že ak problematiku nezosobášených spolužití a manželstva rozdelíme na jednotlivé
špecifické súčasti a respondenti sú nútení zvažovať každý aspekt osobitne, výsledný postoj
bude pravdepodobne oveľa presnejší a bude sa líšiť od všeobecne zisťovaného postoja,
v ktorom sú tieto špecifiká skryté, neuvedomené a preto aj nezohľadňované. Nekonzistenciu
výsledného postoja s postojom deklarovaným v kontrolných otázkach je možné pozorovať aj
v okresoch osobitne, bez ohľadu na to, či analyzujem dáta vzhľadom na okres výskumu
alebo vzhľadom na okres trvalého bydliska respondenta.

PVO 3 – Regionálne odlišnosti v postojoch
Už vyššie zmienené tendencie o štatisticky významnej rozdielnosti v postojoch
(tvrdenia týkajúce sa otázky rodičovstva) medzi dvoma analyzovanými okresmi naznačujú,
že okres ako diferenciačný faktor má v mojej analýze svoje opodstatnené miesto. A práve
zodpovedaním parciálnej výskumnej otázky č. 3 prostredníctvom použitia chí-kvadrát testu
si kladiem za cieľ podrobnejšie zmapovať tieto rozdiely aj na úrovni skupín faktorov, na
úrovni dimenzií, na úrovni skupín faktorov v jednotlivých dimenziách i z hľadiska celkového
postoja. Už z distribúcie percentuálneho zastúpenia odpovedí je zrejmé, že výskumný okres
Námestovo, rovnako ako aj súbor respondentov s trvalým bydliskom v okrese Námestovo
vykazuje v tradičných postojoch vyššie hodnoty v porovnaní s Bratislavou. V bratislavskom
okrese som taktiež zaznamenala vyššiu koncentráciu postojov zodpovedajúcu stredovým

Copyright©UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych vied

223

hodnotám (Tab. 13-16). Pri analýze závislosti prostredníctvom chí-kvadrát testu pracujem
s rekategorizovanými variantmi odpovedí, vzhľadom na to, že niektoré kategórie neboli
dostatočne naplnené tak, aby spĺňali podmienku pre použitie chí-kvadrát testu a bolo
potrebné zlúčiť okrajové varianty. Namiesto piatich teda pracujem s troma variantmi
odpovedí.

Tab. 13: Distribúcia postojov vo výskumnom okrese Námestovo (%)

Postoj celkový

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalentný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

0,0

27,7

56,6

14,5

0,0

1,2

100,0

164

Postoj v dimenzii tolerancie

0,0

29,5

57,8

12,7

0,0

0,0

100,0

166

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,6

27,7

50,0

20,5

0,0

1,2

100,0

164

Postoj za sociálno-psychologické
faktory

6,0

31,3

41,6

19,9

0,0

1,2

100,0

164

Postoj za sociálno-psychologické
faktory v dimenzii tolerancie

4,2

33,1

44,0

17,5

1,2

0,0

100,0

166

Postoj za sociálno-psychologické
faktory v dimenzii stotožnenia

9,6

30,1

36,7

21,7

0,6

1,2

100,0

164

Postoj za ekonomicko-právne faktory

0,0

17,5

69,3

12,0

0,0

1,2

100,0

164

Postoj za ekonomicko-právne faktory
v dimenzii tolerancie

0,0

23,5

66,9

9,6

0,0

0,0

100,0

166

Postoj za ekonomicko-právne faktory
v dimenzii stotožnenia

0,0

16,3

65,1

17,5

0,0

1,2

100,0

164

Tab .14: Distribúcia postojov u respondentov s trvalým bydliskom v okrese
Námestovo (%)

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalentný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

Postoj celkový

0,0

29,7

56,8

12,8

0,0

0,7

100,0

147

Postoj v dimenzii tolerancie

0,0

31,1

58,1

10,8

0,0

0,0

100,0

148

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,7

29,7

51,4

17,6

0,0

0,7

100,0

147

Postoj za sociálno-psychologické
faktory

6,8

32,4

41,9

18,2

0,0

0,7

100,0

147

Postoj za sociálno-psychologické
faktory v dimenzii tolerancie

4,1

35,1

43,2

16,2

1,4

0,0

100,0

148

Postoj za sociálno-psychologické
faktory v dimenzii stotožnenia

10,1

32,4

37,2

18,9

0,7

0,7

100,0

147

Postoj za ekonomicko-právne faktory

0,0

18,9

70,3

10,1

0,0

0,7

100,0

147

Postoj za ekonomicko-právne faktory
v dimenzii tolerancie

0,0

25,0

66,9

8,1

0,0

0,0

100,0

148

Postoj za ekonomicko-právne faktory
v dimenzii stotožnenia

0,0

18,2

64,9

16,2

0,0

0,7

100,0

147
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Tab. 15: Distribúcia postojov vo výskumnom okrese Bratislava (%)

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalentný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

Postoj celkový

0,0

3,6

67,4

25,4

0,0

3,6

100,0

133

Postoj v dimenzii tolerancie

0,0

3,6

76,1

20,3

0,0

0,0

100,0

138

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,0

4,3

63,0

28,3

0,7

3,6

100,0

133

Postoj za sociálno-psychologické
faktory

0,0

5,1

54,3

36,2

0,7

3,6

100,0

133

Postoj za sociálno-psychologické
faktory v dimenzii tolerancie

1,4

3,6

58,7

35,5

0,7

0,0

100,0

138

Postoj za sociálno-psychologické
faktory v dimenzii stotožnenia

0,7

8,7

52,2

33,3

1,4

3,6

100,0

133

Postoj za ekonomicko-právne faktory

0,0

2,9

76,8

16,7

0,0

3,6

100,0

133

Postoj za ekonomicko-právne faktory
v dimenzii tolerancie

0,0

5,1

78,3

16,7

0,0

0,0

100,0

138

Postoj za ekonomicko-právne faktory
v dimenzii stotožnenia

0,0

2,2

68,8

25,4

0,0

3,6

100,0

133

Tab. 16: Distribúcia postojov u respondentov s trvalým bydliskom v okrese Bratislava
(%)

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalentný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

Postoj celkový

0,0

3,4

65,9

27,3

0,0

3,4

100,0

85

Postoj v dimenzii tolerancie

0,0

3,4

71,6

25,0

0,0

0,0

100,0

88

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,0

3,4

64,8

27,3

1,1

3,4

100,0

85

Postoj za sociálno-psychologické
faktory

0,0

4,5

54,5

36,4

1,1

3,4

100,0

85

Postoj za sociálno-psychologické
faktory v dimenzii tolerancie

1,1

3,4

54,5

39,8

1,1

0,0

100,0

88

Postoj za sociálno-psychologické
faktory v dimenzii stotožnenia

1,1

8,0

56,8

28,4

2,3

3,4

100,0

85

Postoj za ekonomicko-právne faktory

0,0

2,3

76,1

18,2

0,0

3,4

100,0

85

Postoj za ekonomicko-právne faktory
v dimenzii tolerancie

0,0

5,7

75,0

19,3

0,0

0,0

100,0

88

Postoj za ekonomicko-právne faktory
v dimenzii stotožnenia

0,0

1,1

70,5

25,0

0,0

3,4

100,0

85

Štatisticky významnú závislosť postoja (na 1 %-nej hladine významnosti) od okresu
Námestovo a okresu Bratislava ako výskumných okresov je možné pozorovať na celkovom
postoji,

ako

i na

postoji

respondentov

osobitne

v dimenzii

tolerancie

a v dimenzii

stotožnenia. Rovnaká závislosť od okresu výskumu sa javí aj v prípade postojov
sformovaných na základe posúdenia dvoch skupín výrokov – sociálno-psychologických
a ekonomicko-právnych, a to v rámci celej batérie tvrdení z týchto dvoch skupín, ako aj
oddelene v jednotlivých dimenzách. Okres výskumu hrá v otázke distribúcie postojov
významnú rolu a inak tomu nie je ani v prípade, ak dátový súbor analyzujem z hľadiska
okresu trvalého bydliska respondentov. Toto odlíšenie je potrebné, pretože v rámci
výskumnej vzorky sa vyskytlo značné množstvo respondentov, ktorí nemali trvalé bydlisko
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vo výskumnom okrese. Závery z analýzy zohľadňujúcej rozdiely iba vzhľadom na okres
výskumu tak mohli byť pochopiteľne skreslené. Podrobnejšia analýza však dokázala, že
v oboch prípadoch môžeme hovoriť o štatisticky významnej závislosti. Rozdiely, ktoré som
pozorovala v prípade odlišnej použitej nezávislej premennej, sa týkali iba posilnenia
tradicionalistickej tendencie v prípade Námestova a posilnenie ambivalentného postoja alebo
postoja smerujúceho k modernite v prípade okresu Bratislava. V oboch prípadoch bola
prítomná štatistická závislosť distribúcie odpovedí od okresu na úrovni 1 %-nej hladiny
významnosti. (Tab. 17)

Tab. 17: Štatisticky významná závislosť distribúcie postojov od výskumného okresu
a od trvalého bydliska respondenta v danom okrese

Postoj celkový

Významnosť α podľa

Významnosť α podľa

výskumného okresu

okresu trvalého bydliska

0,000

0,000

Postoj v dimenzii tolerancie

0,000

0,000

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,000*

0,000*

Postoj za sociálno-psychologické faktory

0,000*

0,000*

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii tolerancie

0,000*

0,000*

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii stotožnenia

0,000*

0,000*

Postoj za ekonomicko-právne faktory

0,000

0,001

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii tolerancie

0,000

0,000

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii stotožnenia

0,000

0,000

α ≤ 0,01 → významnosť na 1 %-nej hladine; α ≤ 0,05 → významnosť na 5 %-nej hladine; α > 0,05 → nie je
významné
* Vo vybraných prípadoch bola štatistická významnosť vypočítaná až po zlúčení variantov odpovedí z 5 na 3
z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií.

Použitím neparametrického Wilcoxon – Mann-Whitneyho testu zhody pre 2 nezávislé
výbery

bolo

taktiež

a námestovskom

potvrdené,

okrese

existuje

že

medzi

štatisticky

priemerným
významný

postojom

rozdiel

na

v bratislavskom
1 %-nej

hladine

významnosti v porovnávaných oblastiach – v celkovom postoji, v postoji v dimenzii tolerancie
i stotožnenia a rovnako i v postoji za sociálno-psychologické a ekonomicko-právne faktory.
Hodnoty priemerného postoja je možné vyčítať z tabuľky č. 18.
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Tab. 18: Priemerný dosiahnutý postoj a štatisticky významný rozdiel v priemernom
dosiahnutom postoji v dvoch dimenzách a v dvoch skupinách faktorov
na úrovni celého súboru a jednotlivých okresov

Dimenzia
tolerancie

Dimenzia
stotožnenia

Štatistická
významnosť
rozdielu α

Sociálnopsychologické
faktory

Ekonomickoprávne
faktory

Štatistická
významnosť
rozdielu α

Celý súbor

2,02

2,07

0,020

2,02

2,07

1,191*

Výskumný okres NO

1,83

1,89

0,023*

1,77

1,95

0,000*

Okres bydliska NO

1,79

1,85

0,036*

1,72

1,92

0,000*

Výskumný okres BA

2,25

2,28

0,150

2,33

2,20

0,001

Okres bydliska BA

2,30

2,28

0,527

2,35

2,24

0,009

Min. = 1 (krajne tradičný postoj); Max. = 5 (krajne moderný postoj)
α ≤ 0,01 → významnosť na 1 %-nej hladine; α ≤ 0,05 → významnosť na 5 %-nej hladine; α > 0,05 → nie je
významné
* V prípadoch, kedy nebolo možné pre absenciu normálneho rozdelenia použiť t-test zhody pre párové hodnoty, bol
použitý neparametrický Wilcoxonov test pre párové hodnoty.

Iná bola situácia v prípade porovnania analýzy závislosti postoja od okresu výskumu
a okresu trvalého bydliska na úrovni jednotlivých posudzovaných výrokov (Tab. 11). Rozdiel
v závislosti od dvoch rôznych spôsobov narábania s týmto diferenciačným znakom bol
pozorovaný pri tvrdeniach B1_4, B1_11, B1_12, B1_13, B1_18, B1_19, B1_20, B2_21
a B2_26. Skutočnosť, že 22,5 % posudzovaných výrokov má inú distribúciu odpovedí, ak pri
tom zohľadňujeme závislosť od okresu výskumu alebo závislosť od okresu bydliska, je
znakom toho, že toto rozlišovanie má naozaj svoje opodstatnenie a je možné z neho vyvodiť
relevantné závery. S určitosťou možno povedať, že okres bydliska nie je pre analýzu
zanedbateľný údaj a nemožno ho opomenúť a nahradiť len údajom o okrese, v ktorom sa
uskutočnil výskum. Je evidentné, že respondenti pochádzajúci z iných okresov, než boli
výskumné okresy, majú odlišné postoje a preferencie, ktoré v určitých prípadoch môžu
skresľovať výsledné údaje. Vplyv miesta bydliska na formovanie postoja je u nich v istých
prípadoch väčší, než vplyv okresu, v ktorom navštevujú strednú školu. Štatistická závislosť
sa v ani jednom z oboch prípadov nepotvrdila pri analýze tvrdení B1_5, B1_7, B1_14, B1_17,
B2_27, B2_28, B2_29, B2_36, B2_37, B2_39, B2_40. Závislosť distribúcie postojov od
okresu bola pri ostatných tvrdeniach potvrdená na 1 %-nej alebo 5 %-nej hladine
významnosti.
Keďže téma regionálnych diferencií je v tomto prípade jednou z kľúčových, bude ma
táto problematika zaujímať aj pri snahe o zodpovedanie všetkých ďalších parciálnych
výskumných otázok. Pre obmedzený priestor však neuvádzam samostatné tabuľky
s distribúciou postojov podľa vybraných znakov v dvoch výskumných okresoch, resp.
v dvoch okresoch, v ktorých má väčšina respondentov trvalé bydlisko. Tabuľky prezentujú
spravidla len všeobecnú distribúciu postojov podľa vybraných znakov a pre jednotlivé
výskumné okresy a okresy trvalého bydliska uvádzam len hodnotu významnosti štatistickej
závislosti.
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PVO 4 a 5 – Rozdiely v postojoch medzi dimenziami a medzi skupinami faktorov
Nasledujúcimi dvoma parciálnymi výskumnými otázkami som zisťovala, či existuje
štatisticky

významný

rozdiel

v postojoch

medzi

dimenziou

tolerancie

a dimenziou

stotožnenia, ako aj medzi postojmi zistenými za sociálno-psychologické faktory a za
ekonomicko-právne faktory. Na ten účel som použila párový t-test alebo neparametrický
Wilcoxonov test zhody pre párované hodnoty (podľa prítomnosti normálneho rozdelenia), pri
ktorých som porovnávala priemerný dosiahnutý postoj od 1 do 5, pričom 1 = krajne tradičný
postoj a 5 = krajne moderný postoj. Výsledky dokumentuje vyššie uvedená tabuľka č. 18.
V rámci celého sledovaného súboru sa potvrdil štatisticky významný rozdiel iba v prípade
postojov

v dimenzii

tolerancie

a v dimenzii

stotožnenia.

V spojení

s priemerným

dosiahnutým postojom v týchto dvoch dimenziách (2,02 v dimenzii tolerancie a 2,07
v dimenzii stotožnenia) to znamená, že respondenti sú v dimenzii stotožnenia modernejší na
5 %-nej hladine významnosti. Medzi priemerným postojom za sociálno-psychologické
a ekonomicko-právne faktory sa nepotvrdil štatisticky významný rozdiel.
Skúsenosti z analýzy výsledkov predchádzajúcej parciálnej otázky ma však nútia
uvažovať nad tým, akým spôsobom sa na tomto porovnaní priemerných postojov podieľajú
reagionálne odlišnosti. V rámci výskumného okresu a v rámci skupiny respondentov, ktorá
má v danom okrese trvalé bydlisko, sa mi z hľadiska štatistickej významnosti potvrdili
rovnaké výsledky, preto interpretujem rozdiely za okresy všeobecne. (Tab. 18) V okrese
Námestovo sa respondenti vyjadrovali prekvapivo výrazne tradičnejšie v dimenzii tolerancie
než v dimenzii stotožnenia. Keďže som logicky predpokladala opačný smer a tradičnejšie
postoje skôr v dimenzii stotožnenia, ponúkajú sa mi dve možné interpretácie. Jedna, menej
pravdepodobná,

hovorí

o akomsi

druhu

pokrytectva,

kedy

respondenti

uplatňujú

konzervatívne normy silnejšie voči svojmu okoliu, než vo vlastnom živote. Pravdepodobnejšia
sa však javí druhá intepretácia, kedy tento výsledok môže byť daný výrazne modernými
posúdeniami ekonomicko-právnych tvrdení, a to najmä v dimenzii stotožnenia. V ponímaní
námestovských respondentov môže táto skutočnosť znamenať nielen to, že ekonomickoprávne skutočnosti ich pri voľbe formy partnerského spolužitia neobmedzujú a oveľa
silnejším vodítkom ich konania sú sociálno-psychologické aspekty. Môže to znamenať
taktiež to, že ekonomicko-právne faktory pre nich nie sú vôbec relevantné pre posudzovanie
nezosobášených spolužití a nepovažujú ich za motivátory uzavretia manželstva jednoducho
preto, lebo kladú väčší dôraz na sociálno-psychologické aspekty partnerského vzťahu. Tento
predpoklad sa ukazuje byť správny a niektorí respondenti mi ho potvrdili aj písomným
vyjadrením vo vyčlenenej časti dotazníka: „Pochybujem, že mladým a zaľúbeným ľuďom pri
rozhodovaní o zväzku záleží na probléme dedenia alebo vyživovacej povinnosti.“ alebo „Tieto
otázky boli zamerané na manželstvo z pohľadu peňazí. Nejako mi to nesedí, lebo ak chcem
mať partnerku, tak na peniaze nehľadím, ale na lásku.“ prípadne „V niektorých otázkach mi
prekážalo, že sa všetko točí okolo peňazí. Veď partnerský život nie je o peniazoch a dedení,
ale o láske!“
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V bratislavskom okrese boli výsledky odlišné. Rozdiel medzi dimenziou tolerancie
a dimenziou stotožnenia sa nepotvrdil. Na 1 %-nej hladine významnosti však bol zistený
štatisticky významný rozdiel medzi postojmi za sociálno-psychologické a ekonomicko-právne
faktory. Smerovanie tradicionality však bolo opačné než v námestovskom okrese. Výrazne
tradičnejšie postoje boli zistené pomocou ekonomicko-právnych tvrdení. Jedným z možných
vysvetlení je to, že respondenti v bratislavskom okrese kladú z mnohých, pravdepodobne
pragmatických dôvodov dôraz nielen na kvalitu vzťahu, ale aj na materiálne zabezpečenie
v partnerskom vzťahu. To pre nich nie je zanedbateľné. Rozdiel medzi respondentmi
z Námestova

a z Bratislavy

vysvetľujem

napríklad

vyššími

životnými

nákladmi

v bratislavskom okrese, pri ktorých sú respondenti naučení zvažovať plusy a mínusy aj pri
ekonomicko-právnych

náležitostiach

spolužitia

v manželstve

a mimo

manželstva.

Vysvetlením môže byť aj vysoký stupeň religiozity u respondentov z okresu Námestovo, ktorí
vďaka svojej viere majú ako prioritné vštepené hodnoty lásky a vzájomného porozumenia.
Ekonomické a právne otázky vo vzťahu k partnerstvu sú pre nich menej podstatné.

PVO 6 – Závislosť postojov od predstavy budúceho partnerského života
V ďalšom kroku ma zaujímalo, či existuje štatisticky významná závislosť distribúcie
postojov od skutočnosti, či respondent plánuje žiť v budúcnosti bez partnera ako single
alebo má v úmysle zdieľať spoločnú domácnosť s partnerom, či už v rámci manželského
alebo nezosobášeného vzťahu. Prvotným motívom pre zodpovedanie tejto otázky bola
skutočnosť, že niektorí autori pripodobňujú nezosobášené spolužitie na základe jeho
určitých

špecifických

znakov

(rozdelenie

domácich

prác,

hospodárenie

s príjmami,

rodičovské plány a pod.) skôr k životu singlov než k manželskému spolužitiu (napr.
Chaloupková 2006; Rindfuss, VandenHeuvel 1990). Z uvedeného vyplývala moja hypotéza,
že respondenti inklinujúci k životu bez stabilného partnera, tzv. singles budú nezosobášené
spolužitia hodnotiť pozitívnejšie než respondenti, ktorí plánujú spoločný život s partnerom.
Žiaľ, v súbore je príliš málo respondnentov, ktorí chcú žiť v budúcnosti ako singles, na to,
aby bolo možné overiť túto závislosť chí-kvadrát testom. Za samostatný život bez partnera sa
vyslovilo len 7 respondentov, čo tvorí 2,3 % z celého súboru, z toho 5 respondenti sú
identifikovaní v rámci výskumného okresu Bratislava a 2 respondenti v rámci výskumného
okresu Námestovo. Z uvedeného dôvodu nie je možné štatisticky relevantne odpovedať na
túto parciálnu výskumnú otázku.

PVO 7 – Závislosť postojov od typu školy a typu štúdia
Keďže výskum prebiehal na dvoch rôznych typoch škôl – gymnáziá a stredné odborné
školy, považujem za vhodné zodpovedať ďalšiu parciálnu výskumnú otázku, týkajúcu sa
závislosti distribúcie postojov od typu navštevovanej strednej školy. Vzhľadom na to, že
v súbore sa nachádzajú aj respondenti, ktorých štúdium sa končí buď maturitou alebo bez
maturity a toto rozdelenie súboru nie je totožné s rozdelením podľa typu školy, rozhodla som
sa overiť závislosť aj v tomto smere.
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Distribúcia postojov za všetky sledované premenné má v rámci oboch typov škôl
normálne rozdelenie. Väčšina odpovedí respondentov je koncentrovaných predovšetkým
v ambivalentnom postoji. Postoje orientujúce sa modernejším alebo tradičnejším smerom
boli zastúpené v podstatne menšom počte. (Tab. 19)

Tab. 19: Distribúcia postojov podľa typu navštevovanej strednej školy (%)

Typ
školy

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalent
ný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

G*

0,0

22,1

58,6

17,1

0,0

2,1

100,0

137

SOŠ

0,0

12,2

64,0

21,3

0,0

2,4

100,0

160

G

0,0

23,6

61,4

15,0

0,0

0,0

100,0

140

Postoj celkový

Postoj v dimenzii tolerancie
SOŠ

0,0

12,8

70,1

17,1

0,0

0,0

100,0

164

G

0,7

20,7

54,3

21,4

0,7

2,1

100,0

137

SOŠ

0,0

14,0

57,3

26,2

0,0

2,4

100,0

160

Postoj v dimenzii stotožnenia

Postoj za sociálnopsychologické faktory

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii tolerancie
Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii stotožnenia

Postoj za ekonomicko-právne
faktory
Postoj za ekonomicko-právne
faktory v dimenzii tolerancie

Postoj za ekonomickoprávne faktory v dimenzii
stotožnenia

G

5,0

20,7

45,7

25,7

0,7

2,1

100,0

137

SOŠ

1,8

18,3

48,8

28,7

0,0

2,4

100,0

160

G

2,9

21,4

48,6

26,4

0,7

0,0

100,0

140

SOŠ

3,0

18,3

52,4

25,0

1,2

0,0

100,0

164

G

9,3

22,1

42,1

22,9

1,4

2,1

100,0

137

SOŠ

2,4

18,9

45,1

30,5

0,6

2,4

100,0

160

G

0,0

15,7

67,9

14,3

0,0

2,1

100,0

137

SOŠ

0,0

6,7

76,8

14,0

0,0

2,4

100,0

160

G

0,0

24,3

64,3

11,4

0,0

0,0

100,0

140

SOŠ

0,0

7,3

78,7

14,0

0,0

0,0

100,0

164

G

0,0

10,7

63,6

23,6

0,0

2,1

100,0

137

SOŠ

0,0

9,1

69,5

18,9

0,0

2,4

100,0

160

* G = gymnázium; SOŠ = stredná odborná škola

Predsa však medzi dvoma typmi škôl existujú isté rozdiely, ktoré potvrdila analýza
prostredníctvom chí-kvadrát testu. (Tab. 20)
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Tab. 20: Štatisticky významná závislosť distribúcie postojov od typu navštevovanej
strednej školy – významnosť v celom súbore, vo výskumnom okrese
a v okrese trvalého bydliska respondenta

Významnosť
za celý
súbor

Postoj celkový

0,064

Významnosť α podľa
výskumného okresu

Významnosť α podľa okresu
trvalého bydliska

NO

BA

NO

BA

0,023

-**

0,057

-

Postoj v dimenzii tolerancie

0,050

0,007

-

0,012

-

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,222*

0,073*

-

0,202*

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory

0,515*

0,231*

-

0,300*

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii tolerancie

0,765*

0,210*

-

0,360*

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii stotožnenia

0,113*

0,049*

0,876*

0,123*

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory

0,039

0,016

-

0,030

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii tolerancie

0,000

0,000

-

0,000

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii stotožnenia

0,504

-

0,931

-

0,738

α ≤ 0,01 → významnosť na 1 %-nej hladine; α ≤ 0,05 → významnosť na 5 %-nej hladine; α > 0,05 → nie je
významné
* Vo vybraných prípadoch bola štatistická významnosť vypočítaná až po zlúčení kategórií postojov
z 5 na 3 z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií.
** Z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií neboli splnené podmienky pre použitie chí-kvadrát testu ani po
zlúčení kategórií.

Štatisticky významnú závislosť distribúcie postojov od typu navštevovanej strednej
školy som zaznamenala pri postoji v dimenzii tolerancie a pri postoji za ekonomicko-právne
faktory v dimenzii tolerancie. V praxi to predstavuje príklon gymnazistov k tradičnejšiemu
postoju a zvýšenie koncentrácie odpovedí študentov stredných odborných škôl v rámci
ambivalentného postoja, prípadne posilnenie modernejšieho trendu. Vo všetkých ostatných
sledovaných prípadoch sa nepotvrdila štatisticky významná závislosť distribúcie postojov od
typu strednej školy, ktorú respondent navštevuje. Opatrnejší však treba byť pri interpretácii
štatistickej závislosti pri zohľadňovaní regionálnych rozdielov. Dvojstupňovým triedením
bolo

možné

vypočítať

hodnotu

štatistickej

významnosti

iba

vo

výskumnom okrese

Námestovo a u respondentov s trvalým bydliskom v okrese Námestovo. V bratislavskom
okrese neboli dostatočne naplnené jednotlivé kategórie a ani po ich zlúčení do menšieho
počtu neboli splnené podmienky pre použitie chí-kvadrát testu. V okrese Bratislava teda nie
je možné potvrdiť ani vyvrátiť štatistickú závislosť s výnimkou postoja za sociálnopsychologické faktory v dimenzii stotožnenia, kde hodnota bola vypočítaná, ale závislosť od
typu navštevovanej strednej školy sa nepotvrdila. Vo výskumnom okrese Námestovo bola
potvrdená štatisticky významná závislosť v 5 z 9 prípadov a v okrese trvalého bydliska
Námestovo v 3 z 9 prípadov. Aj v týchto prípadoch sa zaznamenané rozdiely týkajú
tradičnejšieho hodnotenia nezosobášených spolužití študentmi gymnázií a posilnenia
ambivalentného postoja či modernejšieho trendu u študentov stredných odborných škôl.
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Pri preverení rozdielu v priemerných zistených postojoch v závislosti od typu
navštevovanej strednej školy som použila aj neparametrický Wilcoxon – Mann-Whitneyho
test zhody pre 2 nezávislé výbery. Pri analýze celého súboru respondentov sa nepotvrdil
významný rozdiel ani v prípade celkového postoja, ani v prípade sledovaných dimenzií či
skupín faktorov. Ak som však sledovala postoje v jednotlivých okresoch osobitne, potvrdil sa
rozdiel medzi študentmi gymnázia a stredných odborných škôl v Námestove a nepotvrdil sa
v Bratislave. Vysvetlenie sa ponúka v tom, že v tradičnejšom okrese môžu byť študenti
rôznych typov škôl vo svojich postojoch rozlične vyprofilovaní z dôvodu väčšej váhy
očakávanej životnej dráhy po ukončení strednej školy (práca alebo vysoká škola), zatiaľ čo
v Bratislave sú ich postoje jednotné a výraznejší vplyv na postoj tu má pravdepodobne
vysoko urbanizované prostredie s typicky moderným rodinným správaním. Otázkou zostáva,
do akej miery sa predpoklady pre formovanie toho-ktorého postoja podľa typu školy
kombinujú so skutočnosťou, že v prípade gymnázií ide o rodovo heterogénne triedy, zatiaľ čo
v prípade stredných odborných škôl išlo o triedy rodovo viac-menej homogénne. V prípade
rozsiahlejšieho výskumu by bolo vhodné overiť tento vzťah porovnaním so strednými
odbornými školami, v ktorých je predpokladané zastúpenie chlapcov a dievčat približne
rovnaké (napr. SOŠ potravinárska, polygrafická, poľnohospodárska a pod.).
Normálne rozdelenie majú aj postoje analyzované s ohľadom na typ štúdia, ktorý je
určený spôsobom jeho ukončenia – maturitné štúdium a nematuritné štúdium. Väčšina
odpovedí sa opäť koncentruje v ambivalentnom postoji. (Tab. 21)

Tab. 21: Distribúcia postojov podľa typu štúdia (%)

Postoj celkový

Postoj v dimenzii
tolerancie

Postoj v dimenzii
stotožnenia

Postoj za sociálnopsychologické
faktory
Postoj za sociálnopsychologické
faktory v dimenzii
tolerancie
Postoj za sociálnopsychologické
faktory v dimenzii
stotožnenia
Postoj za
ekonomickoprávne faktory
Postoj za
ekonomickoprávne faktory v
dimenzii tolerancie

Typ
štúdia

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalentný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

M+

0,0

17,4

60,0

20,8

0,0

1,9

100,0

260

M-

0,0

12,8

71,8

10,3

0,0

5,1

100,0

37

M+

0,0

18,5

64,9

16,6

0,0

0,0

100,0

265

M-

0,0

12,8

74,4

12,8

0,0

0,0

100,0

39

M+

0,4

17,0

55,1

25,3

0,4

1,9

100,0

260

M-

0,0

17,9

61,5

15,4

0,0

5,1

100,0

37

M+

3,8

18,5

46,0

29,4

0,4

1,9

100,0

260

M-

0,0

25,6

56,4

12,8

0,0

5,1

100,0

37

M+

3,0

18,5

49,8

27,9

0,8

0,0

100,0

265

M-

2,6

28,2

56,4

10,3

2,6

0,0

100,0

39

M+

6,4

19,6

43,0

27,9

1,1

1,9

100,0

260

M-

0,0

25,6

48,7

20,5

0,0

5,1

100,0

37

M+

0,0

11,7

71,7

14,7

0,0

1,9

100,0

260

M-

0,0

5,1

79,5

10,3

0,0

5,1

100,0

37

M+

0,0

17,0

70,2

12,8

0,0

0,0

100,0

265

M-

0,0

2,6

84,6

12,8

0,0

0,0

100,0

39
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Postoj za
ekonomickoprávne
faktory v dimenzii
stotožnenia

M+

0,0

9,1

66,4

22,6

0,0

1,9

100,0

260

M-

0,0

15,4

69,2

10,3

0,0

5,1

100,0

37

* M+ = maturitné štúdium; M - = nematuritné štúdium

Zaujímavosťou však je, že ani v jednom prípade sa nepotvrdila štatisticky významná
závislosť od typu štúdia. (Tab. 22)

Tab. 22: Štatisticky významná závislosť distribúcie postojov od typu štúdia –
významnosť v celom súbore, vo výskumnom okrese a v okrese trvalého
bydliska respondenta

Významnosť
za celý
súbor
Postoj celkový

Významnosť α podľa
výskumného okresu
NO

BA

-

-

0,206

Významnosť α podľa okresu
trvalého bydliska
NO

BA

-

-

Postoj v dimenzii tolerancie

0,502

-

-

-

-

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,419*

0,246*

-

0,114*

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory

0,102*

0,117*

-

0,051*

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii tolerancie

0,091*

0,382

-

0,161*

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii stotožnenia

0,567*

0,292*

-

0,195*

-

-**

-

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory
Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii tolerancie
Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii stotožnenia

0,059

-

-

-

-

-

0,351

-

-

-

α ≤ 0,01 → významnosť na 1 %-nej hladine; α ≤ 0,05 → významnosť na 5 %-nej hladine; α > 0,05 → nie je
významné
* Vo vybraných prípadoch bola štatistická významnosť vypočítaná až po zlúčení kategórií postojov
z 5 na 3 z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií.
** Z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií neboli splnené podmienky pre použitie chí-kvadrát testu ani po
zlúčení kategórií.

Súvislosť postoja s výškou dosiahnutého vzdelania však budem môcť spoľahlivejšie
interpretovať v príslušnom bode analýzy závislosti od vybranej premennej – zámer
respondenta študovať po skončení strednej školy na vysokej škole.

PVO 8 – Závislosť postojov od sociodemografických znakov
Poslednú parciálnu výskumnú otázku tvorí viacero súčastí, ktoré sa pokúsim hlbšie
rozobrať. Zodpovedanie tejto otázky môže naznačiť, kto – z hľadiska demografických
charakteristík – sú tí respondenti, ktorých postoje smerujú k modernite a naopak, ktorí sú
tí, ktorí sú v hodnotení nezosobášených spolužití tradičnejší.

Copyright©UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych vied

233

Analýza prvého sociodemografického znaku – pohlavia – odkryla skutočnosť, že vo
väčšine prípadov pohlavie nie je charakteristika, ktorá by sa významne podieľala na
distribúcii postojov. (Tab. 23-24)

Tab. 23: Distribúcia postojov podľa pohlavia (%)

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

Pohlavie

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalentný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

M

0,0

14,3

68,9

12,6

0,0

4,2

100,0

114

Ž

0,0

18,8

56,4

23,8

0,0

1,1

100,0

179

Postoj celkový

M

0,0

16,8

69,7

13,4

0,0

0,0

100,0

119

Ž

0,0

18,8

63,5

17,7

0,0

0,0

100,0

181

M

0,8

15,1

63,9

16,0

0,0

4,2

100,0

114

Ž

0,0

18,8

50,3

29,3

0,6

1,1

100,0

179

M

3,4

18,5

52,1

21,0

0,8

4,2

100,0

114

Ž

3,3

20,4

43,6

31,5

0,0

1,1

100,0

179

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii tolerancie

M

3,4

21,8

50,4

21,8

2,5

0,0

100,0

119

Ž

2,8

18,8

50,3

28,2

0,0

0,0

100,0

181

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii
stotožnenia

M

3,4

20,2

48,7

22,7

0,8

4,2

100,0

114

Ž

7,2

21,0

39,8

29,8

1,1

1,1

100,0

179

Postoj za
ekonomickoprávne faktory

M

0,0

11,8

73,9

10,1

0,0

4,2

100,0

114

Ž

0,0

10,5

71,8

16,6

0,0

1,1

100,0

179

Postoj za
ekonomicko-právne
faktory v dimenzii
tolerancie

M

0,0

15,1

73,1

11,8

0,0

0,0

100,0

119

Ž

0,0

15,5

71,3

13,3

0,0

0,0

100,0

181

Postoj za
ekonomicko-právne
faktory v dimenzii
stotožnenia

M

0,0

11,8

70,6

13,4

0,0

4,2

100,0

114

Ž

0,0

8,8

64,1

26,0

0,0

1,1

100,0

179

Postoj v dimenzii
tolerancie

Postoj v dimenzii
stotožnenia

Postoj za sociálnopsychologické
faktory

* M = muž; Ž = žena
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Tab. 24: Štatisticky významná závislosť distribúcie postojov podľa pohlavia –
významnosť v celom súbore, vo výskumnom okrese a v okrese trvalého
bydliska respondenta

Významnosť
za celý
súbor
Postoj celkový

0,026

Významnosť α podľa
výskumného okresu

Významnosť α podľa okresu
trvalého bydliska

NO

BA

NO

BA

0,136

-**

0,107

-

Postoj v dimenzii tolerancie

0,502

0,600

-

0,323

-

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,015*

0,064*

-

0,063*

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory

0,168*

0,390*

-

0,375*

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii tolerancie

0,667*

0,986*

-

0,912

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii stotožnenia

0,194*

0,173*

-

0,183*

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory

0,324

0,875

-

0,966

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii tolerancie

0,920

0,407

-

0,279

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii stotožnenia

0,041

0,304

-

0,238

-

α ≤ 0,01 → významnosť na 1 %-nej hladine; α ≤ 0,05 → významnosť na 5 %-nej hladine; α > 0,05 → nie je
významné
* Vo vybraných prípadoch bola štatistická významnosť vypočítaná až po zlúčení kategórií postojov
z 5 na 3 z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií.
** Z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií neboli splnené podmienky pre použitie chí-kvadrát testu ani po
zlúčení kategórií.

Štatisticky významná závislosť postojov od pohlavia sa potvrdila iba v prípade
celkového postoja, postoja v dimenzii stotožnenia a postoja za ekonomicko-právne faktory
v dimenzii stotožnenia. Zdá sa, že práve v realizácii deklarovaného postoja vo vlastnom
živote sa ukazuje odlišnosť medzi mužmi a ženami. V prípade celkového postoja sú postoje
žien v porovnaní s mužmi menej koncentrované v stredovej oblasti a posunuté mierne do
strán s miernou prevahou modernity nad tradicionalitou. Rovnako je tomu aj v prípade
postoja

v dimenzii

stotožnenia.

V postoji

za

ekonomicko-právne

faktory

v dimenzii

stotožnenia sú však odpovede žien oproti mužom ešte výraznejšie posunuté smerom
k modernite v neprospech tradicionality. Na tomto mieste je teda možné vyvrátiť rodovo
stereotypné uvažovanie o ženách a ich preferenciách manželského vzťahu, obzvlášť ak ide
o posledný spomínaný postoj za ekonomicko-právne faktory. Mierny sklon k modernite je
možné u žien oproti mužom badať aj vo väčšine ostatných sledovaných postojov, i keď tieto
rozdiely nie sú štatisticky významné. Z hľadiska regionálnych charakteristík sa medzi
pohlavím a postojmi nepotvrdila štatisticky významná závislosť. Tá sa nepreukázala ani
v prípade, ak som použila druhostupňové triedenie a sledovala som závislosť postojov od
pohlavia v rôznych typoch sídla z hľadiska ich veľkosti alebo závislosť postojov od pohlavia
s ohľadom na respondentov vzťah k náboženstvu. Do veľkej miery mi v tom bránila nízka
naplnenosť niektorých kategórií aj po ich následnom zlúčení.
Zaujímavý vzťah však objavujem medzi postojom a veľkosťou sídla, v ktorom má
respondent trvalé bydlisko. (Tab. 25-26)
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Tab. 25: Distribúcia postojov podľa typu sídla (%)

Postoj celkový

Postoj v dimenzii
tolerancie

Postoj v dimenzii
stotožnenia

Postoj za sociálnopsychologické
faktory

Postoj za sociálnopsychologické
faktory
v dimenzii
tolerancie

Postoj za sociálnopsychologické
faktory
v dimenzii
stotožnenia

Postoj za
ekonomickoprávne faktory

Postoj za
ekonomickoprávne faktory
v dimenzii
tolerancie

Postoj za
ekonomickoprávne faktory
v dimenzii
stotožnenia

Typ sídla

Krajne
tradič
ný

Skôr
tradič
ný

Ambivalent
ný

Skôr
moder
ný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

veľké mesto/
predmestie

0,0

3,7

63,4

29,3

0,0

3,7

100,0

79

stredné/
menšie mesto

0,0

19,7

52,1

28,2

0,0

0,0

100,0

71

dedina/
farma/samota

0,0

23,1

64,6

9,5

0,0

2,7

100,0

143

veľké mesto/
predmestie

0,0

3,7

70,7

25,6

0,0

0,0

100,0

82

stredné/
menšie mesto

0,0

19,7

63,4

16,9

0,0

0,0

100,0

71

dedina/
farma/samota

0,0

25,2

64,6

10,2

0,0

0,0

100,0

147

veľké mesto/
predmestie

0,0

2,4

63,4

29,3

1,2

3,7

100,0

79

stredné/
menšie mesto

0,0

19,7

43,7

36,6

0,0

0,0

100,0

71

dedina/
farma/samota

0,7

24,5

57,1

15,0

0,0

2,7

100,0

143

veľké mesto/
predmestie

0,0

3,7

53,7

37,8

1,2

3,7

100,0

79

stredné/
menšie mesto

5,6

16,9

39,4

38,0

0,0

0,0

100,0

71

dedina/
farma/samota

4,1

29,9

46,9

16,3

0,0

2,7

100,0

143

veľké mesto/
predmestie

1,2

2,4

53,7

41,5

1,2

0,0

100,0

82

stredné/
menšie mesto

4,2

16,9

45,1

32,4

1,4

0,0

100,0

71

dedina/
farma/samota

3,4

31,3

51,0

13,6

0,7

0,0

100,0

147

veľké mesto/
predmestie

1,2

4,9

57,3

30,5

2,4

3,7

100,0

79

stredné/
menšie mesto

7,0

19,7

33,8

38,0

1,4

0,0

100,0

71

dedina/
farma/samota

7,5

29,9

40,1

19,7

0,0

2,7

100,0

143

veľké mesto/
predmestie

0,0

2,4

73,2

20,7

0,0

3,7

100,0

79

stredné/
menšie mesto

0,0

14,1

70,4

15,5

0,0

0,0

100,0

71

dedina/
farma/samota

0,0

14,3

73,5

9,5

0,0

2,7

100,0

143

veľké mesto/
predmestie

0,0

6,1

73,2

20,7

0,0

0,0

100,0

82

stredné/
menšie mesto

0,0

19,7

70,4

9,9

0,0

0,0

100,0

71

dedina/
farma/samota

0,0

18,4

72,1

9,5

0,0

0,0

100,0

147

veľké mesto/
predmestie

0,0

1,2

67,1

28,0

0,0

3,7

100,0

79

stredné/
menšie mesto

0,0

9,9

60,6

29,6

0,0

0,0

100,0

71

dedina/
farma/samota

0,0

15,0

69,4

12,9

0,0

2,7

100,0

143
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Tab. 26: Štatisticky významná závislosť distribúcie postojov podľa typu sídla –
významnosť v celom súbore, vo výskumnom okrese a v okrese trvalého
bydliska respondenta

Významnosť
za celý
súbor
Postoj celkový

0,000

Významnosť α podľa
výskumného okresu
NO

BA

0,098

-

Významnosť α podľa okresu
trvalého bydliska
NO
0,113

BA
-

Postoj v dimenzii tolerancie

0,000

0,068

-

-

-

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,000*

0,011*

-

0,094*

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory

0,000*

0,005*

-

0,016*

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii tolerancie

0,000*

0,013*

-

0,009*

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii
stotožnenia

0,000

0,014*

-

0,120

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory

0,014

0,184

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii tolerancie

0,016

-**

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii stotožnenia

0,001

0,131

-

0,609

-

α ≤ 0,01 → významnosť na 1 %-nej hladine; α ≤ 0,05 → významnosť na 5 %-nej hladine; α > 0,05 → nie je
významné
* Vo vybraných prípadoch bola štatistická významnosť vypočítaná až po zlúčení kategórií postojov
z 5 na 3 z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií.
** Z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií neboli splnené podmienky pre použitie chí-kvadrát testu ani po
zlúčení kategórií.

Ukazuje sa, že vo všetkých sledovaných prípadoch existuje štatisticky významná
závislosť distribúcie postojov od typu sídla. Pre potreby analýzy som však bola nútená
vzhľadom na malú veľkosť vzorky a nízku naplnenosť niektorých variantov zlúčiť kategórie
veľkosti miesta trvalého bydliska z 5 na 3: veľké mesto alebo predmestie, stredne veľké alebo
menšie mesto a dedina, farma alebo samota. Urobila som tak aj z toho dôvodu, že prvé dva
varianty symbolizovala určitá nejednoznačnosť. Respondenti bývajúci v tej istej lokalite
označovali svoje miesto bydliska raz ako veľkomesto a raz ako predmestie, hoci išlo vždy
o jednu a tú istú mestskú časť (napr. Petržalka, Dúbravka a pod.). Hoci vo všetkých
sledovaných prípadoch je najväčšia koncentrácia opäť v postoji ambivalentnom, analýzou
prostredníctvom chí-kvadrát testu je dokázané, že väčšie mestá sú v otázke postojov
modernejšie, a naopak, postupne so zmenšujúcou sa veľkosťou sídla sa postoje preklápajú
smerom k tradicionalite. Zdá sa, že je možné potvrdiť hypotézu o vplyve urbánneho
prostredia na postoje tak, ako bola už viacerými výskumami dokázaná závislosť reálneho
demografického a rodinného správania od stupňa urbanizovanosti. Menším problémom
v tomto prípade môže byť skutočnosť, že vo výskumnom okrese Námestovo nepochádzal
žiadny respondent z väčšieho mesta a porovnávané tam boli len stredné a menšie mestá
a dediny či osamelé osídlenia. Bolo by zaujímavé sledovať, či postoj skutočne závisí len od
veľkosti miesta trvalého bydliska, alebo ide o špecifickú kombináciu s typicky tradičným,
resp. typicky moderným regiónom. Porovnanie dostupných údajov za stredné a menšie
mestá a za dediny, farmy a samoty na regionálnej báze naznačuje, že postoje v okrese
Námestovo, či už ako výskumnom okrese alebo okrese trvalého bydliska, sa prikláňajú
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k tradicionalite

o niečo

výraznejšie,

než

postoje

v tých

istých

typoch

osídlenia

v bratislavskom okrese. V ňom sú naopak postoje posunuté viac k modernému trendu,
prípadne

sa

v niektorých

prípadoch

koncentrujú

v ambivalentnom

postoji

s väčšou

intenzitou než v okrese Námestovo.
Vzhľadom na veľmi nízku naplnenosť niektorých kategórií ďalšej sledovanej
premennej – rodinného stavu rodičov respondenta – som sa rozhodla pri analýze pracovať
len s dvoma kategóriami a skúmať mieru závislosti medzi nimi a postojmi. (Tab. 27-28)

Tab. 27: Distribúcia postojov podľa rodinného stavu rodičov respondenta (%)

Počet
Valíd
nych
odpove
dí
(abs.)

Rodinný
stav rodičov

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambiva
lentný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

zosobášení

0,0

19,4

64,5

14,9

0,0

1,2

100,0

245

rozvedení

0,0

0,0

38,7

51,6

0,0

9,7

100,0

28

zosobášení

0,0

20,6

68,1

11,3

0,0

0,0

100,0

248

rozvedení

0,0

0,0

51,6

48,4

0,0

0,0

100,0

31

Postoj v dimenzii
stotožnenia

zosobášení

0,4

19,8

58,5

19,8

0,4

1,2

100,0

245

rozvedení

0,0

0,0

35,5

54,8

0,0

9,7

100,0

28

Postoj za sociálnopsychologické faktory

zosobášení

4,0

22,6

48,4

23,8

0,0

1,2

100,0

245

rozvedení

0,0

0,0

32,3

54,8

3,2

9,7

100,0

28

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii tolerancie

zosobášení

3,6

23,0

50,4

22,6

0,4

0,0

100,0

248

rozvedení

0,0

0,0

38,7

58,1

3,2

0,0

100,0

31

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii
stotožnenia

zosobášení

6,9

23,8

43,1

24,2

0,8

1,2

100,0

245

rozvedení

0,0

0,0

38,7

48,4

3,2

9,7

100,0

28

Postoj za
ekonomickoprávne faktory

zosobášení

0,0

12,5

75,8

10,5

0,0

1,2

100,0

245

rozvedení

0,0

0,0

48,4

41,9

0,0

9,7

100,0

28

Postoj za
ekonomickoprávne faktory
v dimenzii tolerancie

zosobášení

0,0

17,7

74,2

8,1

0,0

0,0

100,0

248

rozvedení

0,0

0,0

54,8

45,2

0,0

0,0

100,0

31

Postoj za
ekonomickoprávne faktory
v dimenzii
stotožnenia

zosobášení

0,0

11,3

69,8

17,7

0,0

1,2

100,0

245

rozvedení

0,0

0,0

41,9

48,4

0,0

9,7

100,0

28

Postoj celkový

Postoj v dimenzii
tolerancie
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Tab. 28: Štatisticky významná závislosť distribúcie postojov podľa rodinného stavu
rodičov respondenta –významnosť v celom súbore, vo výskumnom okrese
a v okrese trvalého bydliska respondenta

Významnosť
za celý
súbor

Postoj celkový

-**

Významnosť α podľa
výskumného okresu

Významnosť α podľa okresu
trvalého bydliska

NO

BA

NO

BA

-

-

-

-

Postoj v dimenzii tolerancie

-

-

-

-

-

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,000*

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory

0,000*

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii tolerancie

0,000*

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii stotožnenia

0,000*

-

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory

-

-

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii tolerancie

-

-

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii stotožnenia

-

-

-

-

-

α ≤ 0,01 → významnosť na 1 %-nej hladine; α ≤ 0,05 → významnosť na 5 %-nej hladine; α > 0,05 → nie je
významné
* Vo vybraných prípadoch bola štatistická významnosť vypočítaná až po zlúčení kategórií postojov
z 5 na 3 z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií.
** Z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií neboli splnené podmienky pre použitie chí-kvadrát
testu ani po zlúčení kategórií.

Ide o kategórie zosobášených rodičov a rozvedených rodičov, hoci i rozvedení sú
v súbore zastúpení v oveľa menšom podiele, než som očakávala (10,2 %). Nezosobášení sú
v súbore zastúpení v počte iba 2 (0,7 %), ovdovení 11 (3,6 %) a iné 8 (2,6 %) respodnentov.
Už z distribúcie postojov je zrejmé, že respondenti, ktorých rodičia sú rozvedení, výrazne
inklinujú k stredovým alebo modernejším variantom postoja, zatiaľ čo respondenti
pochádzajúci z rodín zosobášených rodičov sú náchylnejší pre tradičnejšie hodnotenie
nezosobášených spolužití. Potvrdenie tejto závislosti však nie je jednoduché. Analýzu totiž
komplikujú nízke početnosti vo variantoch postojov za rozvedených rodičov respondenta.
V mnohých prípadoch tak nie je možné vypočítať hodnotu štatistickej významnosti pre
závislosť postojov od rodinného stavu rodičov. Po rekategorizácii variantov sa významnosť
podarilo vypočítať len pre postoj v dimenzii stotožnenia, postoj za sociálno-psychologické
faktory, postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii tolerancie a postoj za sociálnopsychologické faktory v dimenzii stotožnenia, kde bola závislosť potvrdená na 1 %-nej
hladine štatistickej významnosti. Je však pravdepodobné, že v prípade väčšej výskumnej
vzorky by sa závislosť potvrdila aj v ostatných prípadoch. Pri použití t-testu pre 2 nezávislé
výbery sa potvrdil štatisticky významný rozdiel v priemernom zistenom postoji medzi
respondentmi so zosobášenými a rozvedenými rodičmi. Zdá sa byť teda namieste potvrdenie
predchádzajúcich

úvah

o vplyve

rodinného

stavu

rodičov

na

neskoršie

názorové

a behaviorálne tendencie u detí v oblasti rodinného správania.
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Ďalšou analýzou zisťujem závislosť distribúcie postojov od respondentovho vzťahu
k náboženstvu z hľadiska intenzity jeho viery. (Tab. 29-30)

Tab. 29: Distribúcia postojov podľa respondentovho vzťahu k náboženstvu (%)

Postoj celkový

Postoj v dimenzii
tolerancie

Postoj v dimenzii
stotožnenia

Postoj za sociálnopsychologické faktory

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii tolerancie

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii stotožnenia

Postoj za ekonomickoprávne faktory

Vzťah
k náboženstvu

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalentný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

Počet
vlídnych
opovedí
(abs.)

veriaci/a

0,0

24,4

59,1

14,5

0,0

2,1

100,0

189

nerozhodnutý/á

0,0

5,3

73,7

21,1

0,0

0,0

100,0

19

neveriaci/a

0,0

2,8

62,0

32,4

0,0

2,8

100,0

69

neviem

0,0

6,3

68,8

18,8

0,0

6,3

100,0

15

nerozhodnutý/á
+ neviem

0,0

5,7

71,4

20,0

0,0

2,9

100,0

34

veriaci/a

0,0

25,4

62,7

11,9

0,0

0,0

100,0

193

nerozhodnutý/á

0,0

5,3

84,2

10,5

0,0

0,0

100,0

19

neveriaci/a

0,0

2,8

67,6

29,6

0,0

0,0

100,0

71

neviem

0,0

12,5

75,0

12,5

0,0

0,0

100,0

16

nerozhodnutý/á
+ neviem

0,0

8,6

80,0

11,4

0,0

0,0

100,0

35

veriaci/a

0,5

25,4

52,3

19,2

0,5

2,1

100,0

189

nerozhodnutý/á

0,0

0,0

78,9

21,1

0,0

0,0

100,0

19

neveriaci/a

0,0

2,8

59,2

35,2

0,0

2,8

100,0

69

neviem

0,0

6,3

56,3

31,3

0,0

6,3

100,0

15

nerozhodnutý/á
+ neviem

0,0

2,9

68,6

25,7

0,0

2,9

100,0

34

veriaci/a

5,2

28,5

44,0

20,2

0,0

2,1

100,0

189

nerozhodnutý/á

0,0

5,3

63,2

31,6

0,0

0,0

100,0

19

neveriaci/a

0,0

2,8

50,7

42,3

1,4

2,8

100,0

69

neviem

0,0

6,3

43,8

43,8

0,0

6,3

100,0

15

nerozhodnutý/á
+ neviem

0,0

5,7

54,3

37,1

0,0

2,9

100,0

34

veriaci/a

4,7

29,0

49,7

16,6

0,0

0,0

100,0

193

nerozhodnutý/á

0,0

5,3

63,2

31,6

0,0

0,0

100,0

19

neveriaci/a

0,0

1,4

45,1

49,3

4,2

0,0

100,0

71

neviem

0,0

12,5

62,5

25,0

0,0

0,0

100,0

16

nerozhodnutý/á
+ neviem

0,0

8,6

62,9

28,6

0,0

0,0

100,0

35

veriaci/a

8,8

29,5

38,3

20,2

1,0

2,1

100,0

189

nerozhodnutý/á

0,0

5,3

57,9

36,8

0,0

0,0

100,0

19

neveriaci/a

0,0

4,2

50,7

40,8

1,4

2,8

100,0

69

neviem

0,0

6,3

56,3

31,3

0,0

6,3

100,0

15

nerozhodnutý/á
+ neviem

0,0

5,7

57,1

34,3

0,0

2,9

100,0

34

veriaci/a

0,0

15,5

71,5

10,9

0,0

2,1

100,0

189

nerozhodnutý/á

0,0

5,3

89,5

5,3

0,0

0,0

100,0

19

neveriaci/a

0,0

2,8

70,4

23,9

0,0

2,8

100,0

69

neviem

0,0

0,0

81,3

12,5

0,0

6,3

100,0

15

nerozhodnutý/á
+ neviem

0,0

2,9

85,7

8,6

0,0

2,9

100,0

34
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Postoj za ekonomickoprávne faktory
v dimenzii tolerancie

Postoj za ekonomickoprávne faktory
v dimenzii stotožnenia

veriaci/a

0,0

20,7

69,4

9,8

0,0

0,0

100,0

193

nerozhodnutý/á

0,0

5,3

89,5

5,3

0,0

0,0

100,0

19

neveriaci/a

0,0

5,6

70,4

23,9

0,0

0,0

100,0

71

neviem

0,0

6,3

87,5

6,3

0,0

0,0

100,0

16

nerozhodnutý/á
+ neviem

0,0

5,7

88,6

5,7

0,0

0,0

100,0

35

veriaci/a

0,0

14,0

67,4

16,6

0,0

2,1

100,0

189

nerozhodnutý/á

0,0

0,0

78,9

21,1

0,0

0,0

100,0

19

neveriaci/a

0,0

2,8

63,4

31,0

0,0

2,8

100,0

69

neviem

0

6,3

62,5

25

0

6,3

100

15

nerozhodnutý/á
+ neviem

0

2,9

71,4

22,9

0

2,9

100

34

Tab. 30: Štatisticky významná závislosť distribúcie postojov podľa respondentovho
vzťahu k náboženstvu –významnosť v celom súbore, vo výskumnom okrese
a v okrese trvalého bydliska respondenta*

Významnosť
za celý
súbor

Významnosť α podľa
výskumného okresu

Významnosť α podľa okresu
trvalého bydliska

NO

BA

Postoj celkový

0,000

-

-

-

-

Postoj v dimenzii tolerancie

0,000

-

-

-

-

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,000**

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory

0,000**

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii tolerancie

0,000**

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii stotožnenia

0,000**

-

-

-

-

-***

-

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii tolerancie

-

-

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii stotožnenia

-

-

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory

NO

BA

α ≤ 0,01 → významnosť na 1 %-nej hladine; α ≤ 0,05 → významnosť na 5 %-nej hladine; α > 0,05 → nie je
významné
* Hodnoty štatistickej významnosti boli vypočítané pri rekategorizovaných variantoch odpovedí na otázku o
respondentovom vzťahu k náboženstvu za súčasného zlúčenia variantov nerozhodnutý/á a neviem. Pri analýze bez
tohto zlúčenia a pri práci so štyrmi variantmi tak, ako sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke č. 21, neboli splnené
podmienky pre použitie chí-kvadrát testu z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií.
** Vo vybraných prípadoch bola štatistická významnosť vypočítaná až po zlúčení kategórií postojov z 5 na 3
z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií.
*** Z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií neboli splnené podmienky pre použitie chí-kvadrát testu ani
po zlúčení kategórií.

V tomto bode som sa musela vysporiadať s viacerými problémami súvisiacimi
s nízkou početnosťou odpovedí v niektorých variantoch. V prvom kroku som zlúčila varianty
odpovedí na otázku o respondentovom vzťahu k náboženstvu zo 6 na 4 tak, ako sú
zdokumentované v tabuľke č. 29. Napriek tejto rekategorizácii nebolo možné z uvedeného
dôvodu použiť chí-kvadrát test, a to ani v prípade, ak som pracovala s troma zlúčenými
variantmi postojov namiesto piatich. I keď z naznačenej distribúcie postojov v tabuľke č. 29
je zrejmé, že veriaci respondenti inklinujú k tradičnejšiemu posudzovaniu nezosobášených
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spolužití a neveriaci respondenti k modernejšiemu, nie je možné tento vzťah dokázať
štatisticky. Preto som sa rozhodla pre sekundárnu rekategorizáciu variantov odpovedí na
otázku týkajúcu sa respodnentovho vzťahu k náboženstvu. V druhom kroku som teda
zmysluplne zlúčila varianty „nerozhodnutý/a“ a „neviem“, pričom toto rozhodnutie je
postavené na predpoklade, že respondenti si tieto dva varianty mohli významovo zamieňať a
nerozlišovať medzi nimi tak striktne ako v prípade ostatných variantov. Po sekundárnej
rekategorizácii sa potvrdila štatisticky významná závislosť postojov od vzťahu k náboženstvu
pri celkovom postoji i pri postoji v dimenzii tolerancie. Veriaci respondenti sú v hodnotení
nezosobášených spolužití tradičnejší, neveriaci inklinujú k modernejšiemu posudzovaniu
a nerozhodnutí

respondenti

tvoria

prechodovú

skupinu

s výraznejším

zastúpením

ambivalentného postoja oproti veriacim aj neveriacim respondentom, s väčším zastúpením
modernejších

postojov

oproti

veriacim

respondentom,

ale

tiež

väčším

zastúpením

tradičnejších postojov oproti neveriacim respondentom. Táto zákonitosť platí aj pri
ostatných sledovaných postojoch, pri ktorých bolo možné vypočítať hodnotu štatistickej
významnosti po zlúčení variantov postojov z 5 na 3. Regionálne diferencie pomocou
druhostupňového triedenia v tomto prípade nebolo možné vôbec zaznamenať práve
vzhľadom na malú početnosť skúmanej vzorky. V odhadoch závislosti by som bola opatrná,
vzhľadom na to, že závislosť postojov od vzťahu k náboženstvu nemusí byť pravidlom.
Niektorí respondenti mi totiž aj v poznámke v dotazníku uviedli skutočnosti, ktoré má nútia
uvažovať nad odmietnutím paušalizovania intenzity viery, či dokonca často využívaného
zisťovania frekvencie návštev bohoslužieb ako znaku, od ktorého závisia ich postoje ku
kohabitáciám. Respondenti uvádzali napríklad vyjadrenia: „Ja v Boha neverím, ale chodím
kvôli rodičom do kostola.“ alebo „Aj keď som veriaca a cirkev je proti nezosobášeným
spolužitiam, neodsudzujem takých ľudí a pre mňa osobne by to tiež nerobilo nejaký obrovský
problém, aj keď preferujem manželstvo, ale partneri sa môžu ešte viac spoznať, prípadne zistiť
na sebe chyby, ktoré nedokážu tolerovať.“ alebo „Som síce katolícky založená, no ani cirkev
ani okolie nemá čo rozhodovať o mojom živote. Staré konvencie nemám rada.“
V ďalšom bode poslednej parciálnej výskumnej otázky ma zaujímalo, či sa existencia
vážneho partnerského vzťahu významným spôsobom podieľa na distribúcii postojov
k nezosobášeným spolužitiam. (Tab. 31-32)
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Tab. 31: Distribúcia postojov podľa existenie aktuálneho vážneho partnerského
vzťahu (%)

Postoj celkový

Postoj v dimenzii
tolerancie

Postoj v dimenzii
stotožnenia

Postoj za sociálnopsychologické faktory

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii tolerancie

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii stotožnenia

Postoj za ekonomickoprávne faktory

Postoj za ekonomickoprávne faktory
v dimenzii tolerancie

Postoj za ekonomickoprávne faktory
v dimenzii stotožnenia

Vážny
partnerský
vzťah

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalentný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

áno

0,0

16,4

58,2

21,8

0,0

3,6

100,0

106

nie

0,0

19,0

62,0

17,1

0,0

1,9

100,0

155

neviem

0,0

9,7

67,7

22,6

0,0

0,0

100,0

31

áno

0,0

18,2

67,3

14,5

0,0

0,0

100,0

110

nie

0,0

19,6

63,9

16,5

0,0

0,0

100,0

158

neviem

0,0

9,7

71,0

19,4

0,0

0,0

100,0

31

áno

0,0

17,3

50,9

27,3

0,9

3,6

100,0

106

nie

0,6

19,6

57,0

20,9

0,0

1,9

100,0

155

neviem

0,0

6,5

67,7

25,8

0,0

0,0

100,0

31

áno

3,6

20,9

43,6

28,2

0,0

3,6

100,0

106

nie

3,8

20,9

46,8

25,9

0,6

1,9

100,0

155

neviem

0,0

9,7

58,1

32,3

0,0

0,0

100,0

31

áno

3,6

20,0

48,2

27,3

0,9

0,0

100,0

110

nie

3,2

22,8

46,8

25,9

1,3

0,0

100,0

158

neviem

0,0

6,5

74,2

19,4

0,0

0,0

100,0

31

áno

7,3

18,2

43,6

26,4

0,9

3,6

100,0

106

nie

5,1

25,3

41,1

25,3

1,3

1,9

100,0

155

neviem

3,2

6,5

54,8

35,5

0,0

0,0

100,0

31

áno

0,0

10,9

70,0

15,5

0,0

3,6

100,0

106

nie

0,0

12,7

74,1

11,4

0,0

1,9

100,0

155

neviem

0,0

3,2

77,4

19,4

0,0

0,0

100,0

31

áno

0,0

16,4

73,6

10,0

0,0

0,0

100,0

110

nie

0,0

16,5

70,3

13,3

0,0

0,0

100,0

158

neviem

0,0

6,5

74,2

19,4

0,0

0,0

100,0

31

áno

0,0

10,9

59,1

26,4

0,0

3,6

100,0

106

nie

0,0

10,1

70,3

17,7

0,0

1,9

100,0

155

neviem

0,0

6,5

77,4

16,1

0,0

0,0

100,0

31
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Tab. 32: Štatisticky významná závislosť distribúcie postojov podľa existencie
aktuálneho vážneho partnerského vzťahu – významnosť v celom súbore,
vo výskumnom okrese a v okrese trvalého bydliska respondenta

Významnosť
za celý
súbor

Postoj celkový

0,622

Postoj v dimenzii tolerancie

Významnosť α podľa
výskumného okresu
NO

BA

-

-

Významnosť α podľa okresu
trvalého bydliska
NO
-

BA
-

-**

-

-

-

-

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,241*

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory

0,411*

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii tolerancie

0,060*

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii stotožnenia

0,201*

-

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory

-

-

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii tolerancie

-

-

-

-

-

Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii stotožnenia

-

-

-

-

-

α ≤ 0,01 → významnosť na 1 %-nej hladine; α ≤ 0,05 → významnosť na 5 %-nej hladine; α > 0,05 → nie je
významné
* Vo vybraných prípadoch bola štatistická významnosť vypočítaná až po zlúčení kategórií postojov
z 5 na 3 z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií.
** Z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií neboli splnené podmienky pre použitie chí-kvadrát testu ani po
zlúčení kategórií.

Nadpolovičná väčšina respondentov (52 %) nemá v súčasnosti vážny partnerský
vzťah. 36,2 % respondentov má vážnych partnerov a len 10,2 % nevedelo posúdiť, či ich
aktuálny vzťah možno považovať za vážny. 1,6 % respondentov vôbec neuviedlo odpoveď na
túto otázku. Odpovede respondentov v prípade jednoznačného potvrdenia alebo popretia
vážneho partnerského vzťahu sa od seba navzájom významne nelíšili. Postoje vo všetkých
sledovaných prípadoch mali normálne rozdelenie bez výraznejšieho naklonenia v prospech
tradičnejšieho alebo modernejšieho hodnotenia. V prípade váhavejšej odpovede sa však
značná

časť

postojov

napĺňajúcich

tradičné

varianty

presunula

k stredovému,

ambivalentnému hodnoteniu nezosobášených spolužití. Pri použití chí-kvadrát testu
v prípadoch, keď jeho použitie bolo umožnené podmienkami, sa však nepotrvrdila štatisticky
významná závislosť postojov respondenta od existencie vážneho partnerského vzťahu.
Hypotéza o vplyve partnerského vzťahu sa teda neukázala ako správna. Jednou z príčin
však môže byť aj krátkosť trvania aktuálnych partnerských vzťahov vzhľadom na nízky vek
respondentov, a tak zatiaľ z tohto pohľadu nie je možné výraznejšie diferencovať postoje
a robiť definitívne závery.
Posledným vzťahom, ktorý v rámci mojej analýzy budem skúmať, je problematika
závislosti postojov od zámeru respondenta študovať po skončení strednej školy na vysokej
škole. Odpoveď na túto otázku sa pokúsim prepojiť s už známymi výsledkami závislosti
postojov od typu navštevovanej strednej školy a od typu štúdia podľa spôsobu jeho
ukončenia. (Tab. 33-34)
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Tab. 33: Distribúcia postojov podľa zámeru respondenta študovať na vysokej škole
(%)

Postoj celkový

Postoj v dimenzii
tolerancie

Postoj v dimenzii
stotožnenia

Postoj za sociálnopsychologické faktory

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii tolerancie

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii stotožnenia

Postoj za ekonomickoprávne faktory

Postoj za ekonomickoprávne faktory
v dimenzii tolerancie

Postoj za ekonomickoprávne faktory
v dimenzii stotožnenia

Štúdium
na vysokej
škole

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalentný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Missing

Spolu

Počet
valídnych
odpovedí
(abs.)

áno

0,0

22,7

57,2

17,5

0,0

2,6

100,0

189

nie

0,0

4,9

77,0

18,0

0,0

0,0

100,0

61

neviem

0,0

9,1

56,8

29,5

0,0

4,5

100,0

42

áno

0,0

23,2

62,4

14,4

0,0

0,0

100,0

194

nie

0,0

4,9

78,7

16,4

0,0

0,0

100,0

61

neviem

0,0

13,6

63,6

22,7

0,0

0,0

100,0

44

áno

0,5

21,6

52,6

22,2

0,5

2,6

100,0

189

nie

0,0

9,8

65,6

24,6

0,0

0,0

100,0

61

neviem

0,0

9,1

56,8

29,5

0,0

4,5

100,0

42

áno

5,2

22,2

43,3

26,3

0,5

2,6

100,0

189

nie

0,0

16,4

55,7

27,9

0,0

0,0

100,0

61

neviem

0,0

13,6

50,0

31,8

0,0

4,5

100,0

42

áno

4,1

22,7

45,4

27,3

0,5

0,0

100,0

194

nie

0,0

16,4

65,6

16,4

1,6

0,0

100,0

61

neviem

2,3

13,6

50,0

31,8

2,3

0,0

100,0

44

áno

8,8

23,2

40,2

24,2

1,0

2,6

100,0

189

nie

0,0

16,4

50,8

31,1

1,6

0,0

100,0

61

neviem

0,0

15,9

47,7

31,8

0,0

4,5

100,0

42

áno

0,0

14,9

68,6

13,9

0,0

2,6

100,0

189

nie

0,0

4,9

83,6

11,5

0,0

0,0

100,0

61

neviem

0,0

2,3

77,3

15,9

0,0

4,5

100,0

42

áno

0,0

21,6

66,5

11,9

0,0

0,0

100,0

194

nie

0,0

1,6

82,0

16,4

0,0

0,0

100,0

61

neviem

0,0

6,8

81,8

11,4

0,0

0,0

100,0

44

áno

0,0

10,8

63,9

22,7

0,0

2,6

100,0

189

nie

0,0

9,8

78,7

11,5

0,0

0,0

100,0

61

neviem

0,0

6,8

63,6

25,0

0,0

4,5

100,0

42
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Tab. 34: Štatisticky významná závislosť distribúcie postojov podľa zámeru
respondenta študovať na vysokej škole – významnosť v celom súbore,
vo výskumnom okrese a v okrese trvalého bydliska respondenta

Významnosť
za celý
súbor

Významnosť α podľa
výskumného okresu

Významnosť α podľa okresu
trvalého bydliska

NO

BA

0,003

-

-

-

-

Postoj v dimenzii tolerancie

0,013

-

-

-

-

Postoj v dimenzii stotožnenia

0,084*

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory

0,177*

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii tolerancie

0,044*

-

-

-

-

Postoj za sociálno-psychologické faktory v dimenzii stotožnenia

0,061*

-

-

-

-

-**

-

-

-

-

0,001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Postoj celkový

Postoj za ekonomicko-právne faktory
Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii tolerancie
Postoj za ekonomicko-právne faktory v dimenzii stotožnenia

NO

BA

α ≤ 0,01 → významnosť na 1 %-nej hladine; α ≤ 0,05 → významnosť na 5 %-nej hladine; α > 0,05 → nie je
významné
* Vo vybraných prípadoch bola štatistická významnosť vypočítaná až po zlúčení kategórií postojov
z 5 na 3 z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií.
** Z dôvodu nízkej naplnenosti niektorých kategórií neboli splnené podmienky pre použitie chí-kvadrát testu ani po
zlúčení kategórií.

Distribúcia postojov naznačuje, že respondenti, ktorí chcú študovať na vysokej škole,
sa k nezosobášeným spolužitiam vyjadrujú zdržanlivejšie, zatiaľ čo respondenti, ktorí
budúce

štúdium

na

vysokej

škole

jednoznačne

popreli,

vykazujú

vyššie

podiely

v modernejších variantoch postoja, resp. vyšší podiel ambivalentného postoja. Analýza
prostredníctvom chí-kvadrát testu potvrdila štatisticky významnú závislosť postoja od
zámeru študovať na vysokej škole v prípade celkového postoja, postoja v dimenzii tolerancie,
postoja za sociálno-psychologické faktory v dimenzii tolerancie a postoja za ekonomickoprávne faktory v dimenzii tolerancie. Zdá sa teda, že závislosť je priamo prepojená
s tvrdeniami v prvej dimenzii – dimenzii tolerancie k partnerskému správaniu druhých ľudí.
Z hľadiska stotožnenia sa však štatisticky významná závislosť nepotvrdzuje, teda je možné
tvrdiť, že z pohľadu intencií realizovať nezosobášené spolužitie vo vlastnom živote sa postoje
respondentov významne nelíšia v závislosti od zámeru navštevovať vysokú školu. I keď nízke
početnosti neumožnili vykonať analýzu závislosti s ohľadom na okres výskumu či okres
trvalého bydliska pomocou chí-kvadrát testu, distribúcie postojov v jednotlivých kategóriách
naznačujú určité trendy. U bratislavských budúcich študentov vysokých škôl bol
zaznamenaný väčší príklon k modernému postoju k nezosobášeným spolužitiam a naopak
u námestovských príklon k tradicionalite. Pri študentoch, ktorí nechcú študovať na vysokej
škole nie sú rozdiely až také markantné a nápadná väčšina postojov sa sútreďuje
v ambivalentnom postoji. Viac-menej je teda možné súhlasiť s hypotézou, ktorá bola
podrobne rozobraná v kapitole č. 2.3.3., že denné vysokoškolské štúdium nie je časovo
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kompatibilné s vedením spoločnej domácnosti, preto sú títo respondenti rezervovanejší
v hodnotení nezosobášených spolužití. Naopak študenti, ktorí neplánujú študovať na
vysokej škole, sa od tradicionality odkláňajú a posilňujú skôr stredovú tendenciu
v hodnotení nezosobášených spolužití.
Závislosť postoja od štúdia na vysokej škole však nemožno oddeľovať ani od
výsledkov

predošlej

analýzy.

V nej

sa

potvrdilo,

že

gymnazisti

sú

v hodnotení

nezosobášených spolužití tradičnejší než respondenti zo stredných odborných škôl.
Vzhľadom na to, že až 99,3 % gymnazistov sa jednoznačne vyjadrilo pre štúdium na vysokej
škole, táto skutočnosť sa premietla aj do tradičnejších postojov tých respondentov, ktorí
chcú študovať na vysokej škole.
Snažila som sa overiť aj tvrdenie D. Hamplovej (2006), ktorá na základe sekundárnej
analýzy dát zaznamenala nelinerány vplyv vzdelania na hodnotenie demografických zmien,
pričom vysokoškolsky vzdelaní respondenti a respondenti bez maturity hodnotili aktuálne
demografické trendy odmietavejšie, zatiaľ čo respondenti so stredoškolským vzdelaním
s maturitou boli zmenám najviac naklonení. Na základe jej zistenia som predpokladala, že
sa v mojom dátovom súbore rovnakým spôsobom potvrdí závislosť distribúcie postojov od
zámeru študovať na vysokej škole. Keďže však nedisponujem údajmi, ktoré by boli
rovnocenné s výškou dosiahnutého vzdelania, bolo potrebné skombinovať viaceré relevantné
premenné. Na tento účel som využila druhostupňové triedenie, pričom vysokoškolsky
vzdelaným ľuďom zodpovedajú respondenti, ktorých stredoškolské štúdium končí maturitou
a chcú študovať na vysokej škole. Stredoškolskému vzdelaniu s maturitou zodpovedajú tí
respondenti, ktorých štúdium končí maturitou a nechcú študovať na vysokej škole.
Vzdelaniu bez maturity zodpovedajú v prvom prípade respondenti, ktorí budú končiť
stredoškolské štúdium bez maturity a nechcú ísť na vysokú školu, v druhom prípade všetci
respondenti, ktorí končia štúdium bez maturity bez ohľadu na to, aké sú ich ďalšie študijné
plány (Tab. 35).
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Tab. 35: Distribúcia postojov podľa typu vzdelania (%)

Postoj celkový

Postoj v dimenzii
tolerancie

Postoj v dimenzii
stotožnenia

Postoj za sociálnopsychologické
faktory

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii tolerancie

Postoj za sociálnopsychologické faktory
v dimenzii
stotožnenia

Postoj za
ekonomickoprávne faktory

Postoj za
ekonomickoprávne faktory
v dimenzii tolerancie

Postoj za
ekonomickoprávne faktory
v dimenzii
stotožnenia

Typ
vzdela
nia

Krajne
tradičný

Skôr
tradičný

Ambivalen
tný

Skôr
moderný

Krajne
moderný

Spolu

Počet valídnych
odpovedí

M+
VŠ*

0,0

23,2

58,4

18,4

0,0

100,0

185

M+

0,0

0,0

78,4

21,6

0,0

100,0

37

M-

0,0

12,5

75,0

12,5

0,0

100,0

24

∑M-

0,0

13,9

75,0

11,1

0,0

100,0

36

M + VŠ

0,0

23,2

62,6

14,2

0,0

100,0

190

M+

0,0

5,4

75,7

18,9

0,0

100,0

37

M-

0,0

4,2

83,3

12,5

0,0

100,0

24

∑M-

0,0

13,2

73,7

13,2

0,0

100,0

38

M + VŠ

0,5

22,2

53,5

23,2

0,5

100,0

185

M+

0,0

2,7

67,6

29,7

0,0

100,0

37

M-

0,0

20,8

62,5

26,7

0,0

100,0

24

∑M-

0,0

19,4

66,7

13,9

0,0

100,0

36

M + VŠ

5,4

22,7

43,8

27,6

0,5

100,0

185

M+

0,0

5,4

59,5

35,1

0,0

100,0

37

M-

0,0

33,3

50,0

16,7

0,0

100,0

24

∑M-

0,0

27,8

58,3

13,9

0,0

100,0

36

M + VŠ

4,2

22,1

45,8

27,4

0,5

100,0

190

M+

0,0

8,1

70,3

21,6

0,0

100,0

37

M-

0,0

29,2

58,3

8,3

4,2

100,0

24

∑M-

2,6

28,9

55,3

10,5

2,6

100,0

38

M + VŠ

9,2

23,8

40,5

25,4

1,1

100,0

185

M+

0,0

5,4

56,8

35,1

2,7

100,0

37

M-

0,0

33,3

41,7

25,0

0,0

100,0

24

∑M-

0,0

27,8

52,8

19,4

0,0

100,0

36

M + VŠ

0,0

15,7

69,7

14,6

0,0

100,0

185

M+

0,0

2,7

83,8

13,5

0,0

100,0

37

M-

0,0

8,3

83,3

8,3

0,0

100,0

24

∑M-

0,0

5,6

86,1

8,3

0,0

100,0

36

M + VŠ

0,0

22,1

66,3

11,6

0,0

100,0

190

M+

0,0

2,7

78,4

18,9

0,0

100,0

37

M-

0,0

0,0

87,5

12,5

0,0

100,0

24

∑M-

0,0

2,6

84,2

13,2

0,0

100,0

38

M + VŠ

0,0

11,4

64,9

23,8

0,0

100,0

185

M+

0,0

2,7

83,8

13,5

0,0

100,0

37

M-

0,0

20,8

70,8

8,3

0,0

100,0

24

∑M-

0,0

16,7

75,0

8,3

0,0

100,0

36

* M + VŠ = stredoškolské vzdelanie s maturitou pokračujúce štúdiom na vysokej škole
M + = stredoškolské vzdelanie s maturitou, ktoré nepokračuje štúdiom na vysokej škole
M - = stredoškolské vzdelanie bez maturity, ktoré nepokračuje štúdiom na vysokej škole
∑ M - = stredoškolské vzdelanie bez maturity bez ohľadu na to, či respondent plánuje pokračovať v štúdiu
na vysokej škole
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Pri analýze distribúcie postojov podľa týchto stanovených kritérií je vidieť určitý
mierny trend pripomínajúci závery Hamplovej. Nie je to však pravidlom pri všetkých
sledovaných prípadoch. Tradičnejšie postoje v oboch protikladných skupinách respondentov
oproti respondentom so stredoškolským vzdelaním je možné pozorovať najmä v prípade, ak
pracujem so štúdiom bez maturity bez ohľadu na to, aké ďalšie študijné zámery má
respondent.
Pri analýze závislosti postojov od zámeru navštevovať vysokú školu je potrebné
počítať s istou mierou skreslenia a ponímať výsledky len ako odhad. Skutočnosť, že ide len
o intenciu respondentov, môže totiž spôsobovať isté skreslenia. Spoľahlivejšie porovnania
s výsledkami iných výskumov by bolo možné robiť v prípade, ak by študijné smerovanie
respondentov bolo už jednoznačné, t.j. ak by už mali ukončené stredoškolské vzdelanie
a nastúpili by na dráhu pracovnú alebo na dráhu ďalšieho študia.

3.3. Výskumné závery
Výskumom som si kládla za cieľ zodpovedať na položené parciálne výskumné otázky
a potvrdiť

alebo

vyvrátiť

východiskové

predpoklady,

vyplývajúce

aj

z iných,

vyššie

rozoberaných výskumov. Vo väčšine prípadov moja analýza tento cieľ naplnila. Jedinou
parciálnou výskumnou otázkou, ktorá zostala úplne nezodpovedaná, je analýza závislosti
postojov od predstavy respondenta o jeho budúcom partnerskom živote. Keďže vo
výskumnej vzorke sa vyskytovalo veľmi málo respondentov, ktorí sa vyslovili za život bez
partnera ako single, nemalo zo štatistického hľadiska význam odpovedať na túto otázku.
Výsledky ukazujú, že postoje respondentov k nezosobášeným spolužitiam sa výrazne
koncentrujú v ambivalentnom trende. Pri bližšom pohľade je však možné všimnúť si, že
nejde o stredové vyjadrenia v jednotlivých posudzovaných výrokoch. Výsledný extrémne
prevažujúci ambivalentný postoj vznikol predovšetkým spojením striedavých tradičnomoderných posúdení jednotlivých tvrdení. Príklon k tradicionalite alebo modernite závisel
najmä od dimenzie posudzovaných tvrdení a skupiny faktorov, ku ktorým sa tvrdenia viažu.
Celkovo tradičnejší sa respondenti javia v dimenzii stotožnenia a v prípade posudzovania
skupiny ekonomicko-právnych tvrdení v Bratislave a sociálno-psychologických tvrdení
v Námestove.
Tým sa dostávam k dôležitému momentu analýzy – regionálnym odlišnostiam
v postojoch. Okresy Námestovo a Bratislava, ktoré boli pomocou bodovacej metódy vybrané
ako okresy s najtradičnejším a najmodernejším rodinným správaním, preukazujú svoju
tradicionalitu, resp. modernitu aj v postojoch študentov stredných škôl k nezosobášeným
spolužitiam. Medzi respondentmi sa potvrdil významný rozdiel v posudzovaných tvrdeniach
i skupinách tvrdení práve v závislosti od toho, z ktorého okresu pochádzajú.
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Analýzou sa taktiež preukázalo, že zisťovanie postojov k nezosobášeným spolužitiam
pomocou série tvrdení je exaktnejšie a vhodnejšie, než zisťovanie pomocou jednoduchej,
všeobecne formulovanej otázky. Porovnanie zistených postojov s odpoveďami na príslušné
kontrolné otázky ukázalo, že ich výsledky vzájomne nekorešpondujú. Kým na kontrolné
otázky odpovedali respondenti skôr tradičnejšie, pri posudzovaných tvrdeniach sa väčšina
z nich koncentrovala v ambivalentnom postoji.
V prípade typu navštevovanej školy sa prejavil celkovo tradičnejší postoj študentov
gymnázií oproti študentom stredných odborných škôl. Zároveň je však tento výsledok úzko
previazaný s regionálnymi špecifikami. Významný rozdiel v postojoch medzi študentmi
dvoch rôznych typov stredných škôl sa totiž ukázal práve v Námestove.
Sledovanie

postojov

v závislosti

od

ostatných

sociodemografických

znakov

nepreukázalo výraznú závislosť postojov od pohlavia ani od existencie vážneho partnerského
vzťahu, naopak ako dôležitý diferenciačný sociodemografický znak sa javí veľkosť sídla,
rodinný stav rodičov respondenta či respondentov vzťah k náboženstvu. Potvrdila sa aj
závislosť postoja od zámeru študovať na vysokej škole, ide však o znak, ktorý je potrebný
interpretovať v spojitosti s typom navštevovanej školy.

3.4. Reflexia metodológie a výskumných záverov
I keď sa mi podarilo okrem jedného odôvodneného prípadu zodpovedať na všetky
parciálne výskumné otázky, predsa len nejde vo všetkých prípadoch o stopercentne
spoľahlivé závery. Dôvodov je niekoľko a počas stručnej kritickej reflexie sa ich pokúsim
zhrnúť.
Študenti využili možnosť písomne sa vyjadriť po vyplnení dotazníka na jeho poslednej
strane k jeho štruktúre, spôsobu kladenia otázok a celkovému porozumeniu. Niektorí
študenti potvrdili, že išlo o „zložité otázky, občas ťažko pochopiteľné“. Ich vypĺňanie sa im
často javilo ako zdĺhavé a niektoré posudzované tvrdenia veľmi podobné. Veľmi oceňujem
takúto spätnú väzbu (písomnú aj ústnu) zo strany študentov k štruktúre a forme dotazníka,
ktorá ma upozornila na niektoré nedostatky, ktoré počas predvýskumu nevystúpili na
povrch. Ich pripomienky mi umožnili uvedomiť si, že dotazníkový výskum so špecifickou
skupinou

respondentov,

akými

sú

študenti

stredných

škôl,

je

potrebné

robiť

interaktívnejšou formou, ideálne v kombinácii s kvalitatívnymi sociologickými metódami.
Dotazník by mal byť zaujímavejší, menej strohý, dynamickejší, striedajúci spôsob vypĺňania
otázok a namiesto veľkého množstva tvrdení by mal ponúkať radšej menší počet modelových
situácií a priestor pre ich interpretáciu. Takisto by som po skúsenostiach z terénu zvážila
komplikované formulácie niektorých tvrdení, prípadne ich celkovú spoľahlivosť vo vzťahu
k zisteným dátam, vzhľadom na to, že študenti stredných škôl nemali zatiaľ príležitosť, aby
boli v živote konfrontovaní s ekonomicko-právnymi špecifikami partnerského života.
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Druhým podstatným momentom, od ktorého sa odvíjala podoba celej analýzy, je
veľkosť výskumnej vzorky. Tá v mnohých prípadoch komplikovala analýzu závislosti a vo
viacerých prípadoch dokonca neboli splnené podmienky pre jej vykonanie ani po
rekategorizácii variantov. Malá početnosť výskumnej vzorky neumožňovala pri analýze využiť
ani viacstupňové triedenie dát, preto sú výskumné závery sústredené skôr na poznanie
základných charakteristík analyzovaného súboru. Je však nespochybniteľné, že pre potreby
tohto výskumu, ktorý bol súčasťou vypracovania diplomovej práce, nebolo možné
z personálneho, časového ani finančného hľadiska zabezpečiť väčšiu mohutnosť dátového
súboru. Z uvedeného dôvodu bola štruktúra a priebeh výskumu nastavený tak, aby
vyhovoval potrebám napísania diplomovej práce a postačoval na vyvodenie relevantných
záverov. V prípade realizácie rozsiahlejšieho výskumu by som však považovala za vhodné
zozbierať dáta tak, aby svojou početnosťou ašpirovali na reprezentatívnosť vzorky. Pre ten
účel by bolo vhodné zahrnúť do výskumu viaceré okresy nachádzajúce sa na okrajoch
modernisticko-tradicionalistického kontínua. Vzorka v mojom výskume mala síce pôvodný
potenciál dosiahnuť početnosť približne o 50 respondentov viac. Jej veľkosť však bola
negatívne ovplyvnená chrípkovou epidémiou, ktorá vrcholila práve v období, kedy bol
naplánovaný a vopred dohodnutý výskum na stredných školách.
Dátový súbor taktiež ponúka oveľa väčší potenciál analýzy postojov k jednotlivým
posudzovaným tvrdeniam, než bolo možné z priestorových dôvodov prezentovať v tejto práci.
Analýza dátového súboru mi však poskytla potrebné informácie na zodpovedanie mojich
parciálnych výskumných otázok. Som si istá, že napriek istým nedostatkom je možné súbor
použiť aj ako doplnok pre prípadnú sekundárnu analýzu dát pre zistenie iných relevantných
údajov a vzťahov.

Záver
V diplomovej práci som sa zaoberala nezosobášenými spolužitiami ako jednou
z alternatívnych foriem partnerského života v súčasnosti, ktoré sa stávajú pomerne
diskutovanou témou na odbornej i laickej úrovni. Prehľad teoretických koncepcií v úvodnej
časti práce sumarizuje viacero pohľadov na nezosobášené spolužitia a ukazuje sa, že ani
v odborných kruhoch nepanuje názorová zhoda. Medzi autormi je možné identifikovať
zástancov i odporcov kohabitácií. Rovnako je možné rozlišovať autorov, ktorí za základ
aktuálnych masívnych premien v rodinnom a partnerskom správaní považujú politickoekonomické alebo kultúrne a hodnotové zmeny.
V práci som taktiež poukázala na narastajúcu popularitu nezosobášených spolužití,
a to predovšetkým medzi mladými ľuďmi, ktorá je doložená výsledkami viacerých výskumov.
Pre slovenské prostredie je však charakteristická protikladnosť postojovej a behaviorálnej
zložky výsledkov výskumov. Respondenti vykazujú spravidla vysokú mieru tolerancie
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k nezosobášeným spolužitiam, sami ich však chápu len ako predstupeň manželstva a vo
vlastnom živote v zásade uprednostňujú i prakticky realizujú život v manželskom spolužití.
Uvedený stav podporuje aj slovenská legislatíva, ktorá v niektorých zásadných momentoch
zvýhodňuje manželov pred nezosobášenými partnermi.
Súčasne som realizovala vlastný empirický výskum, v ktorom som zisťovala postoje
študentov stredných škôl k nezosobášeným spolužitiam prostredníctvom posudzovania série
tvrdení

v

dotazníku.

Tvrdenia

boli

formulované

k dvadsiatim

vybraným

sociálno-

psychologickým a ekonomicko-právnym faktorom, ktoré partneri najčastejšie zvažujú pri
úvahách o forme partnerského spolužitia. Výroky boli zoskupené v dimenzii tolerancie
a v dimenzii stotožnenia. Vytvorený bol aj priestor pre analýzu výsledkov v kombinácii
s relevantnými sociodemografickými znakmi respondentov. Pri výbere príslušných sociálnopsychologických a ekonomicko-právnych faktorov a sociodemografických znakov som sa
opierala o poznatky a informácie z množstva dostupnej literatúry.
Výskum sa uskutočnil na stredných školách v okrese Námestovo a okrese Bratislava
počas februára 2009. Uvedené okresy boli vybrané pre výskum ako okresy s najtradičnejším
a najmodernejším rodinným správaním. To bolo vyhodnotené pomocou syntetického indexu
rodinného správania, ktorý vznikol zložením deviatich relevantných ukazovateľov rodinného
správania.

Index

pretínajúcou

modernity

Slovensko

rodinného

správania

v severozápadnom,

resp.

rozdelil

slovenské

juhovýchodnom

okresy

smere

na

osou
okresy

s príklonom k modernite a okresy s príklonom k tradicionalite. Pozíciu okresov na kontínuu
od

najmodernejšieho

po

najtradičnejší

som

interpretovala

z hľadiska

národnostnej

a konfesijnej štruktúry obyvateľstva a z hľadiska stupňa urbanizovanosti regiónov. V tomto
smere môže predstavovať článok taktiež prínos v oblasti bližšieho poznania regionálnych
charakteristík a odlišností v rodinnom správaní.
Závery z výskumu preukazujú nevyhranené, prevažne ambivalentné hodnotenie
nezosobášených spolužití s príklonom k tradicionalite v okrese Námestovo a príklonom
k modernite v okrese Bratislava. Pri podrobnejšej analýze príslušných skupín tvrdení
z hľadiska dimenzie tolerancie a dimenzie stotožnenia, ako aj z hľadiska skupín faktorov, na
ktoré sa tvrdenia viažu, sa preukázali výrazné rozdiely v postojoch k nezosobášeným
spolužitiam medzi okresom Námestovo a okresom Bratislava. Tie korešpondujú so
zistenou mierou

modernity

rodinného

správania

v týchto

okresoch.

Jedným

z najvýraznejších výsledkov sa stal vysoký stupeň tradicionality v otázke rodičovstva,
vzhľadom na to, že väčšina respondentov sa priklonila k realizácii rodičovských plánov až po
uzatvorení manželského zväzku, a to aj v prípade, ak sa postoje respondentov javili celkovo
ako moderné. Analýzou bola taktiež zistená významná závislosť postojov od veľkosti sídla,
rodinného stavu rodičov respondenta, vzťahu k náboženstvu a od zámeru navštevovať po
skončení

stredoškolského

štúdia

vysokú

školu.

Analýza

dát

podľa

vybraných

sociodemografických znakov napomohla odhaliť ideálnotypické charakteristiky mladého
človeka inklinujúceho k nezosobášeným spolužitiam. Ide o človeka so stredoškolským
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najvyšším dosiahnutým vzdelaním, ktorého rodičia sú rozvedení, žije v prostredí veľkého
mesta, je neveriaci a je približne rovnaká pravdepodobnosť, že pôjde o ženu alebo o muža.
V prípade rozsiahlejšieho výskumu pri zabezpečení vyššej početnosti skúmanej
vzorky respondentov existuje možnosť podrobnejšej analýzy a zistenia exaktnejších vzťahov
a závislostí, s využitím viacstupňového triedenia empirického materiálu. Pripúšťam tiež
možnosť modifikácie spôsobu zberu dát a formulácie otázok a tvrdení s prihliadnutím na
špecifickú výskumnú vzorku, akou sú študenti stredných škôl. Výskumom postojov som sa
snažila prispieť k obohateniu poznatkovej bázy o problematike nezosobášených spolužití
a postojov k nim. I keď dátový súbor ponúka o čosi väčší potenciál poznatkov a zistení, než
bolo možné z priestorových dôvodov ponúknuť, zodpovedaním na položené výskumné otázky
sa mi podarilo aspoň čiastočne naplniť tento cieľ.
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__________________________________________________________________________________________

Attitudes of high school students
to unmarried cohabitations
Abstract:

The presented thesis deals with the question of unmarried cohabitations as an alternative form of
partnership arrangement and their evaluation from the point of view of young generation. In the first part it offers
a complete overview of theoretical approaches and empirical researches concerning the topic of unmarried
cohabitations. A total view of the topic is completed with an overview of legislative norms concerning the life in
cohabitation. The second part of the thesis is dedicated to formulation of hypotheses and to methodological
questions of preparing the empirical research of attitudes of high school students to unmarried cohabitations. In
the final part a statistical analysis and presentation of results are offered. Part of the thesis is dedicated to regional
analysis of modernity and traditionality of family behaviour, according to that appropriate counties were selected
for the research of attitudes.
_________________________________________________________________________________________________________________

Key words: unmarried cohabitation, family behaviour, traditionality and modernity, regional differencies, research
of attitudes, tolerance and identification, social-psychological factors, economic-legal factors
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Tab. 1: Skratky okresov použité v tabuľkových a grafických znázorneniach
rodinného správania a jeho ukazovateľov

BA

Bratislava

PD

Prievidza

BB

Banská Bystrica

PE

Partizánske

BJ

Bardejov

PK

Pezinok

BN

Bánovce nad Bebravou

PN

Piešťany

BR

Brezno

PO

Prešov

BS

Banská Štiavnica

PP

Poprad

BY

Bytča

PT

Poltár

CA

Čadca

PU

Púchov

DK

Dolný Kubín

RA

Revúca

DS

Dunajská Streda

RK

Ružomberok

DT

Detva

RS

Rimavská Sobota

GA

Galanta

RV

Rožňava

GL

Gelnica

SA

Šaľa

HC

Hlohovec

SB

Sabinov

HE

Humenné

SC

Senec

IL

Ilava

SE

Senica

KA

Krupina

SI

Skalica

KE

Košice

SK

Svidník

KK

Kežmarok

SL

Stará Ľubovňa

KM

Kysucké Nové Mesto

SN

Spišská Nová Ves

KN

Komárno

SO

Sobrance

KS

Košice - Okolie

SP

Stropkov

LC

Lučenec

SV

Snina

LE

Levoča

TN

Trenčín

LM

Liptovský Mikuláš

TO

Topoľčany

LV

Levice

TR

Turčianske Teplice

MA

Malacky

TS

Tvrdošín

MI

Michalovce

TT

Trnava

ML

Medzilaborce

TV

Trebišov

MT

Martin

VK

Veľký Krtíš

MY

Myjava

VT

Vranov nad Topľou

NM

Nové Mesto nad Váhom

ZA

Žilina

NO

Námestovo

ZC

Žarnovica

NR

Nitra

ZH

Žiar nad Hronom

NZ

Nové Zámky

ZM

Zlaté Moravce

PB

Považská Bystrica

ZV

Zvolen
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Tab. 2: Poradie okresov na úrovni jednotlivých ukazovateľov rodinného správania
a celkové poradie okresov podľa miery modernity rodinného správania (na
základe bodovacej metódy)*

Sobáše/
1000 ob.

Rozvody
/
1000 ob.

Živonarodení
/
1000 ob.

Živonarodení
v manželstve
na všetkých
živonarodených

Vek muža
pri 1. sobáši

Vek ženy
pri 1. sobáši

Vek ženy
pri 1. pôrod
e

Faktické
manželstvá
/
1000 ob.

Úplné rodinné
domácnosti
s 3 a viac deťmi
na všetky úpné
rodinné
domácnosti

Poradie
podľa
priemeru
bodových
hodnôt

VK - 0

BA - 0

MY - 0

RV - 0

BA - 0

BA - 0

BA - 0

RS - 0

KN - 0

BA 23,82

PT - 4,61

MT - 2,11

TR - 4,72

RS - 1,32

PN - 23,26

KE - 21,95

BB - 25,29

LC - 2,36

BA - 0,12

BB 26,93

RV - 9,87

BB - 3,38

ZM - 6,07

RA - 4,83

KE - 23,26

BB - 24,39

SC - 27,82

RV - 13,44

DS - 1,91

KN 28,90

TR - 9,87

ZV - 8,02

NZ - 6,41

LC - 10,27

BB - 23,26

ZV - 34,15

TN - 28,60

RA - 13,44

MY - 3,19

ZV 28,94

ZH - 17,43

KN 10,55

PD - 6,75

GL - 11,76

SC - 30,23

PK - 34,15

PK - 29,96

BS - 32,57

ZV - 3,35

ZH 29,34

ZC - 25,66

ZH 11,81

PE - 6,75

PT - 14,49

MY - 30,23

TN - 36,59

KE - 31,52

KN - 38,55

NZ - 3,97

MY 31,65

RA - 26,32

LC 11,81

PN - 7,99

TV - 21,69

BS - 30,23

PN - 36,59

TT - 32,68

PT - 39,44

BB - 4,01

MT 31,71

BR - 27,30

KE 13,50

BB - 8,21

KN - 25,02

ZV - 32,56

MT - 36,59

PN - 35,60

VK - 39,88

LV - 6,54

RV 31,97

KN - 27,96

RV 15,19

NM - 8,66

SN - 26,54

TN - 32,56

TT - 39,02

ZV - 38,91

ZH - 44,46

LC - 7,01

LC 32,41

NZ - 27,96

MY 15,19

IL - 8,89

VK - 28,64

PK - 32,56

SC - 39,02

MY - 38,91

ZV - 44,68

SA - 7,32

KE 32,70

ML - 28,29

RA 15,61

VK - 10,57

ZH - 30,36

PE - 32,56

PE - 39,02

PU - 40,47

LV - 44,68

GA - 7,90

NZ 34,01

RS - 29,93

SA 19,41

ZC - 11,25

KS - 32,42

MT - 32,56

DT - 39,02

MT - 40,86

BB - 47,71

MT - 8,52

LV 34,25

ZM 29,93

PK 19,41

TO - 11,36

ML - 33,01

ZH - 34,88

ZH - 41,46

LM - 41,44

TV - 49,26

PK - 8,60

BS 34,84

PE - 31,58

DS 19,41

LV - 11,59

BS - 33,08

TT - 34,88

LM - 41,46

ZA - 42,61

GL - 52,29

PT - 9,30

TR 35,29

DT - 32,24

SI 19,83

PB - 12,37

BR - 34,00

TR - 37,21

PU - 43,90

NM - 44,55

ZC - 52,81

KE - 9,53

DS 35,63

DS - 32,57

LV 19,83

KN - 12,60

LV - 34,86

PU - 37,21

MY - 43,90

IL - 44,94

DS - 52,81

PD - 9,61

PT - 36,18

KA - 32,57

PD 22,78

DT - 13,05

MI - 37,31

TO - 39,53

ZA - 46,34

NR - 46,11

SA - 52,95

SC - 9,69

PD 36,50

LC - 32,89

BS 23,21

NR - 13,61

DS - 38,78

PB - 39,53

SA - 46,34

MA - 46,89

GA - 53,18

MA - 9,73

SA 36,50

MY 32,89

IL - 24,05

GA - 13,95

NZ - 43,02

NZ - 39,53

PD - 46,34

DK - 47,47

NZ - 54,43

NM - 10,00

PE 36,80

LV - 35,20

GA 24,05

ZH - 14,85

TR - 43,83

NM - 39,53

PB - 46,34

HC - 48,64

SN - 56,43

PE - 10,12

LM 38,62

ZV - 35,53

NM 25,74

TN - 14,96

KE - 44,01

MA - 39,53

NR - 46,34

PD - 49,03

BA - 56,57

SI - 10,39

NM 38,91

SA - 37,17

SC 26,16

PT - 15,19

SA - 44,23

LM - 39,53

NM - 46,34

RK - 49,42

MA - 57,24

VK - 10,51

PN 39,06

NM 37,83

NZ 26,58

DS - 15,52

KA - 46,09

KN - 39,53

MA - 46,34

PE - 50,00

BR - 57,68

LM - 11,09

GA 39,12

GL - 38,82

NR 29,11

ZV - 15,86

SB - 46,40

BN - 39,53

KN - 46,34

BN - 51,17

KE - 58,12

ZH - 11,60

VK 39,36

TV - 38,82

SE 30,80

MT - 16,76

LE - 46,44

ZC - 41,86

IL - 46,34

TO - 51,56

KA - 58,12

TR - 12,57

RA 39,81

BS - 39,47

RS 31,22

LM - 17,21

ZV - 47,39

ZA - 41,86

DK - 46,34

PB - 51,95

PD - 58,49

TT - 12,57

RS 39,94

MT - 40,79

PE 31,22

TT - 17,32

MT - 47,91

PD - 41,86

BN - 46,34

ZM - 53,11

MT - 59,31

RV - 12,65

DT 40,34

LM - 41,12

LM 31,65

PU - 17,89

PD - 49,93

NR - 41,86

TR - 48,78

SI - 53,50

MY - 59,45

RS - 13,46

PK 40,41

GA - 41,78

TT 32,07

BN - 18,22

ZC - 50,09

LV - 41,86

NZ - 48,78

SA - 54,09

SI - 59,68

PN - 13,66

BR 40,74

PD - 43,75

TN 32,07

SV - 18,90

GA - 50,66

IL - 41,86

HC - 48,78

PO - 55,06

ML - 60,04

NR - 13,97

MA 40,78

NR - 44,08

MA 32,49

SI - 19,35

PP - 50,92

HC - 41,86

TO - 51,22

NZ - 55,45

KS - 61,82

DT - 14,51

SC 40,92

BB - 45,39

PT 32,91

HC - 19,57

MA - 51,08

DT - 41,86

SI - 51,22

DT - 55,84

TR - 65,51

TO - 14,59

ZC 40,94

HC - 45,39

TO 34,18

BA - 19,80

DT - 55,20

ZM - 44,19

PO - 51,22

ZH - 57,20

MI - 65,51

SE - 14,71

NR 41,53

KM 45,39

TR 34,60

SE - 19,91

LM - 55,20

BR - 44,19

LV - 51,22

GA - 57,98

DT - 66,17

RA - 15,18

IL - 41,86

PU - 46,05

MI 36,71

SO - 19,91

PE - 56,10

SA - 46,51

ZM - 53,66

SE - 58,56

PK - 66,40

BR - 15,41

TT - 41,94

PB - 47,70

HC 36,71

SA - 20,47

BN - 56,72

PP - 46,51

RK - 53,66

BS - 58,95

LE - 67,21

HC - 15,72

SI - 42,14

PN - 48,02

PN 37,97

ML - 21,82

HC - 58,47

GA - 46,51

PP - 53,66

KN - 59,53

SC - 68,76

TN - 15,80

TN 42,23

SO - 48,68

ZA 40,08

ZA - 22,16

BA - 59,90

DS - 46,51

DS - 53,66

DS - 59,53

LM - 68,91

BN - 17,00

HC 43,44
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BN - 49,67

PB 40,51

BR - 22,83

SE - 59,96

DK - 46,51

BS - 53,66

TR - 60,51

IL - 69,57

ML - 17,63

TO 43,77

IL - 49,67

BR 41,77

BS - 23,28

BB - 60,69

RV - 48,84

BR - 53,66

PP - 61,28

RK - 70,53

BS - 19,14

BN 43,96

SI - 50,00

VK 42,62

HE - 24,07

MY - 61,11

RK - 48,84

ZC - 56,10

ZC - 62,26

TO - 71,34

IL - 20,23

ZM 45,43

ZA - 50,00

BN 44,30

KM - 25,76

NR - 62,29

SI - 51,16

GA - 56,10

TS - 62,26

VT - 72,53

ZM - 21,05

PU 46,40

MI - 50,99

DT 45,15

SP - 26,32

SO - 62,93

SE - 51,16

SN - 58,54

LV - 62,45

NM - 72,60

MI - 22,72

PB 46,53

TO - 51,32

ZC 45,57

RK - 27,22

VT - 62,99

LC - 51,16

SE - 60,98

HE - 64,01

BN - 72,67

ZC - 22,84

ZA 46,60

KS - 51,97

RK 46,84

MA - 27,78

PO - 63,76

PO - 53,49

RV - 60,98

KM - 65,56

SE - 72,90

ZA - 23,54

SE 46,81

SE - 52,30

PP 46,84

SK - 28,01

SI - 64,14

KA - 53,49

ML - 63,41

BY - 65,95

PE - 73,86

TV - 24,16

ML 48,17

RK - 52,96

HE 49,79

PK - 30,60

NM - 64,97

HE - 53,49

LC - 63,41

SP - 66,73

PU - 74,15

PU - 24,32

RK 49,58

LE - 53,95

DK 51,05

KE - 30,93

ZM 66,92

BY - 53,49

HE - 63,41

CA - 66,73

HE - 75,26

BJ - 24,51

KA 50,84

MA 55,92

PU 51,48

LC - 32,40

KM - 67,23

ML - 55,81

TS - 65,85

BJ - 66,93

HC - 75,78

KM - 24,55

PP - 52,37

CA - 56,25

KA 51,90

CA - 32,73

KK - 68,79

TS - 58,14

LE - 65,85

SK - 69,26

PP - 75,85

SO - 26,19

MI - 52,68

DK - 58,22

TV 55,27

DK - 34,08

RK - 68,81

SN - 58,14

PT - 68,29

BR - 69,84

NR - 76,44

RK - 27,90

TV 53,28

SC - 58,88

ZM 56,12

KA - 34,42

TO - 68,85

KM - 60,47

KM - 68,29

SV - 72,57

PN - 76,66

PP - 29,11

DK 54,72

SK - 58,88

PO 57,81

RV - 35,10

IL - 71,20

SO - 62,79

BY - 68,29

KA - 75,10

TT - 77,33

PB - 29,77

HE 55,16

TT - 58,88

SN 59,07

SC - 35,43

PN - 71,80

RS - 62,79

VK - 70,73

NO - 78,40

PB - 77,62

HE - 31,13

KM 55,69

TN - 60,86

KS 62,45

BY - 37,46

SC - 72,32

PT - 62,79

SP - 70,73

PT - 78,60

ZM - 77,84

KS - 32,30

PO 57,13

HE - 61,18

KM 64,14

PP - 40,72

TT - 72,72

LE - 62,79

SO - 70,73

MI - 79,77

ZA - 77,99

KA - 35,18

GL 57,19

SN - 61,18

GL 64,56

MI - 45,22

PK - 72,89

SV - 65,12

SK - 70,73

SL - 80,35

KM - 79,84

SV - 35,53

SN 58,04

KE - 61,51

SV 65,82

PO - 45,44

PB - 73,02

RA - 65,12

RS - 70,73

LC - 80,35

TN - 79,99

SK - 37,12

SO 59,63

SV - 62,17

CA 66,24

BJ - 48,82

SL - 73,64

MI - 65,12

MI - 70,73

ML - 80,54

KK - 80,28

CA - 39,18

KS 60,79

BY - 63,16

BY 67,51

RA - 49,27

HE - 74,06

GL - 65,12

KA - 70,73

LE - 82,30

SP - 80,72

GL - 39,34

LE 62,21

PO - 65,79

KK 68,78

TS - 51,63

ZA - 74,80

CA - 65,12

CA - 70,73

VK - 83,85

DK - 80,95

SP - 39,81

SV 62,90

PP - 66,45

LE 72,57

RS - 52,19

BJ - 76,87

BJ - 65,12

BJ - 70,73

SN - 84,63

PO - 81,68

PO - 39,92

CA 63,02

SP - 66,45

VT 73,00

TV - 52,42

TN - 78,64

VK - 67,44

TV - 73,17

SO - 86,77

SO - 83,53

BY - 40,54

BY 63,53

PK - 69,08

ML 73,00

LE - 53,88

DK - 78,80

TV - 69,77

RA - 73,17

KS - 87,35

SB - 84,05

SN - 43,89

SP - 64,52

TS - 70,72

SP 73,42

VT - 66,59

CA - 81,96

KS - 69,77

GL - 73,17

VT - 88,13

SV - 86,12

DK - 49,03

SK 66,64

SL - 71,71

SK 74,68

SL - 68,39

PU - 82,13

SP - 72,09

SV - 75,61

RV - 91,63

CA - 88,26

VT - 50,93

BJ 67,43

SB - 72,70

SO 75,11

KS - 68,50

SV - 84,22

NO - 79,07

SL - 78,05

SB - 92,80

BJ - 89,36

LE - 54,86

TS - 72,09

BA - 77,96

TS 78,06

GL - 69,63

BY - 84,33

SL - 81,40

SB - 78,05

TV - 94,94

SK - 91,06

TS - 70,35

VT 75,64

NO - 77,96

BJ 85,23

SN - 73,90

SP - 84,42

SK - 81,40

KS - 80,49

RA - 95,33

BY - 91,06

SB - 71,44

SB 78,38

BJ - 79,28

SL 91,14

SB - 84,48

SK - 88,59

SB - 81,40

NO - 85,37

KK - 95,91

SL - 92,69

KK - 72,33

SL - 79,18

VT - 92,76

SB 94,09

NO - 87,63

TS - 95,30

VT - 86,05

VT - 87,80

RS - 97,86

TS - 96,53

SL - 75,25

KK 87,34

KK - 100

NO - 100

KK - 100

NO - 100

KK - 100

KK - 100

GL - 100

NO - 100

NO - 100

NO 89,83

* Okresy sú zoradené zostupne od najmodernejšieho po najtradičnejší. Numerické hodnoty pri ukazovateľoch
rodinného správania predstavujú bodové hodnoty na škále 0-100. Numerické hodnoty pri celkovom poradí
predstavujú aritmetický priemer bodových hodnôt.
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Mapa č. 1: Počet sobášov na 1000 obyvateľov
(0 = krajne moderný trend; 100 = krajne tradičný trend)

Zdroj mapy: Wikipedia
Zdroj štatistických údajov: ŠÚ SR

Mapa č. 2: Počet rozvodov na 1000 obyvateľov
(0 = krajne moderný trend; 100 = krajne tradičný trend)

Zdroj mapy: Wikipedia
Zdroj štatistických údajov: ŠÚ SR
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Mapa č. 3: Počet živonarodených na 1000 obyvateľov
(0 = krajne moderný trend; 100 = krajne tradičný trend)

Zdroj mapy: Wikipedia
Zdroj štatistických údajov: ŠÚ SR

Mapa č. 4: Podiel živonarodených v manželstve na všetkých živonarodených
(0 = krajne moderný trend; 100 = krajne tradičný trend)

Zdroj mapy: Wikipedia
Zdroj štatistických údajov: ŠÚ SR
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Mapa č. 5: Priemerný vek muža pri vstupe do prvého manželstva
(0 = krajne moderný trend; 100 = krajne tradičný trend)

Zdroj mapy: Wikipedia
Zdroj štatistických údajov: ŠÚ SR

Mapa č. 6: Priemerný vek ženy pri vstupe do prvého manželstva
(0 = krajne moderný trend; 100 = krajne tradičný trend)

Zdroj mapy: Wikipedia
Zdroj štatistických údajov: ŠÚ SR
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Mapa č. 7: Priemerný vek ženy pri prvom pôrode
(0 = krajne moderný trend; 100 = krajne tradičný trend)

Zdroj mapy: Wikipedia
Zdroj štatistických údajov: ŠÚ SR

Mapa č. 8: Počet faktických manželstiev na 1000 obyvateľov
(0 = krajne moderný trend; 100 = krajne tradičný trend)

Zdroj mapy: Wikipedia
Zdroj štatistických údajov: ŠÚ SR
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Mapa č. 9: Podiel úplných rodinných domácností s troma a viac deťmi na všetky
úplné rodinné domácnosti (0 = krajne moderný trend; 100 = krajne
tradičný trend)

Zdroj mapy: Wikipedia
Zdroj štatistických údajov: ŠÚ SR
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Osobitosti kontextov
detskej recepcie ilustrácií
- kvalitatívna analýza

Tatiana Bilančíková
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Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy

__________________________________________________________________________________________
Abstrakt:

Témou dizertačnej práce sú kontexty detskej recepcie ilustrácií. Cieľom práce je preskúmať osobitosti
kontextov detskej recepcie knižnej ilustrácie, ktoré recepčný príjem ovplyvňujú. Predmet nášho skúmania tvorí
recepcia ilustrácie umeleckej literatúry pre deti, ktorú považujeme za rozhodujúcu aj v súvislosti s konštituovaním
čitateľskej kompetencie prepubescentného čitateľa. V teoretickej časti doktorandskej práce venujeme pozornosť
analýze knižnej ilustrácie z eticko-estetického, psychologického a kognitívného aspektu. Definujeme špecifiká
detského recipienta z hľadiska jeho ontogenetických dispozícií a venujeme sa funkciám interpretácie ilustrácie
v dobovom kontexte. Pre potreby výskumu vyčleňujeme tri druhy ilustrácií podľa zvolených žánrových foriem
detskej beletrie, ktorých text následne interpretujeme z hľadiska kontextov recepcie. Výskum má kvalitatívny
character, volili sme metódu obsahovej analýzy praktickej výtvarnej práce a slohovej úlohy, participačné
pozorovanie, ale použili sme aj dotazník.

_________________________________________________________________________________________________________________

Kľúčové slová: recepcia, ilustrácia, detský čitateľ, detská obrazotvornosť, čitateľská skúsenosť, vizuálna
kompetencia, kontexty detskej recepcie, typológia recipientov, prepubescenti, výtvarná
komunikácia, výtvarné umenie, estetický zážitok, detský aspekt, interpretácia, kvantitatívny
výskum, kvalitatívny výskum.
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Úvod
„Ilustrácia detskej knihy zahŕňa rastúcu prírodu, rozvoj evolúcie a jej neobmedzené
slobodné kvality, ktoré sú výsledkom jej neustáleho kontaktu s detským kvitnúcim svetom.
V ilustráciách detských kníh sa nič neignoruje, pretože prijímateľmi sú sladké malé jedince,
ktorých pohľad na svet, tvary a prírodu, najmä však ich vizuálne prvky sa neustále menia
a vyvíjajú. Deti vidia presne a ďaleko, takže dokonca aj malý tvor si môže vo svojej mysli
položiť veľké otázky. Kúzelný šarm ilustrácie takto môže vizualizovať ich vieru aj predstavy
a viesť ich k novým myšlienkam, pohľadom a svetom. Popri tom však postupne môže uvoľniť
ich proces tvorivého vnímania.“
Behzad Gharibpour

Ilustrácia je pre dieťa najčastejším alebo aj jediným kontaktom s reálnym výtvarným
dielom prostredníctvom knihy, a to počas celého riadeného edukačného procesu v škole
i mimo

neho.

Je

najideálnejším

transferom

v detskej

komunikácii.

Cielene

rozvíja

obrazotvornosť, koncentruje vnemy a predstavy a pôsobí na celkový rozvoj jedinca. Na jeho
emocionálny, eticko-estetický, pojmový, myšlienkový a abstraktný „svet“.
V detskej ilustrovanej knihe riešia spisovatelia a ilustrátori základný problém: ako
najúčinnejšie pôsobiť na výchovu dieťaťa v oblasti citovej i rozumovej, ako sa priblížiť jeho
psychike a čo najpríťažlivejšie sprostredkovať aj poznatky, a to aj vzhľadom k tomu, že
detský recipient sa mení.1 Fundovanejšiemu uplatneniu ilustrovanej knižnej tvorby pre deti
v pedagogickej praxi stále bráni chýbajúca didaktická i odborná literatúra. Hlavnú príčinu
tohto stavu vidíme aj v tom, ako na to už skôr upozornil F. Holešovský (1982), že stále u
nás chýba odborná základňa, ktorá by bola schopná pristúpiť ku knihe pre deti ako k
špecifickému literárno-výtvarnému celku, ktorá by poukázala na nutnosť pôsobenia jej
podstatných zložiek aj z aspektu pedagogického. Príčinu chýbajúcej odbornej literatúry
v tejto oblasti vidíme v tom, že na zvládnutie tejto úlohy nestačí iba výtvarná teória či
pedagogická psychológia, ale vyžaduje sa náležité ovládanie a syntetizovanie viacerých
vedných odborov a experimentálny výskum, ktorý by už vo svojom programe spájal
hľadiská a metódy výtvarnej teórie s hľadiskami vývinovej psychológie a pedagogiky.
Málo je teoreticky pertraktovaná problematika detského príjemcu ilustrácie, chýbajú
najmä špecializované výskumy. Preto problematika recepcie ilustrácie zostáva otvorená
a teda stále aktuálna. Považujeme ju z pedagogického hľadiska za kľúčovú, najmä pre
žiakov prvého stupňa základnej školy. To sa stalo podnetom našej dizertačnej práce.
Pri rekognoskácii špecifík ilustrácie a dieťaťa sme vychádzali z dostupných
monografických štúdií a výskumov poľskej
českej literárno-ilustračnej

(I. Słónska, M. Uberman, D. Wróblevska) a

vedy (B. Stehlíková, F. Holešovský, Z. Vích).

U nás sa

1 Nepriamo to dokazujú najmä štúdie (výskumy čitateľstva detí PIRLS 2001, Pirls 2006 a Čítanie 2004) z oblasti
literárnej komunikácie (pozri Obrancová – Heldová a kol., 2004).
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spomínanej problematike venujú príležitostné úvahy, elaboráty, ale je málo vedeckých prác,
ktorých ambíciou by bolo syntetizovať umelecko-estetické, psychologické a pedagogické
aspekty ilustrácie. Všeobecným teoretickým otázkam knižnej ilustrácie a jej pedagogického
využitia v našich podmienkach sa v posledných rokoch venuje Michal Tokár, ktorého
monografické štúdie boli podstatnými zdrojmi pre našu prácu.
Ako sme už uviedli, za cieľ práce sme si stanovili preskúmať, aké sú osobitosti
recepcie ilustrácie umeleckej literatúry pre deti, predovšetkým otázky recepčných
kontextových zložiek. Opierame sa o poznatky z oblasti vývinovej psychológie, didaktiky
a pedagogiky výtvarnej výchovy, teórie ilustrácie a ďalších vedných disciplín. Dizertačná
práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a výskumnej.
V teoretickej časti práce venujeme pozornosť analýze knižnej ilustrácie z etickoestetického, psychologického a kognitívneho aspektu. Definujeme špecifiká detského
recipienta z hľadiska jeho ontogenetických dispozícií. Zaoberáme sa procesom recepcie
a interpretácie ilustrácie, problematikou úrovňového predstihu v ilustráciách, typológiou
recipientov a pod.
Jedným z cieľov výskumu je zistiť, ktoré kontextové zložky vstupujú do procesu
recepcie ilustrácie detským príjemcom a ako tieto kontextové zložky ovplyvňujú príjem
tohto výtvarného komunikátu. Chceme ďalej zistiť, ako proces recepcie ilustrácie
v edukačnom

procese

determinuje

vyučujúci

a

či

existujú

genderové

rozdiely

v

kontextových zložkách. Bližšie charakterizujeme i ďalšie činitele, ktoré proces recepcie
ilustrácie ovplyvňujú.
Výskum realizujeme na troch vybratých ilustráciách, ktoré prezentujú tri žánrové
formy detskej krásnej literatúry. Analýza výsledkov výskumu a ich syntetizovanie chce byť
skromným príspevkom do teórie recepcie ilustrácie adresovanej detským príjemcom, a to
predovšetkým v možnej aplikácii v riadenej edukácii detí mladšieho školského veku.

1. Ilustrácia a dieťa

1. 1. Umenie, ilustrácia, detský výtvarný prejav
Jedným z dôvodov, prečo nerozumieme a nedokážeme oceniť umenie, obzvlášť
súčasné, je aj ten, že sme mali nedostatok príležitostí (ak vynecháme sporadické návštevy
galérií) sa s ním stretnúť už v školských laviciach. S umeleckým dielom sa deti v mladšom
školskom veku spravidla v škole nezaoberajú. Argumentuje sa tým, že dieťa mladšieho
školského veku nie je ešte dostatočne zrelé na vnímanie umeleckého diela, pretože nemá
dostatok poznatkov, aby sa mohlo umením zmysluplne zaoberať. Ak však zvolíme vhodné
metódy práce s umeleckým dielom, ktoré v tomto období najčastejšie supluje ilustrácia
(ilustrácia často predstavuje prvý kontakt dieťaťa s umením) a alternatívne formy
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preferujúce aktívny prístup detí k umeniu (napríklad metódy zážitkového vyučovania,
animačné, dramatické formy výučby a pod.), budú mať prvé kontakty s umeleckými dielami
sľubné dôsledky už aj na základnej škole. Učitelia sú do značnej miery zodpovední za to,
ako sa budú deti správať voči umeniu v budúcnosti, či ho príjmu alebo odmietnu. Výsledky
empirických výskumov (Aissen-Crewett, 2001/2002, s. 32), predovšetkým v USA a Nemecku
ukázali, že deti sú už v mladšom školskom veku schopné recipovať umelecké dielo, a to
vtedy, keď majú dostatočnú podporu a sú správne usmerňované dospelými aj učiteľmi.
Pochopeniu vzťahu dieťaťa k umeniu napomôže porovnanie vzťahu k umeniu
u dospelého jedinca, kde umenie plní iné funkcie. Podľa Leva Semjonoviča Vygotského sú na
detskom chápaní umenia prekvapujúce dve veci: po prvé – od útleho veku existuje špeciálne
psychologické ladenie, ktoré poukazuje na to, že pre dieťa je umenie psychologicky
spriaznené s hrou; po druhé – dieťa svoju kresbu nepovažuje za umenie, kresba je pre dieťa
hrou. Prvoradým sa stáva proces sám, hra s materiálom, jeho kombinácia. Deti si cenia
vlastné uspokojenie z tvorenia viac než výsledok tvorby. Z toho vyplýva, že pri tvorivej
slohovej, divadelnej, výtvarnej, atď. činnosti detí má väčší význam samotný proces tvorby
a až na druhom mieste výsledky tohto procesu. Navonok sa to prejavuje aj tým, že dieťa je
maximálne upútané svojou témou dovtedy, kým na nej pracuje. K produktu svojej tvorivosti
je už oveľa ľahostajnejšie. Rozdielny postoj dieťaťa a dospelého k výtvarnému umeniu
ovplyvňuje aj skutočnosť, že máloktorý dospelý človek sa aktívne venuje tvorivej výtvarnej
činnosti (výnimkou sú profesionálni tvorcovia).
Veľa zaujímavých podnetov pre výučbu (konkrétne pre prácu s knihou) prináša
projektové vyučovanie, ktoré výrazne mení pedagogický proces na školách. Okrem iného
obsah ilustrácie v knihe môže zaujímavo prepojiť literárnu a výtvarnú výchovu. Mnohé
príklady uvádzajú odborné štúdie Boženy Šupšákovej (1999), Radka Horáčka (1994), Věry
Roeselovej (1997), Hrehová (2008) a iné. Aj z tohto dôvodu môžeme uvažovať o blízkom
vzťahu umenia a tvorivej výtvarnej činnosti detí. Umenie v súvislosti s výtvarnou výchovou
evokuje predstavu činnosti žiakov, ktorí pracujú so základnými výtvarnými technikami
(kreslenie,

maľovanie,

modelovanie)

a

tradičnými

výtvarnými

postupmi.

Výtvarná

interpretácia ilustrácie sa môže stať zaujímavým inšpiračným podnetom pre výtvarnú
tvorivosť detí a ozvláštniť tak proces recepcie literárneho diela.
Detské kreslenie a literárne témy majú interdisciplinárny charakter, pretože medzi
detským čítaním a kreslením (ktoré bolo podnietené čítaním), existuje recipročný vzťah.
Cieľom takého vzťahu je hľadanie spoločných čŕt medzi ilustráciou a skúsenosťami
z vlastnej

výtvarnej

činnosti,

ktoré

mu

umožnia

a uľahčia

prijímanie

ilustračného

a literárneho diela. Dieťa tak „vstúpi“ do umeleckého sveta prostredníctvom vlastnej tvorivej
činnosti. Z nej profituje výtvarná i literárna výchova. Ak dieťa čerpá pre svoju výtvarnú
aktivitu námety z literárneho textu, tie sú zároveň aj objektom spätného pôsobenia,
vnútornej kultivácie, utvrdzovania čitateľských zážitkov. Podľa Jána Poliaka (1983) sa dieťa
pri „literárnom kreslení“ sústredene vracia k tomu, čo sa mu zo slovesných diel odtlačilo do
pamäte, sprítomňuje si dej, hrdinov, atmosféru atď. „Ilustrácie napomáhajú dieťaťu
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prekonávať

handicapy,

vyplývajúce

z predčitateľskej

fázy

ich

duševného

vývinu.

A dešifrovanie zmyslu obrázkov pre nečítajúce deti je šťastnou duševnou námahou ako
samostatné čítanie nejakej rozprávky“ (Hrehová, 2008, s. 159).

Usiluje sa tlmočiť niektorý

moment alebo celkový dojem zo slovesného umenia, a to rečou liniek, farieb, prípadne rečou
tvarovanej hmoty. Už samotná voľba textu pre výtvarnú interpretáciu prezrádza jeho
literárnu kultúru a celkový zážitok z prečítanej knihy.
Je všeobecne známe, že umením a výtvarnou činnosťou je podporovaný aj kognitívny
rozvoj dieťaťa. Po prvýkrát definoval umenie ako poznanie W. Humboldt (Kulka 1991).
Konštatoval, že umenie vedie k poznaniu múdrosti a jedným z jeho hlavných cieľov je
poučovať a bádať. Tento názor sa stal ústredným princípom mnohých teoretických prác.
Podobné stanovisko neskôr vyjadril Jaromír Uždil: „Dětské kreslení nejenom dokumentuje
poznání světa, ale také ho náležitě rozvíjí. Sama potřeba zobrazit vyvolává nutnost lepšího
(hloubšího a vědomějšího) poznání“ (Uždil, 1984, s. 96). A na inom mieste dodáva: „Dítě se
už v mateřské školce snaží kreslit jedného nebo druhého rodiče a pak rychle přenáší
schopnost hodnocení taky do své výtvarné činnosti. Děti již lehce rozeznávají osobný sloh
jedného umělca od druhého a často jsou schopné překvapivých zovšeobecnení“ (Uždil, 1984,
s. 225). Aj Gita Kardošová sa dotýka úzkeho vzťahu medzi umením a poznaním: „Detská
kresba je zámernou a uvedomelou realizáciou predstavy, ktorá sa v procese vytvárania rozvíja
a obmieňa. Výtvarnými symbolmi dieťa dynamicky a živo vyjadruje svoj vlastný detský svet,
prostredníctvom individualizácie a abstrakcie, špecifickej pre detský výtvarný prejav“
(Rankov, 1991, s. 43).
Citácie dokumentujú úzky vzťah medzi poznaním a umením, vrátane výtvarného
prejavu. Z toho vyplýva, že tak praktická, ako aj receptívna výtvarná činnosť dieťaťa
podporuje jeho všestranný rozvoj. Napomáha riešiť otázky komunikatívnosti umenia,
vrátane knižných ilustrácií.

1. 2. Význam ilustrácie
Z pedagogického pohľadu je treba uviesť experimentálne výskumy na deťoch vo veku
od troch do deväť rokov, ktoré potvrdzujú2, že v predškolskom a mladšom školskom veku
majú na efektívne učenie detí osobitný význam obrazové prezentácie. Iné výskumy3 ďalej
sumarizujú, že obrazy4 sa zapamätávajú rýchlejšie ako slová, a že to platí tak pre detských,
ako aj dospelých príjemcov.

2 Experimentálne výskumy na skupine 3 – 9. ročných detí v 70. rokoch 20. storočia viedli, okrem iných, D. Entwisle
a W. Huggins (in Włodarski – Matczak, 1992).
3 Pozri Słońska, I., 1977.
4Pojmy obraz a ilustrácia môžu byť v širšom významovom rozsahu vzhľadom ku knižným ilustráciám používané
zameniteľne, pretože oba pojmy vyjadrujú symboly, významové kódy, ikonické odkazy vyjadrené jazykom
vizuálneho umenia. Tak ako obraz, môže byť realizovaný ľubovoľnou výtvarnou technikou, tak aj ilustrácia môže
byť interpretáciou literárneho textu alebo umeleckým preformovaním videného sveta, dvojitým druhom expresie
(umelcovej a divákovej).
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Iní autori v

procese recepcie ilustrácie vyzdvihujú zážitkovosť. É. Souriau v

Encyklopédii estetiky (1994; heslo: ilustrace) píše, že obraz či obrázok, všeobecne vytvárame
preto, aby sme inšpirovali k sneniu. Prostredníctvom farieb i dokonalou kresbou vzbudzuje
pozornosť toho, kto ich vníma. Prináša nové podnety a nápady, podnecuje city, „pôsobí ma
rozvoj jeho mentálnych schopností, rozvíja fantáziu, logické myslenie, ovplyvňuje jeho
tvorivosť, estetický vkus, zbystruje percepciu, podnecuje citlivosť dieťaťa, nielen na
vonkajšiu skutočnosť života, ale aj na odkrývanie skrytého a zložitého „prepletenca“
obrazných prostriedkov, symbolov, “ (D. Hrehová, 2008, s. 161). O význame ilustrácie pre
deti sa podobne vyjadruje aj napríklad Ján Baleka (1997, s. 360): „Důrazní funkci má
ilustrace v knihách pro děti, kde přímo souvisí s vytvářením plastických představ
a v dětském syntetickém vnímaní vstupuje s textem v jednotu významovou i estetickou.“
Podľa Jaromíra Uždila dieťa „pracuje“, keď vníma, počas práce sa vnem mení na zážitok:
„Bez zasob předstáv a schopností vytvářet nové, by veškeré čáry, skvrny a barvy ilustrací
neožili“ (Uždil, 2002, s. 101). Aj konštatovanie poľských autorov, že „nezávisle od veku si
žiak prisvojuje predovšetkým to, čo je vložené do toku jeho činnosti“ (Włodarski – Matczak,
1992, s. 91) potvrdzuje, že v procese recepcie ilustrácie ide o dôležité
a zážitkové

operácie

spojené

s tvorivými

procesmi,

ktoré

vyúsťujú

myšlienkové
do

výtvarnej

obrazotvornosti dôležitej pre celkový rozvoj osobnosti dieťaťa.
V tejto súvislosti môžeme spomenúť pedagóga, praotca ilustrovanej knihy pre deti,
Jána Amosa Komenského, ktorý pertraktoval hlavný cieľ pedagogiky: vzdelávanie „ducha
a reči“. Jeho výrok „...zrak má medzi zmyslami najdôležitejšie miesto...“ (Demosfenova,
1979, s. 14), potvrdzoval úzky vzťah medzi vnímaním a myslením. Komenský sa pri kreslení
obrázkov pre učebnice určené deťom osobitne koncentroval na dve veci: zvýraznenie
sémantického vzťahu medzi predmetmi a porovnávanie zobrazených predmetov so samotnou
skutočnosťou. Konštatoval: „Dieťa sa pri vnímaní ilustrácie učí hľadať objekty pre svoje
zmysly, aktívne poznáva vzájomné vzťahy zobrazených predmetov, overuje si ich v prírode a
súčasne chápe podstatu konvenčného zovšeobecnenia v umeleckej reči obrazu. V mysli
dieťaťa sa odohráva tento preň zložitý proces „manipulovania sveta“ a takto sa mu vynárajú
možnosti a spôsoby, ako prakticky narábať s reálnymi predmetmi“

(Demosfenova, 1979,

s.15). Z toho vyplýva, že reálnosť obrazu je pre dieťa rovnako zrejmá ako reálnosť života.

1. 3. Vzťah ilustrácie a textu
Vo výtvarnej teórii sa termín ilustrácia5 vo všeobecnosti klasifikuje ako svojbytný
žáner výtvarného umenia – úžitková grafika. Ilustrácia sa chápe ako výtvarné dielo v knihe,

Termín ilustrácia sa etymologicky odvodzuje od latinského slovesa illustrare – osvetľovať, objasňovať (Baleka,
1997, s. 142, heslo: ilustrace).

5
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pričom umelecko-estetický pôsobí v symbióze

so slovesným umeleckým dielom. Obe

komunikačné zložky sú preto od seba závislé a zostávajú rovnocenné. Na rovnocenný vzťah
ilustrácie a textu poukazujú takmer všetci teoretici: „Ilustrace by měla být pořád v souladě
s textem, nesmí být obyčejným doprovodem, inspiruje se literárnim dílem, ale stojí vedle něj
samostatně jako rovnocenní partner“ (J. Hořánek); „Ilustrace dotváří a umocňuje atmosféru
literární předlohy“ (D. Berková), alebo [...] má být osobitou a aktuálni interpretací a tím ji
přiblížit čtenáři. Měla by

knihu vytrhnout z estetické anonymity paperbacku, výtvarně ji

poznamenat“ (J. Šindelář) a pod. (in Stehlíková, 1971, s. 464).
Vzťah ilustrácie a textu je špecifický určitými vlastnosťami, ktoré sa pokúsime
ozrejmiť. I. Stewart konštatuje (Vančát, 2000): „... napriek tomu, že obrazy prenášajú oveľa
viac informácií ako slová, sme odnaučili žiakov používať obrázky, pretože údajne nie sú
presné. I keď obrázky nie sú presné, pomáhajú myslieť. V tejto relácii Jurij Molok (1979)
zdôrazňuje, že slovo je do určitej miery abstrakciou, zatiaľ čo kresba je vizuálny a konkrétny
obraz prítomnosti. Začiatkom minulého storočia ruský básnik Alexander Blok napísal:
„Slovné dojmy sú pre dieťa cudzejšie než vizuálne[...], slovo je pre dieťa menej dôležité ako
kresba, hrá druhé husle“ (J. Molok, 1979, s. 22).
Ilustrátorka Jana Kiselová-Siteková chápe vzťah ilustrácie a literárneho textu takto:
„Nie je to nakreslená, namaľovaná realita, inšpirovaná literárnym obrazom, ale realita
výtvarného diela inšpirovaná textom. Nezáleží na tom, čo sa zobrazí, ale ako sa to zobrazí“
(in Kriška, 2002, s. 43). Zdeněk Vích v tejto súvislosti konštatuje: „Vztah mezi strukturou
ilustrace a strukturou literárni předlohy je chápan jako vztah afinity, nikoli však afinity
mechanické, jako pouhého ‚odrazu’ literárního díla, ale tato afinita je specifickou vztahovostí
nejen mezi interními strukturami vyjadřovacích prostředků, ale i mezi příčinností těchto
struktur, t. j. mezi psychologickými, biologickými, antropologickými a dalšími momenty obou
„artefaktů“ (2004, s. 9). Týmto konštatovaním upozorňuje na to, že nejde len o inšpiráciu
literárnym dielom, ale aj o intencionalitu diela, o jeho redukovateľnosť, ktorá sa realizuje
medzi literárnymi znakmi a výtvarnými symbolmi.6
V týchto intenciách sa dnes vníma v detskej ilustrácii vzťah medzi ilustračným
zobrazením a textom.
Podľa nášho názoru, dosiaľ najideálnejšiu interakciu ilustrácie a literárneho textu
klasifikuje V. N. Ljachov (1975):
1.

Priame, bezprostredné zrakové spojenie. Významová funkcia ilustrácie je

priamym vysvetlením textu prostredníctvom vizuálneho obrazu a text je sprevádzaný
odkazmi na ilustráciu, ktorá reálne zobrazuje popisované predmety a javy.
2.

Nepriame, pasívne významové súvislosti textu a ilustrácie. Významová funkcia

ilustrácie spočíva v doplnení textu autonómnou názornou informáciou, zaradenou z vonku,
napr. pomocou dokumentu, obrázka a pod. (napr. v odbornej, vedeckej literatúre).

Tu pripomíname funkciu vychádzajúcu z princípu ekvivalencie slova a ilustrácie v detskej knihe, z ich kumulácie,
syntézy a vzájomnej integrácie, ktorú uvádza F. Holešovský (pozri kapitolu Klasifikácia ilustrácie a jej funkcie).

6
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3.

Nepriame, aktívne významové spojenie textu a ilustrácie. Úlohou ilustrácie nie je

doslovné významové ujasnenie textu či jeho časti, ale aktívny výklad niektorých zložiek diela
(napr. umelecká literatúra).
Predmetom nášho skúmania kontextových zložiek recepcie je predovšetkým
ilustrácia umeleckej literatúry, ktorá sa vyznačuje špecifickým vzťahom k textu (na rozdiel
od odborného, náučného textu). To znamená, že ilustrácia neostáva len pri „prepise“ textu
do inej znakovej sústavy, ale literárny text dopĺňa, rozširuje, prípadne je jeho konfrontáciou
a pod.7
Žijeme v ére mediálnej komunikácie, kedy v medziľudskej komunikácii prevažujú
vizuálne podnety (Pater – Eigierd, 2009, s. 9) Dôležitú úlohu v poznávacích procesoch
zohrávajú vizuálne komunikáty, medzi ktoré patria aj ilustrácie. Možno povedať, že
ilustrácia patrí medzi najpoužívanejšie univerzálne kódy v edukačnom procese. Zobrazenie,
s ktorým sa dieťa oboznamuje cez ilustráciu, je dôležité z hľadiska rozvoja jeho intelektu,
a teda schopnosti zovšeobecňovať. Tento proces konfrontácie ilustrácie a textu má pre dieťa
veľký význam a môže byť prospešný len v tom prípade, ak dieťa nájde v knihe nielen príbeh,
ktorý ho zaujíma, ale aj ilustrácie, ktoré mu dajú možnosť zamyslieť sa a porovnávať svet
obrazov so svetom skutočných vecí, zobrazenia s literárnou skutočnosťou a skutočnosťou
vôbec.

2. Výtvarná komunikácia a ilustrácia
„Vývojové štádium našich zmyslov neurčuje bezprostredné okolie, ale určitý okamih
v civilizačnom procese. Rodíme sa s pocitovým bohatstvom určitej epochy. Vývoj umenia
nevychádza len z jedinca, ale tiež z vôle generácie, ktorej dedičstvo jedinec zastupuje. Nadaný
umelec nemôže pracovať ľubovoľne. Keby sa opieral len o svoj talent, nemohol by existovať.
Nie sme pánmi svojej tvorby. Je nám uložena.“
Henri Matisse

Výtvarná
a príjemcom

komunikácia8

prostredníctvom

je

proces

výtvarného

odovzdávania
diela.

Vo

informácií

výtvarnej

medzi

výchove

je

autorom
výtvarná

komunikácia špecificky organizovaným procesom v rovine aktívnej i receptívnej, ktorý sa
pokúsime v tejto kapitole ozrejmiť.
Ilustrácia, tak ako každé výtvarné dielo, predstavuje vysoko organizovaný systém
informácií – komunikát. Jej komunikatívnosť spočíva v schopnosti uskutočňovať spojenie
tvorcu – ilustrátora s vonkajším, ale i vnútorným svetom na jednej strane a s recipientom na
strane druhej. Ilustráciu môžeme považovať za médium, ktoré

sprístupňuje príjemcovi

výtvarnými prostriedkami zakódovanú správu. Výtvarná komunikácia prostredníctvom
7
8

Bližšie v kapitole Klasifikácia ilustrácie a jej funkcie.
Teoretickú základňu výtvarnej komunikácie tvorí informačná estetika a teória komunikácie.
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ilustrácie sa od bežnej vizuálnej komunikácie a komunikácie voľným výtvarným dielom
odlišuje tým, že súčasťou jej recepcie je kontext literárnej skutočnosti. To značí, že
komunikácia sa realizuje procesom dekódovania výtvarných znakov v nadväznosti na
literárny text. Aby informácia v zakódovanom výtvarnom diele (ilustrácia) mohla byť
odovzdaná, doručená, prijatá, musia účastníci procesu komunikácie poznať kód. Z tohto
dôvodu musia žiaci najprv dobre poznať výtvarný jazyk, ktorý je nevyhnutný pre
porozumenie ilustrácie.
Repertoár znakov u adresáta je spravidla menší a pozostáva z iných znakov ako
u vysielateľa. Z toho vyplýva, že dieťaťu je predložený relatívne neznámy jazyk, ktorý musí
pochopiť, naplniť obsahom a reagovať naň.
Miera stotožnenia autorského (ilustrátorského) zámeru a recipienta je rôzna. Na
krajných póloch možno hľadať „podľahnutie“ čitateľa sugestivite autorského zámeru alebo
čitateľovu „hluchotu“ k dielu. Medzi oboma pólmi existuje škála rozdielov vypovedajúca o
rôznorodej „rovnocennosti“ autora a čitateľa. Valér Mikula uvádza tri polohy čitateľa (1987),
ktoré budeme aplikovať aj na oblasť recepcie ilustrácie:
1.

čitateľ porozumie ilustrácii, t.z. odhalí a prijme kód a ilustrátora,

2.

čitateľ neporozumie ilustrácii, t.z. neodhalí autorov (a ilustrátorov) kód, resp.

na dešifrovanie použije nesprávny kód,
3.

čitateľ ilustrácii „nerozumie“, t.z. odhalí ilustrátorov kód, ale neprijme ho a

nesúhlasí so spôsobom jeho kódovania.
Pri procese recepcie sa uplatňuje subjektivita príjemcu. Súvisí to aj so skutočnosťou,
že príjemca prvotne vníma nie znaky, ktoré má dekódovať, ale estetický zážitok. Dielo totiž
nie je prvotne dešifrované, ale najprv prežívané. A. N. Leonťjev (Šabouk, 1989) zdôrazňuje,
že sprostredkovaním významov sa neodhaľuje recipientovi ich pravý zmysel, pretože väčšina
našich vedomostí má objektívnu povahu významov a až individuálny zážitok ich povyšuje na
úroveň osobnostného zmyslu. Preto komunikácia ilustráciou nesie so sebou i riziko
skreslenia alebo straty informácie, pretože sa uplatňuje subjektivita príjemcu.
So subjektivitou príjemcu úzko súvisí komunikačná kompetencia, ktorá ovplyvňuje
recepciu ilustrácie. V teórii literárnej komunikácie, ako aj v procese medziľudskej
komunikácie zohrávajú významnú úlohu také vlastnosti, ako sú: uvedomenie si cieľov
produkovanej (vysielanej) informácie, schopnosť predvídať reakcie príjemcu, zručnosť
uskutočniť jej interpretáciu, predpoklady koncentrácie v priebehu príjmu cudzej výpovede
(Obert, 1998). To isté platí aj pre oblasť vizuálnej kompetencie v prípade recepcie ilustrácie.
V týchto súvislostiach pripomíname, že ak sa budeme vo výtvarnej výchove snažiť
poskytnúť

dostatočné

podnety

pre

proces

recepcie

ilustrácie,

zdokonalíme

tým

komunikačnú kompetenciu detí9 a podnietime ich ku kreativite.

9

S komunikačnou kompetenciou úzko súvisí vizuálna gramotnosť, ktorej sa venujeme v osobitnej podkapitole.
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2. 1. Ilustrácia ako znaková sústava
Recepcia ilustrácie preniká cez zmyslový povrch diela (hmotná, materiálna časť)
k obsahovej a významovej časti, a tvorí tak navzájom prepojenú a jednotnú štruktúru
umeleckého diela. Sáva Šabouk (1989) bližšie vyčleňuje štruktúru umeleckého diela, ktorú
tvoria tri vrstvy:

hmotná, významová a obsahová. Jednotlivé vrstvy sú nositeľmi určitej

informácie a stávajú sa objektom recepcie.
Numerickému spracovaniu elementov znakovej sústavy sa venoval Max Bens, ktorý
sa pokúsil vytvoriť štatistickú informačnú estetiku. Oproti tomu stojí názor, že umelecké
diela nedisponujú znakmi, v ktorých sa prejavuje systém. Jedným z najvytrvalejších
odporcov článkovitosti diela na elementy je M. Düfrenn: „Umenie je výtvorom jedinečného
tvorcu a tvorivá prax je vždy anarchická. Každé veľké umelecké dielo anuluje minulosť. Jazyk
potrebujú len druhoradí umelci, ktorí pre nedostatok génia musia byť poslušní ‚kódu svojej
doby’. Inšpirované umenie však vychádza z prírody, tvorenie odpovedá na výzvu podstaty
(ĺappel du fond)“(in Šabouk, 1996, s. 35).
Podľa L. S. Vygotského sa základné stavebné prvky každého umeleckého diela zo
zvyku označujú termínmi materiál a forma. Pod pojmom materiál, je potrebné rozumieť
všetko, čo autor prevzal už hotové – životné vzťahy, príbehy, historky, prostredie, charaktery
– všetko, čo bolo už pred tvorbou diela a čo môže existovať mimo neho a nezávisle od neho.
Usporiadanie tohto materiálu v súlade so zákonitosťami výstavby umeleckého diela sa dá
označiť za jeho formu v presnom slova zmysle (Vygotskij, 1981, s. 145).
Prikláňame sa k názoru, že výtvarný umelecký jazyk disponuje určitou znakovou
sústavou podliehajúcou zovšeobecneniam a redukcia umenia len na individuálny výraz
umelca nie je opodstatnená (ináč by nemohli existovať umelecké smery).
Ak vychádzame z koncepcie J. Zvěřinu, aj ilustrácia ako umelecké dielo je znakovou
sústavou, ktorá v sebe spája:
1.

hmotný artefakt, fungujúci ako zmyslový symbol; ilustrácia ako výtvarná zložka

knihy je teda hmotným artefaktom;
2. estetický objekt, uložený v kolektívnom vedomí a fungujúci ako „význam“;
ilustrácia ako každé umelecké dielo implikuje význam a výraz;
3. vzťah ku skutočnosti ako celku spoločenských javov a materiálnej skutočnosti
(bližšie Zvěřina, 1971). Ilustrácia ako znaková sústava sa vyznačuje okrem vzťahu k reálnej
skutočnosti aj vzťahom k literárnemu textu.
Ilustrácia je znakovou sústavou, prostredníctvom ktorej je možná výtvarná
komunikácia a prostredníctvom nej je v konečnom dôsledku možné stavať základňu aj pre
teóriu pedagogiky a didaktiky výtvarnej výchovy.
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2. 2. Štruktúra komunikácie prostredníctvom ilustrácie
Štruktúra výtvarnej komunikácie vychádza z teórie informácie a predstavuje ju
vzťah: vysielateľ (autor) ––– správa (informácia) ––– príjemca (recipient).
Ak vychádzame zo všeobecnej štruktúry komunikácie, tak štruktúru výtvarnej
komunikácie prostredníctvom ilustrácie budú kreovať: komunikátor (učiteľ, ktorý prednesie
určitý obsah – literárny text, prezentuje ilustráciu); prijímateľ (komunikant, dieťa, ktoré
určitý oznam prijíma);
ilustrácia);

komuniké (oznámený obsah správy alebo informácie – text,

komunikačný

kanál

(spôsob,

ako

bolo

komuniké

podané

–

verbálne,

nonverbálne); psychický účinok prijatého komuniké – estetický, umelecký zážitok.
Na jednotlivé zložky štruktúry výtvarnej komunikácie pôsobí literárna skutočnosť,
výtvarné umenie a skutočná realita s jej spoločenskými podmienkami, tradíciami, politikou
a pod. Spolu vytvárajú kontextovú os, ktorá determinuje štruktúru výtvarnej komunikácie
a jej médiom je ilustrácia (bližšie Tokár, 1996).
V teórii ilustrácie je žiaduci komplexný prístup a analýza všetkých článkov
komunikácie: autor – ilustrácia – príjemca.
Ilustrácia a príjemca ako články komunikácie sú predmetom našej práce. Preto
článok autor (ilustrátor) spomenieme len stručne.

2. 2. 1. Ilustrátor
Ilustrácia ako produkt tvorby je zároveň výrazom osobnosti jeho tvorcu. Nesie v sebe
autorovo posolstvo a individuálny postoj ku skutočnosti. V analýze osobnosti tvorcu sa
venuje pozornosť predovšetkým nadaniu, tvorivosti, motivácii, ale i jeho vrodenej psychike,
filozofii, preferovaným hodnotám a pod. Za podstatné schopnosti tvorcu psychológovia
považujú okrem inteligencie a kreativity, predovšetkým objektivitu, originalitu, fantáziu
a racionalitu, ale aj rôzne vlastnosti, akou je napríklad zvedavosť. Okrem toho výstavbu
ilustrácie, jej žánrovú rôznorodosť a umelecké stvárnenie, podmieňuje autorova koncepcia
diela, súhrn výtvarných konvencií, dobová a štýlová formácia, autorský zámer, intuícia,
súčasný

stav

výtvarného

kódu,

pragmatický

vzťah

medzi

ilustráciou,

literatúrou

a spoločnosťou, stav výtvarného vzdelania10 a spoločenský dopyt.
Môžeme súhrnne povedať, že do tvorby autora ilustrácie sa premieta subjektívne
reflektovaný vzťah k realite, ale i skutočnosť, ktorá ho obklopuje, dotvára celkovú osobnosť
autora.

Autor

–

ilustrátor

vstupuje

do komunikácie

v jej

časovom

a priestorovom

rozhraničení ako historicky a spoločensky podmienený subjekt. Tvorba autora vždy

Výtvarné vzdelanie autora je projekcia jeho vzťahu k tradícii národného aj inonárodného umenia, k folklóru
a iným druhom umenia (podrobnejšie v kapitole Vizuálna gramotnosť).

10
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nadväzuje na jeho skúsenosti,11 vychádza z určitej tradície danej rasou, národom,
geografickými podmienkami, dobovým i umeleckým vkusom a spolu kreujú autorské
kódovanie estetickej informácie12 (autorský štýl).
Charakteristika autora a procesu jeho umeleckej tvorby je vždy špecifická a
individuálne podmienená, preto vysloviť objektívne platné zákonitosti umeleckej tvorby je
takmer nemožné.

2. 3. Klasifikácia ilustrácie a jej funkcie
Proces detskej recepcie podmieňuje to, či predmetom vnímania bude ilustrácia
v podobe mapy, tabuľky a pod. alebo ilustrácia figuratívna, na ktorej bude identifikovať
postavy, predmety a javy, ktoré sú súčasťou literárnej predlohy. Ak hovoríme o ilustrácii ako
o systéme znakov nesúcich významy, potom možno ilustrácie podľa „charakteru“ znakov
členiť na dve základné skupiny tak, ako ich klasifikuje a charakterizuje M. Tokár (2000):
ikonické modely a symbolické modely.
1. Ikonické modely sú konštituované tvarovou podobnosťou s vybranými prvkami
reality. Predstavujú obrazové prezentácie a sú to zobrazujúce, resp. reprezentatívne
ilustrácie. Vytvárajú v príjemcovi adekvátne obrazové predstavy. Sú nevyhnutné všade tam,
kde je potrebné príjemcovi sprostredkovať celkom konkrétnu predstavu o realite (predmete,
jave). Ide o ilustrácie, ktoré sa vyznačujú prezentáciou určitej reality a sú prezentované
najčastejšie v umeleckej literatúre. Citovaný autor ich ďalej člení na figuratívne
a abstraktné.
2. Symbolické modely vyjadrujú štruktúrnu podobnosť a nie zmyslovú zhodu znakov
a skutočnosti. Ide skôr o grafické alebo geometrické znaky (tabuľky, grafy, mapy). M. Tokár
ich nazýva znázorňujúce alebo kódové ilustrácie. Uplatňujú sa

uplatňujú predovšetkým

vo vedeckej literatúre, ale i v postmodernej ilustrovanej detskej knihe.
Keďže predmetom nášho záujmu sú ilustrácie umeleckej detskej literatúry, je našou
úlohou definovať, aké sú to ilustrácie, resp. čo rozumieme pod pojmom ilustrácie umeleckej
literatúry. Pomôžeme si parafrázou Tokárovej definície, s ktorou sa stotožňujeme: Ilustrácia
umeleckej literatúry zobrazujúcim spôsobom názorne opisuje, konštatuje alebo dotvára
literárny umelecký (obrazný) text, literárnu skutočnosť (jej náladu, ducha), rozširuje jej
dimenzie, polemizuje s textom, prípadne ho len sprevádza (vtedy autor hovorí o výtvarnom
sprievode). Cieľom ilustrácie umeleckej literatúry, podľa Jana Baleka (in Tokár, 2000, s. 90),
je „vniesť do literárneho diela výtvarný zážitok textu, ktorý môže byť na predlohu viazaný
tesne, ale môže byť voči nemu iba voľnou výtvarnou parafrázou“.

Autor – ilustrátor svoj vzťah ku skutočnosti projektuje prostredníctvom skúsenostného komplexu. Bližšie v
kapitole Skúsenostný komplex.
12 Pojem z literárnej komunikácie (pozri Popovič, 1978).
11
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Aby sme však upozornili na zásadný rozdiel medzi ilustráciou umeleckej a vedeckej
literatúry, zacitujeme definíciu ilustrácie vedeckej literatúry: „Ilustrácie vedeckej literatúry sú
zobrazujúce (výtvarné, fotografické, počítačové) a znázorňovacie (kódové) prejavy, ktoré sa
viažu na vecný text (vedecký, faktografický, odborný, náučný) faktograficky: prísne ho
reprodukujú, vecne názorne vysvetľujú, dokumentujú alebo dopĺňajú, prehlbujú jeho obsah, či
rozširujú jeho referenčnú funkciu alebo modelujú skutočnosť. Komunikujú i také obsahy
(informácie), ktoré sa nedajú slovami lepšie vyjadriť alebo textom opísať.

Týka sa to

predovšetkým ilustrácií literatúry vecnej, teda učebníc a encyklopédii“ (tamtiež).
Z uvedených definícií vyplýva, že ilustrácia umeleckej literatúry poskytuje čitateľovi
(vrátane detskému) bohatší priestor pre emocionálny a estetický zážitok, zatiaľ čo ilustrácia
vecnej literatúry plní kognitívne úlohy.
Z hľadiska zamerania témy v našej práci nie je účelné uvádzať ďalšie klasifikácie
ilustrácií, napríklad podľa literárnych druhov a žánrov (bližšie Tokár, 2000, s. 94). Skôr nás
budú zaujímať funkcie ilustrácií v detskej knihe a učebniciach. Dosiaľ vari najvýstižnejšiu
klasifikáciu a charakteristiku funkcií ilustrácií pre deti a mládež načrtol František
Holešovský (1977). Stručne ju uvedieme a doplníme o postrehy M. Tokára (1996).

Noetická, poznávacia funkcia ilustrácie. Mohli by sme ju nazvať aj názorne
didaktická, pretože sa často využíva v školských učebniciach. Z precenenia jej významu,
teda

len

ako

nebezpečenstvo

názorného
absencie

prostriedku
dôležitého

s cieľom

(najmä

pre

konkretizovať
deti)

výklad

učiva,

umelecko-estetického

hrozí

aspektu

zobrazenia. Nedostatok umelecko-estetickej pôsobivosti ilustrácie sa neraz prejavoval
v učebniciach najmä v minulosti, a to predovšetkým z dôvodu prísneho dodržiavania
názorno-didaktického kritéria.
Autori dnešných pestrofarebných ilustrovaných učebníc sa vyznačujú bohatou
grafickou výzdobou, navzájom kombinujú rôzne druhy ilustrácií (napr. fotografia, kresby,
počítačová grafika, atď.) a snažia sa o vyváženie estetickej i didaktickej stránky učebnice.
M.

Tokár

pri poznávacej

funkcii

podčiarkuje

dôležitosť

sebapoznania

prostredníctvom ilustrácie, pretože napomáha sebauvedomeniu vlastnej osobnosti dieťaťa:
„Vnímateľ v priebehu ilustrácie spoznáva – porovnaním podobných prípadov – aj sám seba.
Nejde ani tak o poznanie v zmysle náučnom, odbornom či vedeckom, ale skôr o poznanie
subjektívne, zamerané ani nie tak na obraz (ako vizuálne spodobenie literárneho diela), ale
na výraz“ (Tokár, 1996, s. 55).

Funkcia mravne a sociálne výchovná. Funkcia mravne a sociálne výchovná úzko
súvisí s poznávacou funkciou. Mravne výchovná funkcia ilustrácie sa dotýka emocionálneho
života detí a nie je tak ľahko vyjadriteľná výtvarnými prostriedkami ako poznávacia funkcia.
Hlavným motívom tejto funkcie je použiť také motívy, výtvarné a výrazové prostriedky, ktoré
by vyjadrili dobro a zlo v obraze postáv i v charaktere ich činností. V tejto súvislosti G.
Kardošová píše: „Rozprávka má svoju atmosféru, vyhranené typy a zdôrazňuje etické normy.
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Ilustrácia zvyčajne využíva všetky tieto podnety. Typizácia postáv je úzko spätá s etickou
normou – ak postavy stelesňujú dobro, sú očarujúce, ak personifikujú zlo, sú škaredé alebo
groteskné. V tomto pochopení detského sveta s jeho absolútnym zmyslom pre spravodlivosť je
aj pedagogický zmysel týchto ilustrácií“ (in Rankov, 1991, s. 26).
Mravná a sociálne výchovná funkcia teda súvisí s kritickým hodnotením, ktoré sa
vyznačuje subjektivitou detskej osobnosti.
Výchovná prax dokazuje dôležitosť oboch uvedených funkcií, no rozširuje ich
o umelecko-estetickú funkciu.

Umelecko-estetická funkcia. V Encyklopédii estetiky sa píše: „Ilustrace [...] zvyšuje
krásu knihy: ozdobné iniciály, knižní viněty, frontispis, kresby – to všechno vytváří z knihy
dokonalý umělecký předmět – bibliofilii. Některé knihy vděčí za svou velkou hodnotu
především ilustracím [...]“ (Souriau, 1994, s. 359). Estetický aspekt je evokovaný výtvarnými
výrazovými

prvkami

(t.

z.

umeleckým

výrazom),

úzko

teda

súvisí

s obraznosťou

(ikonickosťou) umenia. V tejto súvislosti Michal Harpáň konštatuje: „V každom predmete
okolitého sveta sa do istej miery odzrkadľuje pečať kultúry, ktorú spoločnosť vytvorenému
sekundárnemu svetu prírody dala. V prípade literárneho umenia (ktoré v sebe poníma
literárne a výtvarne umenie, poznamenal

citovaný autor) má táto pečať rýdzo umelecký

charakter – kontakt so skutočnosťou, citovým svetom prežívania, ako aj jeho estetického
formovania, je nepriamo dosiahnutý cez realitu umeleckého obrazu. Obraznosť (ikonickosť)
je teda jeden z činiteľov estetickej funkcie literárneho diela“ (Harpáň, 1994, s. 7 - 8).
Nevyhnutným dôsledkom je to, že predstavy oboch umeleckých diel, literárneho textu a
ilustrácie sa prelínajú a dopĺňajú.
O úzkom vzťahu ilustrácie a umenia hovorí aj skutočnosť, že pre dieťa na l. stupni
základnej školy predstavuje ilustrácia v detskej knihe a učebnici primárny prostriedok
komunikácie, a to až do doby, kým sa nenaučí čítať. Zároveň je ilustrácia prvým stretnutím
dieťaťa s umením. K tesnému vzťahu umenia a ilustrácie sa vyjadrili mnohí českí ilustrátori.
Květa Pacovská konštatuje: „Obrazová kniha je prvou galériou, ktorú dieťa navštívi“ (in Švec,
1999, s. 37). Tento názor ďalej rozvinul aj jeden z popredných slovenských ilustrátorov
Dušan Kállay: „Ilustrátor praktizuje to, čo nazývame výchovou umením“ (in Švec, 1999, s.
37). Vo svojom príspevku o funkciách ilustrácie v detskej knihe sa o vzťahu výchovy
a umenia zmieňuje aj Milan Hegar: „Jestli se metoda ilustrátorské tvorby v podstatě neliší
od tvorby v jiných oblastech výtvarného umění, musí nutně ilustrace hovořit řečí umění,
tedy obsahově jedineční a rukopisně neopakovatelnou“ (1979, s. 115).

Prostredníctvom

ilustrácie tak dochádza u príjemcu k sústavnému styku s umením a tým aj k prehlbovaniu
jeho vzťahu k výtvarnému umeniu. Často sa ilustrácia využíva ako voľné výtvarné dielo13

M. Tokár vo svojich teoretických prácach polemizuje o problematike vzťahu ilustrácie a voľného umenia.
Spochybňuje názor v teórii výtvarnej výchovy, že ilustrácia je „predvojom“ k interpretácii a pochopeniu voľného
výtvarného diela. Recepcia ilustrácie sa od recepcie voľného výtvarného diela líši, pretože ilustrácia je viazaná ku
knihe a textu, voľné výtvarné dielo ma iné úlohy a funkcie (pozri Tokár, 2000).
13
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(závesný obraz), tvorí tak výzdobu detského interiéru. Vo väčšine prípadov je to z toho
dôvodu, že len veľmi málo závesných obrazov zodpovedá detskému záujmu.
Teoretik F. Holešovský poukazuje pri konkretizácii cieľov umelecko-estetickej
funkcie na interaktívny vzťah umenia a ilustrácie:
-

„ilustrace pro děti by měla uvést dítě do výtvarného umění a pomoci mu pochopit

jeho podstatu,
-

měla by děti seznámit s velkými zjevy ilustračního a grafického umění a sblížit

vlastní ilustraci pro děti s celým světem umění, nejen umění výtvarného,
-

měla by otevřít a podněcovat zájem dětí o nové v umění a ve světe lidského myšlení

a konání vůbec,
-

měla by jim ukazovat specifickou cestu pronikání do obsahu a forem masových

komunikačných prostředků“ (Holešovský, 1977, s. 38).
Žiaľ, i keď tieto ciele boli formulované v 70. rokoch, súčasný stav v školách svedčí
o minimálnom využití recepcie ilustrácie ako jednej z dôležitých podmienok pre vnímanie
umenia všeobecne, o nedokonalej príprave učiteľa na prácu s ilustráciou vo vyučovacom
procese, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje vizuálnu gramotnosť mladej generácie.
Prikláňame sa k názoru, že aj ostatné žánre výtvarného umenia podmieňujú
recepciu ilustrácie a naopak.

14

Funkcia rozvoja detskej osobnosti. Základným predpokladom je systematická
výchovná činnosť využívajúca ilustráciu pre deti, ktorá sleduje určitý zámer vyplývajúci z
cieľov školskej edukácie. Podľa mnohých odborníkov vedie bezcieľna výchovná činnosť
k ľahostajnosti

a lenivosti.

Preto

ponechať

záujem

detí

o ilustráciu

iba

živelnosti

a spontánnosti nemôže viesť v detskom rozvoji ku kladným výsledkom.

Funkcia vychádzajúca z princípu ekvivalencie slova a ilustrácie v detskej knihe, z ich
kumulácie, syntézy a vzájomnej integrácie. Táto funkcia poukazuje na vzťah slova (literárnej
skutočnosti) a výtvarných vyjadrovacích a výrazových prostriedkov ilustrácie. Obsahové
a umelecko-estetické vlastnosti umenia „[...] sa dajú iba čiastočne vyjadriť jazykom iného
umenia a aj pri sebevernejšom pretlmočení tu pôjde o vzťah

adekvátnosti, ale v dobrom

prípade iba o vzťah kongeniálnosti“ (Váross, 1975, s. 185). Z toho vyplýva, že ilustrácia nie
je len transponovaním textu do názorno-výtvarnej roviny. Spomínaná funkcia je zároveň
argumentom, aby bol v dnešnej dobe vizuality výtvarný umelecký prejav protiváhou
vzdelávacieho verbalizmu v komunikácii. Zohľadňuje sa tu aj aspekt ilustračného
zobrazenia vysádzanému písmu literárneho textu v knihe, k typografii a pod. Nevhodná
voľba typu písma a grafickej úpravy k ilustračnému zobrazeniu pôsobí nekompaktne, priam
rušivo.

14

Týmto interaktívnym vzťahom sa podrobnejšie zaoberáme v kapitole Vizuálna gramotnosť.
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Funkcia rekreačná. Poľský výtvarný teoretik Ignacy Witz sa zmieňuje o tom, že:
„ilustrace má děti pobavit, a stejně tak i obecně hlásaný požadavek, aby ilustrace děti
zaujala, aby se jim líbila, dotýka se v podstatě hranice duševní rekreace, uvolnění,
odpočinku“ (in Holešovský, 1977, s. 42).

Arteterapeutická funkcia. Arteterapeutická funkcia súvisí s funkciou rekreačnou.
Arteterapia je liečba výtvarnou činnosťou. V dnešnej hektickej, uponáhľanej dobe zohráva
podstatnú úlohu, predstavuje príjemnú formu relaxu, jej prostriedky a metódy sú využiteľné
v oblasti pedagogického diagnostikovania. Práca s ilustráciou ponúka možnosti využitia aj
v oblasti arteterapie. Návody ponúkajú mnohé publikácie zaoberajúce sa alternatívnymi
metódami výučby (pozri napr. Campbellová, 2000; Caseová – Dalleyová, 1995). Preto
arteterapeutickú funkciu, pre jej závažnosť, priradzujeme k ostatným funkciám.
F. Holešovský priraďuje k funkciám aj princíp funkčných operácií: „Týka se otázky,
jak souvisí preference nebo dominance funkcí s námětem dětské knihy a s žánrem
literárního díla“ (1977, s. 44). To značí, že ilustrácia môže základný zámer textu rozširovať,
obohacovať, môže ho však aj meniť.
Podľa F. Holešovského naznačený klasifikačný pokus funkcií nedodržuje princíp
jediného a jednotného triediaceho hľadiska. Nepovažuje ho v danom prípade za nevyhnutné,
pretože samotná školská prax nám poskytuje príklady o nejednotnej klasifikácii. Pri
stanovení a objavovaní funkcií ilustrácie pre deti je závažným problémom metodológia
a zasluhovala by si preto dôkladnejšiu analýzu.
M. Tokár v knihe Kontexty umeleckej ilustrácie (1996) uvádza klasifikáciu funkcií
ilustrácií, ktorá je zhodná s klasifikáciou F. Holešovského a je doplnená o tieto funkcie:
Funkcia konkretizácie čitateľských predstáv (interpretačná). Táto funkcia ilustrácie
umožňuje čitateľovi konkretizovať predstavy na základe doterajších skúseností, prípadne ich
dopĺňať o tie, ktoré sú mimo jeho vlastnej skúsenosti. Podľa Romana Ingardena „...
ilustrácia dáva základnú vizuálnu informáciu, aby vôbec mohlo dôjsť ku konkretizácii podôb
obsiahnutých v literárnom umeleckom diele, a na tejto báze k individualizácii predstáv“ (in
Tokár, 1996, s. 47). M. Tokár dodáva: „Aby ilustrátor vytvoril obraz literárneho diela, aby ho
v ilustrácii konkretizoval, vnáša do nej materiály na základe svojich životných skúseností,
zážitkov a poznania. Ilustrácia je teda subjektívnou konkretizáciou literárnej skutočnosti,
pričom je samostatným umeleckým dielom – tak, ako je samostatné literárne dielo, ale nikdy
nie je jeho integrálnou súčasťou. Má odlišné výrazové prostriedky i vlastnú esteticko-umeleckú
funkciu. Ilustráciu s umeleckým dielom spája to, že literatúra bola podnetom pre jej vznik, pre
jej vizuálno-výtvarnú konkretizáciu. Spoločne však vytvárajú estetický objekt, ktorý je
nositeľom estetickej hodnoty diela“ (1996, s. 47).

Funkcia

názorného

zobrazenia.

Vo

všeobecnosti

sa

názornosť

chápe

ako

zrozumiteľnosť a prehľadnosť umožňujúca správne pochopenie významu. Vo vzťahu
k ilustrácii názornosť podporuje zrozumiteľnosť knihy a tým uľahčuje komunikáciu. M.
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Tokár uvádza rozdielnu mieru naliehavosti v požiadavke názornosti v dvoch základných
druhoch ilustrácií – ilustrácii vedeckej a umeleckej literatúry. Názornosť je nevyhnutná vždy
v ilustrácii vedeckej literatúry. Týka sa to aj učebníc a odborných časopisov. Takáto
ilustrácia je charakteristická svojou vecnosťou, opisnosťou, racionálnosťou, objektívnosťou
a pod. Súčasne vedecké ilustrácie úzko súvisia s didaktickými aspektmi ilustrácie, ktorých
hlavným cieľom je sprostredkovanie nových informácií vo vizuálnej podobe.
Ilustráciu umeleckej literatúry charakterizuje jedinečnosť, expresivita, subjektívny
autorský postoj, kreatívnosť a pod. Dôležitosť názornosti v umeleckej ilustrácii vystupuje iba
v niektorých typoch kníh – pre nižšie vekové kategórie adresátov, prípadne ju vyžadujú
niektoré literárne žánre, napríklad umelecko-vzdelávacie. Uvedený autor zdôrazňuje, že
ilustrácia vedeckej literatúry znázorňuje myšlienky, kým ilustrácia umeleckej literatúry
vzbudzuje myšlienky „mocnými prostriedkami umeleckého obrazného myslenia“ (Tokár,
1996, s. 47).
Názorná funkcia ilustrácie je nevyhnutná pre deti predškolského a mladšieho
školského veku, pretože myšlienková činnosť detí v tomto veku je predovšetkým vizuálnonázorná a konkrétna.

Funkcia komunikatívno-informačná. Komunikatívna funkcia ilustrácie spočíva „v jej
schopnosti uskutočňovať spojenie tvorivého umelca s vonkajším, ale i jeho vnútorným
svetom, na strane jednej a recipientom, na strane druhej“ (Tokár, 1996, s. 47). Táto funkcia
ilustrácie je najdôležitejším komunikátom dieťaťa až do obdobia, pokiaľ sa nenaučí čítať.

Funkcia dekoratívna. Táto funkcia výrazne prispieva k estetickej hodnote knižného
celku, pričom tu nejde len o jednoduchý ornamentalizmus. Dekoratívnu funkciu môže mať
napríklad aj fotografia.

Jednotlivé funkcie ilustrácie nielenže sú na seba úzko naviazané, ale vzájomne sa
prelínajú. Niekedy je splnenie jednej funkcie nevyhnutné pre splnenie iných funkcií. Pri
hlbšom uvedomení si subjektívnych rozdielov medzi deťmi, jedinečnosti ich osobných
prístupov a postojov (recipientské typy), sa ukáže, že zdanlivo jasná štruktúra sa komplikuje
a vylučuje mechanickú analogizáciu a zovšeobecnenie.
Proti jednostrannému poňatiu uplatniť jedinú ilustračnú funkciu má dnes väčší
význam uplatnenie širokej škály funkcií. Funkčnosť ilustrácie je však determinovaná
literárnym žánrom. Potvrdzujú to výskumy a prax (napr. Słónska, 1977; Holešovský, 1977;
Tokár, 1996, 1998).
Recepcia ilustrácie je do určitej miery zložitejšia, ako tvorivý proces, pretože sa na
ilustráciu nepozerá poučený jednotlivec, ale v našom prípade dieťa a činitele organizujúce
jeho výchovu.
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2. 4. Ilustrácia a vekové kategórie detí
Zameranie našej práce vyžaduje, aby sme charakterizovali ilustrácie z aspektu
vekových

odlišností,

pričom

sa

budeme

opierať

o poznatky

vývinovej

psychológie,

pedagogiky, didaktiky a teórie ilustrácie. Keďže ilustrácia umeleckej literatúry nie je iba
lineárnym pretlmočením literárneho textu, nemôže byť on dostatočným kľúčom k vnímaniu
a chápaniu ilustrácie. Detskému čitateľovi predškolského a v prvých rokoch mladšieho
školského veku je potrebné pomôcť tak pri vnímaní literárneho textu, ako aj pri vnímaní
ilustrácie, „nemožno iba naordinovať,

vnútiť, či napasovať vzhľadom na povahové

zvláštnosti dieťaťa“ (D. Hrehová, 2002, s. 3). Je všeobecne známe, že najmladšie deti sú
schopné len vecno-predmetnej interpretácie, čo značí, že dieťa si všíma len najpodstatnejšie
črty ilustrácie, t.z. postavy, výraznejšie predmety, napríklad stromy, okná, dvere, atď. Aby
dieťa

nezostalo

na

tejto

najnižšej

úrovni

interpretácie,

je

potrebné

adekvátnym

pedagogickým vedením rozvíjať jeho recepčné schopnosti, rešpektujúc pri tom aspekt
vekovej primeranosti. Podľa vekového určenia detských príjemcov klasifikujeme ilustrácie
na:
a) ilustrácie pre deti a mládež,
b) ilustrácie pre dospelých.

Ilustrácie pre deti a mládež sa ďalej členia na:
-

ilustrácie pre predškolský vek (3 – 6 rokov),

-

ilustrácie pre mladší šk. vek (7 – 10 rokov),

-

ilustrácie pre starší šk. vek (11 – 15 rokov) (Holešovský, 1977).

Inú, podrobnejšiu klasifikáciu ilustrácií podľa určenia vekovým kategóriám detí
uvádza Milan Hegar (1979):
Nižší stupeň predškolského veku. Ilustrácia je dominujúcou zložkou knihy, nesie
hlavnú informatívnu a obsahovú náplň. Forma ilustrácie musí zodpovedať požiadavke
zrozumiteľnosti, pretože jej zmysel sa má pochopiť aj bez prítomnosti textu. Ide o prvé
stretnutie dieťaťa s knihou ako predmetom, ktorého úlohou je pôsobiť na racionálnu oblasť
detskej psychiky, t.z. lapidárnou formou znaku odpovedať na otázku „čo je to“.
Samozrejmosťou by malo byť pochopenie rozdielu medzi objektom skutočným a objektom
sprostredkovaným – medzi objektom a jeho obrazom.
Stredný stupeň predškolského veku. Ilustrácia by mala odpovedať na otázky „aké je
to“ a „prečo je

to“. Deti už zažívajú emocionálnu pôsobnosť ilustrácie a sú schopné si

vytvárať asociačné väzby a spájať ich. Ilustrácie preto nemusia byť tesne viazané na obsah
knihy.
Najvyšší stupeň predškolského veku. Ilustrácie pre tento vekový stupeň by mali byť
v rovnováhe s obsahom i textovým rozsahom, mali by vysvetľovať slovný výklad. Ide
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predovšetkým o rozprávky, ktorých zmyslom je charakterizácia ľudských vlastností – dobro
a zlo, chytrosť a hlúposť, statočnosť a zbabelosť atď. Ilustrácia by mala svojím spôsobom
dokumentovať a znázorniť základné princípy dejovej osnovy. Súčasne by mala vytvárať
predstavy o konajúcich osobách i o prostredí deja. Treba však pamätať na rozvíjanie
imaginatívnej oblasti i na rozvoj abstraktného myslenia (ide o základnú formu myslenia
v obrazoch a myslenia v pojmoch). Súčasne dochádza u dieťaťa k utváraniu systému
hodnôt, a tým sa vyvíja aj schopnosť hodnotiť.
Prvý rok školskej dochádzky. Ak doteraz hlavným a často jediným prostredníkom
medzi knihou a dieťaťom boli rodičia, v školskom veku vstupuje do detského života nový
významný činiteľ – pedagóg15. Je to dosiaľ neznámy človek, limitovaný ľudskými
vlastnosťami, buď so schopnosťou získať si úplne dôveru dieťaťa, alebo naopak,
s predpokladom zostať cudzím elementom vstupujúcim do jeho života. Okrem vlastného
výchovného a poznávacieho procesu je základnou úlohou školy vniesť do života žiaka systém
v rozvíjaní logického a metodického myslenia. Ilustrácia začína plniť funkciu názornoexplicitnú alebo dokumentárnu. Jej účelom je obrazovo vysvetliť, doplniť, dokresliť, či doložiť
vecný obsah knihy, ktorej je súčasťou. Nevyhnutne prevažujú požiadavky didaktického rázu,
forma sprostredkovania má byť blízka predchádzajúcim vekovým typom. V tomto období už
môžeme hovoriť o formujúcej sa osobnosti dieťaťa; začína sa diferenciácia záujmov
a názorov. Doterajší hodnotový systém dieťaťa sa mení vplyvom kolektívu, detské myslenie
sa začína emancipovať. Rodičia, ktorí boli doteraz hlavnými autoritatívnymi tvorcami
výchovných zámerov, sa môžu dostať do rozporu s požiadavkami školy, ktoré sú riadené
špecifickými aspektmi. Môžu sa dostať i do rozporu s vlastným myšlienkovým svetom
dieťaťa. Ak má dôjsť k súladu názorov, a tým aj k jednote výchovného procesu, rodičia sa
musia stať objektmi tohto procesu. Nakoľko je vo všeobecnosti známe, že „charakter
tvorivého úsilia dieťaťa, šírka a hĺbka jeho estetických záujmov a potrieb závisí
priamoúmerne od šírky a hĺbky tvorivej atmosféry v rodine.

Preto estetický cit, vzťah k

umeniu potrebujú systematické, dlhodobé, emocionálne a intelektuálne úsilie, majstrovstvo a
zručnosť rodičov“ (D. Hrehová, 2002, s. 4).
Nižší stupeň základnej školy. Vlastnú didaktickú a informujúcu funkciu knihy
preberajú ilustrované učebnice. Ilustrácie by mali naratívnym spôsobom zobrazovať
konkrétne výjavy, momenty alebo myšlienky, teda ich nadväznosť na obsah textu by mala
byť veľmi tesná. Priamou súvislosťou s textom podporujú predstavy, okrem toho majú
schopnosť cez zobrazené reálie rozvíjať u mladého čitateľa i poznanie. Navyše by mali
rešpektovať požiadavku emocionálneho pôsobenia, pretože v tomto veku dieťaťa už môžeme
hovoriť o utváraní estetických noriem. „Päť až osemročné dieťa je schopné pochopiť
ilustrátorov umelecký zámer, ktorý je nositeľom postoja ku skutočnosti, a tak si obohacuje
a prehlbuje svoj vlastný postoj a úroveň hodnotenia“ (Kloss, 1979, s. 32).

Na dieťa zároveň pôsobí prostredie školy, ktoré je celkom odlišné od prostredia s ktorým sa dosiaľ stretlo.
Vstupuje do kontaktu s náhodne zostaveným kolektívom žiakov na základe vekovej príbuznosti.
15

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

291

Stredný stupeň základnej školy. Ilustrácia by sa mala viazať k textu len voľne. Je
textom

skôr

inšpirovaná,

snaží

sa v rovine výtvarného umenia

(jeho špecifickými

prostriedkami) adekvátne vyjadriť zmysel, citovú náplň, morálne a estetické poslanie
slovného obsahu knihy. Podporuje imagináciu a vyvoláva vyššiu aktívnu účasť na celkovom
prežívaní ilustrovaného diela. Z vývinovej psychológie sa dozvedáme, že sa u dieťaťa v období
okolo 8. – 9. roku rozvíja kritické myslenie. Dieťa je schopné hodnotiť niektoré estetické
kvality ilustrácie (farebnosť, kompozíciu, rytmus). Dieťa vo veku 9 – 10 rokov už dokáže
kriticky hodnotiť a rozlíšiť čo je morálne a nemorálne. Dovtedy to bolo pre neho otázkou
konvencie, to značí, že hodnotenie bolo ovplyvňované nie na základe vlastných skúseností,
ale tým, aká odpoveď sa od dieťaťa očakáva.
Aj keď sa M. Hegar pokúsil o normatívnosť a zovšeobecnenie, nemôžeme sa spoliehať
na ich absolútnu platnosť, pretože sa tu stretávame s problémom subjektivity. Ľudská
psychika, a detská zvlášť, je zložitá a citlivá. Pri posudzovaní vhodnosti ilustrácie
v edukačnom procese by pedagógovia mali poznať základné kritériá vhodnej ilustrácie
zodpovedajúce vekovým zvláštnostiam detských recipientov. Nemalo by sa pritom zabúdať aj
na rešpektovanie umelecko-estetických kvalít, pretože tie determinujú výchovnú účinnosť.
Nie je našou úlohou koncipovať inú kategorizáciu podľa veku adresátov ilustrácií.
Pre nás je z oboch kategorizácií podstatné, že sa budeme zaoberať

recepciou ilustrácie

deťmi mladšieho školského veku, konkrétne M. Hegarom uvádzaným stredným stupňom
základnej školy (žiaci 4. ročníka základnej školy).

3. Recepcia knižnej ilustrácie
Skôr, než sa budeme venovať recepcii ilustrácie, stručne objasníme základné
termíny, ktoré budeme používať v súvislosti s recepciou knižnej ilustrácie. Ide o termíny
recepcia, percepcia, apercepcia, recepcia literárneho diela, recepcia výtvarného diela
a recepcia ilustrácie.
Recepcia (vnímanie) je vstupnou časťou zložitého psychického procesu odrazu
reality. Slúži potrebám organizmu, jeho adaptácii na vnútorné aj vonkajšie prostredie.
Vnímanie je zároveň poznávací proces.16 „Vnímaní skutečnosti se děje tak, že smysly
do jisté míry ´samy myslí´, t. j. určují reakci vnímajícího“ (Uždil, 2002, s. 93). Ak
parafrázujeme citovaného autora, potom vnímanie predstavuje vysoko aktívnu činnosť,
počas ktorej akoby vnímajúci vysielal oproti mnohotvárnej a príliš mnohopodnetnej
skutočnosti akési jednoduché vzorce a „rastre“, akoby siete, ktorými, v závislosti od
okolností, skutočnosť buď zostane nepovšimnutá, alebo naň reaguje (napríklad keď hubár
Podnet pôsobí na naše zmyslové analyzátory. Analyzátory si vyberajú iba tie vlastnosti podnetu, na ktoré sú
uspôsobené, to značí, že podnet rozkladajú na jednotlivé vlastnosti – hovoríme tomu recepčná analýza. Recepčná
analýza je doplnená mozgovou analýzou, ktorá nám umožňuje vnímať detaily. Výsledkom vnímania je vnem – odraz
vonkajšieho podnetu vo vedomí človeka (Nakonečný, 1997)

16
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reaguje na hnedú farbu a pod. – poznámka citovaného autora). Všetky vzorce (rastre)
vychádzajú predovšetkým z hlboko uloženej skúsenosti našich zmyslov, z tvarovej, farebnej,
hmatovej, čuchovej, chuťovej i kinetickej pamäte, sú bohato prestúpené emocionálnymi
(prianiami,

sympatiami)

i racionálnymi

faktormi

(úvahou,

logickou

argumentáciou,

utriedením, odborným i všeobecným vzdelaním). Impulz, ktorý bol prijatý v procese
vnímania, je teda dešifrovaný a prepájaný s latentnou skúsenosťou človeka, s jeho
záujmami a pod.

„Důležité je, že až teprve přičinením osobního (nebo i nadosobního,

rodového) vztahu k vnímanému objektu se mění vjem v duševní obsah, v prožitek, v něco, co
dlouho zanechává stopu“ (Uždil, 2002, s. 98).
V odbornej literatúre sa stretávame s pojmami: recepcia, percepcia, apercepcia, ktoré
sú použité v rôznych významoch. Recepcia je latinského pôvodu a značí prijímanie, prijatie.
Teória psychológie rozlišuje pojmy recepcie a percepcie: „Zatím, co percipient je indivídum,
recipient je spíše sociálni typ, příslušník určité sociální skupiny, vrstvy, třídy“ (Kulka, 1991,
s. 218). Podľa teoretika literárnej komunikácie Antona Popoviča je recepcia „dekódovaním
správy, ktorá má charakter racionálno-analytickej a zážitkovej aktivity“ (Miko, in Popovič –
Miko, 1978, s. 363).
V encyklopédii estetiky sa pojem percepcia vysvetľuje ako vnímanie, prostredníctvom
ktorého pociťujeme, organizujeme, interpretujeme vnemy vyvolané vnímateľnými predmetmi
tak, aby sme si dokázali urobiť okamžitú predstavu o ich existencii. Prijímanie umeleckého
diela je nevyhnutne závislé na percepcii (Souriau, 1994). V súvislosti s čitateľskou
percepciou Rudolf Lesňák vysvetľuje: „Priebeh percepcie (proces vnímania, čítania)
predstavuje vlastnú komunikačnú fázu recepcie, je teda hlavným článkom problematiky
čitateľského príjmu literatúry“ (1991, s. 22). Podobne aj Štefan Gero chápe pojem percepcia
ako jednu z fáz recepcie (pozri Gero – Tropp, 2000).
Pojem

apercepcia

sa

v psychológii

chápe

ako

vnem,

ktorý

je

ovplyvnený

individualitou vnímateľa: „Prostřednictvím apercepce má každé vnímaní uměleckého díla
neopakovatelné „zabarvení“ a úplně zvláštní „vůni“. Není percepce bez apercepce“ (Kulka,
1991, s. 394). Podľa literárneho teoretika Františka Mika (1989) je apercepcia druhou fázou
recepcie – v jej priebehu si čitateľ vo svojom reálnom obsahu textu (z hľadiska horizontálnej
výstavby textu) vytvára konkrétne zmyslové predstavy, tzv. imagen17.

Podľa M. Tokára

(1996) apercepcia je uvedomelé vnímanie. Obidva psychické procesy sa prelínajú, oddeliť od
seba ich môžeme len teoreticky.
Fáza interpretácie je treťou fázou recepcie, v nej sa zužitkúvajú výsledky prvých
dvoch fáz (percepčnej a apercepčnej) a predstavuje vlastný analyticko-interpretačný základ
diela na hodnotovo-estetickej báze.
V každom prípade môžeme recepciu, percepciu i apercepciu považovať za dôležité
zložky výtvarnej komunikácie, a teda aj recepcie ilustrácie. V našej práci budeme používať
Imagen sa vytvára na základe porozumenia slovám textu v denotačnej rovine prisúdenia významu, pričom platí,
že imagen toho istého literárneho textu je u prepubescentov vždy originálny a výsostne individuálny (neexistujú na
svete dva totožné imageny jedného textu (Miko, 1989).
17
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pojem recepcia pre všeobecné vyjadrenie procesu vnímania, pojem percepcia ako jednu z fáz
recepcie,

ktorá

predstavuje

dekódovanie

správy

(súvisí

s identifikáciou

základných

stavebných prvkov a ich významov, druhového a žánrového zaradenia diela).
Zážitok čitateľa ilustrovanej knihy, opierajúci sa o citové prežívanie, je pilierom
recepcie a cez neho sa posilňuje nielen porozumenie textu, ale aj poznanie a pochopenie
zmyslu a významu ilustrácie. U detského čitateľa ide popri poznávaní textu a ilustrácie aj
o zážitkové a hodnotiace procesy, ktoré si môže i nemusí plne uvedomovať (Kopál, 1991;
Lederbuchová, 2004).
Z odborného i praktického aspektu pedagogickej praxe existujú opodstatnené
pochybnosti o kvalite recepcie i ochote recipovať moderné ilustrácie určitého typu. V našom
výskume sa usilujeme o zmapovanie kontextov detskej recepcie ilustrácií v rozprávkových
textoch, pričom svoj záujem orientujeme na esteticky náročnejšie, moderné ilustrácie
rozprávky.

3. 1. Estetické a umelecké vnímanie
Bežné vnímanie je zamerané na štrukturáciu vnemového poľa, s identifikáciou
rôznych objektov tak, ako existujú nezávisle od človeka. Estetické, rovnako aj umelecké
vnímanie, na rozdiel od bežného vnímania, zahŕňa nielen zmyslový odraz (percepciu),
kognitívne spracovanie (poznanie), ale tiež prežívanie (cit), hodnotenie a responziu. Pri
rozlišovaní bežného a estetického (tiež umeleckého) vnímania zohráva kľúčovú úlohu
estetická či umelecká reakcia. O ucelenú koncepciu, ktorá poskytuje kritéria pre odlíšenie
estetickej, umeleckej reakcie a vnímania vôbec, ktoré už nemá k umeniu žiadny vzťah, sa
pokúsil Lev S. Vygotskij. Jeho teória vychádza z jednoty citu a fantázie. „Základom estetickej
reakcie sú umením vyvolané afekty, ktoré sú prežívané neobyčajne silno, ústiace do činnosti
fantázie, a ktoré od nás vnímanie umenia zakaždým vyžaduje“ (Vygotskij, 1981, s. 214).
Niektorí teoretici (Průcha, 2001; Felixová, 2005) uvádzajú pojmy estetická recepcia
a umelecká recepcia ako synonymá. Iní pripúšťajú ich vzájomnú prepojenosť, pričom
vylučujú, že ide o totožné kvality prežívania. Základný rozdiel spočíva v tom, že estetický
zážitok nie je výhradne viazaný na umelecké dielo, ako je to pri umeleckom zážitku. Ale
umelecký zážitok sa často viaže aj s estetickým zážitkom. Podmienkou estetického či
umeleckého zážitku je obraznosť, ktorá je základňou pre intelektuálny a poznávací proces.
Ak sme pri poznávacom procese prostredníctvom obraznosti, pomôžeme si príkladom
Jaromíra Uždila (2002), ktorý budeme parafrázovať. Dieťa, ktoré prvýkrát videlo sklenenú
guľu ju nazvalo melónom. To znamená, že nový doposiaľ neznámy vnem gule si vysvetlilo
pomocou svojej staršej a známej predstavy o melóne. Zažitá predstava melóna pomohla
dieťaťu pri apercepcii nového javu. Ukazuje sa teda, že umenie je zvláštny spôsob myslenia,
ktorý nakoniec vedie k rovnakému cieľu ako vedecké poznanie, len inou cestou.
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Pripomenieme slová W. Humboldta (in Kulka, 1991), ktorý prvýkrát upozornil na to, že
umenie vedie k poznaniu múdrosti a jedným z jeho hlavných cieľov je poučovať a bádať.
Dieťa na prvom stupni základnej školy ešte nie je schopné umeleckej recepcie, pretože
umelecké vnímanie si na rozdiel od estetického vnímania vyžaduje odborné vzdelanie
v oblasti výtvarného umenia. Cieľom estetického vnímania je, vnímanie estetična, t.z. krásy
a ďalších estetických kategórií v umení: „Estetické vnímanie ani tak nesmeruje k poznaniu,
ako skôr k privedeniu do stavu vytrženia zo všednosti a každodennosti, jednoducho
k navodeniu estetických emócií“ (Kuric, in Tokár, 1996, s. 91). Pozitívne kvality sa
vyhodnocujú „ako zmyslovo atraktívne a ich prítažlivost sprevádza kladná emocionálna
ozvena. Na opačnom póle stojí to, čo sa vymyká ľudským dimenziám alebo ich nedosahuje.
Pre príjemcu môžu znamenať neprijatelnú „ostrost“ s esteticky zápornými črtami, sprevádza
ich citovo negatívna ozvena. Toto rozlíšenie však neplatí absolútne: v rafinovanej štylizácii
môže formálna dokonalosť až bezduchosť vyjadrovať hodnoty esteticky záporné a vonkajšia
tvarová „hrôza“ môže ukrývať potenciál kladných hodnôt“ (Hrehová, 2008. s. 113).
Navodenie estetických emócií je jedným z cieľov výtvarnej výchovy, preto je adekvátnejšou
formou recepcie pre dieťa estetické vnímanie. Obdobie mladšieho školského veku je však
vhodné na prípravu dieťaťa na umelecké vnímanie knižnej ilustrácie a umeleckých diel
vôbec. Ďalším rozdielom je to, že edukačný priestor školy (výnimku tvoria umelecky
zamerané školy, ktoré smerujú k umeleckej recepcii) ponúka možnosti zväčša estetickej
recepcie a „špeciálne“ inštitúcie, akými sú napríklad galérie a múzeá, podnecujú zasa
prevažne k umeleckej recepcii diel. Z vyššie uvedených argumentov vyplýva, že nie je možné
stotožňovať estetické s umeleckým vnímaním.
Štefan Gero v súvislosti s výtvarným umením a potrebou všestranného vzdelania
detských príjemcov dodáva: „Treba si uvedomiť, že porozumieť výtvarnému dielu pomocou
vzdelania nie je totožné s umeleckým zážitkom. Estetický zážitok môže prežívať každý. Byť
vzdelaný v tejto oblasti neznamená upravovať, ale ‚podfarbovať

kvalitu zážitku. Úzko

špecializovaný vedecký pohľad na dielo (pohľad historika, teoretika, semiotika, psychológa
umenia) často ochudobňuje príjemcu o estetický zážitok, lebo dielo prestáva byť zdrojom
estetického zážitku a stáva sa predmetom vedeckého bádania“ (Gero, in Gero – Husár –
Sokolová, 1997, s. 45).
Vzhľadom k tomu, že estetická recepcia je pre dieťa na prvom stupni základnej školy
primeranejšou formou recepcie, pokúsime sa v nasledujúcej časti priblížiť problematiku
estetickej reakcie (zážitku) z pohľadu teórie umenia.
L. S. Vygotskij konštatuje, že podstata katarzie estetickej reakcie spočíva vo
vciťovaní. Príjemca pri estetickom vnímaní objavuje v umeleckom diele citové prvky a
stotožňuje s nimi svoje vlastné citové obsahy (Vygotskij, 1981). Tým, že sa do diela
vciťujeme, transponujeme do neho city, ktoré sú spojené s najzložitejšími činnosťami nášho
organizmu, vzniká estetická reakcia. Vcítenie znamená preniknutie vlastných citov do
dynamickej štruktúry predmetu, zvieraťa alebo človeka: „Chápat a vytvářet hybnost
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předmětu svým vlastním svalovým vnímáním, co znamená přenést se nad něco, nebo do
něčeho“ (Buber, 1969, s. 67).
Műller-Freienfels analyzoval jednotlivé zložky18 estetickej reakcie ako zložitej
psychologickej činnosti: „Duše nepřijímá umělecký zážitky jako pitel plný zrní, potřebuje
spíše, aby v ní klíčili jako v úrodní půdě“ (Műller-Freienfels, in Vygotskij, 1981, s. 203). Ak
parafrázujeme Petra Libu, tak estetický zážitok je výsledkom aktívnej a totálnej reakcie na
ilustráciu a celok diela, je prejavom správania sa čitateľa [...]“ (in Hrehová, 2005, s. 31).
Roman Ingarden (1967) rozdeľuje genézu estetického zážitku na tri fázy, ktoré vytvárajú vo
vzájomnom prepojení systémovú štruktúru. Ako prvé uvádza estetické vzrušenie, ktoré je
fázou emocionálnou, pričom jej atribútom je dynamická nenasýtenosť. Preložené do
výtvarnej komunikácie, dieťa si už začína ilustráciu na svojej úrovni osvojovať a zaraďuje ju
do svojej špecifickej skutočnosti. Druhou fázou je fáza dotvárajúca, v ktorej je ilustrácia
podrobená individuálnej konkretizácii, to značí, že dieťa začína do recepcie ilustrácie
implantovať vlastné prvky osobnej projekcie v ilustrácii a texte; uplatňuje pritom
i stotožňujúce a asociujúce postupy, interiorizujúc si literárne predstavy a významy
(nemusia korešpondovať so sémantickým gestom autora). Fáza skĺbenia všetkých kvalít
diela je poslednou fázou a predstavuje integráciu estetického zážitku v jeho komplexnosti.
Pri detskej recepcii ilustrácie v období prepubescencie môžeme rátať iba s uplatnením
prvých dvoch fáz, pretože fáza skĺbenia všetkých kvalít ilustrácie sa dosahuje až v období
dospelosti, pričom nezriedka ju ani dospelý čitateľ nemusí dosiahnuť (in Chaloupka, 1982).
Treba pripomenúť, že ilustrácia sa stáva estetickým či umeleckým objektom v
procese recepcie, kedy dochádza k interakcii medzi vnímateľom a ilustráciou, čoho
výsledkom je estetický alebo umelecký zážitok.

V tomto zmysle výtvarné výrazové

prostriedky ilustrácie zabezpečujú vo výtvarnej komunikácii aktívne prepojenie materiálneho
výtvarného artefaktu so psychikou recipienta a napĺňajú zmysel recepcie tým, že si recipient
ilustráciu emocionálne a intelektuálne osvojuje na báze svojich zmyslovo − vkusových
potrieb. Výtvarný výraz navyše plní aktivizačnú funkciu vo vzťahu k hodnotám: „Výtvarný
výraz je totiž niečo viac ako výtvarne transponovaná skúsenosť, poznatok, či forma, pretože
obsahujúc tieto hodnoty, stáva sa vo svojej materializovanej existencii hodnotou, ktorá
zahŕňa v sebe zároveň aj hodnotenie aktivizujúce postoj človeka k hodnotám“ (Felixová,
2005, s. 6).
Recepcia

ilustrácie

implikuje

okrem

estetického

či

umeleckého

rozmeru

aj

pragmatický rozmer. Pod estetickým rozmerom ilustrácie (rovnako umeleckého textu)
rozumieme to, čo detskému recipientovi prináša vnútorné potešenie, bez nánosu didaxie.
Podľa Otakara Chaloupku je detská myseľ vo vnímaní krásy vždy výhradne subjektívna:
„Taky pro dítě je krásne to, co odpovídá jeho základní životně aktivizující tendenci, co
odpovídá jeho vnitřně pociťovaným bytostním potencialitám života, jež jako by samy chtěli
Rozlíšil senzorické, motorické, asociačné, intelektuálne a emocionálne zložky, avšak nedokázal ich syntetizovať a
vytvoriť tak ucelenú psychológiu umenia. Výsledkom jeho analýz je téza, že umelecký zážitok nie je čistou
recepciou, pretože vyžaduje veľkú intenzívnu psychickú činnosť (in Vygotskij, 1981, s. 203).
18
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být konfrontovány s vnějším světem a v této konfrontaci potvrzeny a ověřeny“ (1982, s. 202).
Estetický zážitok v súvislosti s ilustráciou chápeme ako „rozkoš“, ktorá emotívnym
pôsobením najúčinnejšie aktivizuje subjekt dieťaťa k recepcii len pre samotné potešenie. Pod
pragmatickým rozmerom ilustrácie rozumieme všetko to, čo v sebe ukrýva istý utilitárny
(didakticko-výchovný) zreteľ. Hovoriť o estetickom a pragmatickom rozmere ilustrácie
umeleckej literatúry znamená hovoriť o estetickom (umeleckom) a zároveň o didaktickom
aspekte ilustrácie.

3. 2. Recepcia ilustrácie a detské predstavy
Proces vnímania ilustrácie nutne predpokladá tvorbu predstáv pri transformácii
z literárneho do vizuálneho jazyka. Z hľadiska teórie informácie predstavy zahrňajú známe
a skôr už poznané javy (vizuálna skúsenosť), dokumentáciu ostatných zmyslov i rozumové
poznatky. Všeobecne sa

predstavy členia na eidetické predstavy (názorne opticky

predstavované), predstavy pamäte, anticipačné predstavy a predstavy fantázie.
Anticipačné predstavy nevznikajú len praktickou skúsenosťou,

ale sa viažu aj na

podnety vychádzajúce z umeleckej tvorby (napr. je ťažké si predstaviť rozprávkovú postavu
Červenej čiapočky bez jej typickej červenej farby). Predstavy fantázie sú v umení zvlášť
významné, vznikajú kombináciou predstáv pamäte a anticipačných predstáv. „Nejsou jen
znovu

oživenou

smyslovou

zkušeností,

ale

vznikají

kombinační

činností

vědomou

i nevědomou a dovedou zpodobit, zkonkrétnit a proměnit v přesvědčivý útvar i to, co nikde
neexistovalo, ale co si lze právě jen – představit“ (Uždil, 2002, s. 100).
Detské

fantazijné

predstavy

sú

psychologicky

pamäťovými

javmi,

ktoré

empirický materiál spracúvajú alebo rekonštruujú takým spôsobom, ktorý nemusí
vyplývať len zo skúsenosti. Sú teda niečím novým, objavným a originálnym. Neskrotnej
detskej fantázii a obrazotvornosti,19 primárne vyvierajúcej z rozprávkového univerza sa
obyčajne vyčíta, že v detskom príjemcovi spomaľuje proces adekvátneho vytvárania
obrazu

o skutočnosti.

základného

„Tento

zaužívaný

psychologicko-dialektického

a obrazotvornosťou (realitou

a fantáziou),

názor

však

prepojenia
pretože

vypovedá

o nepochopení

medzi

skutočnosťou

racionálne

rozumové

chápanie

a imaginatívna predstavivosť sa nevytvárajú v opozícii, ale viac v interakčnom pôsobení
a koexistencii. Malé dieťa cez prizmu naivného realizmu vníma rozprávku ako
skutočnosť, staršie dieťa už konfrontuje rozprávkovú fantáziu so skutočnosťou, ale
v oboch prípadoch je zjavná súvislosť medzi rozprávkou a detskou fantáziou na jednej
strane a procesom poznávania na strane druhej“ (Chaloupka – Nezkusil, in Rusňák,
2006).

19

V odbornej literatúre sa obrazotvornosť definuje ako vytváranie obrazov vo vedomí človeka.
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Nepriamo

o záľube

fantazírovania

a pretrvávajúcom

pohybe

na

hraniciach

skutočného a imaginatívneho vypovedá aj charakter detského myslenia v období okolo
ôsmeho roku života, ktorý Jean Piaget pomenoval názorným (Piaget – Inhelderová, 1993).
V detskom recipientovi sa to prejavuje vo forme vedomím implikovanej otázky „prečo?“
a svedčí o vývinovom napredovaní (postupné chápanie súvislostí). Jiří Pelán túto otázku
chápe (z hľadiska veku dieťaťa) ako prvý signál snahy pochopiť princíp vecí a javov (in
Kovalčíková – Majzlanová, 2003, s. 158). Je preto prirodzené, že chýbajúce súvislosti i
samotné uspôsobenie myslenia na vytváranie predstáv o svete a fungovaní vecí a javov
v ňom (podobne ako v mytologickom myslení) dieťa nabádajú ku konštruovaniu fantazijných
obrazných predstáv, ktoré však ontogeneticky iba nahrádzajú neskôr dozrievajúce pojmové
myslenie. Hoci sa detské myslenie rozvíja rýchlo, predsa len nedokáže vyriešiť a pochopiť
všetko, čo ho obklopuje. Práve preto si musí pomáhať tým, čo má „poruke“ – fantáziou. Ňou
si dokáže vyplniť každé vákuum, ktoré mu zo životnej skúsenosti chýba (Havlínová, 1978).
Najvyššie štádium intelektového vývinu – štádium formálnych operácii – dosahuje
dieťa asi okolo dvanásteho roku života (Piaget − Inhelderová, 1993). Dovtedy, kým sa táto
schopnosť zdokonalí, si dieťa absenciu zložitejších abstraktných pojmov vo výtvarnej tvorbe
nahrádza

takými

prejavmi,

ako

sú

napríklad

transparencia,

antropomorfizmus,

automatizmus a iné. Tu sa dostáva abstraktný (štylizovaný) prejav do rozporu s reálnym.
Túto skutočnosť potvrdzuje aj Ernest Kocsis (1991), keď tvrdí, že pojmový aparát detského
príjemcu je relatívne úzky a práve ilustrácia pomáha rozširovať a upevňovať slovnú zásobu.
Súčasne ilustrácia zohráva dôležitú úlohu pri prekonávaní prvkov naivity, lebo je konkrétna
a vizuálny vnem sa vo vedomí dieťaťa zafixuje ľahšie ako abstraktný pojem.
Rozhodujúcim činiteľom v tomto spore by mala byť zrozumiteľnosť z aspektu dieťaťa.
K otázke zrozumiteľnosti sa Václav Fiala vyjadril takto: „Děti jsou realisté a priori, a pojímají
i to fantastické jako skutečnost a pro ně platí jako pro většinu lidí umění realistické, jim
bližší a srozumitelné“ (1969, s. 255). Dôležitý je fakt, že deti neposudzujú „zrozumiteľnosť“
z hľadiska dospelých, ale majú svoju vlastnú „zrozumiteľnosť“ zodpovedajúcu ich vekovej
úrovni vnímania. „Tri až päťročné deti veria, že rozprávka je skutočnosť a skutočnosť je preň
rozprávkou. Dieťa poníma každú skutočnosť ako súčasť svojej fantázie. Ani zrozumiteľnosť
neposudzuje

z hľadiska

dospelých,

má svoju

zrozumiteľnosť,

ktorá

zodpovedá

jeho

obrazotvornosti. Deti sa nepozerajú na obrázok v knihe ako na umenie, ale ako na ilustráciu
a ilustrácia má ilustrovať, s čím súvisí záľuba v opisnosti ilustrácie, čo je typické pre tento vek.
Obraz musí byť ‚ako ozajstný’. Malé deti neprekvapujú deformácie zobrazených reálií ani
nereálna farebnosť. No už deti od 7. roku začínajú pri hodnotení brať do úvahy podobnosť so
skutočnosťou a tento jav vekom narastá, čo súvisí, podľa Subesa, okrem iného aj
s intelektuálnym vývinom dieťaťa. Z výskumov vyplýva, že pre staršie deti (6 - 14 rokov) je
skutočným kritériom realizmus“ (Słońska, 1977, s. 42).
Dôležitou úlohou je naviesť dieťa smerom, ktorý mu umožňuje rovnovážnu
osciláciu medzi realitou a fantáziou.
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3. 3. Skúsenostný komplex recipienta
„Bolo potvrdené, že „nezávisle od veku si žiak prisvojuje predovšetkým to, čo je
vložené do toku jeho činnosti.“
Z. Włodarski – A. Matczak

Všeobecne sa skúsenostný komplex považuje za súbor filozofických názorov, ideí,
etiky a psychologických predpokladov. Skúsenostný komplex, ktorým disponuje príjemca, sa
považuje za dôležitú súčasť procesu výtvarnej komunikácie. Ku skúsenostnému komplexu
sa priraďuje vedomostný komplex, ktorý recipient nadobúda učením (Gero – Tropp, 2000).
Formujúcimi

činiteľmi

psychologické

názory

skúsenostného
a predpoklady

komplexu

recipienta,

sú

ako

filozofické,
aj

výtvarné

etické,

estetické,

vzdelanie.

Obsah

skúsenostného komplexu detského recipienta je vymedzený najmä nedostatočnou životnou
skúsenosťou. Tento „hendikep“ sa chápe ako problém nedospelosti čitateľa a jeho malej
čitateľskej skúsenosti, ako aj skúsenosti percepčnej i vo vzťahu k iným druhom umenia.
„Preto je potrebné mu vytvoriť viac príležitostí cez čítanie. Vytváranie detských skúseností
cez čítanie, je jedna z hlavných ciest učenia sa detí aj o ich svete. Ako sa vyvýjajú, stávajú sa
citlivými na zvuky a predstavy, majú viac otvorené oči“ (D. Hrehová, 2008, s. 162).
Interpretácia ilustrácie žiakmi na 1. stupni bude práve z uvedených dôvodov špecifická,
„...ne a priori nedostatečná či nesprávná, ale vždy relativně jiná při své adekvátnosti
čtenářské

kompetenci

žáka

dané

věkové

kategorie“

(Lederbuchová,

2004,

s.

43).

Skúsenostný komplex funguje ako prameň, z ktorého sa napája predstavivosť. Umožňuje
narúšať realitu, prepájať snové i skutočné, vyvolávať minulé, predstavovať prítomné,
predvídať budúce (Hrehová, 2005, s. 68).
Skúsenostný komplex spôsobuje rozdielnu recepciu toho istého vizuálneho podnetu.
Jedným z dôvodov je individuálna predstavivosť dieťaťa súvisiaca práve so skúsenostným
komplexom. Detský recipient nepristupuje k výtvarnému dielu ako k špecifickej znakovej
sústave, ale ako k odzrkadleniu vizuálnej reality v konfrontácii so svojím skúsenostným
komplexom. Majstrovstvo učiteľa spočíva v tom, že dokáže vytvoriť obsahovú nadväznosť
umeleckého diela na skúsenostný komplex a prehĺbiť tak žiakovu skúsenosť: „Výuka
výtvarného umění prostřednictvím předkládání uměleckých děl, která jsou sice etablována
v kulturním povědomí, či děl, která jsou sice esteticky blízka učiteli, avšak nesouvisejí s životní
zkušeností žáka, má často opačný výsledek (nepůsobí esteticky). Je u něj vyvolán dojem, že
výtvarné umělecké dílo je něco, co je nesmyslné a přitom

totalitní ve své autoritativnosti“

(Vančát, 2000, s. 125).
Z aspektu didaktickej komunikácie je podstatná aj otázka, do akej miery je
skúsenostný komplex reaktívny na osi stabilita – nestabilita, resp. nakoľko je schopný
zareagovať vnútornou zmenou štruktúry20 pri vonkajšom intenzívnom zážitkovom podnete.

20

Súvisí to s teóriou prekonceptov (pozri L. N. Vygotskij, in Bertrand, 1998).
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Jednoznačnú a stručnú odpoveď na túto otázku môžeme nájsť v tvrdení, že skúsenosť
(zážitok) prežívaná v okamihu, kedy sa s ilustrovaným textom priamo intereaguje, de facto
nie je taká dôležitá, ako dôsledky, ktoré z tejto skúsenosti plynú pre budúcu skúsenosť
(aplikujeme z literárnej teórie Richards, 1924, in Lederbuchová, 2004). Možno teda apelovať
na vhodný výber metód (najmä na intenzívnejšie využívanie zážitkových metód)21 v
didaktickej komunikácii.
Na recepciu ilustrácie sa pokúsime aplikovať metodické postupy, ktoré podporujú
rozvíjanie a zušľachťovanie čitateľského vkusu (podľa literárnej recepcie, pozri Popovič –
Liba – Zajac – Zsilka, 1981):
1. Prehlbovanie analytického vzťahu k literárnej a reálnej skutočnosti na základe
rozvíjania skúsenostného komplexu. Proces recepcie ilustrácie by mal byť orientovaný na
skúsenosti recipienta.
2. Rozvíjanie výtvarného vzdelania, t.z. schopnosť poznávať výtvarno-historické
konvencie v ilustrácii, identifikovanie stereotypov, klišé, prvkov, ktoré spolupracujú na
automatizovaní diela a naopak, vyhľadávanie autentickosti výpovede ilustrátora.
3. Identifikácia nehodnotného, poznávanie gýča v ilustráciách produktov konzumnej
kultúry. Za príznaky nehodnoty sa považuje:
–

neautentickosť výpovede;

–

náhodne zvolená alebo tzv. lacná téma, povrchná ilustratívnosť ideí;

–

výtvarnými prostriedkami preexponované emócie (sentimentalizmus);

–

samoúčelná zmyslovosť, obsah bez ideovej motivácie;

–

nefunkčná

štylizácia

na

umelecké

smery

a slohy

v minulosti,

ornamentalizmus;
–

nefunkčné predvádzanie vlastného výtvarného vzdelania ilustrátora;

–

neprimerané nadbiehanie príjemcovi, absencia úrovňového predstihu;

–

násilné spájanie estetickej a úžitkovej stránky v diele (napr. nefunkčné
využívanie prvkov „vysokého“ umenia v ilustrácii pre deti);

–

neschopnosť rozlišovať ilustráciu umeleckej ilustrácie od ilustrácie náučnej

literatúry.
4. Cvičenie v identifikácii výrazových vlastností ilustrácie, v nadväznosti na text,
napríklad pozorovanie zhody/nezhody textu s ilustráciou.
5. Využívanie

porovnávacieho

postupu

pri

ustaľovaní

názorov

na

hodnotu

ilustračného diela. Napríklad porovnávanie ilustrácií od rôznych autorov tej istej rozprávky
vedie ku konfrontácií názorov a pomáha pri zisťovaní hodnoty konkrétneho diela.
6. Poznávanie dejín umenia. Rozvíjanie schopností určovať štýlové a žánrové
vlastnosti ilustrácie podľa jednotlivých príznakov.
Recipovanie ilustrovaného literárneho textu je jedinečným osvojovaním si
sémantických obsahov, čo v podstate značí, že sa paralelne rozvíja aj samotný

21

Pozri metódy prežívania (Obert, 2002).
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skúsenostný

komplex čitateľa. Na druhej strane je kultivácia výtvarno-umeleckej

vnímavosti tým efektívnejšia a spontánnejšia, čím väčšmi sa opiera o vedomostnoskúsenostný komplex vnímateľa.
V procese recipovania ilustrácie je potrebné efektívne nadväzovať na skúsenostný
komplex recipienta a napomáhať tak kultivovať vkus na takú úroveň, aby zodpovedala
plnohodnotnej recepcii.

3. 4. Typológia recipientov
V tejto podkapitole sa usilujeme zosumarizovať poznatky z teórie estetiky, literárnej
vedy a psychológie. Doteraz nie je presné vymedzená charakteristika recipientov ilustrácie.
Nasledujúce typológie nás môžu inšpirovať k systémovému prístupu vo vnímaní ilustrácie
podľa konkrétnych typov detských recipientov.
Typológiu recipienta podmieňuje mnoho faktorov: individuálne zvláštnosti recipienta,
tykajúce sa kognitívnych schopností, temperament, ale aj sociálne a kultúrne podmienky,
vzdelanie, emocionálne, estetické prežívanie, duševná hygiena a pod. Na procese recepcie sa
vo vedomí vnímateľa podieľa tak vnímanie, predstavivosť, myslenie, cit a fantázia, ako aj
momentálna citová disponovanosť a jeho nálada. Spomínané faktory a psychické funkcie
podmieňujú proces, ktorého účelom je zmyslový odraz umeleckého diela, jeho kognitívne
spracovanie, estetický prežitok a prvotné, spontánne hodnotenie diela. Výsledkom je
dekódovanie umeleckej informácie a následná interpretácia.
Intenzita vnímania je u rôznych ľudí a za rôznych okolností iná a predstavuje širokú
škálu: od veľmi silných zážitkov pohlcujúcich celú osobnosť, až po povrchné vnímanie, bez
hlbšieho pochopenia. Vyžaduje si to diferencovaný prístup k recipientovi, pretože možnosti
ovplyvnenia „širokých más“ sú podľa mnohých odborníkov málo sľubné.
Základná diferenciácia recipientskej typológie sa odvíja od psychologickej typológie
osobnosti

a

podľa výtvarného prejavu.

Pripomíname,

že tak,

ako existujú rôzne

psychologické typy osobností, existujú aj rozdiely v typoch príjemcov výtvarných diel. Je
nesporné, že medzi psychologickou štruktúrou osobnosti a formou výtvarného prejavu
existuje určitý vzťah. Z vedeckého hľadiska je každý typ recipienta legitímnym výrazom
niektorého typu mentálnej osobnosti (podľa typickej prevahy určitých psychických funkcií).
Avšak určitý typ len vymedzuje, ktorý proces, funkcia alebo aspekt stojí v popredí, to značí,
že napríklad intelektuálny typ estetického vnímania úplne nepotláča cit.
Pokúsime sa uviesť niekoľko stále aktuálnych pokusov o typologizáciu22 estetického
vnímania.
Francúzsky psychológ Alfred Binet (in Kulka, 1991) rozlišuje štyri typy estetického
vnímania:

22

Typológie jednotlivých autorov preberáme z práce J. Kulku (1991).

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

301

− typ deskriptívny (popisný) – tento typ recipienta sa zameriava na popis detailu
ilustrácie bez toho, aby sa snažil pochopiť jeho zmysel, vzťahy a väzby;
− typ observačný (pozorovací) – recipient zachytáva len výrazné a významné rysy
ilustrácie a hodnotí ich;
− typ erudovaný (znalecký) – nepokúša sa ilustráciu príliš popisovať, ale uvádza, čo
o nej vie;
− typ emocionálny (imaginatívny) – namiesto viditeľných detailov ilustrácie sa usiluje
postihnúť jej citový význam.
Britský psychológ E. Bullough pri určení recepčných typov vychádzal z výskumu
estetického hodnotenia farieb. Rozlíšil typ: objektívny, intrasubjektívny, asociatívny
a charakterový. Objektívny typ je príznačný intelektuálnym, citovo len málo ovplyvneným
vnímaním, skôr intelektuálne hodnotí a porovnáva objektívne vlastnosti ilustrácie. Tento typ
recipienta uprednostňuje ilustrácie v odborných časopisoch, encyklopédiách a pod.
Intrasubjektívny typ reaguje na estetické predmety prevažne citovo. Jeho vnímanie je
subjektívne a úzko späté s fyziologickými funkciami. Predpokladáme, že predmetom záujmu
tohto typu recipienta budú ilustrácie umeleckej literatúry, ktoré pôsobia prevažne na
emocionálnu zložku detskej osobnosti.
Asociatívny typ je pri vnímaní silno ovplyvnený rôznymi asociáciami, ktoré sa
príjemcovi v priebehu vnímania vybavujú. Pre takéhoto recipienta sú vhodným podnetom
napríklad ilustrácie poézie, ktoré sa vyznačujú prevažne štylizovaným, abstraktným
výtvarným výrazom a ich recipovanie je „založené“ na vytváraní asociácií.
Nemecký psychológ umenia R. Műller-Freienfels charakterizoval päť typov recipienta,
ktoré môžeme aplikovať na recepciu ilustrácie.
Typ senzorický – sa sústredí výlučne na zmyslové kvality ilustrácie a redukuje
komunikatívny aspekt diela iba na senzuálny zážitok.
Typ motorický – podobne ako haptický typ, reaguje na estetické objekty pohybovo,
pričom nemusí ísť len o pohybové reakcie, ale aj o pohybové predstavy.
Typ imaginatívny – pre tento typ je ilustrácia východiskom imaginatívnej, fantazijnej
činnosti. Dôležitú úlohu tu zohrávajú asociácie, podobne ako vizuálny typ.
Typ intelektuálny – v popredí je intelektuálne spracovanie estetického zážitku
z recepcie ilustrácie.
Typ emocionálny – recipient sa necháva unášať svojimi emóciami.
Poľská autorka J. Koblewská-Wróblowa klasifikuje typológiu estetického vnímania
na

interpretačný

a averzný

typ.

Interpretujúci

recipient

sa

snaží

pochopiť

obsah

ilustračného diela a verbálne ho interpretuje a recipient averzného typu má z rôznych príčin
odpor k danému druhu umenia alebo k určitému žánru.
Jiří

Kulka vo

svojej

typológii

recipientov

uvádza

už

vyššie

uvedené typy:

intelektuálny, emocionálny a asociatívny, avšak pridáva typ empatický. Empatický typ
kladie dôraz na formálnu stránku umeleckého diela, vnímanie je sprevádzané vciťovaním sa
a projekciou „z vnútra von“.
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Herbert Read využíva vo svojich prácach typológiu recipientov V. Löwenfelda, ktorý
ju diferencuje podľa prevládajúceho typu pamäte na: vizuálny, haptický a zmiešaný typ.
Vizuálny typ dáva prednosť vizuálnej skúsenosti, opiera sa o zrakové predstavy,
ktoré syntetizuje do väčších celkov. Je to typ vnímateľa, pre ktorého sú dôležité vizuálne
informácie z jeho sveta predstáv a asociácií. Môžeme predpokladať, že pre tento typ
recipienta sú ilustrácie v učebniciach a v krásnej literatúre dôležitým podnetom aj pre
samotné učenie.
Haptický typ je protikladom vizuálneho typu. Tento typ uprednostňuje vlastné telové
skúsenosti (hmat) s reálnym priestorom okolo seba. Haptický typ sa sústreďuje na
emocionálne následky vnútornej citlivosti a menej pritom využíva svoj zrak. Pri haptickom
type detského recipienta môže učiteľ uplatniť interpretáciu ilustrácie, ktorá využíva
dramatické formy, napríklad animáciu, inscenáciu, výrobu maňušiek a pod., pri ktorých
dieťa využíva hmat, pohyb.
Herbert Read sa snažil charakterizovať osobnostné typy extroverta a introverta vo
vzťahu k výtvarnej aktivite. Východiskom sa mu stala C. G. Jungova psychológia
osobnostných typov - extrovert a introvert. Podľa neho extrovertný typ je svojou psychikou
zameraný na vnímanie objektívnej reality, ktorú dokáže enumeratívne zachytiť, a to nielen
v podstatných znakoch, ale aj v detailoch. V snahe po objektívnom zázname sa stráca
vnútorný vzťah k zobrazovanému. Je v ňom veľa logiky a málo citu. Introvertný typ je svojím
psychickým ustrojením je zameraný na svoje vnútro. Vizuálna podoba a tvaroslovie
ustupuje subjektívnemu zážitku, dojmu a citovému podfarbeniu. Pracuje impulzívne, bez
vopred jasných predstáv (Read, in Banáš – Gero – Jusko – Šefranková, 1989). Diferenciácie
typov na extroverta a introverta,

vizuálny a haptický typ sú zároveň najčastejšie

aplikovanými typológiami estetického vnímania v školských podmienkach.
Východiskom pre klasifikáciu typológie recipientov ilustrácie by sa mala stať aj
typológia čitateľov z toho dôvodu, že čitateľ krásnej literatúry (aj iných druhov literatúry) vo
všeobecnosti recipuje text a ilustráciu zároveň. Súčasne predpokladáme, že typológia
čitateľov vychádza z psychologickej recipientskej typológie a má priamu súvislosť aj s
recepciou ilustrácie. Preto v závere tejto kapitoly uvádzame typológiu podľa Rudolfa Lesňáka
(1977), pre ktorú sa stali platformou práve čitateľské funkcie.
Teória literárnej komunikácie uvádza typológiu čitateľov, ktorá vychádza z tézy, že
existuje vzťah medzi literárnym žánrom a typom čitateľa na jednej strane a inklinácia istého
typu autora k určitému žánru na strane druhej.23 Potvrdzuje tak vzťah medzi čitateľom
a ním zvoleným autorom. Rozlišuje niekoľko čitateľských typov (1977, s. 183 – 185):
a) racionálny typ (kritický typ zdôrazňujúci poznávacie hľadisko, t.z. nové
informácie, ktoré obsahuje ilustrácia);
b) estetický (typ orientovaný na umelecké hodnoty ilustrácie);
c) utilitárny (obmedzuje sa na možnosť praktického využitia poznatkov z ilustrácie);
O podrobnejšiu klasifikáciu recipientov podľa rozmanitých kritérií sa usiluje tzv. recepčná estetika (pojem
z literárnej komunikácie, pozri Miko, 1987; Popovič – Miko, 1978).
23
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d) etický

(hodnotí

ilustráciu

z hľadiska

mravného

pôsobenia);

tu

je

nutné

poznamenať, že dieťa približne do 10. roku ešte nedokáže kriticky hodnotiť
charakterové črty človeka; jeho hodnotenie neovplyvňujú vlastné skúsenosti, ale
konvencie, t. z., že dieťa hodnotí tak, ako sa to od neho očakáva;
e) emocionálny (typ uspokojujúci sa s citovým stotožnením so zobrazovanou
postavou, prostredníctvom ilustrácie a pod.).
Jednotlivé typológie sú v mnohom podnetné pre pedagogickú prax (viď bližšie
Hrehová, 2008, s. 98-165). Dôležité je, aby učiteľ rozoznal typické postoje v rozmanitosti
estetického vnímania dieťaťa, podnecoval a viedol ho podľa jeho zdedenej (psychickej) vlohy
a individuálnej štruktúry osobnosti.
Upozorňujeme, že charakteristiky jednotlivých recipientskych typov sú relevantné,
ich hranice nie sú presne vymedzené, vzájomne sa prestupujú, preto je nutné rešpektovať
osobitnosti vnímania.24 Problematika typológie recipientov ilustrácie by si zasluhovala
podrobnejší výskum.
Z hľadiska potrieb praxe odporúčame klasifikáciu recipientskych typov ilustrácií,
ktorú možno odvodiť z klasifikácie výtvarných typov detí H. Read (extrovertný a introvertný)
a z klasifikácie V. Lőwenfelda (vizuálny a haptický).

3. 5. Úrovňový predstih v ilustrácii
Východiskovým bodom ilustrátorovej tvorby je literárny text. Proces tvorby ilustrácie
ďalej podmieňuje predpokladaná recepčná úroveň čitateľa ilustrovaného diela, ktorému je
ilustrácia určená. Hovoríme o tzv. autorskom zámere (pojem z teórie literárnej komunikácie)
na jej adresáta (príjemcu), čo úzko súvisí s jeho recepčným typom.
Tvorbu ilustrácie ovplyvňuje aj autorský predstih umelca s výtvarným vzdelaním,
resp. úrovňový predstih (pojem z literárnej komunikácie (Popovič – Miko, 1978), v porovnaní
s receptívnou úrovňou bežného príjemcu. Úrovňový predstih rieši otázky

nadbiehania

príjemcovi, zrozumiteľnosti, využívania očakávaní recipienta, ale aj samotný výber témy,
kompozíciu, autoštylizáciu a iné.
Úrovňový predstih vychádza z premisy, že čitateľ nie je pasívnym článkom procesu
recepcie, ale aktívne sa podieľa na dotvorení ilustrácie. F. Miko (Miko – Popovič, 1978, s.
76) ho charakterizuje nasledovne:
a)

dopĺňa „nedourčené“ miesta najmä pri vytváraní konkrétnych citových,

vôľových a predstavových asociácií k prvkom a častiam literárneho diela,

K nejednotnosti a roztrieštenosti jednotlivých typológií sa kriticky stavia J. Uždil (1976). Príčiny nejednotnosti
vidí v neujasnenom stanovisku, či za hlavné východisko typologického členenia treba považovať funkcie duševného
života (vnímanie, myslenie, cítenie) alebo konkrétne vlastnosti subjektov. Konštatuje, že členenie podľa duševných
funkcií vedie k zjednodušovaniu a nespĺňa kritéria z hľadiska špecifických požiadaviek výtvarnej výchovy. Na
druhej strane členenie podľa individuálnych vlastností žiakov pomáha ďalšiemu zbytočnému rozširovaniu typov.
24
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diela,

b)

intuitívne a provizórne reaguje na alternatívne situácie pri rozvíjaní štruktúry

aby

pri

rozuzleniach

pociťoval

zadosťučinenie

zo

správnosti

predvídania

a

rozčarovania, v opačnom prípade,
c)

prekonáva „odpor“, ktorý kladie dielu jeho vlastný informačný a osobnostný

systém.
„Úrovňový predstih je pre príjemcu zdrojom zaujímavostí i zdrojom estetického
zážitku. Príjemca pri vnímaní ilustrácie vždy niečo dopĺňa, aktívne zapája svoje myslenie
i cítenie, a tak sa zdokonaľuje, sebavzdeláva. Ilustrácia tak svojím pôsobením vychováva
k vyššej umeleckej a myšlienkovej aktivite.“ Ďalej citovaný autor dodáva: „ak nechce
ilustrátor stratiť silu orientácie pôsobenia ilustrácie, nemal by prispôsobovať svoju úlohu iba
predstavivosti vnímateľa, ale ponúknuť detskému recipientovi niečo nové, čo pritiahne jeho
pozornosť, vzbudí napätie“ (M. Tokár, 1996, s. 79).
Pre lepšie pochopenie úrovňového predstihu v ilustráciách pripomenieme úrovňový
predstih v pedagogickom procese, ako ho interpretuje L. S. Vygotskij (1970). Priamo do
centra pedagogického procesu zasahuje odlíšenie dvoch aspektov v detskej ontogenéze. Je to
zóna aktuálneho a zóna najbližšieho vývinu. Kritériom rozlíšenia oboch zón sa stáva to, na
čo dieťa ešte stačí samo, čo dokáže vlastnými poznávacími silami. Na mieste, kde už
potencia detských kognitívnych síl nestačí, rozlišuje hranicu prechodu na vyššiu úroveň.
Kým zóna aktuálneho vývinu reflektuje aktuálny stav poznávacej disponovanosti dieťaťa,
prostredníctvom ktorého sa dieťa samo obracia k svetu, pod zónou najbližšieho vývinu je
potrebné chápať okolnosti, keď dieťa prekročí hranicu aktuálnych možností a púšťa sa do
niečoho, na čo už samo nestačí. Táto fáza by nemala reálny zmysel, keby sa v tomto stave
dieťaťu neponúkla adekvátna pomoc – adekvátna v zmysle ponuky impulzov (otázky, námety
a pod.), ktoré môžu dieťa posunúť na úroveň, na ktorú by sa bez spolupráce nedostalo.
S úrovňovým predstihom súvisí aj koncepcia R. Ingardena postavená na vypĺňaní
„miest nedourčenosti“ literárneho diela recipientom. Táto schopnosť zároveň predpokladá
rozdiely v procese recepcie (interpretácie) (D. Hrehová, 2008, s. 98-165). Výsledkom je, že
recipient ilustrácie odhaľuje vždy iné miesta, iné významy ilustrácie.
Keď požiadavky na ilustráciu len „kopírujú“ úroveň vnímania (t.z., že

úrovňový

predstih v ilustrácii nie je prítomný), vzniká problém, ktorý vyplýva z prílišnej orientácie na
recipienta, zvlášť na detského (napr. sklon k infantilnosti výtvarného prejavu ilustrátora).
Z toho vyplýva, že úrovňový predstih v ilustrácii by mal rešpektovať osobnostnú úroveň a
vekové zvláštnosti.
Úrovňový predstih môže byť dosiahnutý originálnymi prvkami v ilustrácii. Originalita
sa považuje za jednu z komunikačných vlastností diela. Aktivuje vnímateľa k recepcii
a obohacuje celkový vývin v oblasti knižného umenia. Prvky originality25 v ilustračnom diele

Psychológovia považujú originalitu za podstatnú schopnosť tvorcu. Prvky originality je nevyhnutné uplatniť aj pri
tvorbe ilustrácií. Prvky originality v tvorbe autora definuje A. Popovič (in Popovič – Liba – Zajac – Zsilka, 1981), my
sa pokúsime jednotlivé prvky, ktoré sú zdrojom originality, aplikovať na tvorbu ilustrácie:
1. autorov vzťah ku skutočnosti ako projekcia individuálnych čŕt a tzv. skúsenostného komplexu,
25
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sa posudzujú z hľadiska aktuálnosti v porovnaní s výtvarným umením a z hľadiska
„recipientskej kultúry“ (príjemca vníma dielo ako originálne na pozadí skúsenostného
komplexu, vkusu, vizuálnej gramotnosti, všeobecného vzdelania a pod.). Ak ilustrácia
neobsahuje prvky originality je viac než pravdepodobné, že ani z hodnotového hľadiska pre
detského recipienta nebude zaujímavá.
Pri úrovňovom predstihu v ilustrácií podstatnú úlohu zohráva aj redundancia.
Jedným z hlavných princípov ľudskej komunikácie je to, že správa obsahuje okrem nových
informácií aj redundančné znaky. „Každá objavná idea vychádza z niečoho známeho. [...]
používa bežné povedomé postupy, lebo to, čo je nové vo všetkom, nie je pochopiteľné, ale
všetko nové možno pochopiť na základe premís“ (Albrecht, in Tokár, 1996, s. 79). Správa sa
tak pohybuje v medziach medzi plnou originalitou a plnou banalitou, čiže na jednej strane je
to nepredvídateľný a nezrozumiteľný súbor znakov, na druhej strane

je to totálna

redundancia, ktorá neprináša adresátovi nič nové, ale ktorej adresát rozumie bez veľkej
námahy. Abrhám Moles v tejto súvislosti píše: „Individuálna redundancia značí kultúrnu
úroveň jednotlivca, kolektívna redundancia značí kultúrnu úroveň spoločnosti“ (Moles, in
Tokár, 2000, s. 76).
Problém zrozumiteľnosti/nezrozumiteľnosti ilustrácie pre deti nás vedie k základnej
otázke stavu knižného umenia pre deti. Riešením by malo byť zachovanie optimálneho
podielu redundancie i nového a nepredvídateľného, ktoré zodpovedá kvalitatívnemu stupňu
vizuálneho umenia a podporí tak adresné uplatnenie výtvarného umenia v spoločnosti
vôbec.
Ak sa náročnosť ilustrácie prispôsobí úrovni detského úsudku, to značí, že umožní
deťom vidieť v ilustráciách len ich súčasné zážitky, tie ku ktorým práve dospeli, zanedbá sa
tak možnosť a potreba obohacovať a rozširovať ich vývin. Preto je dôležité, uvedomiť si
nevyhnutnosť úrovňového predstihu v ilustráciách.

3. 6. Vizuálna gramotnosť
„Pochopit umělecké dílo může jen ten, kdo porozuměl základním uměleckým principům,
principům

uměleckého

zobrazování.

Porozumět

principům

uměleckosti,

uměleckého

zobrazování může jen ten, kdo přistupuje k umění aktivně, kdo si osvojí alespoň umělecké
návyky.“
Ján Ámos Komenský
2.
3.

4.
5.
6.

autorovo výtvarné vzdelanie ako projekcia individuálnych záujmov, vnútorných dispozícií a ako výraz
spoločensko-historických podmienok,
autorov individuálny rozhodovací proces z hľadiska štylistického postoja, výrazových sklonov autora
v oblasti motívov, výrazových možností, práca s časom a priestorom v ilustrácii, s kompozíciou
a štylizáciou,
autorská modifikácia výtvarného žánru v ilustrácii,
autorský individuálny postoj k tradícii (inšpirácia v minulosti, vo folklóre a i v iných druhoch umenia),
autorská snaha kodifikovať nový žáner, nový výtvarný postup.
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V poslednej dobe sa v súvislosti s vizuálnym umením a vnímaním výtvarného diela
hovorí o tzv. vizuálnej gramotnosti.
Zahraničné výskumy ukazujú (Hortin, in Šupšáková, 2004), že podobne, ako
existujú ľudia, ktorí nedokážu čítať a písať, sú teda negramotní, existujú aj ľudia, ktorí
nedokážu porozumieť obrázku, sú teda obrazovo (vizuálne) negramotní. V školskej praxi sa
stretávame s deťmi, ktoré majú predpoklady pre výtvarnosť vrodené alebo rozvinuté
výchovou a sebaaktualizáciou, ale i s deťmi, u ktorých sa cit pre výtvarnosť nerozvinul.
Pojem vizuálna gramotnosť26 sa všeobecne chápe ako schopnosť porozumieť
a používať obrazy, myslieť a učiť sa v ich termínoch. „Vizuální gramotnost může být také
definována jako soubor dovedností, jimiž disponuje jedinec, aby porozuměl vizuálnímu
obrazu

a dokázal

jej

používat

k záměrné

komunikaci

s jinými

lidmi“

(Ausburn

–

Ausburnová, in Mareš, 1995, s. 319).
Problematika vizuálnej gramotnosti vychádza z niekoľkých premís. Jednou z nich je,
že ilustračné dielo je nositeľom istých významov, ktoré

recipient individuálne prijíma

(subjektívne dispozície), myslíme napríklad na psychické možnosti, dosiahnutý stupeň
inteligencie, temperament, skúsenostný komplex, výtvarné vzdelanie, momentálna nálada
a pod. Vizuálnu schopnosť (gramotnosť) determinujú aj neurofyziologické vlastnosti – vek,
povolanie, prostredie.
Recepciu determinuje aj miera talentu: „Sú recipienti, ktorí sú schopní rozlíšiť nielen
to, ‚čo sa páči a čo nie’, ale ktorí okrem toho majú schopnosť prisvojovať si výtvarné štruktúry,
dekódovať výraz, významy, hodnoty a funkcie, vývinový kontext minulosti, či súčasnosti.
Recipient má tie isté tvorivé schopnosti ako tvorca, líšia sa však mierou talentu a výtvarného
vzdelania“ (Felixová, 1997, s. 8). Stáva sa, že osobitne talentovaný recipient objaví
v štruktúre výtvarného diela významy a vlastnosti, ktoré v autorovom výtvarnom zámere ani
neboli. Tým, že recipient odlišne pochopí kódovanú informáciu, ktorou dielo komunikuje,
spôsobí odlišnú interpretáciu. Emocionálna expresia diela a emocionálna expresia vnímateľa
sa preto často nestretávajú. Kongenialita medzi autorom a recipientom nie je všeobecným
javom ani za predpokladu, keď sa cieľom výtvarného vzdelania stáva výchova tvorcov
i výchova recipientov. Zdôrazňujeme však, že výtvarná tvorba a výtvarné vnímanie
nepodliehajú racionálnym rozhodnutiam, sú viac záležitosťou citu, nadania, talentu,
temperamentu, psychologického typu a celého radu ďalších činiteľov určujúcich aktivitu
a spontaneitu subjektov.
Napriek rozdielnym subjektívnym dispozíciám recipientov, existujú podnety, pri
ktorých sa dá predpokladať, že ich budú vnímať psychofyziologicky rovnako. Ide napríklad o
rozlíšenie farieb na teplé a studené. Niektoré farby pôsobia na recipientov uspokojujúco, iné

S týmto významom, hoci v odlišnom súbore grafém sa stretneme aj u iných autorov: napríklad výtvarné
vzdelanie (Šabouk, 1989), vizuálny analfabetizmus (Uždil, in Gero – Tropp, 2000), vizuálna kompetencia (Obert,
2002), vizuálna inteligencia (Hoffman, in Šupšáková, 2004), vizuálna gramotnosť (Šupšáková, in Šupšáková a kol.,
2004), vizuálna gramatika (Tokár, in Šupšáková a kol., 2004).
26
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znepokojujúco,

niektoré

príjemne,

iné

nepríjemne.27

Bielu

farbu

psychofyziologicky

pociťujeme ako čistú, radostnú, jasnú, čiernu ako negatívnu, smutnú, temnú (bližšie Florek,
1979; Kulka, 1991; Gero – Tropp, 2000 a iní). Tu však platí aj istá konvencia spojená so
symbolikou

farieb

(napríklad

v Číne

biela

farba

symbolizuje

smútok).

Rovnaké

psychofyziologické pôsobenie platí aj pri rozlišovaní tvarov na mäkké a tvrdé. Izolovaná
horizontálna priamka pôsobí staticky a upokojujúco, izolovaná krivka, či vlnovka dynamicky
(Felixová, 1997). Podnety, ktoré recipienti vnímajú psychofyziologicky sa môžu rovnako
využívať v procese tvorby na umocnenie výtvarného zámeru a výrazu (v kompozícii i
v detailoch).
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že vizuálny jazyk má v knihách pre deti
oveľa väčší význam, ako sa mu obyčajne pripisuje. Poľská teoretička D. Wróblewska
v súvislosti

s vizuálnou

sprostredkovateľom

gramotnosťou

v niekoľkých

a recepciou

súbežne

píše:

prebiehajúcich

„Prítomnosť
procesoch.

ilustrácie
Je

je

pozvaním

povzbudzujúcim k čítaniu, tým, že rozdeľuje a opticky člení text, uľahčuje jeho osvojenie,
podnecuje predstavivosť k samostatnosti a intelekt k práci, napokon vťahuje mladého človeka
do širšej výtvarnej problematiky, krok za krokom ho približuje k ‚ozajstnému’ umeniu a môže
mu byť prvým sprievodcom v jeho labyrinte“ (1976, s. 50).
Ilustrácia obsahuje určitý komplex výtvarných znakov a významov. Tie sú pre
príjemcu viditeľné na prvý pohľad. Okrem týchto znakov implikuje aj znaky, ktoré nie sú
celkom presne definované (tzv. miesta nedourčenia, pojem prebratý z teórie literárnej
komunikácie). Pri vnímaní ilustrácie si dieťa musí výtvarný jazyk konkretizovať, to značí,
predstaviť si dej, udalosti, detaily, musí doplniť súvislosti, skompletizovať celok, správne
interpretovať symboliku výtvarných znakov a pod. To všetko závisí od úrovne jeho
výtvarného vzdelania a teda vizuálnej gramotnosti.
Súčasná teória i prax v škole sa čoraz viac opiera o vizuálny jazyk, preto je dôležité
rozvíjať vizuálnu predstavivosť. Poznatok, že raz vidieť je viac ako dvakrát počuť, na ktorom
Ján Ámos Komenský postavil princíp svojej knihy „Orbis Pictus“, je opodstatnený
a dokázaný zistenou potenciou našich zmyslov.28
Vizualita však so sebou prináša aj mnoho negatív. Dnešný zrýchlený život
charakterizuje prevaha vizuálnych informácií. To značí, že si vyžaduje rýchle reakcie,
preferuje plytké bezobsažné, ale vizuálne nápadité obrazy, s cieľom zaujať čo najširšiu masu
spotrebiteľov a konzumentov. Tomuto vplyvu sa nevyhla ani ilustrovaná kniha. Medzi
detskými titulmi nájdeme mnoho nevkusných a nevhodných knižných publikácií.
Ďalším negatívom je mnohostrannosť a presýtenosť vizuálnych podnetov. U detí to
spôsobuje neschopnosť vidieť vo veciach a javoch podstatu a súvislosti. Čím je simulácia
reality vernejšia, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že bude fikcia pokladaná za pravdivú,
Súvzťažnosť symboliky farieb s fyziologickým aspektom bola dokázaná aj experimentálne. V modrozelenej
miestnosti (modrozelená je najstudenejšia farba) pociťovali respondenti 59 stupňov Farenheita ako chlad, zatiaľ čo
v červenooranžovej miestnosti nepociťovali chlad, pokiaľ neklesla teplota pod 52 stupňov Farenheita. Objektívne to
znamená, že modrozelená spomaľuje krvný obeh, zatiaľ čo červenooranžová ho povzbudzuje (Uždil, 2002).
27

28

Sluchom prijímame tisíc vnemových jednotiek za sekundu, zrakom stotisíc jednotiek za sekundu (Kulka, 1991).
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skutočnú. Aby sme eliminovali negatívne vplyvy, je pri výtvarnom vzdelávaní dôležité spojiť
individualitu recipujúceho subjektu s racionálnymi informáciami a recepčnými návodmi. Ide
tu o vzájomné prepojenie poznatkov z oblasti psychológie, pedagogiky, ontológie a iných
vedných odborov.
Vo výtvarnej komunikácii je kvalifikované užívanie umeleckej hodnoty, dekódovanie
umeleckej znakovej štruktúry schopnosťou, ktorá predstavuje druhú gramotnosť človeka.
Kultivovať vizuálnu gramotnosť je potrebné začať už od detského veku: „Jednou z ciest, ako
naplniť ciele vizuálnej komunikácie, je stretnutie s výtvarným umením, ktoré je obsiahnuté
v učebných osnovách výtvarnej výchovy a literárnej výchovy, kde komunikácia prebieha
prostredníctvom textu a ilustrácie umeleckej literatúry určenej pre prvý stupeň základných
škôl. Mierou hodnoty sa v tomto prípade stáva miera sprostredkovania a miera emocionálneho
pôsobenia. Výsledkom má byť ‚kultivované ľudské oko’ ako základná podmienka rozvoja
osobnosti“ (Šupšáková, 1999/2000, s. 17).
Táto úloha predstavuje cieľavedomé a organizované rozvíjanie vizuálnej gramotnosti
na prvom stupni základnej školy aj prostredníctvom recepcie ilustrácie.

3. 7. Fázy recepcie ilustrácie
Vznik, vývoj a fungovanie ilustrácie završuje proces recepcie ilustrácie na strane
príjemcu. Základnou podmienkou na to, aby recipient prenikol celou výrazovou, obsahovou
a myšlienkovou vrstvou ilustrácie, je jeho schopnosť adekvátne reagovať na vzťah ilustrácie
k literárnej zložke. Preto je nevyhnutné hlbšie analyzovať jednotlivé fázy recepcie ilustrácie
s ohľadom na vzťah medzi ilustračným dielom, literárnym textom a detským recipientom.
Podľa M. Tokára k vnímaniu ilustrácie môže dochádzať za týchto okolností:
prezeraním ilustrácií (bez znalosti textu), súbežne počas čítania knihy a po prečítaní knihy.
Priblížime si to:
a)

Prezeranie ilustrácií (bez znalosti textu). Prezeraniu ilustrácií nemusí vždy

predchádzať čítanie knihy. Pred oboznámením sa s textom obyčajne využívame ilustráciu na
to, aby sme prostredníctvom nej vytvorili u detí určitú východiskovú (motivačnú) pozíciu.
„Ak žiakovi ukážeme niekoľko obrázkov, dokáže si predstaviť potenciálny obsah knihy a
rozhodnúť sa, či si ju vyberie, alebo ju odmietne (odloží). Inokedy prezeranie ilustrácie, ktorej
‚obsahová náplň’ nie je dieťaťu celkom zrozumiteľná, spôsobí, že sa pustí do čítania už len
preto, aby tak našlo prípadné jej objasnenie. Pri ďalšej príležitosti učiteľ siahne po ilustrácii,
aby prebudil obrazotvornosť žiaka, nabáda ho, aby sa na základe vlastnej fantázie pokúsil
naznačiť ďalšie pokračovanie (ďalšie rozvíjanie sa) deja (tvorivé úlohy). V inom prípade zasa
učiteľ práve pomocou ilustrácie vyvoláva náladu harmonizujúcu s atmosférou diela alebo jeho
časti“ (Obert, 1998, s. 92). V týchto prípadoch je ilustrácia izolovaná od interakcie s textom
a pôsobí ako voľné výtvarné dielo.
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b)

Súbežne počas čítania knihy. Prezeranie (pozorovanie) ilustrácií v priebehu

čítania literárneho diela prehlbuje emocionálne prežívanie späté s jeho obsahom. Počas
čítania dieťa prostredníctvom ilustrácie spoznáva vzhľad či podobu jemu bližšie neznámych
predmetov alebo javov, názorne sa zoznamuje s názvami (pomenovaniami), s ktorými sa
stretáva v texte. So záujmom si prezerá postavy vytvorené podľa predstáv ilustrátora a
porovnáva ich s autorskými opismi a charakteristikami.
c)

Po prečítaní knihy, resp. vracaním sa k ilustráciám (ide tu o proces responzie)

(Tokár, 1996, s. 95). Dieťa sa k prezeraniu ilustrácií často vracia aj po prečítaní knihy.
Ilustrácie opäť a opäť oživujú prečítané. Aj v edukačnom procese využíva učiteľ ilustrácie po
prečítaní ilustrovaného textu s cieľom overiť, resp. potvrdiť predpokladanú alebo očakávanú
úroveň osvojenia si a pochopenia obsahu diela (textu) žiakmi, aj v súvislosti s prípadným
prehĺbením zážitku z prečítaného. „Ilustrácia okrem toho osobitne pomáha pri prerozprávaní,
pretože ‚pripomína’ jednotlivosti (podrobnosti) textu a umožňuje korigovať pamäťové
nepresnosti a chyby. Aby sa učiteľ presvedčil, či žiaci pochopili reťazovité pospájanie príčin a
činov, po stručných výpovediach o obsahu obrázku pýta sa na fakty, ktoré sa spolupodieľali
na danej situácii, ktoré ju spoluvytvárali, ako aj na to, čo bolo ďalej. Okrem toho ilustrácia sa
môže – podobne ako sám text – stať podkladom pre charakteristiku postavy a pre opis jej
vonkajšej úpravy (zovňajšku, oblečenia), ktorá môže byť‚ bohatá, staromódna, neporiadna
atď.“ (Obert, 1998, s. 92).
Kniha má po prečítaní svoje „oneskorené účinky“ napríklad v detskej tvorbe, t.z. vo
výtvarnej činnosti, pri ktorej je ilustrácia podnetom pre vlastnú tvorbu. Ilustrácia sa môže
stať aj aktivizujúcim hodnotovým činiteľom, prostredníctvom ktorého dieťa zmení svoj
postoj k určitým veciam.
Recepcia ilustrácie je procesom, ktorý možno členiť na určité fázy. V nasledujúcej
časti uvádzame kategorizáciu fáz recepcie ako ich prezentujú Jiří Kulka, Vladimír Spousta a
Štefan Gero, ktoré sú pre našu prácu v mnohom podnetné.
J. Kulka (1991) rozlišuje štyri základné fázy komunikácie umením na strane
príjemcu: receptívny zámer29, príjem správy ─ zmyslové vnímanie, koncentrácia pozornosti,
dekódovanie a interpretácia.
Vladimír Spousta uvádza štyri fázy recepcie: uvedomelé vnímanie, chápanie,
emocionálne prežívanie, hodnotenie (in Tokár, 1996, s. 96):
1.

Uvedomelé vnímanie

(apercepcia).

„Plnohodnotná

apercepcia ilustrácie

si

vyžaduje, podobne ako každé umelecké dielo, koncentráciu pozornosti, ale súčasne aj
atmosféru psychického uvoľnenia a tvorivosti, vysokú úroveň fantázie, hravosti a ich
stimuláciu. „Podnetom pre uvedomelé vnímanie sa môže stať iba taká kvalita ilustrácie,
ktorá narušuje rovnováhu vnímateľa, vzrušuje ho, nutká recipienta naďalej sústrediť svoju
pozornosť na ilustráciu“ (Tokár, 1996, s. 96).

29

Receptívny zámer prispieva k dolaďovaniu vnímateľa na zvláštny druh príjmu (Kulka, 1991).
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Pri klasifikovaní jednotlivých podmienok plnohodnotnej apercepcie vychádzame
z diferenciácie V. Spoustu a aplikujeme ju na apercepciu ilustrácie na prvom stupni
základnej školy. Vyžaduje si:
-

koncentráciu pozornosti;

-

komplexné psychické uvoľnenie a atmosféru slobodnej tvorivosti;

-

vysokú úroveň fantázie, hravosti a ich stimuláciu;

-

aktualizáciu

skôr

získaných

estetických

vedomostí

a schopností,

individuálnych estetických zážitkov a skúsenosti s apercepciou umeleckých diel v minulosti.
Je veľmi pravdepodobné, že apercepcia umeleckých diel u detí na prvom stupni sa realizuje
po nástupe do školy, pretože deti sa veľmi často stretávajú s umením na hodinách výtvarnej
výchovy prvýkrát, no s ilustráciou ako žánrom výtvarného umenia sa stretávajú už
v predškolskom veku;
-

aktivizáciu imaginatívnych zložiek vedomia;

-

zintenzívnenie

individuálneho

postoja

k ilustrácii,

ktoré

umožňuje

konfrontovať subjektívne skúsenosti vnímajúcich detí s posolstvom ilustrácie.
2.

Chápanie.

Chápanie

výtvarného

diela

je

procesom

jeho

spoznávania

a porozumenia. Možno ho rozčleniť do troch etáp: predbežné poznatky (napr. kto je autor
diela, obdobie vzniku, spoločenské podmienky a iné), orientácia (napr. hlavná výrazová
charakteristika, predbežná emócia) a úvahy o diele (Gero, in Gero – Tropp, 2000). Tieto
etapy recepcie môžu napomôcť k hlbšiemu pochopeniu ilustrácie.
Fáza chápania ilustrácie sa vyznačuje týmito špecifikami:30
a) aktualizácia väzieb minulých životných a estetických skúseností vnímajúcich;
ilustrácia by mala vždy nadväzovať na skúsenosti detí a rešpektovať tak ich vekové
osobitosti;
b) aktualizácia estetických ideálov a noriem, ktoré sú v danej kultúre rešpektované;
v predškolskom veku zohrávajú dôležitú úlohu rodičia, po nástupe do školy je to učiteľ,
ktorý sprostredkúva základné estetické kritéria knižnej ilustrácie;
c) uvedomenie si elementárnych princípov tvorivého procesu a špecifík výrazových
prostriedkov ilustrácie;
d) vznik kvalitatívne nových estetických a etických skúseností; v tomto bode by sme
mohli uplatniť medzipredmetové vzťahy etickej, literárnej i výtvarnej výchovy;
e) schopnosť konfrontovať nové prežité a poznané s minulými zážitkami a začleniť
ich do širších estetických, ideových a kultúrnych súvislostí; v tomto prípade je dôležité
zohľadňovať zaužívané konštrukty detského myslenia, tzv. prekoncepty.31

Inšpirujeme sa pri tom teóriou V. Spoustu (1995).
Zaužívané konštrukty detského myslenia predstavujú gnozeologický konštrukt sveta, na ktorom dieťa
participuje vlastnými kognitívnymi štruktúrami. Svoj odraz nachádzajú vo Vygotského kognitívno-psychologických
zónach aktuálneho a najbližšieho vývinu dieťaťa (čo súvisí aj s problematikou úrovňového predstihu, pozri kapitolu
Úrovňový predstih v ilustrácii). Tým, že dobrá ilustrácia musí dieťa ‚presahovať‘, aby mu umožnila rast, musí ho
súbežne posunúť aj do zóny najbližšieho vývinu, t.z. „oblasti vývinových kompetencií dieťaťa, ktoré sú v stave
zrodu a uplatňujú sa vtedy, ak sú iniciované“ (Kolláriková – Pupala, 2001, s. 200).
30
31
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Chápanie je viazané nielen na vnímanie, ale úzko sa viaže na nasledujúcu fázu –
emocionálne prežívanie v našom prípade ilustrácie.
3. Emocionálne prežívanie. Recipient sa zmocňuje ilustrácie súbežne na rovine
poznávacej a citovej. Ak chýba ilustrácii emocionálny aspekt, človek je k nej ľahostajným
a nevyvoláva v ňom skutočné estetické či umelecké zážitky. Dieťa je už v predškolskom
období schopné vnímať informáciu emocionálneho charakteru. Podmienkou tohto štádia
recepcie je, po prvé, že recipient je schopný preniknúť do obsahovej a výrazovej vrstvy
ilustračného diela, po druhé, že ho vie konfrontovať s inými ilustráciami.
4. Hodnotenie. Je to psychicky najnáročnejšia fáza recepcie. Ilustrácia je vnímaná
komplexne v celej svojej štruktúre. Hodnotenie ilustračného diela vnímajúcim subjektom
prebieha, podobne ako pri každom umeleckom diele, v troch rovinách: emocionálnej,
intelektuálnej a vôľovej (Tokár, 1996).
Pre deti prvého stupňa základnej školy je charakteristické, že hodnotenie ilustrácie
výrazne ovplyvňujú emócie. Vo vyšších ročníkoch sa prejavuje výraznejší vplyv intelektu,
súvisí to s celkovým psychickým vývojom dieťaťa. Táto fáza ústi do postoja hodnotiaceho
subjektu, v našom prípade dieťaťa. Dieťa okolo 9. – 10. roku dokáže zaujať postoj
negatívneho či pozitívneho súdu, ktorý sa prejavuje sympatiou, ľahostajnosťou, či
nenávisťou. Výsledkom je akceptácia a vnútorné stotožnenie sa s ilustráciou alebo jej
odmietnutie. Pri tejto fáze recepcie ilustrácie sa otvára pole pre uplatnenie pedagogických
vplyvov, pri ktorých zohráva učiteľ alebo rodič nezastupiteľnú úlohu.
Účinnosť jednotlivých fáz recepcie sa môže meniť, prípadne sa môže hodnotiaci
postoj uskutočniť predčasne už pri niektorej predošlej fáze.

Ak boli splnené podmienky

regulovania koncentrácie, pozornosti a iné dôležité podmienky úspešného „absolvovania“
jednotlivých fáz, dá sa predpokladať optimálne (výchovné), pôsobenie ilustračného diela.
Inú klasifikáciu fáz recepcie umeleckého diela uvádza Š. Gero v publikácii Úvod do
teórie výtvarnej kultúry (1997):
Motivácia. Príjemcu môžu viesť rôzne dôvody k tomu, aby sa rozhodol vnímať
umelecké dielo. Okrem estetických potrieb sa motiváciou môže stať potreba uvoľnenia,
zábavy, poznania, odreagovania sa a iné. Ak sa určitý subjekt z akýchkoľvek dôvodov
rozhodne vnímať konkrétne umelecké dielo alebo diela určitého obdobia, regiónu a pod.,
hovoríme o estetickom zámere. To znamená, že príjemca sa naladí na istý druh artefaktov,
ktoré pri priamom vnímaní splnia alebo nesplnia jeho predstavy.
Vnímanie a dekódovanie. Druhou fázou recepcie je vnímanie (percepcia) diela a jeho
dekódovanie. Percepcia je odraz tvarov, farieb, línií a ich konfigurácií v našom vedomí.
Príjemca si uvedomuje základné tvarové, farebné a lineárne vzťahy podobne, ako je
napríklad schopný čítať literárny text. Dekódovanie je použitie takej transformácie na
zakódovanú správu, aby sa otvorila pôvodná správa, teda to, čo umelec do diela vložil.
Reflexia a responzia. V ďalšej fáze procesu recepcie dochádza k reflexii, t.z. k
uvažovaniu o diele a k responzii (znovu prežívaniu umeleckého diela).
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Interpretácia. Proces recepcie vrcholí interpretáciou32.
Ak sa čitateľovi podarí aktívne prejsť etapami recepcie ilustrácie, sú vytvorené
podmienky k plnohodnotnému porozumeniu, pochopeniu a prežitiu ilustrácie, ako aj pre
sebavýchovnú aktivitu, ktorá je jedným z hlavných cieľov didaktického pôsobenia ilustrácie
v školskej edukácii. Samotný akt recepcie sa stáva objektom výskumu nielen estetiky, teórie
umenia a pedagogiky, ale i psychológie či arteterapie.
Pre kvalitnú recepciu ilustrácie je dôležité rešpektovať podmienky recipovania
literárneho textu. Viliam Obert (1998, s. 51) uvádza tri druhy recepcie literárneho diela so
zreteľom na školskú prácu s literárnym textom, ktoré aplikujeme aj na prácu s ilustráciou:
1. Informačná

recepcia

ilustrácie.

Súvisí

s oboznamovaním

žiaka

s obsahom

ilustrácie. Cieľom takého vnímania môže byť získavanie informácií o spoločenských a
kultúrnych faktoch vo vizuálnej podobe, priebežné oboznamovanie sa s výtvarnými
výrazovými prostriedkami. Tento druh recepcie zároveň obohacuje výtvarné vyjadrovanie sa
dieťaťa, zapamätanie si prečítaných obsahov a pod. Pri informačnej recepcii ilustrácie
môžeme

využiť

ilustrácie

náučného

charakteru,

napríklad

ilustrácie

v učebniciach,

odborných časopisoch, encyklopédiách a pod.
2. Kritická recepcia ilustrácie. Tento druh recepcie podlieha hodnoteniu. Žiak pri
hodnotení sleduje poznávacie alebo výchovné aspekty ilustrácie, estetické hodnoty
a kriticky ich prehodnocuje. Tento spôsob recepcie ilustrácie je vhodný pri ilustráciách
umeleckej literatúry. Napríklad literatúra povinného či nepovinného čítania, ale i čítanka
pre základné školy, ktoré môžeme využiť na hodinách literárnej, výtvarnej alebo etickej
výchovy a pod.
3. Tvorivá recepcia ilustrácie. Dotýka sa viacrozmernej interpretácie obsahu
ilustrátorského diela. Žiak sa pri vnímaní usiluje tvoriť nové hodnoty, spája pri tom
poznatky vychádzajúce zo skúsenosti s inými druhmi činnosti. Výsledkom takejto recepcie
môže byť utvorenie vlastného názoru na svet, ktorý ho obklopuje. Táto forma recepcie môže
využívať viacero druhov33 interpretácie, pričom možno využiť ilustrácie vedeckej či umeleckej
literatúry.
Uvedené

druhy

recepcie

ilustrácie

sa

nemusia

v

školskej

praxi

realizovať

samostatne, môžu sa navzájom prelínať a kombinovať v závislosti od cieľa a úloh
edukačného procesu.

32
33

Bližšie o interpretácii v kapitole Interpretácia ilustrácie.
Pozri kapitolu Spôsoby interpretácií.
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4. Interpretácia ilustrácie
Interpretáciu

vo

všeobecnosti

chápeme

ako

schopnosť

spracovania

a transformovania prijímaných impulzov, podnetov, informácií v procese vnímania. V užšom
význame (s aspektom na umenie) je interpretácia aktivitou (schopnosťou), ktorou sa napĺňa
regulatívna funkcia umenia. Účinky procesu interpretácie umeleckého diela v komunikácii
závisia podľa Oľgy Felixovej (2005) na funkcii reflexívnej, hodnotiacej, hodnotovej a
normatívnej.
Z pohľadu sémantiky Ch. S. Peirca34 ide pri interpretácii o schopnosť vnímať
umelecké dielo ako systém znakov, ako štruktúru jednotlivých výtvarných, resp. kultúrnych
znakov, ktoré sa na výstavbe diela zúčastňujú.
Š. Gero chápe interpretáciu umeleckého diela nasledovne: „Interpretácia umeleckého
diela je súčasťou recepcie umeleckého diela, presnejšie je vyvrcholením recepcie. Nepokrýva
však všetko, čo dielo poskytuje príjemcovi. Interpret nie je schopný preložiť všetky
informácie o umeleckom diele do verbálneho jazyka. Pokiaľ by to bolo možné, umelecké dielo
by bolo zbytočné“ (Gero, in Gero – Husár – Sokolová, 1997, s. 90).
Všeobecne je známe, že dieťa reaguje na ilustráciu spontánnou interpretáciou
hlavných motívov a námetov. Interpretačne zostáva na prvej (vecnej) významovej rovine
obrázka, interpretuje to, čo vidí a poznáva (identifikuje postavy, zvieratá, predmety a pod.).
Treba však viesť dieťa k tomu, aby na ilustrácii vedelo „čítať“ aj ďalšie „roviny“
a dokázalo tak uplatniť nielen vizuálne, ale i tvorivé a kritické myslenie. Aby dieťa
plnohodnotne interpretovalo ilustráciu, je nevyhnutné dodržať isté podmienky, o ktorých
budeme hovoriť neskôr.
Interpretácia ilustrovaného literárneho textu a interpretácia samotnej ilustrácie sa
môžu realizovať nezávisle od seba alebo sa môžu vzájomne kombinovať. Podstatné je pri tom
implikovať jednotu, v ktorej štýl obrazov by mal odrážať štýl textu a naopak. Pavol Rankov
v tejto súvislosti píše: „Rovnako ako slová aj samotné obrazy obsahujú a prenášajú význam.
Problém nebude ani tak to, ako ilustrovať slová alebo vysvetliť obrazy, ale ako ich
interpretovať v novej forme komunikácie“ (Rankov, 1991, s. 45).
Podľa názoru Josefa Zvěřinu, musí skutočná teória interpretácie a celá umenoveda
rešpektovať „[...] na jednej strane jednotu i zložitosť diela, všetky jeho ‚roviny’: vrstvu
materiálnu, formovú, morfologickú, typologickú, slohovú, historickú, estetickú, významovú
i účinkovú, vrstvu syntaktickú, sémantickú i pragmatickú, na druhej strane musí interpretácia
rešpektovať

i zložitosť

človeka,

umelca

i interpreta,

jeho

racionalitu

i citlivosť,

vôľu

i predstavivosť, psychologickú, sociologickú a historickú podmienenosť a pod.“ (Zvěřina, 1971,
s. 95 – 106). Stotožňujeme sa s autorovým konštatovaním, že je potrebné nevyhnutne zvoliť
vhodné metódy interpretácie, ale pritom nabáda aj rešpektovať recipienta, t.z. typológiu
recipientov.
Charles Sanders Peirce chápe jazyk umeleckého diela ako systém znakov (pozri Popovič – Liba – Zajac – Zsilka,
1981).

34
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4. 1. Spôsoby interpretácií
Interpretačné aktivity majú dve základné podoby: verbálnu a nonverbálnu.
Verbálna – výkladová interpretácia používa verbálne prostriedky, napríklad rozhovor,
prednášku, výklad, diskusiu. Nie vždy je možné uplatniť verbálnu interpretáciu. Často sa
dopúšťame takých chýb, že pri výtvarných dielach so špecifickou umeleckou informáciou
(napr.

surrealistické,

dadaistické

a iné umelecké diela)

žiadame

od

detí

verbálnu

interpretáciu, ktorá je pre deti na prvom stupni základnej školy neprimeraná, náročná.
Diela tohto charakteru môžeme teoreticky

analyzovať a popísať,

ale nie slovami

prerozprávať. Nútiť deti k verbálnej interpretácii značí budovať v nich odpor a nie trvalý
vzťah k umeniu (Šabouk, 1989). Dieťa predškolského a mladšieho školského veku sa
v tomto období iba učí hovoriť, vyjadrovať sa. Pri verbalizácii estetického postoja nemusí ísť
nevyhnutne o slovné vyjadrenie. „Neverbálne prostriedky umožňujú vystihnúť to, čo
nedokážeme presne zachytiť slovom, pomáhajú uvedomiť si mnohé súvislosti a spätne ich
pomenovať

slovami

–

umožňujú

lepšie

pochopenie

a precítenie

určitých

situácií“

(Kovalčíková – Majzlanová, 2003, s. 86).
Nonverbálna – stvárňujúca, realizačná interpretácia je realizovaná najčastejšie
prostredníctvom

výtvarnej

činnosti:

napríklad

voľnou

interpretáciou,

parafrázou,

reinterpretáciou, kópiou umeleckého diela a pod. Zaujímavú formu interpretácie ponúka aj
animácia, performance, enviroment, multimedializácia, simulácia využívajúca vizuálne
média a iné formy, ktoré recipročne kombinujú verbálnu a nonverbálnu interpretáciu
(Tropp, in Gero – Tropp, 2000).
V školskej praxi sú najčastejšie používané verbálne interpretácie (výkladové, ktoré
používajú verbálny jazyk, napríklad monológ, rozhovor, diskusia) a interpretácie neverbálne
(vizuálne, ktoré narábajú s výtvarným jazykom, napr. výtvarná činnosť).

V prípade

ilustrovanej knihy sa obe druhy interpretácie dopĺňajú. Súčasne tu možno hovoriť
o plnohodnotnej

interpretácii

ilustrácie,

pretože

jej

recepcia

prebieha

v

interakcii

s literárnym dielom. Návodom na ich interpretáciu je tak súbežne vnímaná literárna i
výtvarná zložka. Literárna zložka usmerní recepciu ilustrácie, pomôže detskému príjemcovi
dekódovať neznáme znaky v zobrazenom diele, prípadne ho naladí na ďalšie, hlbšie
vnímanie. Rovnako aj ilustrácia môže napomôcť pri odhaľovaní významov literárneho textu.
Odhalené súvislosti dieťa transformuje do vlastnej verbálnej podoby alebo vizuálnej
predstavivosti a následne do možnej výtvarnej činnosti.
Teória

výtvarného

umenia

predkladá

niekoľko

druhov

a metód

interpretácií

umeleckého diela. Druhy interpretácie možno klasifikovať z dvoch pozícií (Gero – Tropp,
2000, s.17):
1. z pozície

dejín

estetického

myslenia,

kde

môžeme

rozlíšiť

celú

škálu

interpretačných metód: formálne, obsahové, psychologické, sociologické, štrukturalistické,
semiotické, systémové;

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

315

2. z pozície pragmatickej estetiky.

V našej práci budeme stručne charakterizovať spôsoby interpretácií výtvarného diela,
ako ich uvádza Š. Gero (in Gero – Tropp, 2000). Budeme

ich aplikovať na ilustrácie

v edukačnom procese.
Formálna metóda interpretácie. Pri formálnych metódach interpretácie ilustrácie je
východiskom

dialektické chápanie obsahu a formy. Táto metóda uprednostňuje formu

ilustrácie, pomocou ktorej sa dajú určiť jej hodnoty. Forma prevyšujúca obsah, sa stáva
kľúčom pre pochopenie ilustrácie (je to charakteristické pre postmoderné výtvarné prejavy).
Príkladom sú ilustrácie z knihy Noha k nohe

35

z postmodernej proveniencie od Dezidera

Tótha k textom Viliama Klimáčka alebo ilustrácie Daniela Heviera k vlastnej knihe Krajina
Agord.36
Ikonologická metóda interpretácie.

Ikonologickú metódu interpretácie rozpracoval

Erwin Panofsky. Predstavuje tri interpretačné „pohľady“ na umelecké dielo: prvotný alebo
prirodzený význam, druhotný alebo konvenčný význam a vnútorný význam alebo obsah.
1. Prvotný alebo prirodzený význam, inak dejiny štýlu (prihliadnutie k spôsobom,
akým boli za rôznorodých historických podmienok prostredníctvom foriem vyjadrované
predmety a udalosti), to značí, že v určitej dobe bola určitá vec zobrazovaná určitým
spôsobom.
V aplikácii tejto metódy na ilustrácie môžeme ako príklad uviesť ilustrácie rôznych
reedícií v určitom časovom rozpätí a navzájom ich porovnať: napríklad ilustrácie Vincenta
Hložníka v knihe Rozprávky H. CH. Andersena37(1956) s ilustrátorským prejavom Dušana
Kállaya a Kamily Štanclovej v diele
ilustračné

kolekcie

sú

Rozprávky Hansa Christiana Andersena (2004). Obe

poznamenané

„koloritom“

doby

vzniku:

Hložníkove

dobou

socialistického realizmu v umení, zatiaľ čo ilustrácie Kállayove a Štanclovej nesú svojou
voľnosťou a spontánnosťou stopy celkom inej (súčasnej) doby.
2. Druhotný alebo konvenčný význam, tiež dejiny typov (prihliadnutie k spôsobom,
akým boli za rôznorodých historických podmienok prostredníctvom predmetov a udalostí
vyjadrované témy a pojmy). Ilustrácie by mali priblížiť, ako sa za historicky meniacich
podmienok znázorňovali určité postavy a témy. Napríklad môžeme porovnať ilustráciu
Martina Benku k ľudovej povesti Jánošíková výzbroj z Čítanky pre 2. ročník základných
škôl,38 na ktorej je vyobrazený ľudový hrdina spravodlivosti Juraj Jánošík v realistickej,
Noha k nohe (Bratislava, 1996, resp. 2006).
Krajina Agord (Bratislava, 2001).
37 Ilustrácie V. Hložníka ku knihe Rozprávky H. CH. Andersena (Bratislava, 1956) R. Matuštík komentuje takto:
„Taký organický, rozsiahly celok knihy je predtým u V. Hložníka neznámy“. A pokračuje: „Andersenove rozprávky
trpia prílišným scivilnením predlohy vo výtvarnej transpozícii. V. Hložník úzkostlivo študoval historický kostým,
hľadal motívy v uliciach Bratislavy (objavíme tu dom U dobrého pastiera, inde časť Zámočníckej ulice), neváhal
použiť model. Poukazuje sa tu na evidentnú snahu ilustrátora vrátiť sa do vizuálno-predmetnej reality doby,
identickej s dobou vzniku rozprávok. A naostatok, ako to teoretik postrehol: „ilustrácie trpia prílišným scivilnením
predlohy“ (Tokár, 1996, s. 188) Podľa M. Tokára (tamtiež) potvrdzuje sa fakt, že autor ilustrácií a jej adresáti, ktorí
žijú v inej dobe, ako vzniklo literárne dielo (resp. ilustrácie), v dobe s iným životným štýlom, inou umeleckou
kultúrou nemôžu vnímať, myslieť a pociťovať svet tým istým spôsobom, ako ich predkovia. Skutočné umenie je
napájané určitou psychologickou a spoločenskou klímou.
38 Čítanka pre 2. ročník základných škôl (Benková a kol., 1997, s. 105).
35
36
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popisnej štylizácii s ilustráciou Martina Kellenbergera v Čítanke pre 3. ročník k zbojníckej
piesni z knihy Zapískal Jánošík.39 Na nej sa zase nachádza postava Jánošíka, humorne
štylizovaná.

Rovnako to možno porovnať s ilustráciou Svetozára Mydlu k divadelnej hre

Stanislava Štepku Jááánošííík. Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu40, na ktorej je postava
Jánošíka výtvarne štylizovaná.
3. Vnútorný význam alebo obsah, inak dejiny kultúrnych „symbolov“ (prihliadnutie
k spôsobu, akým boli za rôznych historických podmienok prostredníctvom špecifických tém
a pojmov vyjadrované podstatné tendencie ľudského myslenia). Názorným príkladom môže
byť porovnanie rozprávkovej postavy Červenej čiapočky v ilustráciách k rozprávke Červená
čiapočka41 od Vincenta Hložníka a dievčenskej rozprávkovej postavy v animovanej rozprávke
zo súčasnej produkcie animovaného filmu Carcoolka. Súčasné poňatie hrdinky sa nesie v
intenciách

súčasných

charakterizačných znakov zobrazenia. Aby

oslovila dnešného

detského recipienta obsahuje napríklad „gagy“ dnešných detí. Rovnako možno porovnať
ilustrácie Boženy Plocháňovej v knihe Márie Ďuríčkovej Danka a Janka42 s ilustráciami
Martiny Matlovičovej v knihe Rudolfa Dobiáša Jojka a Mojka, baranček Albert a Komínová
striga.43

V obidvoch prípadoch ide o literárne príbehy dvojičiek. Ilustračné zobrazenia M.

Matlovičovej sú výrazne ovplyvnené súčasnými vizuálnymi médiami, predovšetkým prvkami
typickými pre komiks.
Ikonologická metóda interpretácie je nepoužiteľná v nefiguratívnom (abstraktnom)
výtvarnom ilustračnom prejave. (Niektorí teoretici považujú

abstraktné umenie za

bezobsažné, nemá podľa nich žiadnu symboliku).
Psychologická a sociologická interpretácia. Táto metóda interpretácie umeleckého
diela uprednostňuje psychológiu, teda inšpiruje sa psychoanalýzou, psychológiou vnímania
a tvarovou psychológiou. „Pri vnímaní umenia nás obrazy, ktoré sme skôr videli, učia
prepnúť z jedného spôsobu vnímania do druhého, povedzme zo zobrazovacieho kódu
talianskej renesancie do kódu ruských ikon, alebo inokedy do kódu kubistickej maľby. Do
interpretácie teda musí vstupovať poznanie procesov vnímania a zobrazovania, ktoré je
kľúčom k správnemu výkladu“ (Gero, in Gero – Tropp, 2000, s. 25).
Výtvarné zobrazenie nie je verným odrazom zrakovej skúsenosti, ale psychologickým
procesom (porovnaj Gombrich, 1985), v ktorom umelec konfrontuje svoje vizuálne vnímanie
a svoje skúsenosti. Platí to aj pre príjemcu výtvarného diela, teda aj pre detského recipienta
ilustrácie, pretože vnímanie ilustrácie je ovplyvňované (determinované) akumuláciou jeho
minulých estetických zážitkov i skúseností. Psychologickú interpretáciu ilustrácie je možné
uplatniť napríklad pri ilustráciách založených na dominantnosti farieb – ich psychologickej
pôsobnosti. Najčastejšie ju možno využiť pri interpretácii ilustrácií básnických diel, pretože
týmto ilustráciám je vzdialená doslovná reprodukcia básnického (obrazného) textu.

39
40
41
42
43

Čítanka pre 3. ročník základných škôl (Benková a kol., 2000, s. 121).
Jááánošííík. Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu (Bratislava, 1983).
Červená čiapočka (Bratislava, 1969).
Danka a Janka (Bratislava, 1968).
Jojka a Mojka, baranček Albert a Komínová striga (Bratislava, 2001).
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Psychologický

účinok

farieb

a tvarov

(zákonitostí

výrazových

prvkov)

možno

napríklad interpretovať vo vyučovacom procese na ilustrácii Kataríny Ševelovej-Šutekovej
v Čítanke pre 3. ročník základných škôl44 pri básni Zimný večer od Jána Navrátila (s. 60).

Interpretácia inšpirovaná teóriou komunikácie
Podľa Š. Gera má interpretácia inšpirovaná teóriou komunikácie štyri fázy:
1. fáza vyjadruje vzťah dielo – realita: tomuto vzťahu zodpovedá filozofický aspekt
interpretácie;
2. fáza

vyjadruje

vzťah

vyjadruje

vzťah

dielo

–

tradícia: zodpovedá

mu

historický

aspekt

psychologický

aspekt

interpretácie;
3. fáza

dielo

–

autor: zodpovedá

mu

interpretácie;
4. fáza vyjadruje vzťah dielo – príjemca: zodpovedá mu sociologický aspekt
interpretácie (bližšie Gero – Tropp, 2000, s. 41).
Jednotlivé fázy nie sú presne ohraničené, navzájom sa prelínajú. Komplexná
interpretácia je možná až po získaní určitých všeobecných informácií, ktoré sa týkajú doby
a podmienok vzniku diela, poznatkov o jeho autorovi, o výtvarnom žánri a jeho funkcii,
technike, o vzťahu diela k tradícii, o jeho spoločenskom význame atď. Zhromažďovanie
informácií závisí od cieľa, ktorý má príjemca tohto diela. Analogicky aj

pri interpretácii

ilustrácií v detskej knihe môžeme v riadenej výchove takto zoznamovať detského recipienta
so zobrazením a jeho autorom, hoci tu už ide o reprodukované výtvarné dielo, ktoré
nemožno stotožňovať s originálnym artefaktom. Je tu totiž problém s posúdením jeho
technickej realizácie v origináli, veľkosťou, farebnosťou atď.

Interpretácia z pozície pragmatickej estetiky
V koncepcii pragmatickej estetiky je inherentne zabudovaná otázka účinného
sprostredkovania estetickej problematiky príjemcovi. Tento spôsob interpretácie sa často
využíva pri recepcii ilustrácie v tzv. riadenej recepcii. Prejavuje sa zvýšenou operatívnosťou,
keď sa usilujeme získať príjemcu pre osvojenie „nášho“ výkladu ilustrácie. Interpretácia
ilustrácie by mala spĺňať určité pragmatické požiadavky, to značí, poskytnúť návod na
recepciu, základnú orientáciu v estetických vlastnostiach ilustrácie.
Dôležité je pripomenúť, že neexistuje absolútna interpretácia so všeobecnou
platnosťou. Každá interpretácia je vymedzená konkrétnym časovým obdobím a kultúrnym
priestorom, je teda spoločensko-historicky determinovaná. Môžeme hovoriť o pluralizme
individuálnych

interpretácií:

„[...]existujú

jednotlivé

špecifické

prípady

interpretácií

realizujúce istým spôsobom komplexný model. Neexistuje typ interpretácie, ktorý by
realizoval všetky aspekty, zložky komplexného modelu“ (Popovič – Liba – Zajac – Zsilka,
1981, s. 32).

44

Čítanka pre 3. ročník základných škôl (Bratislava, 1997).
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Vhodne zvolené interpretačné aktivity knižnej ilustrácie sa môžu stať prostriedkom
výchovy umením vôbec.
Napriek tomu, že žijeme v dobe vizuálnej komunikácie, schopnosť vidieť a nielen „sa
pozerať“ na umelecké diela je v školskej praxi stále považovaná za okrajovú. Na tento
problém reagujú novo navrhnuté učebné osnovy výtvarnej výchovy (Fischer – Mudroch Čarný [online]), ktorých súčasťou na prvom i druhom stupni základnej školy je, okrem
iného, sprostredkovanie umenia a práca s umeleckým dielom.
Popri

edukačnej

činnosti

v škole

sú

aj

ďalšie

dôležité

inštitúcie,

ktoré

sprostredkúvajú výtvarné umelecké diela, ako sú galérie, múzeá, kostoly, divadlá. Osobitnú
pozornosť si zasluhuje vzťah školy a galérií či múzeí. Máme však dojem, že doterajšia prax
nie je uspokojivá v oblasti spolupráce týchto inštitúcií so školami v oblasti

vzdelávania

a výchovy umením (tu je práve dôležitý aspekt recepcie).
Interpretácia ilustrácií ako diel výtvarného umenia v interakcii s paritným literárnym
textom môže byť efektívnym spestrením bežných vyučovacích hodín v školskej triede.45 Žiaci
majú možnosť pozorovať a všímať si to, o čom sa práve v literárnom texte hovorí, porovnávať
zobrazené s hovoreným (čítaným), učiť sa názorne vidieť a prežívať.
Cieľom interpretácie ilustrácie v škole je prostredníctvom rôznych metód a druhov
interpretácie ponúknuť čo najviac podnetov pre tvorivú aktivitu žiakov, nestačí totiž zadať
a vysvetliť výtvarnú úlohu. Praktická výtvarná tvorivosť formou voľného napodobňovania
existujúcej ilustrácie, jej dotvárania, ozvláštňovania a parafrázy, ale i rôzne dramatické a
animačné hry ponúkajú veľa príležitostí ako interpretovať ilustráciu. Interpretácia ilustrácie
sa tak stáva pozitívnym stimulom pre rozvoj fantázie, predstavivosti, obrazotvornosti,
výtvarného a intelektuálneho myslenia dieťaťa.

4. 2. Interpretačné opory pri recepcii ilustrácie
Vizuálna gramotnosť je súbor poznatkov, ktorými človek disponuje. Slúžia mu ako
pomocné opory aj pri recipovaní ilustrácie.
Klasifikáciu interpretačných opôr v literárnej komunikácii zostavil F. Miko a A.
Popovič (1978). Pokúsili sme sa transformovať ju do interpretácie ilustrácie.
1. Opory charakteristické pre tzv. predpríjem ilustrácie:
-

predbežné informácie o životopise ilustrátora, o ilustrácii, o období vzniku,

o vonkajších motiváciách, ktoré podmieňovali vznik ilustračného diela;
-

poznanie ostatných ilustrácií toho istého autora (pre porovnanie súvislostí, pre

poznanie širšieho kontextu, v ktorom ilustrácia vznikala);

Priekopníkom esteticko-didaktických typov výstav s autentickými umeleckými dielami je na Slovensku aj
banskobystrická Štátna galéria, ktorá od roku 1989 realizuje prezentácie orientované špeciálne na prvý stupeň
základných škôl. Ďalším zaujímavým projektom je vzdelávací program Bližšie k umeniu, pod vedením Daniely
Čarnej, do ktorého sa zapojilo vyše tristo základných škôl na Slovensku.
45
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-

svetonázor, filozofia ilustrátora, ilustrátorove výroky o vlastnom diele, o spôsobe

tvorby, o hodnotení seba samého.
2. Opory súvisiace s priebehom recepcie ilustrácie:
-

poznanie súčasného stupňa výtvarného vzdelania prostredníctvom názorov

príjemcov na ilustráciu;
-

poznanie iných spôsobov realizácie toho istého diela, napríklad komiksový

prepis ilustrovaného diela, animovaný film;
-

iná interpretácia toho istého diela.

Medzi hodnotové opory A. Popovič radí:
-

individuálny

vkus

interpretátora,

dobovo-spoločenský

interpretačný

psychicko-mentálne

vlastnosti,

talent,

genetické predpoklady;
-

vkus,

odraz

kultúrno-spoločenských

pomerov.
Interpretačné a hodnotové opory môžu napomôcť plnohodnotnému recipovaniu
ilustrácie. Aby recepcia ilustrácie prebehla čo najefektívnejšie, je nevyhnutné, aby význam
vyššie spomínaných opôr poznal pedagóg a vedel ich korektne využiť pri práci s ilustráciou.

4. 3. Ilustrácia a postmoderna
„Platí, že i ilustrace dětské knihy upevňuje nadále své spojení s vysokým uměním a
přímo nebo nepřímo odráží jeho současnou problematiku.“
Zdeněk Vích

Podľa mnohých teoretikov je postmodernizmus reakciou na neefektívne myšlienky
modernizmu a výzvou k novému prístupu k umeniu. Vzťahuje sa to aj na ilustrácie.
Ilustrácia sa snaží v knihách pre deti aktuálne reagovať na nové prejavy vizualizácie textu.
Od 2. polovice 20. storočia môžeme sledovať v knižnej ilustrácii niekoľko tendencií.
Jednu z nich tvorí príklon k súčasným vývojovým smerom voľného umenia od maľby a
grafiky až po fotografiu a asambláž. Podľa Dagmary Srnenskej (2003) už okolo roku 1965 sa
avantgardní maliari snažili o novú interpretáciu ilustrácie. Boli to prevažne ilustračné
sprievody k rozprávkovým textom Alojza Klimu, Viery Kraicovej a Rudolfa Filu (ten sa však
väčšmi orientoval na ilustrácie pre dospelých čitateľov). Títo umelci chápali ilustráciu ako
dielo, v ktorom sa jednoznačne uplatňuje právo na vlastný príbeh, viac-menej adekvátny
samotnému textu. Ilustrácia pre nich bola predovšetkým „obrazom“. Tým sa odlišovali od
generácie modernistov (Ľ. Fullu, V. Hložníka, A. Brunovského). V 70. a 80. rokoch, teda
v období, keď sa pod vplyvom Albína Brunovského a jeho žiakov začínala rozvíjať vlna
postmoderny, prevládala grafickosť prejavu, výrazná obrysová línia, plošne rozvrhnutá
kompozícia, výrazná farebnosť. Iní umelci

tvoria ilustrácie inšpirované karikatúrou,
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poetickou štylizáciou, tradičnými ľudovými motívmi. V ilustráciách určených deťom sa
objavuje snaha po imitácii detského výtvarného prejavu. Aj keď sa v ilustračnej tvorbe 80.
a 90. rokov

uplatňovala široká škála umeleckých prístupov, výrazné postmodernistické

prvky sa v ilustrácii pre deti neprejavovali, s výnimkou ilustrácií pre dospelých.
Ilustračné prejavy na Slovensku môžeme teda rozčleniť do dvoch základných polôh,
ktoré platia dodnes: epickú a imaginatívnu. Epická poloha zdôrazňuje a výtvarne dokresľuje
dejové články literárnej predlohy a najpodstatnejšie prvky textu. Imaginatívna poloha zasa
využíva svojráznu atmosféru textu, skôr náladu ako námet. Zvyšuje sa krehká snová krása
literárnej predlohy, čím sa vyvoláva bohatá obrazotvornosť u čitateľa (Srnenská, 2003).
Osobitným znakom súčasnej ilustrácie pre najmenších čitateľov je aj to, že kniha
využíva prostriedky hry. Ilustrácia sa tak stáva podnetom aj pre tvorivé činnosti. „Ani nie
ročné dieťa siaha po knihe – hračke, s vášňou objaviteľa sa jej dotýka, stláča ju, trhá,
ochutnáva, obracia strany, počúva komentáre, pozoruje. Vníma knihu ako dokonalý objekt
hry. Vykonávaním jednoduchých manipulačných operácií sa učí pozorovať, analyzovať,
všímať si“ (Dryden – Vos, in Słońska, 1979, s. 56). Na slovenskom trhu sa ponúkajú
ilustrované knihy, leporelá, obrázkové knihy, ktoré sú interaktívnej povahy.

Vyžadujú si

teda aktívne zapojenie čitateľa. Majú netradičnú podobu: napríklad knihy typu „popup“ –
kniha, ktorá dokáže vydávať zvuky a „movables“ (termín - Cottonová, 2003) – trojrozmerná
kniha. Sú to skôr objekty nie literárne diela. Knihy obsahujú doplňovačky, dokreslovačky,
vystrihovačky, atď., (za všetky spomeňme napríklad knihy Daniela Heviera Nevyplazuj jazyk
na leva,

46

Päťka z nudy,

Rozprávka o veľkom

47

Viliama Klimáčka Noha k nohe,

putovaní49

48

Soni Borušovičovej Volentier.

a iné. Spisovatelia a ilustrátori si stále viac uvedomujú, že

deti sú spokojné vtedy, keď sa s textom identifikujú a participujú na ňom. Oproti tomu stojí
názor, že tieto typy kníh „nie sú ničím viac ako cynickým využívaním sklonu mládeže zapojiť
sa do foriem hry“ (Lewis, in Cottonová, 2003, s. 14). Napriek rozdielnym názorom si
myslíme, že nekonvenčným prístupom ku knihe je treba venovať pozornosť, „...pretože
umožňujú deťom vstúpiť do sveta plného ‚literárnych prekvapení’, a to ich iniciuje ku
kultúrnym konvenciám a zdatnosti v intelektuálnej autonómii“ (Perrot, in Cottonová, 2003,
s. 14).
Ilustrácia, ktorá odráža stav umenia, ako to naznačuje motto v úvode, vychádza
z ďalšieho fenoménu postmoderny, a síce, že umelecké diela majú syntetický charakter (inak
žánrový pluralizmus). To značí, že autor kombinuje na jednej ilustrácii viacero maliarskych
a kresliarskych techník, fotografiu, techniku koláže a pod. Charakter ilustrácie ovplyvňuje aj
to, že umelecké artefakty sú často nahraditeľné inými komunikačnými prostriedkami, čím
recipientovi ponúkajú nové zdroje originality, ktoré dávajú recipientom možnosť postihnúť
zobrazovaný jav z mnohých aspektov v príčinnej, časovej i priestorovej súvislosti. Napríklad
v detských knihách na motívy filmu (napr. Piráti z Karibiku) sú ilustrácie – fotografie
46
47
48
49

Nevyplazuj jazyk na leva (Bratislava, 1982).
Päťka z nudy (Bratislava, 2005).
Noha k nohe (Bratislava, 2005).
Volentier. Rozprávka o veľkom putovaní (Bratislava, 1999).
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z filmu, alebo ilustrované knihy (napr. Mach a Šebestová50), ktoré sa stali neskôr podnetom
pre animované filmy, počítačové hry so známymi rozprávkovými postavami, hračky
inšpirované ilustrovanými detskými knihami a iné. Tým, že sa navzájom kombinujú rôzne
umelecké jazyky, významy a šifry vzniká mnohojazyčnosť a priestor pre mnohovýznamnosť,
čo často vedie k zneisteniu a dvojznačnosti. Pozitívom je, že sa tak vytvára priestor pre
pluralizmus interpretácií. Z tohto vyplýva, že recipienti môžu rozhodovať o vzťahu medzi
konceptom textu a ilustrácie, čo umožňuje aktívnu recepciu.
Nové trendy v umení však prinášajú aj negatívne dopady na recepciu dieťaťa.
Masovokomunikačné

prostriedky

nás

svojím

čarom

potencie

a rýchlosti

zbavili

bezprostrednosti a senzibilnosti v cítení a prežívaní umeleckého diela. Príčinou môže byť to,
že umenie sa usiluje získať konzumenta za každú cenu. Čoraz častejšie sa objavujú
ilustrácie, ktoré sú „ľúbivé“ a sú neraz výtvarným brakom, gýčom.51 Zamedziť šíreniu braku
a gýču môžeme pedagogickým pôsobením a kritickým výberom kníh.
Pri uvažovaní o pozitívnych a negatívnych aspektoch umenia postmoderny vyvstáva
otázka tolerancie vnímateľa k neobvyklému výtvarnému prejavu s ohľadom na optimálny
rozvoj dieťaťa. Ako sme už naznačili, umelecké diela postmoderny sú koncipované ako súhra
rôznych

potencionálnych

interpretácií

(rovinu

gýča

nevynímajúc),

vzťahujúce

sa

k samotnému umeniu a menej k reálnemu svetu. Umenie sa úplne dištancuje od prírody, od
vonkajších inšpiračných podnetov (jeden z typických znakov postmoderny), je to tzv. umenie
pre umenie, ktoré je vzdialené od reálneho života. Tvorivý proces umeleckého diela stráca
dimenziu dialógu a stáva sa monológom. Recipient je postavený mimo komunikačný efekt.
Často je to z dôvodov nejednoznačnosti, viacfunkčnosti postmoderného umenia.
Umelecké diela sa všeobecne členia na realistické a abstraktné. „‚Realistická’ část
umění svádí učitele i žáky k její redukci na fotografičnost a vyvolává potřebu jejího dosažení
jako konečného smysli a cíle. Druhá strana – strana abstrakce nabízí učitelům neodolatelnou
příležitost vlastní neomezené arbitráže nad smyslem díla a jeho estetickým účinkem, kterou
mnozí z nich nezvládají“ (Vančát, 2000, s. 21).
Realistické obrazy majú v porovnaní s abstraktnými väčšiu mieru komunikatívnosti,
pretože sa viažu na životné skúsenosti. Abstraktné obrazy sú v procese komunikácie
spornejšie, pretože ich obsah je ťažko overiteľný (pozri Šabouk, 1973). Aj z tohto dôvodu
môžu mať žiaci problém akceptovať komplikované ilustrácie, ktoré sú podľa ich názoru
„čudácke a nezrozumiteľné“. Ak berieme do úvahy dosiahnutú úroveň rozvoja konkrétneho
myslenia, abstraktná krása diela je

– dieťaťu prístupná až po období 11. – 12. roku.

„Dovtedy sa však musia u neho vypestovať schopnosti esteticky vnímať formálne prvky diela
(aspoň na elementárnej úrovni) s náznakmi ich estetickej funkcie (všeobecné kultúrne
úzusy)“(Słońska, 1979, s. 45).

Mach a Šebestová (Bratislava, 1988).
Pod gýčom v knihe pre deti sa rozumejú „komerčné výtvory, ktoré nahrádzajú umeleckú krásu konvenčnou
ľúbivosťou, cit sentimentalitou, veľkosť pózou a prázdnym pátosom, senzáciou, ozajstný estetický podnet
vulgárnym prejavom“ (Zigová, in Rankov, 1991, s. 59).

50
51
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Otázka tolerancie stupňovanej náročnosti ilustrácie pre deti (napr. použitie
abstraktných prvkov v ilustrácii) podľa zahraničných výskumov (pozri Holešovský, 1982)
súvisí

s autoritatívnosťou

osobnosti.

To

viedlo

psychológov

k pozornosti

vzťahov

autoritatívnosti a intolerancie k mnohovýznamnosti. Tento vzťah, podľa psychologičky
Frenkelovej-Brunswikovej (tamtiež) je podmienený tým, ako sa k deťom správajú ich rodičia.
Ak rodičia obmedzujú ich slobodný postoj predovšetkým k nim samým, uvádzajú ich tým do
oblasti „čiernobieleho“ posudzovania a hodnotenia. Na takomto základe sa ľahko vyvíjajú
silné etnické predsudky. Silné predsudky postihujú i oblasť „nového“ v umeleckej tvorbe. Aj
Adorno (tamtiež) poukazuje na to, že autoritatívni jednotlivci sú skôr náchylní odmietať
moderné

umelecké

profesionálne,

je

diela.

U vnímateľov,

ktorí

recepcia

estetických

hodnôt

sa

nezaoberajú

určovaná

výtvarným

predovšetkým

umením
estetickou

náklonnosťou ku konkrétnemu umeleckému dielu. „Divákovi se obraz napřed „líbí“ či
„nelíbí“ a následkem toho je k jeho další percepci obvykle buď přitahován, nebo se mu tento
obraz stává odpudivým či lhostejným“ (Vančát, 2000, s. 26).
Všeobecne sa uznáva, že dieťa je mentálne a sociálne dostatočne zrelé na to, aby
podalo intelektuálny (kreatívny) interpretačný „výkon“, ktorý si vyžaduje abstraktné dielo. V
školskej praxi existuje mnoho príkladov využívajúcich recepciu abstraktného umeleckého
diela ako podnet pre zaujímavé výtvarné a iné formy tvorivej činnosti (Šupšáková, 1999;
Roeselová, 1997, 2000).

5.

Kontextové zložky recepcie ilustrácie
Umelecké dielo je estetickým objektom, ktoré je podmieňované samotným umením,

vlastnosťami mimoumeleckej reality (skutočná realita – reálny svet, t.z. životné, spoločenské
a kultúrne prostredie človeka), tvorivými a vnímateľskými schopnosťami subjektu (Souriau,
1994). Analogicky aj ilustráciu ako žáner výtvarného umenia ovplyvňujú spomínané
kontexty. Ilustráciu navyše ovplyvňuje literárna skutočnosť (Tokár, 1996). Jednotlivé zložky
zatiaľ bližšie charakterizoval M. Tokár (1996) a my sa pokúsime túto charakteristiku zložiek
aplikovať na problematiku detskej recepcie.

5. 1. Kontext literárnej skutočnosti
Literárne dielo ako estetický objekt predstavuje mnohofunkčný útvar, ktorého
štruktúra

vzájomne

prepája

interné

a

externé

inštrukcie.

„Interné

inštrukcie

sú

zakomponované v lexike, syntaxii a morfológii diela ako štruktúry s určitou definitívnou
podobou. „Externé inštrukcie sú obsiahnuté v čitateľskom idiolekte a súvisia s vonkajšou,
‚spoločenskou’, percepčnou aktivitou diela“ (Šabouk, in Hrehová, 2005, s. 23). Pôsobenie
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týchto zložiek literárneho diela poukazuje na funkcie, ktoré môže umelecká literatúra a jej
čítanie plniť.
Literárnu skutočnosť definuje J. Lalewicz slovami: „Dielo, ako písaný komunikát, je
to, čo v ňom prečíta jeho empirické publikum. Dielo je tým, čím sa stáva pri čítaní a hovorí
to, čo v ňom našlo dané publikum“ (in Hrehová, 2005, s. 27). Táto koncepcia zdôrazňuje
„osobnostnú

podmienenosť

čitateľských

daností

a

voľnú

projekciu

individuálnych

čitateľských aktov. Vyskytuje sa v procese vnímania a jej podklad tvoria asociácie, ktoré
nevyvolávajú vlastnosti literárneho diela, ale ich možné súvislosti vo vedomí príjemcov“
(Hrehová, 2005, s. 28).
M. Tokár chápe kontext literárnej skutočnosti takto: „Postupnou realizáciou
literárneho artefaktu, teda čítaním, sa vytvára istý celok, všeobecne literárny artefakt,
ktorým je potom realizovaný aj ,obsah’ literárneho diela“ (1996, s. 107). Literárnu
skutočnosť pokladáme za dôležitý kontext detskej recepcie ilustrácie, lebo je primárnym
podnetom jej tvorby. Citovaný autor ďalej dodáva: „[...] každý tvorca ilustrácií literárnu
skutočnosť transformuje vo vizuálnej predstave svojsky a teda ináč“ (tamtiež). Aj pre dieťa je
literárna skutočnosť pri recepcii primárnym podnetom jeho subjektívnej transformácie.
Výnimku tvoria knihy pre najmenších, ktoré neimplikujú literárnu zložku. Ide napríklad o
leporelá, knihy – hračky, v ktorých sa nachádzajú len ilustrácie.
Je všeobecne známe, že ilustrátor preberá z textu kľúčové momenty deja, ktoré sú
zároveň lajtmotívom. Hana Jarošová (in Tokár, 1996, s. 111) píše: „Čokoľvek je v ilustrácii
zobrazené, javí sa čitateľovi ako dôležité. Ak je rozpor medzi tým, čo je v literárnom diele
objektívne dôležité, a tým, čo je zobrazením ‚podčiarknuté’ v ilustrácii, ilustrácia nesplnila
svoju špecifickú funkciu a navyše skresľuje obsah literárneho diela“. Sú však prípady, kedy
ilustrátor ignoruje klasicky preferované uzlové body textu (deja, konfliktov, hrdinov, miest).
Napríklad, ak je literárny materiál všeobecne známy a bol už mnohokrát predmetom
výtvarného spracovania v knihe, vtedy úmyselne ilustrátor zobrazuje menej známe časti.
Tento postoj potvrdzuje súčasný trend v ilustrovaní, pre ktorý ilustrácia nie je iba
reprodukciou literárneho textu, ale prikláňa sa k subjektívnej filozofickej interpretácii.52
Literárna skutočnosť ako podnet pre ilustráciu pôsobí rozdielnou mierou, ktorá
závisí od literárneho druhu. Pre ilustrácie umeleckej literatúry je literárna skutočnosť iba
východiskom, pretože sú vždy osobnou interpretáciou a nie iba transponovaním literárnej
skutočnosti do iného umeleckého jazyka. Východiskovou ambíciou nekonvenčnej ilustrácie je
„chápať ilustráciu ako výzvu, autorovo posolstvo, ku ktorému sa dopracoval v ľudskom
i umeleckom hľadaní, a je na čitateľovi, aby si ho sám spojil s myšlienkovým zázemím textu“
(Švec, in Tokár, 1996, s. 130). Ilustrácia vedeckej literatúry sa naopak nevyhnutne
pridržiava literárneho textu.
Prejav

kontextu

literárnej

skutočnosti

v

detskej

recepcii

ilustrácie

budeme

interpretovať vo výskumnej časti.
Ako príklad môžeme uviesť reedíciu Andersenove rozprávky (ilustrácie V. Hložníka z roku 1956 a D. Kállaya a K.
Štanclovej z roku 2004).

52
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5. 2. Kontext reality
Ilustrácia sa recepčne fixuje v konkrétnej literárnohistorickej situácii, no zároveň je
vo svojej recepcii akoby nevyčerpateľná – každá generácia môže novým spôsobom odhaľovať
jej významy. Tým, že sa recepcia ilustrácie viaže na určité konvencie doby, vzniká medzi
časom jej vzniku a jej príjmom určité napätie. Každá recepcia preto musí rátať
s medzičasovým faktorom.53
Ak vychádzame z tézy, že umenie je zobrazovacím procesom, potom odrazová
schopnosť diela je najviditeľnejším prejavom pôsobenia skutočnosti. V tejto téze spočíva aj
mytologické hľadisko, že výtvarné dielo nie je len hrou mýtov, archetypov, biblických
predstáv, ale ich rozvíjaním, transformovaním a uplatňuje sa v zhode s príslušným dobovým
spoločenským charakterom. „Mytologický aspekt znamená, že každé umelecké dielo nesie
v sebe okrem odrazu spoločenských pomerov, kultúrnej situácie, filozofických, etických,
sociálnych hodnôt aj hľadisko minulej kultúry. Umelecké dielo predstavuje isté zovšeobecnenie
predchádzajúcej ľudskej skúsenosti, ľudskej kultúry, ľudského vedomia. Ide o zovšeobecnenie
procesov, ktoré vznikajú v ľudskej kultúre od samého jej začiatku, a ktoré sa postupne vyvíjali
a prevrstvovali, kým nedospeli po dnešný stav“ (Popovič, in Popovič – Liba – Zajac – Zsilka,
1981, s. 46).
V umeleckom diele vzťah realita – odraz značí, že dielo nemôže byť nikdy len
subjektívnou výpoveďou o svete, ale dielo si nárokuje byť objektívne: „Odraz je významové
dianie umeleckého diela a toto významové dianie sa prejavuje ako typizácia, individualizácia,
mimézis, štylizácia, deštrukcia a ďalšie spôsoby prenosu reality do textu“ (Popovič, in
Popovič – Liba – Zajac – Zsilka, 1981, s. 84). Práve tak aj ilustrátor transponuje do svojho
diela kontext reality a ten sa stáva súčasťou obsahu aj formy ilustrácie. Ilustrácia ako každé
umelecké dielo je schopná zobraziť isté kultúrne, sociálne, psychologické a iné významy
špecifickým spôsobom.
S kontextom reality súvisí arbitrárnosť symbolov (to značí, že symbolika jednej
kultúry nemusí byť zrozumiteľná pre inú kultúru), kultúrna konotácia použitých farieb,
prijateľnosť zobrazených prvkov pre danú kultúru, kultúrna konotácia zobrazeného výjavu.
V tejto súvislosti je príznačné poznanie Dušana Kállaya, ktorý na otázku ako prijímajú
odlišné kultúry európske ilustrácie, odpovedal: „Na Taiwane mali za úlohu domáci
ilustrátori ilustrovať šťastného princa Oscara Wilde. Ich šťastný princ sa premenil na
akéhosi Budhu, ktorý sa týčil nad pagodami“ (Kállay, [online]).
Dôležitým faktom je to, že aj napriek rozdielom medzi rôznymi oblasťami národných
kultúr sa v poslednej dobe vo výraze detských ilustrácií prejavuje silná tendencia
zbližovania, ktorá je výsledkom vplyvov kultúrnej interakcie medzi národmi. Svedčia o tom
aj medzinárodné podujatia IBBY a BIB.
Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje recepciu na strane príjemcu je medzičasový faktor (pojem z literárnej
komunikácie). Označuje čas, ktorý vyplýva zo vzťahu konkrétneho dobového recipienta, pre ktorého bolo dielo
určené a aktuálneho príjmu (pozri Obert, 1998).

53
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Ďalším dôležitým participujúcim kontextom v procese recepcie ilustrácie je vplyv
socio-kultúrneho prostredia. Ono je faktorom, ktorý ovplyvňuje formovanie našich
myšlienok, postojov a názorov rovnako, ako ovplyvňovalo tvorcu ilustrácie v dejinách
i v súčasnosti. Napríklad iný prístup k ilustračným obrázkom bude mať dieťa z dediny a iný
dieťa z veľkomesta (pozri Tokár, 1999 b). Svoju nezastupiteľnú úlohu tu zohráva teda rodina
a jej kultúrno-sociálne zameranie a samozrejme škola. Rodičia v konečnom dôsledku
ovplyvnia recepciu ilustrácie samotným výberom knihy.54 Dokonca vydavateľstvo sa riadi
podľa zákazníka a ním sú vo väčšine prípadov rodičia. Rodičia obyčajne kupujú to, čo sami
čítali, to čo sa im páčilo. Aj učiteľ v škole má možnosť voľby odporúčaných knižných titulov
podľa vlastných preferencií. Rovnako aj autor pri písaní a ilustrátor pri tvorbe ilustrácií
vychádza zo svojich vlastných generačných zážitkov. To značí, že medzi ilustrátorom
a čitateľom existuje vždy

generačný rozdiel. Detský čitateľ ako adresát zostáva neraz

nepovšimnutý, hodnoty sa tu riadia normami, ktoré sú určované dospelými, bez ohľadu
nato, že recipient sa mení, vyvíja.
Pojem kontext skutočnej reality, resp. reálnej skutočnosti používa vo svojich
monografiách M. Tokár.55 Podotýkame, že v slovnom spojení – reálna skutočnosť –

ide

o tautológiu. V našej práci budeme používať pojem kontext reality (alebo skutočnosti):
budeme rozumieť reálny predmetný svet (v najširšom slova zmysle), ktorý recipienta
obklopuje a determinuje recepciu ilustrácie.
Recepčný kontext reality vstupuje do celého reťazca výtvarnej komunikácie:
determinuje autora v procese tvorby, je súčasťou diela a determinuje aj proces recepcie na
strane príjemcu. Cez recepciu pôsobí knižná ilustrácia na vedomie čitateľa, aktivizuje
myšlienky, kultivuje jeho názory. Dieťa si osvojuje novú skutočnosť, a tak recepcia ilustrácie
spätne ovplyvňuje „realitu“ dieťaťa.

5. 3. Kontext výtvarného umenia
Dospelý čitateľ spontánne vníma a hodnotí ilustráciu analogickými postupmi ako
hociktoré dielo výtvarného umenia. Detský čitateľ ilustrovanej knihy postupuje opačne:
najprv vníma ilustráciu, potom voľné výtvarné dielo, pretože cesta k vnímaniu výtvarnej
formy sa u dieťaťa začína ilustrovanou knihou (ilustrácia je pre dieťa obyčajne prvým
kontaktom so skutočným výtvarným umením). A tak recepcia ilustrácie umeleckej literatúry
podmieňuje jeho vzťah k výtvarnému umeniu a umeniu vôbec. Dieťa sa prostredníctvom
ilustrácie zoznamuje s rôznymi výtvarnými štýlmi, učí sa chápať individuálnosť autorov –
ilustrátorov, špecifiká tvorby a jej prínos pre výtvarnú knižnú kultúru.
M. Popovič uvádza tieto faktory, ktoré podmieňujú výber knihy: momentálna nálada, výnimočná potreba
(individuálna alebo spoločenská udalosť), temperament čitateľa – výber „svojho“ autora, diela (vkusové dispozície)
a moment čitateľského vzdelania (odborné záujmy). Autor dodáva: „Sám výber diela na čítanie je tvorivý akt, ktorý
prináša pre čitateľa isté napätie i uspokojenie“ (Popovič, in Popovič – Liba – Zajac – Zsilka, 1981, s. 36).
55 Pojem kontext skutočnej reality sa používa aj v teórii literatúry.
54
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Ďalším styčným bodom recepčného kontextu výtvarného umenia je to, že ilustrácia
stavia na skúsenostiach, výsledkoch, výrazových a technických možnostiach daného stavu
výtvarnej kultúry. Zároveň sa podieľa na riešení problémov súčasného výtvarného umenia,
a tak spoluvytvára výtvarnú tradíciu (Tokár, 1996).
Kniha ako súčasť prostredia ovplyvňuje dieťa prostredníctvom emocionálnych
účinkov. Ide tu však o interaktívny vzťah, pretože aj ona prostredníctvom svojho čitateľa
ovplyvňuje kultúru: ilustrácia sa tak podieľa na formovaní umeleckého štýlu doby, rovnako
ako maliarstvo či grafika. Recepciu ilustrácie popri výtvarných dielach ovplyvňuje film,
grafický dizajn, počítačové médiá a iné prostriedky vizuálnej komunikácie (Pater-Ejgierd, 2007).

5. 3. 1. Kontexty recepcie ilustrácie a výtvarný prejav dieťaťa
„Kdo kreslí, učí se vidět,“ je donucen důkladně

pozorovat, uvažovat o původe,

o funkci, o složení vnímané věci. I takovým způsobem se člověk uskutečňuje, stává se tím, čím
v skutku je – jak to žádal Komenský. Výtvarná činnost je jednou z cest k sebepoznání
a seberealizaci.“
Jaromír Uždil

„Slovné dojmy sú pre dieťa cudzejšie než vizuálne, slovo je pre dieťa menej dôležité
ako kresba, hrá druhé husle. [...] maľovanie je učiteľom detstva.“
Alexander Blok

Existujú

rôzne

sprístupnenia

obsahu

vedomia

do

zmyslovo

vnímateľnej

podoby. Za najuniverzálnejší pre dieťa sa považuje detská kresba (dieťa kreslí skôr ako
sa naučí hovoriť, čítať a písať). Detská kresba je zámernou a uvedomelou realizáciou
predstavy, ktorá sa v procese vytvárania rozvíja a obmieňa: „Výtvarnými symbolmi dieťa
dynamicky a živo vyjadruje svoj vlastný detský svet, prostredníctvom individualizácie
a abstrakcie, špecifickej pre detský výtvarný prejav“ (Rankov, 1991, s. 43). Výtvarná činnosť
detí predškolského veku a prvého stupňa základnej školy je univerzálnym komunikačným
prostriedkom.
Medzi detským čítaním a ním podnieteným kreslením existuje recipročný vzťah,
z ktorého môže profitovať výtvarná i literárna výchova. Dieťa pri kresbe čerpá námety z
prečítaného textu. Podľa J. Poliaka (1983) dieťa sa pri „literárnom kreslení“ sústredene
vracia k tomu, čo sa mu zo slovesných diel odtlačilo do pamäte, sprítomňuje si dej, hrdinov,
atmosféru atď. Usiluje sa tlmočiť niektorý moment alebo celkový dojem zo slovesného
umenia, a to rečou liniek, farieb, prípadne rečou tvarovanej hmoty. Zážitok z kresby (aj
samotná

kresba)

je

zároveň

objektom

spätného

pôsobenia,

vnútornej

kultivácie,

utvrdzovania čitateľských zážitkov.
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Vzťah detí k literárnemu textu a vôbec ich záujem o čítanie literatúry zistíme skôr
z motívov a tém detských kresieb, ako z verbálnych odpovedí získaných výskumnými
otázkami: deti vytušia, že sú objektom výskumu a odpovedia podľa toho, aká odpoveď sa od
nich očakáva.
Zážitok z recepcie ilustrácie a jej výtvarnej interpretácie v konečnom dôsledku
uľahčia dieťaťu prijímanie literárneho a ilustračného diela. Dieťa tak „vstúpi“ do umeleckého
sveta prostredníctvom vlastnej tvorivej činnosti.
Popredný slovenský spisovateľ, ale neraz zároveň aj ilustrátor svojich kníh, Daniel
Hevier, konštatuje: „Súčasná ilustrácia všeobecne môže byť dnes magnetom, ktorý pritiahne
detského vzdelaného analfabeta ku knihe a vráti jej miesto, aké jej v histórii ľudstva doteraz
patrilo“ (Hevier, [online]). Vzájomné prepojenie recepcie literárneho textu a ilustrácie
s výtvarnou činnosťou detí môže podporiť čitateľský záujem a súčasne objasniť vzťah dieťaťa
k literatúre a k umeniu vôbec.

6. Pedagogické aspekty knižnej ilustrácie
V tejto kapitole prinášame prehľad poznatkov z oblasti využitia detskej knižnej
ilustrácie v pedagogickom procese.
Jedným z najbežnejších názorných didaktických prostriedkov je obraz, a to v rôznej
podobe: závesný obraz, ilustrácia alebo dynamický

filmový obraz a pod. V súvislosti

s obrazom sa v edukácii stretávame s termínmi: obraz školský, didaktický obraz, ilustrácia,
nástenný obraz, obrazová učebná pomôcka a podobne. Autori knihy Školní obraz, jeho
význam a užití sa zaoberajú didaktickým obrazom, ktorý chápu: „[...] jako pohyb mezi póly
racionality a emocionality, pojmovosti a dojmovosti“ (Strnad – Uždil - Švec, 1954, s. 25).
Takto môžeme chápať aj ilustráciu v učebniciach (inak: ilustrácia vedeckej literatúry), ktorá
sa vyznačuje predovšetkým noetickou, poznávacou funkciou. Mohli by sme ju nazvať aj
názorne didaktickou ilustráciou. „Ilustrácia v úlohe didaktického obrazu poskytuje stabilný,
priestorovo organizovaný vizuálny rámec, či pozadie pre časovo lepšiu verbálnu prezentáciu.
Slúži ako prostriedok retencie i aktivácie uloženej informácie“ (Macek, 1984, s. 455).
Názorne didaktická ilustrácia napriek svojej tradícii a význame nemá svoju ucelenú teóriu.
Príčina spočíva v zložitosti tejto problematiky, ktorej sa venujú mnohé vedné odbory:
pedagogika, psychológia, výtvarná teória, kybernetika, technológia, fyziológia, estetika a iné.
Ilustrácia umeleckej literatúry pre deti má dva základné parametre: estetickú formu
a didaktický obsah vo vzájomnom vzťahu. Na rozdiel od ilustrácie v učebniciach sa neviaže
na text faktograficky, ale voľne sa ním inšpiruje. Okrem toho poskytuje stimuláciu a oporu
žiakových reakcií a ich utvrdenie, pretože z poznatkov všeobecnej psychológie vyplýva, že
dieťa si ľahšie zapamätá informácie (umeleckej alebo vecnej povahy) spracované vizuálnymi
podnetmi.
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Takmer vôbec naše školy neotvárajú priestor správneho učenia sa pomocou
obrazového materiálu, teda aj s pomocou ilustrácie. Po nástupe dieťaťa do školy dochádza
vo verbálnej a nonverbálnej komunikácii k nepomeru: smerom k vyšším ročníkom začína
prevládať verbálna zložka. Dieťa počúva výklad učiteľa, odpovedá na otázky, číta text na
tabuli, v učebnici a pod. Ďalším problémom je to, že súčasný trend modernizovať,
racionalizovať

a zefektívňovať

výchovno-vzdelávací

systém

podporuje

racionálnu

a informačnú koncepciu tvorby didaktických obrazov, ale umelecký aspekt didaktického
obrazu odsúva na okraj záujmu. Riešením týchto problémov by mohla byť syntéza
didaktických a umelecko-estetických hľadísk. Práve ilustrácia ako názorný didaktický
prostriedok vo významnej miere poníma aj umelecký aspekt.

6. 1. Riadená recepcia
V oblasti riadenej recepcie ilustrácie sa naskytajú dva problémy: zrozumiteľnosť,
komunikatívnosť umenia (resp. vizuálna gramotnosť) a problém „mediátora“ umenia.
V mimoškolských podmienkach sú to hlavne rodičia, ktorí sa podieľajú na procese riadenej
recepcie dieťaťa. V školských podmienkach je to učiteľ, ktorý facilituje proces recepcie
ilustrácie.
V týchto súvislostiach môžeme hovoriť o riadenej recepcii ilustrácie. Riadiť recepciu
ilustrácie však neznamená aplikovať na tento proces určité teoretické konštrukty. Príliš veľa
teórie a informácií môže blokovať priamu estetickú reakciu. Významný umelec a pedagóg
Joseph Beuys povedal: „Príliš skorou interpretáciou zničíme skutočnosť obrazu“ (in Felixová,
1997, s. 8). Akákoľvek koncepcia „ zabíja samú podstatu umeleckého diela a logizovaním sa
ochudobňuje a deformuje“ (Lotman, 1990, s. 73).
V tradičnej škole charakterizuje učiteľa usmerňujúco-príkazové správanie (pokyny,
iniciovanie a vedenie). Dieťa sa potom cíti v úlohe bezvýhradného prijímateľa jeho návrhov.
Učiteľ by nemal v procese recepcie akéhokoľvek výtvarného žánru, ale aj v priebehu
praktickej žiackej tvorby evokovať atmosféru, ktorá by psychologicky okliešťovala detskú
fantáziu. Nemal by ako mediátor umenia uplatňovať pri recepcii normy dospelého človeka
a „uniformnú“ autoritu. Osobnosť učiteľa je charakterizovaná určitými kompetenciami.
Podľa Daniely Valachovej (2005 a) môžeme kompetencie výtvarného pedagóga v primárnej
a predprimárnej edukácii stanoviť nasledovne:
1. osobnostná zložka kompetencií učiteľa;
2. psychoedukatívna

zložka,

kde

nejde

len

o didaktiku

vyučovania,

ale

aj

o výchovnú zložku a pedagogicko-psychologickú spôsobilosť učiteľa na jeho profesionálne
činnosti vôbec;
3. špecifická výtvarná kompetencia.
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Ak vychádzame z uvedených kompetencií, potom špecifiká výtvarnej kompetencie
v oblasti recepcie ilustrácie by sa mali prejavovať motivovanosťou a pripravenosťou na
vnímanie a prežívanie výtvarných zážitkov evokovaných literárnou skutočnosťou. Teoretická
zložka by sa mala prejaviť v motivovanosti a pripravenosti pomenovať, diferencovať,
analyzovať a hodnotiť funkcie, druhy, výrazové a významové prostriedky ilustrácie
a zasadzovať ich do podstatných kultúrnych, sociálnych, historických, psychologických
a iných kontextov.
Efektívne pôsobenie učiteľa v oblasti recepcie ilustrácie teda závisí od odbornej
pripravenosti na prácu s ilustrovanou knihou, od permanentnej sebavýchovnej aktivity, od
schopnosti prenikať do podstaty výtvarného umenia, výtvarnej kultúry.
Stotožňujeme sa s názorom M. Tokára, ktorý konštatuje, že dôsledkom nedocenenia
významu ilustrácie v systéme obsahu vzdelávania učiteľov je neodborný prístup pedagóga
v práci s ilustrovanou knihou. Pedagóg zväčša ovláda iba jedinú, svoju subjektívnu
interpretáciu ilustrácie, často na úrovni laika. Interpretácia ilustrácie sa minimalizuje iba na
konvenčné vymenúvanie znakov, porovnanie s textovou časťou, ktoré dieťa neobohatí. Učiteľ
nie je pripravený na viacero možností interpretácie a to v rovine výtvarnej, psychologickej či
sociálnej.

V edukačnom

procese často

dochádza

k vzájomnej

konfrontácii

rôznych

interpretácií recipientov. Východiskom môže byť tzv. recepčná norma,56 ktorou sa v danom
dobovom kontexte a prostredí spoločnosť riadi.57
Ak proces recepcie ilustrácie prebieha spontánne bez odborných znalostí, hrozí riziko
svojvoľnej interpretácie. „Improvizované interpretácie vnášajú do vyučovania povrchnosť,
‚rečnenie’, ľubovôľu a anarchiu. Žiaci takto strácajú rešpekt k predmetu a pretvárajú sa na
improvizátorov a frázistov“ (Obert, 1998, s. 131). Tento aspekt možno do istej miery
aplikovať aj na recepciu ilustrácie. Pravda, je to iná situácia, lebo interpretácia ilustrácie je
korigovaná v interakcii s literárnym dielom.

6. 2. Metódy, formy a prostriedky práce s ilustráciou
S obrázkom v knihe sa dá v edukácii pracovať rôznymi spôsobmi. Tie sú závislé na
mnohých okolnostiach, no všetky by sa mali vyznačovať adekvátnosťou výberu ilustrácie,
rešpektujúc pritom aspekt primeranosti (vek), vhodnou motiváciou a expozíciou. Na prvom

Pojem recepčná norma použili Chaloupka – Nezkusil (in Rusňák, 2006); Mukařovský (in Harpáň, 1994); Popovič
– Miko (1978). Estetická norma má na rozdiel od estetickej hodnoty spoločensko-historickú povahu. Rozumieme pod
ňou súbor zvyklostí a postupov, reflektujúcich vzťah človeka k okolitému svetu. (Chaloupka – Nezkusil, in Rusňák,
2006). Jan Mukařovský estetickú normu bližšie špecifikuje. Chápe ju ako normované estetično: „[...] estetický postoj
človeka k predmetom a javom sa v nej istým spôsobom reguluje, kým estetickú funkciu definuje ako estetično
nenormované, ktoré je viac späté s aktuálnym použitím jazyka. Estetickú hodnotu potom vníma ako syntézu
dialektického protikladu estetickej funkcie a normy“ (Harpáň, in Rusňák, 2006, s. 41).
57 Je vyjadrením rovnakého spoločenského prístupu k dielu a tým aj výrazom jeho objektívnej hodnoty (Popovič –
Miko, 1978).
56
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stupni základnej školy sa najčastejšie využíva emocionálna metóda58 (opak racionálnej),
ktorá zdôrazňuje citový zážitok. Poukazuje na to, že ilustrácia nemá byť analyzovaná iba
rozumom. Citové prežívanie ilustrácie si však vyžaduje schopnosť empatie a stotožnenia sa
s ňou. Primerané je, ak pri interpretácii použijeme analogické príklady z detského života (v
nadväznosti na skúsenostný komplex).
Vo výchovných predmetoch ide o rozvíjanie citovej zložky, resp. o harmonické
vyváženie s rozumovou zložkou osobnosti dieťaťa. Preto by bolo ideálne, ak citové pôsobenie
doplníme o metódu racionálnu, ktorá vyžaduje rozumový prístup. Pokúsime sa o vysvetlenie
získaných poznatkov verbálnou formou, napríklad rozhovorom, besedou, výkladom o
ilustrácii. Analyzujeme pri tom výtvarno-výrazové prvky, námet, formu i obsah, ale
i psychologické pôsobenie, ilustrátorovu osobnosť a pod. Racionálnou metódou môžeme
dosiahnuť trvácnosť dojmov z recepcie ilustrácie.
S racionálnou metódou úzko súvisí metóda historická, ktorá zdôrazňuje spoločenské,
historické a biografické fakty súvisiace s ilustráciou.
Medzi ďalšie metódy používané v školskej edukácii môžeme zaradiť aj metódu
praktickú (výtvarná tvorivá činnosť), ktorej výsledkom sú detské ilustrácie. Je to príležitosť,
kedy si detský recipient môže uvedomiť majstrovstvo ilustrátora cez vlastnú tvorbu. Veľký
výchovný význam má i kopírovanie ilustrácií, popri ktorom sa deti učia pozorovať. Sú nútené
si všímať detaily, ktoré by si pri bežnom vnímaní nevšimli. Deti môžu pôvodnú ilustráciu
variovať, obmieňať za pomoci iných výrazových prostriedkov, rôznych techník, parafrázovať,
reprodukovať, vytvoriť ilustráciu formou koláže, dekoláže a pod. Z realizovaných prác môžno
inštalovať školskú výstavku.
Rudolf Trojan odporúča: „začít formou jakési výtvarné etudy barevně začít vyjadřovat
určitá slova, např. ‚léto’, ‚u potoka roste kvítí’, ‚trýzeň’ aj., pokusit se je sestavit do vět
a postihnout jejich barevnost, celkovou tonalitu. Kromě toho zkusme potom vyjádřit barvou,
tvarem (malbou, kresbou nebo jejich kombinováním) vety jako ‚můj rodný dům’, ‚v zahradě se
rozvoněla rezeda’ a pod.“ (in Vích, 2004, s. 133). Ak deti zvládnu tieto kroky, môžu sa pustiť
do ilustrovania náročnejších poetických textov pre deti. Môžu si pri tom pomáhať otázkami
typu: Ktoré farby a ktoré tvary vyvolávajú v nás verše? Ktorý pocit je po prečítaní pre nás
dominantný? Ako ho výtvarne vyjadriť? Akou technikou? a pod.
K základným formám pedagogickej práce patrí dialóg, ktorý môže byť zameraný
monograficky (predstavujeme ním tvorbu jedného ilustrátora) alebo konfrontačný (deťom
predstavíme viac ilustrácií od rôznych autorov, napr. môžeme pri tom využiť reedície
knižných titulov). Ním rozvíjame detské samostatné hodnotenie, porovnávanie. Dialogickú
formu môžeme dopĺňať rôznymi úlohami, napríklad prezentovaním obľúbenej ilustrovanej
knihy, zhromažďovaním informácií o ilustráciách a ich autoroch, organizovaním triednych
súťaží, kvízov, zbieraním reprodukcií ilustrácií a vytváraním si trebárs albumov, ktoré učiteľ
môže neskôr využiť vo svojej ďalšej praxi.
K podrobnejšiemu štúdiu otázok, o ktorých tu hovoríme, odporúčame nasledujúce publikácie: Uher, 1957; Uždil,
1960; Holešovský, 1977; Tokár, 1998 2001 a iní.
58
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Pre detského diváka môžu byť tiež zaujímavé dramatické hry, inšpirované motívmi
ilustrácií, ktoré využívajú improvizáciu pohybu a slova (pozri Horáček a kol., 1994).
Nezvyčajnou formou pre deti môže byť návšteva ateliéru ilustrátora, kde sa deti môžu
zoznámiť s procesom jeho tvorby v autentickom prostredí, môžu s ním viesť rozhovor, na
ktorý by však mali byť vopred pripravení.
Systematická a usmerňovaná pedagogická práca s ilustráciou umožňuje plniť už od
najnižších ročníkov kvalitné ciele nielen výtvarnej výchovy.

6. 3. Ilustrácie vo výchovno-vzdelávacom procese
Učiteľ pre edukačný proces by mal voliť iba také ilustrácie, ktoré spĺňajú
najprísnejšie kritéria „dobrej“ ilustrácie: kritéria umelecko-estetické, ale aj didaktické.
Bulharský umelec – ilustrátor Boris Stojev sa vyjadril o dobrej ilustrácii takto: „Pre
najmenších treba kresliť jednoducho, jasne, úprimne a pravdivo, primerane detskému veku
a duševnému vývoju dieťaťa. Jednoduchá kompozícia, jednoduchá kresba. Tak ako kreslia
deti. Jednoducho znamená úsporné výtvarné prostriedky, ale nie chudobný obsah. Má v ňom
byť veľa predstavivosti a fantázie“ (in Rankov, 1991, s. 46).
Výtvarné a didaktické kritéria práce s knižnou ilustráciou v školskej praxi sú podľa
G. Kardošovej nasledovné (1989):
1. Pre edukačnú prax by sa mali ilustrácie vyberať v závislosti od rozvoja
schopností, znalostí a vyspelosti osobnosti žiaka.
2. Ilustrácie by mali byť spočiatku jednoduché a konkrétne, neskôr abstraktné.
3. Dôležitým kritériom je rozhodnutie učiteľa, na ktorú zložku žiakovej osobnosti
chce pôsobiť. Napríklad konkrétne (realistické) ilustrácie sú vhodné pre žiakov, ktorých
predstavivosť je obmedzená.
4. V oblasti motivácie sú významnými kritériami obsah, potreby a záujmy žiakov
v určitom období ich biologického, psychického a spoločenského vývoja. Predmetom záujmu
žiakov mladšieho školského veku pri čítaní či prezeraní ilustrácií je často činnosť detí,
zvieratá, príroda. Chlapci obľubujú dobrodružstvo, neskôr v puberte šport a technické
novinky. Dievčatá uprednostňujú dievčenské motívy, v adolescencii zasa medziľudské
vzťahy atď.
5. Didaktickým kritériom tvorby a výberu ilustrácie je cieľ výučby, t.z. téma, učivo,
konkrétni žiaci a učitelia. Napríklad, pre konverzáciu v cudzom jazyku je vhodnejšia
realistická ilustrácia, na hodinách literárnej výchovy sú primeranejšie ilustrácie umeleckej
literatúry, na hodinách zemepisu sú zasa adekvátnejšie autentické fotografie, ktoré majú
dokumentárny charakter.
K estetickým kritériám ilustrácií vzhľadom k veku detského recipienta sa vyjadrila
Irena Słońska (1977). Vychádzala z výsledkov výskumu P. Machotku (in Słońska, 1977).
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Prvé štádium je v predškolskom veku a trvá do 7. roku. Dieťa v tomto veku hodnotí
obraz predovšetkým so zreteľom na tému a farbu. Jeho pozornosť sa sústreďuje na prvky,
ktoré bezprostredne poznáva.
Druhé štádium, od 7. – 8. do 11. – 12. rokov je charakteristické dôrazom na
realistické ponímanie a objavujú sa v ňom kritéria čisto estetické, ako je kontrast
a harmónia farieb.
Tretie štádium sa začína asi v 12. roku veku dieťaťa. V tomto období možno
pozorovať oslabenie záujmu o realizmus a farbu, ako aj prvé hodnotenia obrazov podľa ich
štýlu, kompozície, emocionálneho vyjadrenia. Objavuje sa možnosť uvažovať bez odvolávania
sa na konkrétno.
Výtvarné kritériá ilustrácie sa týkajú funkčného využitia farieb, kompozície, motívov,
symbolov, kontrastov a pod. Výtvarnými kritériami ilustrácií sa zaoberali napríklad F.
Holešovský (1977), M. Hegar (1979), J. Uždil (1988), B. Stehlíková (1984), M. Tokár (1996,
1998) a iní.
Postupne môžeme prezentovať štylistické prvky, prvky deformácie, humoru v
ilustrácii a pod. Ak zvládneme základné výrazové prostriedky, môžeme prejsť k poznatkom o
histórii ilustrácie, o súčasnej ilustrácii. Je náležité, aby sme deti oboznámili s technickou
stránkou vzniku ilustrácie. Ilustračné prejavy môžeme sledovať aj podľa toho, či sa jedná o
popisnú ilustráciu (odborné a vedecké ilustrácie) alebo o ilustrácie lyrické, ktoré sú skôr
výtvarnou paralelou.
Pri

zohľadňovaní

jednotlivých

didaktických

a výtvarných

kritérií

ilustrácie

v edukačnom prostredí by učiteľ mal dbať aj na princípy, ktoré uvádza Alena Sedláková
(2002/2003):
-

rešpektovanie inonárodnej umeleckej ilustrácie, teda i literatúry;

-

hierarchizácia hodnôt motívov v téme a ich aplikovanie do nových vzťahov;

-

inovácia farebnej štylizácie v tvorbe detskej interpretácie témy;

- rešpektovanie tradície so zámerom využívania novodobých technických alternatív
vo výsledku práce dieťaťa a učiteľa.
Načrtnuté estetické kritériá ilustrácií sú do značnej miery zhodné s kritériami iných
učebných materiálov, predovšetkým textových. To len potvrdzuje určitú rovnocennosť
textových a ilustrovaných častí učebných materiálov.

Nielen ilustrácia by mala spĺňať určité kritéria, ale vo výchovno-vzdelávacom procese
by mal aj jej priebeh recepcie podliehať určitým zákonitostiam. Je vhodné ak na začiatok
recepcie ponecháme priestor na úvodné tiché, samostatné „rozjímanie“ nad ilustráciou.
Vznikne tak priestor pre vytvorenie prvého dojmu z ilustrácie. Keďže v ilustrácii deti zaujíma
predovšetkým dej, tzv. obsah, prvotným prístupom pri pedagogickej práci s ilustráciou by
mala byť identifikácia osôb a vecí na obrázku, pričom by sa učiteľ mal usilovať o vystihnutie
celkovej nálady ilustrácie. Potom môžeme od prvotného opisu prejsť k pozorovaniu postáv
a smerovať k poznaniu ich charakteristík − vzťahov medzi ľuďmi, vecami a prírodou a ich
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priestorových súvislostí. Sledujeme nielen to, čo ilustrátor zobrazil, ale ako to zobrazil. „Tak
jak pozorně čteme text, tak pozorně musíme ‚číst’ ilustraci, neboť ilustrátor nám pomáhá
vytvářet nebo dotvářet naše představy, které při čtení vznikají“ (Vích, 2004, s. 117). Neskôr
môže nasledovať analýza základných výrazových prostriedkov ilustrácie: línie a farby,
kompozície.59
K aktívnejšiemu vzťahu k literatúre môžu viesť nasledujúce kroky (Zigová, in Rankov
1991):

sprehľadnenie

informácií

o celej

škále

ponuky

kníh

na

trhu,

propagácia

prostredníctvom informačných letáčikov o jednotlivých knižných tituloch na trhu, ich
recenzie v časopisoch, ktoré by oboznamovali širokú verejnosť s ich kvalitou, vytvorenie
detských

knižníc v triedach pre podmienky prirodzeného a každodenného styku s nimi.

Knižnice by boli zároveň akousi galériou, v ktorej sa deti stretávajú s dielami popredných
ilustrátorov. Vzhľadom na výsledky výskumov v oblasti voľnočasovej aktivity detí, podľa
ktorých sa dieťa čítaniu kníh venuje len zriedka, spoliehať sa na spontánny záujem je
bezpredmetné. Je potrebné adekvátnym pedagogickým usmerňovaním pestovať trvalý
aktívny vzťah k čitateľstvu.
Pre pedagogickú prácu s umeleckou ilustráciou odporúčame známych ilustrátorov
detských kníh, napríklad Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu, Vincenta Hložníka, Albína
Brunovského, Miroslava Cipára a pod. Ilustrátorská tvorba spomínaných autorov je
obsiahnutá v učebných osnovách výtvarnej výchovy z roku 1998 a zároveň je „recenzovaná“
teoretikmi – kritikmi tak, aby sa učiteľ mohol opierať o základné poznatky pri práci
v školskej praxi. Neskôr základný rad ilustrátorov môžeme rozšíriť o súčasných ilustrátorov
(napríklad Dušan Kállay, Martin Kellenberger, Ľuboslav Paľo a pod.), nevynímajúc pritom
recepciu ilustrácií obľúbených detských kníh.
Úvahy o riadenej recepcii ilustrácie a jej vplyve na dieťa nás privádzajú k významu
sprostredkovateľskej účasti dospelého a k potrebe jeho odbornej a interpretačnej prípravy,
aby ju ako posledný a najdôležitejší článok radu autorov spolupodieľajúcich sa na tvorbe
detskej knihy mohol doviesť k adresátovi.
Kompetentným sa stáva ten učiteľ, ktorý ovláda aj základné teoretické poznatky o
knižnej ilustrácii, metódach a postupoch riadenej recepcie tak, aby implikovali aj výchovný
aspekt. V týchto súvislostiach M. Tokár píše: „Interpretácia ilustrácie sa môže stať ‚mostom’
k pochopeniu voľného výtvarného diela, nemusí rezignovať iba na ‚službu’ textu. Nedostatočne
vedený a poučený recipient neskoršie, v dospelosti,

hľadá v knižnej ilustrácii iba ‚textovú

repliku’ a práve tak ilustráciu aj hodnotí. (Tokár, 2002, s. 197).

Aj to je dôvod pre

kvalifikované pedagogické usmerňovanie pri recipovaní ilustrácií už v detskom veku, pretože
nepriamo vedie k trvalému vzťahu k umeniu vôbec. Zároveň didaktickou interpretáciou
literárnej a výtvarnej zložky knihy dokážeme nielen systematicky rozvíjať myslenie
a reč, ale aj etické a estetické cítenie detského jedinca. Naviac „takáto estetická

59

Pozri Gero – Husár – Sokolová, 1997.
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skúsenosť dopomôže prispieť k tvorivej aktivite“ dieťaťa (D. Hrehová, T. Bilančíková,
2008, s. 199).
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7. Metodologická časť
Základom recepcie ilustrácie a literárno-umeleckého textu je výtvarná komunikácia a
literárna komunikácia. Predmetom našej práce je predovšetkým výtvarná komunikácia,
ktorej médiom je ilustrácia. Dominantným článkom výtvarnej komunikácie je príjemca –
čitateľ ilustrovanej knihy, ktorý ako účastník (literárnej a výtvarnej) komunikácie ilustračné
dielo nielen pasívne prijíma, ale vo svojej recepcii ho aj dotvára, dourčuje a dáva mu zmysel.
Napriek mnohým definíciám a charakteristikám je však recipient ilustrovanej knihy ako
účastník výtvarnej aj literárnej komunikácie stále neprebádanou oblasťou, ktorá si žiada
výskumnú aktivitu, resp. zmapovanie vzťahu k ilustračnému dielu.

7. 1. Výber ilustrácií
Výber ilustrovaných textov pre výskumné účely sme uskutočnili na základe
vlastného hodnotového stanoviska z aspektu cieľov výskumu a s prihliadnutím na
dostupnosť potencionálnemu detskému adresátovi na knižnom trhu. Zároveň sme sa
pokúsili výberom ilustrovaných literárnych textov rešpektovať žánrovú pestrosť. Zaradili
sme tu báseň Daniela Heviera Išiel palec na koni z knihy Nevyplazuj jazyk na leva (1982),
ktorú ilustroval Svetozár Mydlo. Dvojstranová ilustrácia S. Mydlu je vytvorená technikou
kolorovanej perokresby a nesie v sebe prvky humoru. Ďalej krátku poviedku Nehovorte do
vetra z knihy Daniela Heviera Trinásť pochodujúcich čajníkov (1984), ktorú ilustroval Róbert
Brun.

Polstranová

farebná

ilustrácia

R.

Bruna

sa

vyznačuje

imaginatívnosťou

a abstraktným stvárnením. Martina Matlovičová je autorkou tretej ilustrácie k modernej
autorskej rozprávke Kolotoč, z knihy Mojka, Jojka, Komínová striga a baranček Albert (2006)
od Rudolfa Dobiáša. Celostranová čiernobiela ilustrácia M. Matlovičovej pripomína výtvarný
prejav detí. Vyskytujú sa v nej prvky komiksu (slovné bubliny, komponovanie deja
rozprávky na jednotlivé sekvencie).
Uvedomujeme si však, že náš výber ilustrovaných textov nereprezentuje žánrovú či
formálnu pestrosť ilustrácie v celku. No o zvolených ilustráciách usudzujeme, že by mohli
byť z pohľadu detského čitateľa priesečníkom hodnotových nárokov a recepčnej potencie
(počítali sme aj s náročnejšou recepciou u potenciálneho príjemcu).
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7.2. Výskumné ciele

Hlavný cieľ:
Zistiť charakter kontextov detskej recepcie ilustrácie.

Čiastkové ciele:
1. Zistiť charakter bezprostredného zážitku z vnímania diela.
2. Zistiť estetické reakcie detského recipienta na dielo.
3. Zistiť schopnosť recipienta dešifrovať význam ilustrácie vo vzťahu k textu.
4. Zistiť schopnosť detského recipienta identifikovať štylistické prostriedky ilustrácie.
5. Zistiť charakter hodnotiaceho stanoviska ilustrácie.
6. Zistiť charakter výtvarného prejavu recipienta
7. Zistiť charakter slovného (písomného) prejavu recipienta.

Cieľom výtvarných interpretácií bolo preskúmať, v akej miere sa prehlbuje a
obohacuje vizuálna vnímavosť a rozvíja sa výtvarná tvorivosť respondentov v závislosti od
inšpiratívneho literárneho diela a ako sa spätne táto interakcia odráža pri recepcii
literárneho diela. Predpokladáme, že výtvarná interpretácia (ilustrácia) bude obohatená
o vlastný podiel respondenta, do ktorého premieta okrem iného aj svoj čitateľský zážitok
z diela. Zameriavame sa na:
-

interpretáciu predstáv, pocitov (citový dojem z recipovania) textu krásnej
literatúry,

-

sledovanie inšpiračných podnetov literárneho textu.

Cieľom

slohovej

práce

je

zistiť,

aké

asociácie

respondentov

sa

vytvoria

recipovaním pôvodnej ilustrácie (pôsobí ako voľné výtvarné dielo), bez nadväznosti na
literárny text. Zameriavame sa na:
-

interpretáciu predstáv, pocitov (citový dojem) z predloženej ilustrácie,

-

sledovanie inšpiračných podnetov v ilustrácii (hlavné postavy v príbehu,

dejový zvrat vymysleného príbehu a reálnosť či nereálnosť príbehu).
V práci sa nebudeme zaoberať diagnostikovaním tvorivosti, estetickou úrovňou
výtvarných prác žiakov ani hodnotením kvalitatívnej úrovne slohových prác, pretože
táto problematika je mimo zamerania našej témy.
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7.3. Metódy, postupy a organizácia zberu údajov
Výskum zameriavame na kontexty detskej recepcie ilustrácie umeleckej literatúry.
Zmapovať kvalitu recepcie (príjmu) je vo všeobecnosti náročná a z vedeckého hľadiska ťažko
verifikovateľná

úloha.

Aj

preto

má

náš

výskum

kvalitatívny

charakter.

Metódy

kvantitatívneho výskumu nemôžu plne postihnúť celostný charakter, pretože nie všetky
aspekty recepcie ilustrácie je možné číselne a štatisticky zmerať a kvantifikovať. Kvalitatívny
výskum charakterizujú, induktívny výskumný postup, dôkladný opis a snaha o komplexné
zachytenie skutočnosti v širokých súvislostiach (Gavora, 2006).
Výhody i nevýhody kvalitatívneho výskumu porovnáva Jan Hendl (2005). Konštatuje,
že výhodami kvalitatívneho výskumu sú podrobný popis fenoménu, ktorý skúmame v jeho
prirodzenom prostredí, študovanie procesov, reakcia na miestne situácie a podmienky,
hľadanie príčinných súvislostí a navrhovanie teórie. Jeho nevýhodou je nízka možnosť
zovšeobecnenia na populáciu a do iného prostredia, ťažšie testovanie hypotéz a teórie, zber
dát a ich analýza sú časovo náročné a výsledky môžu byť ľahko ovplyvnené osobnými
preferenciami výskumníka.
Vzorka skúmaných osôb i získané dáta nemajú reprezentatívny charakter, majú
predovšetkým význam z aspektu kvalitatívneho. Stanovili sme si vopred tieto metódy:
metóda neštruktúrovaného participujúceho pozorovania, metóda analýzy produktov činnosti
(využili sme pri tom tri formy konštruktívnych [projektívnych] techník, ktoré sme
podrobili

obsahovej

analýze

a interpretácii)

a

dotazník.

Okrajovo

sme

využili

neštruktúrované interview.
Výskum bol realizovaný v období máj – november 2007. Priebeh výskumu bol
realizovaný v ôsmich školských triedach (štvrtého ročníka na prvom stupni základnej školy)
v meste Prešov a Svidník.
Výsledky
prostredníctvom

výskumného
metódy

explikácie. To znamená,

materiálu

kvalitatívnej

sme

analýzy.

podrobne
Vo

spracovali

výskume

a

postupujeme

vyhodnotili
technikou

že sa snažíme o rozšírenie materiálov tým, že sledujeme určitý

problém (prejav kontextov ilustrácie na detskú recepciu) zo širších súvislostí, ktoré pomôžu
pri pochopení danej problematiky.
Kvalitatívna obsahová analýza má blízko k tzv. naratívnej a sémantickej analýze.60
Snažili sme sa triediť a skúmať materiál, identifikovať podobné sekvencie, pravidelnosti.
Pokúsili sme sa objaviť vzťahy medzi kategóriami a vlastnosťami, aby bolo možné vytvoriť
konceptuálny (kontextový) model, ktorý tieto vzťahy vysvetľuje. Predmetom kvalitatívnej
obsahovej analýzy v našom výskume bol obrazový materiál a písomný materiál s určitým
obsahom.61 Z hľadiska disponibility a možností spracovania výtvarných prác išlo o účelovo

Obsahová a formálna analýza je predmetom najmä hermeneutiky.
Presnejšie, ide o obsah behaviorálny (resp. psychomotorický) – druh informácie, ktorý je vonkajším
výrazom vnútorných fyziopsychických stavov a procesov (bližšie Švec a kol., 1998). Konkrétne ide o slohovú
prácu, výtvarnú interpretáciu, dotazník.
60
61
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pripravenú úlohu (vopred sme zadali tému, techniku, čas a pod.). Okrem toho sme si
jednotlivé úlohy vo výskume prispôsobovali podľa aktuálnej situácie, čo je typické pre
kvalitatívny výskum. Podľa M. Dismana (2002) metodológia výskumu nie je utváraná
dopredu, ale v priebehu zberu dát.
Získané materiály sme roztriedili a opakovaným prezeraním a čítaním sme sa s nimi
snažili oboznámiť. Ďalším krokom bola identifikácia významových kategórií, ktoré tvoria
základ vznikajúcej teórie. Významové kategórie reprezentujú motívy z výtvarných a
písomných interpretácií. Splnili sme tiež podmienku, ktorú uvádza Gavora (2006), aby sa
jav, ktorý významová kategória označuje, v texte opakoval, teda nevyskytoval iba raz.
Spočiatku sme analyzovali obsah jedného participanta, kde sme identifikovali
významové kategórie. Pri analýze ďalších participantov sme využili už identifikované
kategórie, ktoré sme prehodnotili a upravili tak, aby boli vhodné pre všetkých účastníkov
výskumu. Takýmto spôsobom sme postupovali až do ,,saturácie teórie“ (Gavora, 2006), t.z.
do vtedy, kým sme v nazbieraných údajoch nenachádzali nové významové kategórie.
Vytvorili sme systém kategórií. Tematicky a logicky sme ich usporiadali do tabuliek, ktoré
graficky prezentujú dáta (deskriptívny systém). Následne sme sa usilovali o vymedzenie
vzťahov medzi kategóriami. Podľa J. Hendla (1997) cieľom analýzy je vyfiltrovať z materiálu
určité

aspekty.

identifikovaných
vytvorenie

Postupovali
kritérií

kategoriálneho

sme

tak,

(kategórií)

že

sme

a vyhodnotili

systému,

resp.

urobili
materiál.

abstraktných

prierez

materiálom

Základným
dát

(v

krokom

prípade

podľa
bolo

dotazníka

neuvádzame celé znenie citácií do tabuliek), podľa ktorých sme text a výtvarné práce
štrukturovali.
Otázku internej validity sme sa usilovali zabezpečiť dodržaním všetkých pravidiel,
ktoré uvádza Wolcott (in Hendl, 1997) a ktoré spočívajú predovšetkým na citlivom správaní
sa v teréne.
Externou validitou sme sa snažili o dodržanie dôveryhodnosti (pravdivosti výsledkov
skúmaných osôb), prenositeľnosti (využitie záverov z daného prípadu pre iný prípad, ktorý
sa mu podobá), spoľahlivosti (resp. validizáciu výsledkov štúdie sme zabezpečili využitím
stratégie triangulácie). Teoretická triangulácia (Hendl, 1997) spočíva v tom, že používame
rôzne

perspektívy,

pri

ktorých

skúmame

rozdielnosti

v teoretických

prístupoch.

Metodologická triangulácia značí, že sme kombinovali viaceré kvalitatívne metódy na
získanie potrebných dát. Spoľahlivosť výskumu sme zabezpečili aj terénnymi poznámkami,
vďaka ktorým sme dokumentovali svoje pozorovania a pravidelne sme vyhodnocovali ich
výsledky.
Skúmaním zvolenej problematiky by sme mali dospieť k relevantným záverom.
Na to však nepostačuje jediná výskumná metóda. Preto na získanie údajov a informácií
sme zvolili ďalšiu metódu výskumu a ňou je dotazník
Uvedomujeme si, že metóda výskumu dotazníkom nie je pre vekovú skupinu
žiakov na prvom stupni základnej školy primeraná. V našom prípade však ide o žiakov
štvrtých ročníkov. Zistili sme, že majú skúsenosti s vyplňovaním dotazníkov. Otázky
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sme formulovali tak, aby im respondenti porozumeli. Dbali sme na to, aby nenaznačovali
odpovede alebo aby nemali sugestívny charakter. Skúmaným osobám sme dopriali čas na
premýšľanie na napísanie odpovede.
Na obohatenie teórie sme do interpretačnej časti vsunuli niektoré výpovede
„skúmaných“ osôb v autentickom znení, ktoré významovo nadväzovali na teoreticky
spracovávanú problematiku. Sledovali sme, ako sa prejavia jednotlivé kontexty vo verbálnopísomnej interpretácii.

Otázky boli zamerané na:
-

estetické hodnotenie,

-

ako respondent recipuje ilustráciu vo vzťahu k textu,

-

identifikáciu jednotlivých motívov ilustrácie vo vzťahu k textu,

-

identifikáciu rozdielov medzi literárnym textom a ilustráciou, príčinu týchto
rozdielov,

-

zaujímavé motívy z aspektu recipientov.

Získané údaje boli spracované s použitím postupov obsahovej analýzy voľných
výpovedí respondentov, so záznamom frekvencií kľúčových kategórií.

7. 4. Výberový výskumný súbor

7.4.1.Charakteristika výskumného súboru - detský čitateľ
(žiak 4. ročníka)
Detský

recipient

v

predpubertálnom

období

(10.

11.

až

12.

–

13.

rok),

z ontogenetického hľadiska telesne aj duševne dozrieva (doznieva naivné, konkrétno-názorné
myslenie). „Dieťa nadobúda nový vzťah nielen voči sebe samému, ale aj k druhému pohlaviu,
k rodičom a učiteľom. Začína sa viac venovať sebapozorovaniu a sebahodnoteniu. Objavuje sa
pohŕdanie, zanovitosť, odmietanie poslušnosti, negativistický postoj, silnejšie citové reakcie,
kritické prehodnocovanie učiteľa i dospelých. V oblasti intelektu sa vyznačuje znásobenou
psychickou aktivitou, rozvojom abstraktného myslenia a schopnosti zovšeobecnenia. Žiak
pochopí oveľa zložitejšie logické vzťahy, pretože jeho myslenie nie je natoľko závislé od
spojenia s bezprostrednou skutočnosťou, s názornou predstavou. Poznávanie a myslenie speje
k vyššej forme – k abstrahovaniu. Sprievodným znakom predpurtálneho obdobia je zmena
v spôsobe vnímania a stvárňovania skutočnosti. Dieťa prechádza od naivného vnímania
k vnímaniu uvedomelejšiemu, egocentrické chápanie sna na základe predstáv sa mení na
objektívnejšie, opierajúce sa o sústredenejšie „štúdium“ skutočnosti. Citový vzťah k objektu je
ešte naďalej určujúcim momentom pri jeho výtvarnom stvárňovaní, vnímaná skutočnosť slúži

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

341

len na spresňovanie predstáv a nie na vizuálny prepis do výtvarnej reči. V dôsledku
kvalitatívne

dokonalejších

myšlienkových

operácií

a objektívnejšieho

vnímania

sa

z výtvarného prejavu strácajú schémy, symboly a charakteristické formy detského naivného
realizmu. Zobrazovanie sa nahrádza tzv. intelektuálnym realizmom“ (Banáš – Gero – Jusko –
Šefranková,1989, s. 95).
V tomto vývinovom štádiu zohráva výtvarná výchova významnú úlohu, pretože
podstatnou mierou prispieva k formovaniu intelektuálnych a citových schopností. Kľúčovou
snahou v tomto období je udržanie vzťahu dieťaťa k výtvarnému umeniu.
K dôležitým zmenám dochádza aj vo vzťahu čitateľa k ilustráciám. Jedným zo
zámerov nášho výskumu je udržanie čitateľského záujmu aj prostredníctvom plnohodnotnej
recepcie ilustrácie kníh aj vo vyšších ročníkoch.

7. 4. 2. Výber výskumného súboru

Základný súbor nášho výskumu tvorili žiaci 4. ročníka na prvom stupni
základnej školy v Slovenskej republike. K dispozícii sme mali hotové skupiny (osem
školských tried).
Výberový súbor spolu tvorilo 93 žiakov (50 chlapcov, 43 dievčat) zo štyroch
základných škôl Prešovského regiónu (základná škola Československej armády v Prešove,
základná škola na ul. Centrálnej vo Svidníku, základná škola na Ul. Komenského vo
Svidníku, Základná škola na Ul. 9. mája vo Svidníku).

7. 5. Spôsoby realizácie a funkčné zabezpečenie výskumu
Aby sme skúmanú problematiku obsiahli v čo najširších kontextoch zvolili sme si
interpretačné aktivity, ktoré sme realizovali v troch podobách:
1. stvárňujúca alebo realizačná interpretácia, ktorá má základ vo vizuálnej
interpretácii prostredníctvom výtvarných činností, kreatívnych aktivít (využili sme pritom
metódu hrania rolí),
2. slohová práca na tému „Vymyslite príbeh k predloženej ilustrácii“,
3. dotazník s otvorenými položkami.

Realizácia

výskumu

si

vyžadovala

zabezpečenie

materiálno-technickej

a organizačnej stránky.
Materiálno-technická stránka:

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

342

-

zabezpečenie diktafónu,

-

zabezpečenie názorných ukážok ilustrácií,

-

zabezpečenie kópií textov rozprávok pre žiakov,

-

zabezpečenie papierov pre žiakov na slohovú a výtvarnú realizáciu,

-

zabezpečenie

kresliarskych

a maliarskych

techník

(žiaci

vo

všetkých

prípadoch si mohli voliť ľubovoľnú výtvarnú techniku podľa vlastného výberu).
Realizačno-organizačná stránka:
-

informovanie vedenie škôl o zámere a cieľoch výskumu,

-

informovanie vyučujúcich o zámere, cieľoch a konkrétnej predstave realizácie

výskumu.
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8. Predvýskum - vstupná sonda

8.1. Cieľ vstupnej sondy
Cieľom prieskumu bolo zistiť (overiť si) školské (inštitucionálne) podmienky, za
ktorých prebieha usmerňovaná recepcia ilustrácií detských kníh a čítaniek na 1.
stupni základných škôl. V centre pozornosti sme mali najmä problematiku využitia a
uplatnenia ilustrácií v čítankách nového typu na vyučovacích hodinách čítania
(literárnej výchovy) a práca s ilustráciou na hodinách výtvarnej výchovy. Zaujímalo
nás, či učitelia ako dôležité subjekty edukačného procesu, ovládajú problematiku
funkcie ilustrácií v detskej knihe.

8.2. Výskumná vzorka vstupnej sondy
Prieskum formou interview sme uskutočnili v základných školách v Prešove a vo
Svidníku. Objektom prieskumu boli učitelia 1. stupňa základných škôl. Výber vzorky
bol

náhodný

(podľa

momentálnej

prítomnosti

učiteľov

v kabinete

počas

veľkej

prestávky).
Na základnej škole v Prešove (ZŠ Československej armády) bolo oslovených päť
pedagógov a na základnej škole vo Svidníku (ZŠ ul. Centrálnej vo Svidníku, ZŠ na ul.
Komenského, ZŠ Ul. 9. mája vo Svidníku) bolo oslovených sedem pedagogických
pracovníkov.

Výhodou

metódy

interview

bola priama

(sociálna)

interakcia

s respondentmi, čím sa naplnila aj možnosť odhaliť osobné postoje učiteľov k
skúmanej problematike ilustrácií v detských knihách a čítankách. Dbali sme na to,
aby nám interview poskytol relevantné informácie na kladené otázky. Bol tu priestor na
vyjadrenie

svojho

názoru,

ktorý

vychádzal

zo

skúsenosti

(praxe)

s prácou

s

ilustráciami vo vyučovacom procese na 1. stupni ZŠ.

8.3. Výskumná metodika vstupnej sondy

Z hľadiska štruktúry otázok sme si zvolili neštandardizované interview. Obsah,
formuláciu a poradie otázok sme koncipovali podľa situácie a kontextov v priebehu
prieskumu. V prípadoch, že odpoveď nebola z aspektu nášho zámeru dostatočná, sme
mali možnosť klásť doplňujúce otázky. Respondenti mali možnosť odpovedať spontánne
a bez obmedzovania. Odpovede sme zaznamenávali na diktafón (spôsob evidovania

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

344

údajov nijak neovplyvňoval odpovede respondenta). Otázky mapovali priestor piatich
zvolených okruhov:
1. funkcia ilustrácií v detských knihách a čítankách,
2. úloha ilustrácie vo vzťahu k textu v ilustrovanej detskej knihe,
3. umelecko-estetické kritéria ilustrácie,
4. pôsobenie učiteľa na detskú recepciu ilustrácie,
5. rodové rozdiely v recepcii ilustrácie.

8. 4. Výsledky výskumnej sondy
Z realizovaného prieskumu vyplynuli tieto zovšeobecnenia:
1. K problematike
respondenti

vyjadrovali,

funkcie
že

je

ilustrácie

významná.

v detských
Viac

ako

knihách

polovica

a čítankách

opýtaných

sa

vedela

vymenovať aspoň dve funkcie ilustrácií v detskej knihe: motivačnú a poznávaciu. Len
dvaja respondenti (z celkového počtu dvanásť) registrovali estetickú funkciu ilustrácie,
ktorá môže, podľa ich vyjadrenia, umocniť čitateľský zážitok detí.
2. Viac ako polovica respondentov sa k úlohe ilustrácie – vo vzťahu k textu –
vyjadrila, že ilustrácia objasňuje alebo dovysvetľuje text, podporuje orientáciu v texte,
a tak napomáha žiakom pri vytváraní relevantných predstáv. Zaznamenali sme aj
odpovede štvrtiny respondentov, ktoré konštatovali potenciál ilustrácie v oblasti
rozvoja kreatívneho myslenia dieťaťa.
3. Zaujímali nás umelecko-estetické kritéria ilustrácie: ktoré sú to (ako
nevyhnutné) a čo je mierou týchto kritérií v predstave učiteľov. Prevažná väčšina
opýtaných

sa

vyjadrila

ku

kritériám

názornosti

ilustrácie.

Konštatovali,

že

zrozumiteľnosť a konkrétnosť sú pre deti najdôležitejšie kritériá. Dvaja respondenti sa
vyjadrili, že hlavné jej kritérium je jednoduchá farebnosť. Vo všeobecnosti respondenti
odmietali ilustrácie v modernom a abstraktnom štýle.
4.

Zisťovali sme aj možnosti pedagogického pôsobenia učiteľa (didaktické

aspekty) na recepciu ilustrácie deťmi. Predovšetkým sme chceli získať názor, či a ako
môže učiteľ ovplyvniť recepciu ilustrácie. Prevažná časť respondentov (tri štvrtiny)
odpovedala, že dieťa nie je schopné plnohodnotne recipovať ilustráciu v detskej
ilustrovanej knihe bez asistencie učiteľa. Zvyšná štvrtina respondentov sa vyjadrila, že
ide o problém individuálny.
5.

Otázkami súvisiacimi s rodovými rozdielmi pri jej vnímaní sme chceli zistiť,

či učitelia vo svojej praxi sledujú tento aspekt, ktorý sa dnes v teórii feminizmu
objavuje ako pomerne frekventovaný. Tri štvrtiny respondentov vo svojej pedagogickej
práci nepostrehlo rozdiely v recepcii ilustrácií medzi chlapcami a dievčatami. Ostatní
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respondenti pripúšťajú rozdiely iba v tom smere, že hlbšie estetické cítenie a zmysel
pre detail majú dievčatá.

8.5. Zhrnutie a záver
Z výsledkov prieskumu možno usúdiť, že učitelia prvého stupňa ZŠ vo vybraných
školách sú iba čiastočne oboznámení so základnými funkciami ilustrácie. Preukázali však
všeobecné vedomosti o problematike vzťahu ilustrácie k inšpiratívnemu textu. Prevažná časť
respondentov nedokázala stanoviť, resp. určiť pre ilustráciu jej umelecko-estetické kritéria
alebo ich stanovila iba čiastočne. Svedčí to o nedostatočnej teoretickej fundovanosti
(príprave) v danej problematike. Z prieskumu ďalej vyplýva, že väčšina respondentov
považuje asistenciu učiteľa pri detskej recepcii ilustrácií za nevyhnutnú. Preto proces
detskej recepcie by mal byť súčasťou edukačného procesu a nemal by byť ponechaný na
spontánnosť a náhodnosť. Respondenti sa zatiaľ nezaoberali rodovými diferenciáciami
procesu recepcie ilustrácií. Nemali zrejme k tomu nijaký dôvod a preto konštatovali, že
nevidia v ňom žiadne rozdiely. Vo vzťahu k umeniu tiež konštatovali všeobecne známu
premisu, že dievčatá prejavujú hlbšie estetické cítenie a majú i zmysel pre detail.
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9. Interpretačná časť

9.1. Kontexty recepcie ilustrácie Svetozára Mydla
k básni Išiel palec na koni z Hevierovej knihy
Nevyplazuj jazyk na leva (1982).

Výskum detskej recepcie ilustrácie budeme realizovať prostredníctvom týchto
materiálov: literárneho textu – básne Išiel palec na koni z Hevierovej knihy Nevyplazuj
jazyk na leva (1982) a dvojstranovej ilustrácie Svetozára Mydlu k tejto básni.
Text básne:
Išiel palec na koni
(skutočná udalosť)

Išiel palec na koni,
sám bol ako prst.
Fajčil fajku, panečku! –
dym vypúšťal z úst.
Na hrdzavej retiazke
Viedol svojho psa.
Nadvihol cylinder:
„Dámy klaniam sa!“
Ilustrácia k básni:
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Obr. č. 1 Svetozár Mydlo, ilustrácia. D. Hevier, Nevyplazuj jazyk na leva. Bibliofília.
Bratislava: Mladé letá, 1982.

Svetozár Mydlo sa svojou ilustračnou činnosťou zaslúžil o súčasnú, modernú
a umelecky hodnotnú podobu slovenskej krásnej knihy. Jeho tvorba je charakteristická
svojskou poetikou pretkanou jemným humorom, hyperbolou a hravosťou. Dotkneme sa
však, v súlade so zameraním našej témy, iba jeho ilustrácií detskej knihy. Aj ilustrácie
určené

začínajúcim

detským

čitateľom

excelujú

vtipným

prirovnaním,

objavnými

metaforami, ktoré fascinujú a vťahujú dieťa do hry: „Svet jeho ilustrácie je plný čarovných
postavičiek a fikcie“ (Gazdík, in Gazdík – Mydlo, 1997, s. 7). Sám výtvarný umelec
konštatuje, že „práca ilustrátora pre deti má smerovať k tomu, aby obrátila pozornosť
detského diváka nielen podaním obrazu, ale od deja príbehu ho podnietila k vlastnej
fantázii“ (Mydlo, in Gazdík – Mydlo, 1997, s. 8). Túto premisu uplatňuje aj v ilustráciách ku
knihe veršov Daniela Heviera Nevyplazuj jazyk na leva. 62
Jednotlivé

kompozície

realizované

technikou

kolorovanej

perokresby

charakterizuje expresívna dynamická kresba s neopakovateľným rukopisom. Takou je
aj

farebná dvojstranová ilustrácia vsadená medzi vysádzaný text básne Išiel palec na

koni, ktorá nie je len ekvivalentom literárnej predlohy, ale je vlastnou autonómnou
výtvarnou výpoveďou s istou dávkou vtipného nápadu. Jej dominantným motívom je hnedá
rukavica (vojenská, policajná), na ktorej je dopravné značenie. Zovretá rukavica v nej
62

Nevyplazuj jazyk na leva (Bratislava, 1982).
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evokuje vsunutú ruku, aj keď nie je zobrazená. V určitom zmysle ide tu o úrovňový predstih,
ktorý pre ilustračnú tvorbu, vychádzajúc z úrovňového predstihu v literatúre (porovnaj
Miko, 1978, s. 76), charakterizuje M. Tokár (1996, s. 79) nasledovne: „Príjemca pri vnímaní
ilustrácie vždy niečo dopĺňa, aktívne zapája svoje myslenie i cítenie a tak sa zdokonaľuje,
sebavzdeláva.“ Aj predmetná dvojstranová ilustrácia S. Mydlu, ako sme naznačili,
predpokladá, že dieťa z recepčného kontextu v interakcii s veršovaným textom vydedukuje,
že zobrazená rukavica je vlastne zovretou rukou.
Rukavica drží pruhovanú červeno-bielu tyčku, na ktorej autor upevnil konskú hlavu
a chvost. Motív skôr pripomína detskú hračku koňa. A tu vidíme rozpor ilustračného
zobrazenia s obsahom básne, pretože na ilustrácii nie je explicitne zobrazený kôň, ale
kompozícia s akoby zašifrovaným, ale vizuálne evidentným motívom hračky koňa. Možno
povedať, že je to metaforické vyjadrenie „živého“ koňa, ktorý je motívom Hevierovej básne.
Ilustrátor, inšpirujúc sa básnickým obrazom, sa vyjadril vtipným a originálnym nápadom,
resp. pohral sa s básnickým obrazom. Napríklad zdvihnutý palec ukončený čiapkou so
šiltom treba vlastne vizuálne vnímať ako cválajúci palec. Sumárne tieto motívy (rukavica
a palička, na ktorej sú pripevnené konská hlava a chvost) značia vo vzťahu k významu textu
básne zosobnenú postavu palca (mužský rod), ktorá cvála na koni.
Na spodnej časti ilustrácie sú zobrazené kvety, ktoré vo vzťahu k textu básne
prezentujú dámy, ktorým sa palec klania. Reálne rozdielnosti medzi zobrazením a textom
básne sú napríklad tieto: Text básne eviduje pojem cylinder, na ilustrácii túto reáliu
výtvarník zobrazil ako čiapku so šiltom (šiltovka). Ďalší rozdiel je v tom, že v básni fajčí
palec a z úst vypúšťa dym, zatiaľ čo na ilustrácii tento motív chýba. Uvádzané príklady
odchýlok

spoluvytvárajú

mimoliterárny

inšpiratívny

kontext

zo

strany

ilustrátora

a neskúsení recipienti ich môžu vnímať ako chybnú ilustrátorovu interpretáciu. Tieto
rozdiely však považujeme za súčasť úrovňového predstihu ilustrácie.

9.1.1. Postup pri zbere údajov

Zvolili sme tento postup:
1. Realizácia výtvarnej interpretácie (vlastnou žiackou ilustráciou) k literárnemu
textu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie S. Mydlu.
2. Verbálno-písomná interpretácia (dotazník) literárneho textu a pôvodnej
ilustrácie S. Mydlu.
Po výtvarnej interpretácii básne sme žiakom opäť prečítali báseň D. Heviera
a prezentovali im pôvodnú ilustráciu k tejto básni.
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Po výtvarnej a verbálno-písomnej interpretácii sme pristúpili k ich detailnej analýze.
Výsledky analýzy jednotlivých žiackych prác sme kvantifikovali do údajov (kategórií)
v tabuľkách.

9.1.2. Výtvarná interpretácia básne bez názornej ukážky pôvodnej
ilustrácie

Výberový súbor tejto časti výskumu tvorilo 52 žiakov (31 chlapcov, 21 dievčat),
t.z. dve školské triedy
skupinu A.

štvrtého ročníka v prešovskom regióne. Označujeme ich ako

63

Žiakom sme prečítali báseň Daniela Heviera Išiel palec na koni. Na motívy tejto
literárnej ukážky žiaci vytvorili vlastnú výtvarnú (obrazovú) interpretáciu – ilustráciu
príbehu. Dbali sme na to, aby nevideli existujúcu ilustráciu k príbehu. Výtvarné práce
sme analyzovali metódou obsahovej analýzy praktickej výtvarnej činnosti. Použili sme
pritom metódu participačného pozorovania.

Vo výtvarnej interpretácii básne Išiel palec na koni

sa vplyv literárneho

kontextu prejavil vo voľbe interpretácii hlavných alebo vedľajších motívov textu básne:
palec ako časť človeka; palec ako človek; palec v divadle; palec fajčí; dámy ako palce;
dámy ako ženy; kvety. Vizualizáciu uvedených motívov sme predpokladali, ale
kategóriu palec v divadle sme nepredpokladali.

Tabuľka č. 1 Hlavné motívy básne
Palec ako

časť

Pohlavie

človeka
Dievčatá

Chlapci

Σ

63

Palec ako Palec v

Palec

človek

divadle

fajčí

Dámy
ako
palce

Dámy
ako ženy

Kvety

Počet

10

11

1

13

2

0

1

%

48

52

5

62

10

0

5

Počet

18

12

0

23

11

3

11

%

58

39

0

74

35

10

35

Počet

28

19

1

36

13

3

12

Σ%

54

37

2

69

25

6

23

Vyučujúci: Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo Svidníku; Mgr. Želizňák, ZŠ 8. mája vo Svidníku.
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Motívy básne, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 považujeme za hlavné motívy. Z
údajov uvedených v tabuľke vyplýva, že až 54 % respondentov zobrazilo palec ako časť
človeka (pozri obr. č 2, č. 3), pričom deti palec personifikovali (má oči, ústa, ruky,
fajčí), a to skôr chlapci (58 %) ako dievčatá (48 %).

Obr. č. 2 Simona, 10 rokov
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Obr. č. 3 Šamara, 10 rokov

Palec

ako človeka (s prvkami ľudskej postavy) zobrazilo 37 % respondentov,

prevažne však dievčatá (52 %).

Obr. č. 4 Lujza, 10 rokov
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Obr. č. 5 Kristína, 10 rokov
Iba v jedinom prípade (dievča) evidujeme pokus o výtvarnú interpretáciu akoby
podľa skutočnej udalosti (pozri obr. č. 5) a to v zobrazení motív divadelnej scény. 69 %
respondentov si zvolilo motív palca ako fajčí (pozri obr. č. 2, č. 3, č. 4), viac chlapcov
(74 %) ako dievčat (62 %). Respondenti posledné dvojveršie básne interpretovali dvomi
spôsobmi. Prvým spôsobom – dámy ako palce (palec ako časť človeka, pozri obr. č.6)
ilustrovalo 25 % respondentov a to 10 % dievčat a o 25 % viac chlapcov, čo je značný
rozdiel.

Obr. č. 6 Kamila, 10 rokov
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Obr. č. 7 Viktor, 10 rokov

Iba 10 % respondentov zobrazilo dámy ako ženské postavy (pozri obr. č. 7),
z toho žiadne dievča. Motív kvetov zobrazilo 23 % respondentov ako dekoráciu, ako
súčasť (resp. ako symbol) prírodného prostredia, nezávisle na literárnom kontexte. Ak
by sme zosumarizovali kategórie dámy ako palce a dámy ako ženy, potom 31 %
respondentov (10 % dievčat a až 45 % chlapcov) tento motív zaujal a použili ho na
ilustráciu Hevierovej básne Išiel palec na koni.
Motívy uvedené v tabuľke č. 2 pokladáme za vedľajšie motívy básne. Vo výtvarnej
transpozícii básne Išiel palec na koni však nachádzame aj vplyv kontextu skutočnej reality:
týka sa zobrazenia koňa, psa a atribútov exteriéru. Až 85 % respondentov, z nich
predovšetkým chlapci (87 %), ale aj prevažná časť dievčat (62 %), interpretovalo motív
koňa. Dobrá polovica respondentov (58 %) nakreslila, ako palec vedie psa. To značí, že
dobrú polovicu žiakov tento úsmevný motív zaujal. Analýzou motívu prírody (kategória
v prírode a slnko) sme zisťovali, či respondenti využijú možnosť zasadiť zvolený motív básne
do prírody alebo iného prostredia. Tri štvrtiny respondentov

(77 %)

ilustráciu oživili

prvkami prírodného prostredia, zväčša druhej prírody (dom, cesta). 23 % respondentov
nenakreslilo žiadne prostredie, zrejme preto, že text básne to neevokoval. Slnko ako
atribút prírodného prostredia nakreslilo 40 % respondentov. V tabuľke uvádzame
mimoliterárny motív hôr (pozri obr. č. 8), ktorý mal v práci k interpretovanej básni, ako
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ukazuje tabuľka, zastúpenie u 13 % respondentov. Tento motív sa však v básni nenachádza,
radíme ho ku kontextu reality.

Tabuľka č. 2 Vedľajšie motívy básne

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Kôň

Pes

V prírode

Slnko

Žiadne
prostredie

Hory
(Vysoké
Tatry)

Počet

17

12

17

10

5

2

%

81

57

81

48

24

10

Počet

27

18

23

11

7

5

%

87

58

74

35

23

16

Počet

44

30

40

21

12

7

Σ%

85

58

77

40

23

13

Obr. č. 8 Dávid, 10 rokov
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Tabuľka č. 3 Motívy: cylinder, klobúk alebo čiapka, ostatné prvky reality

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Cylinder

Klobúk alebo

Ostatné prvky

čiapka

reality

Počet

8

16

0

%

38

76

0

Počet

12

24

2

%

39

77

6

Počet

20

32

2

Σ%

38

62

4

Kontext reality je v detskej výtvarnej interpretácii básne Išiel palec na koni
uplatnený aj zobrazením klobúka alebo čiapky. Tabuľka č. 3 dokumentuje, že cylinder
nakreslilo len 38 % respondentov (v skoro rovnakom pomere dievčat a chlapcov), ktorý
poznajú zväčša z vizuálnych médií. Klobúk (kovbojský tvar) a čiapku nakreslilo 62 %
respondentov (77 % chlapcov a 76 % dievčat). Ostatné reálie prostredia sú jednoznačne
mimoliterárnymi reáliami. Sú to zobrazenia tabule zákazu v lese: „Pozor kanec!“,
semafor, a pod. (obr. č. 9), ktoré nakreslilo len 4 % respondentov (iba chlapci).

Obr. č. 9 Milan, 10 rokov
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Tabuľka č. 4 Komiksový prvok

Bublinky

Pohlavie
Dievčatá

Chlapci

Σ

Počet

0

%

0

Počet

4

%

13

Počet

4

Σ%

8

Pri výtvarnej interpretácii básne Išiel palec na koni sa vplyv kontextu výtvarného
umenia vo výskumnej vzorke prejavil motívom slovných bublín (pozri obr. č. 7). Je to typický
prvok komiksu – do bubliny je vpísaná priama reč postáv. Nepredpokladali sme, že
respondenti tento komiksový prvok komunikácie vo svojej ilustračnej práci využijú. Uplatnili
ho však iba chlapci (13 %).

9.1.2.1. Diskusia a závery
Po prečítaní básne sme žiakov upozorňovali na jej podtitul, ktorý informuje, že
ide o skutočnú udalosť. Pretože podľa Viliama Oberta (1998) titul literárneho diela môže
rovnako navodzovať (ponúkať) obsah, ktorý nie je priamo vyjadrený v diele, môže z neho
nejako iba vyplývať alebo sa s ním zlučovať. Žiakov sme motivovali k pokusu o výtvarnú
interpretáciu básne tak,

akoby sa to mohlo udiať v skutočnosti, v reálnom živote (aj

ilustrátor básne S. Mydlo koncipoval ilustráciu akoby podľa skutočnej udalosti).
Kontext literárnej skutočnosti sa prejavil v interpretácií hlavných aj

vo

vedľajších motívoch básne. Takmer všetci respondenti zobrazili hlavný motív básne, t.j.
palec (kategórie palec ako časť človeka a kategória palec ako človek), pričom deti palec
personifikovali (má oči, ústa, ruky, fajčí), a to skôr chlapci ako dievčatá.
Domnievame sa, že pri voľbe motívov žiakov ovplyvnil skôr

samotný názov

básne, ako jej text, ale môže to byť aj skutočnosť, že deti sa radi výtvarne vyjadrujú
prvkami fantázie, fikcie, čo je prirodzené pre detskú obrazotvornosť. O záľube
fantazírovania a o pretrvávajúcom pohybe na hraniciach skutočného a imaginatívneho
vypovedá aj charakter detského myslenia (okolo ôsmeho roku) života, ktorý J. Piaget
pomenoval názorným (Piaget – Inhelderová, 1993).
Nepotvrdila sa domnienka, že žiaci budú prevažne vizualizovať (ilustrovať) na
základe reálnej skúsenosti – akoby podľa skutočnej udalosti.
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Po prečítaní dvojveršia o palci – fajčiarovi deti „ožili“, pripadalo im to smiešne,
preto sme predpokladali, že pri praktickej výtvarnej realizácii na tento motív
nezabudnú. A skutočne, tento motív (palec fajčí fajku alebo cigaretu) si zvolili takmer
dve tretiny respondentov. Aj domnienka, že motív budú voliť skôr chlapci ako dievčatá,
bola správna (téma fajčenia je zaujímavejšia pre chlapcov), i keď nemožno hovoriť o
markantnom rozdiele (74 % chlapcov, 62 % dievčat).
Značné rozdiely vyplývajú z interpretácie posledného dvojveršia básne: Nadvihol
cylinder: „Dámy, klaniam sa!“ Viac chlapcov ako dievčat interpretovalo dámy, to
znamená v súlade s druhovou príslušnosťou, pričom dámy zobrazili ako palce. Z tohto
usudzujeme, že ide o vyspelejších recipientov, pretože chápu básnický obraz v
motívoch palca i dám. Môže to byť vplyvom médií, konkrétne vplyvom počítačových
hier, televíznych sci-fi seriálov a pod., v ktorých vystupujú hlavní hrdinovia ako
zmutované príšery vyznačujúce sa druhovou príslušnosťou. A tie, domnievame sa,
obľubujú viac chlapci ako dievčatá. Tento jav nasvedčuje kontext reality.
Kontext reality sa jednoznačne prejavil v tom, že v ilustráciách respondentov sú reálie
preberané zo skutočnosti.
S kresbou koňa a psa mali deti problémy. Počas práce sa dožadovali pomoci
vyučujúcej, vypytovali sa, či je ich kôň správne nakreslený, vyjadrovali nespokojnosť s
kresbou koňa: „Môj kôň nevyzerá vôbec ako kôň“ (Miška) a pod. Napriek tomu až 85 %
respondentov zobrazilo koňa, zrejme preto, lebo je v básni popri motíve palca dôležitým
aktérom. Takáto frekvencia svedčí o tom, že deti považujú motív koňa za dôležitý prvok
básne. Prenášali ho teda aj do ilustrácie (ide o kontext literárnej skutočnosti). Podobný
problém mali deti so zobrazením psa. Prácu komentovali slovami: „...Ja neviem kresliť
psa, pani učiteľka, pomôžte mi ho nakresliť...“ (Adam); „...Môj sa vôbec nepodobá na
psa, vyzerá ako prasa“ (René) a pod. Tieto premisy pripisujeme kontextu skutočnosti,
pretože tento jav sa v pedagogickej realite podmieňuje aj stratou záujmu o výtvarné činnosti
ako dôsledok krízového stavu vyvolaného zmenami prebiehajúcimi v organizme dieťaťa.
Pedagogická realita charakterizuje tento stav ako krízu detského výtvarného prejavu. Mnohí
teoretici (Uždil, 1976; Banáš a kol., 1989 a iní) sa zhodujú v tom, že príčinu tohto stavu
netreba vidieť v samotnom procese vývinových premien osobností, ale hlavne vo výchovnej
a pedagogickej

práci.64

Ako

jeden

z nedostatkov

učiteľovho

pôsobenia

je

prílišné

zdôrazňovanie vizuálne realistického spôsobu zobrazovania skutočnosti už v ranom veku.
Vtedy ešte žiak nedokáže sústredene vnímať videnú skutočnosť, tým menej ju objektívne
zobraziť. Z tohto dôvodu deti k svojim kresbám koňa a psa pristupovali kriticky, čo súvisí aj
s rozvojom ich kritického myslenia.
Po načrtnutí hlavných a vedľajších motívov básne respondenti kládli vyučujúcej
často otázku: „Máme nakresliť aj pozadie?“ Interpretácia tzv. „pozadia“ (vyplnenie plochy
Konkrétny návod ako prekonať krízové obdobie výtvarného prejavu ponúka napríklad Banáš – Gero – Jusko –
Šefranková, 1989.
64

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

358

výkresu) – bola značne zautomatizovaná, čo sa prejavilo v zobrazovaní typických atribútov
prírodného exteriéru (stromy, kvety, slnko).
Zostávajúca

štvrtina

(23

%)

nenakreslila

„pozadie“.

Domnievame

sa,

že

z časových dôvodov.
Výskyt slnka v detských výtvarných prácach (40 %) je príznačný. Zrejme preto,
lebo pre deti je zobrazené slnko symbolom exteriéru a dňa, kedy sa zobrazená akcia
literárneho diela odohráva (prebieha). Zaujímavé je však aj to, že pomerne veľa
respondentov, kreslilo personifikované slnko, čo pre daný vekový stupeň detí už nie je
typické. Vo výtvarnom prejave dieťaťa dochádza k zmenám následkom kvalitatívne
dokonalejších myšlienkových operácií a objektívnejšieho vnímania. Podľa J. Banáša sa
z výtvarného prejavu strácajú schémy, symboly a charakteristické formy detského naivného
realizmu. Zobrazovanie sa nahrádza tzv. intelektuálnym realizmom“ (Banáš – Gero – Jusko –
Šefranková,1989, s. 95). No napriek tomu, sa uplatnením motívov „pozadia“ a slnka
preukázali

u týchto

respondentov

pretrvávajúce

zaužívané

výtvarné

postupy

(stereotypy). Môžeme teda polemizovať o kontexte výtvarného umenia.
Motív

klobúka,

nepoznali pojem

resp.

čiapky

uvádzame

preto,

lebo

niektorí

respondenti

cylinder. Zdôrazňujeme, že po prečítaní básne sme sa opýtali

respondentov, či rozumejú všetkým slovám v básni. Odpovedali, že áno. No, počas
výtvarnej interpretácie sa pýtali na význam tohto pojmu. Iste, tento

prvok je

evokovaný literárnym textom, no ako kontext reality ho uvádzame preto, lebo nie všetky
deti tento pojem poznali (bol mimo ich vizuálnej skúsenosti). Vyučujúca sa snažila
žiakom pojem ozrejmiť, uviesť príklady, kde všade sa mohli s touto pokrývkou hlavy
stretnúť (nadviazala tak na skúsenostný komplex). Deti sa tak zoznamovali s novým
pojmom v netypickom kontexte. Pripomíname, že proces recepcie a jej následná
výtvarná interpretácia žiakmi je zaujímavou príležitosťou k oboznámeniu sa s novými
pojmami. Predpokladáme, že pri bežnom čítaní by si detský recipient nemusel
uvedomiť neznalosť tohto pojmu. Napriek ozrejmeniu pojmu cylinder vyučujúcou viac
ako polovica (62 %) respondentov zobrazila iný typ pokrývky ako je cylinder – klobúk
alebo čiapku, pretože im chýbala vizuálna skúsenosť s touto reáliou.
Motívy tabuliek zákazu a semafora, súhrne nazvané ostatné prvky reality,
súvisia

s neštruktúrnymi

recepčnými

obsahmi,

t.z.

s

obsahmi,

ktoré

nesúviseli

s literárnym textom. To, že sa vyskytli vo výtvarných interpretáciách chlapcov, možno
odôvodniť tým, že sú to „racionálne“ vizualizované prvky, ktoré sú tomuto pohlaviu v
danom veku bližšie, ako ženskému pohlaviu.
Pomerne veľké zastúpenie (13 % respondentov) má mimoliterárny motív hôr,
vzhľadom k tomu, že v texte sa vôbec nespomína. Ide teda o kontext skutočnosti. Motív hôr s
lanovkami evokuje „symbolické“ reálie Vysokých Tatier (technické reálie sú zaujímavejšie pre
chlapcov). Tieto motívy chápeme ako „čerstvý“ vizuálny zážitok zo školského výletu
žiakov

(jednej

z tried)

vo

Vysokých

Tatrách,

s ktorým

sa

deti

vyrovnávali

v

neočakávanom kontexte. Výskum ukázal, že najmä chlapci do príbehu premietajú svoje
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vlastné dobrodružné očakávania (opäť neštruktúrny recepčný obsah). Potvrdzujú sa tak
slová M. Zelinského, že počas práce s literárnym textom respondenti nie sú vôbec vzdialení
od svojho životného sveta, sú od neho v podstate závislí, uvažujú o nejakej konkrétnej
situácii, ktorá sa tiež nejakým spôsobom premieta do ich úvah nad textom, spoluvytvára
celkovú ‚situáciu interpretácie’ (Zelinský, 1993).
Vo výtvarných interpretáciách básne žiakmi sa kontext výtvarného umenia
prejavil v použití komiksových slovných bublín. To, že ich použili iba chlapci (13 %)
môže súvisieť s väčšou obľúbenosťou komiksového žánru viac týmto pohlavím. Všetci
respondenti do bubliniek vpísali priamu reč.
V týchto súvislostiach treba ešte dodať postreh z nášho pozorovania. Po
ukončení výtvarných prác vyučujúca prezentovala doteraz utajovanú ilustráciu S.
Mydlu.

V detských

tvárach

sme

pozorovali

prekvapené

výrazy

(ticho

v triede,

pootvorené ústa), neskôr na ilustráciu reagovali úsmevmi a slovami: „Predsa je to
možné nakresliť ako v skutočnosti“ (Anna), „Naozaj je to ako skutočná udalosť...“
(Mišo) a pod. Ilustrácia S. Mydlu je skutočne invenčnou interpretáciou textu a výrazne
prekračuje literárny kontext. No prekvapenie, ohromenie mohol spôsobiť aj netradičný
postup pri interpretovaní textu a ilustrácie (utajovanie pôvodnej ilustrácie), ktorý
žiakov po celý čas

držal v napätí. Po zhliadnutí tejto ilustrácie mali žiaci záujem

o prezretie si celej knihy. V závere vyučujúca položila otázku, ktorou sledovala reakcie
na spomínaný knižný titul. Väčšina žiakov prejavila záujem prečítať si celú knihu.

9.1.3. Verbálno-písomná interpretácia textu a ilustrácie
Po týždennom odstupe sme s tými istými školskými skupinami respondentov
(skupina

A)

realizovali

výskum

kontextových

zložiek

recepcie

ilustrácie

S.

Mydlu

k Hevierovej básni Išiel palec na koni tentoraz metódou dotazníka.
Na nasledujúcej hodine výtvarnej výchovy sme využili dotazníkovú metódu. Základný
súbor výskumu tvorilo spolu 40 respondentov, z toho 27 chlapcov, 13 dievčat (proti
predošlej časti výskumu je iný počet z dôvodu neprítomnosti niektorých žiakov). Dotazník
nasledoval po výtvarnej interpretácii básne Išiel palec na koni. V dotazníku sme použili
sedem otvorených otázok (položiek). Cieľom bolo, aby respondent sám vytvoril odpoveď
a vyjadril tak vlastný názor či postoj. Otázky sme zamerali na verbálno-písomnú
interpretáciu ilustrácie. Pred vyplnením dotazníka sme podľa potreby jednotlivé otázky
žiakom ozrejmili, aby pochopili ich zmysel. Žiaci mali možnosť opýtať sa na nejasnosti.
Otázky v dotazníku:
1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš prečo. Ak nie, napíš prečo.
2. Popíš, ktorú „časť“ básničky ilustrátor nakreslil.
3. Čo je to? (otázka smerujúca k motívu rukavica na ilustrácii)
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4. Čo je to? (otázka smerujúca k motívu koňa na paličke na ilustrácii)
5. Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako je to v texte básne? Ak áno, napíš prečo.
6. Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac?
7. To, čo je zobrazené na ilustrácii, je výmysel alebo je to skutočné?

Tabuľka č. 6 Interpretácie odpovedí na otázku: „Páči sa ti táto ilustrácia?
Ak áno, napíš prečo. Ak nie, napíš prečo.“

1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno,
napíš prečo. Ak nie, napíš prečo.

Dievčatá

Σ

Chlapci

Počet

%

Počet

%

Áno, páči sa mi

0

0

10

37

10

25

Páči sa mi, lebo je to smiešne

4

31

3

11

7

18

Páči sa mi, lebo je to pekné

1

8

2

7

3

8

Páči sa mi, lebo je to zaujímavé

1

8

1

4

2

5

Páči sa mi, lebo má opasok

0

0

1

4

1

3

0

0

1

4

1

3

6

46

6

22

12

30

Nepáči sa mi, lebo to nie je normálny kôň

0

0

2

7

2

5

Nepáči sa mi, lebo je čudná

1

8

0

0

1

3

Neodpovedalo

0

0

1

4

0

0

Páči sa mi, lebo ja by som také nič
nevymyslel
Nepáči sa mi, lebo je to výmysel, nie je
reálna

Počet Σ %

Prvou otázkou sme skúmali estetické pôsobenie ilustrácie pre deti. V tabuľke č. 6
uvádzame 9 odpovedí, ktoré sú najfrekventovanejšie. Z toho je 6 odpovedí, v ktorých žiaci
vyjadrujú svoj kladný postoj k ilustrácii a v 3 odpovediach vyjadrujú k nej odmietavý postoj.
Na otázku „Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš prečo. Ak nie, napíš prečo.“ odpovedalo
kladne Áno, páči sa mi bez udania dôvodu 25 % respondentov (najviac kladných odpovedí),
z toho až 37 % chlapcov a žiadne dievča, čo je značný rozdiel. Kladnú odpoveď Páči sa mi,
lebo je to smiešne vyjadrilo 18 % respondentov, t.z. 31 % dievčat a 11 % chlapcov, čo je
oproti prvej odpovedi opačný pomer v zastúpení pohlavia. Tretia najčastejšia odpoveď znela
Páči sa mi, lebo je to pekné, bez bližšieho špecifikovania, čo je pekné, odpovedalo 8 % dievčat
a 7 % chlapcov. 5 % z celkového počtu respondentov odpovedalo kladne: Páči sa mi, lebo je
to zaujímavé. Tu nie je rozdiel medzi dievčatami a chlapcami (8 % dievčat a 7 % chlapcov).
Iba po jednej odpovedi, v znení Páči sa mi, lebo má opasok a Páči sa mi, lebo ja by som také
nič nevymyslel. Odpoveď Nepáči sa mi, lebo je to výmysel, nie je skutočná sme zaznamenali
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u 30 % respondentov, t.z. 4 % dievčat a 22 % chlapcov. S kritériom reálnosti súvisia
odpovede v znení: Nepáči sa mi, lebo to nie je normálny kôň (dvaja chlapci) a Nepáči sa mi,
lebo je čudná (jedno dievča). Jeden respondent neodpovedal. Niektorí respondenti uvádzali
viac

dôvodov

ľúbivosti/neľúbivosti,

preto

neuvádzame

sumárny

počet

všetkých

respondentov.

Tabuľka č. 7 Interpretácia výsledkov úlohy: „Popíš, ktorú časť básničky ilustrátor
nakreslil.“

Σ
2. Popíš, ktorú časť básne ilustrátor nakreslil.
Počet
Ako ide rukavica na koni

Σ%

29

72

Ruka, ktorá drží koňa

2

5

Ruka fajčiarka

1

3

Je tam dlaň

1

3

Neodpovedalo

7

17

40

100

Spolu

Druhou otázkou „Popíš, ktorú časť básne ilustrátor nakreslil.“ sme chceli zistiť, ako
dôverne respondenti opíšu motív ilustrácie v závislosti od prečítaného rozprávkového textu.
Z tabuľky č. 7 vyplýva, že 84 % respondentov splnilo túto úlohu, zvyšných 17 %
respondentov neodpovedalo. Najviac respondentov (72 %) napísalo, že ilustrátor nakreslil
motív ako ide rukavica na koni. Jeden respondent odpovedal ruka fajčiarka a jeden je tam
dlaň.
Tabuľka č. 8 prezentuje najčastejšie odpovede, ktoré sme získali otázkou Čo je to?,
pričom sme respondentom názorne ukázali (ukazovákom), o ktorú časť reálie (rukavica) na
ilustrácii ide. Zaujímalo nás, či respondenti vo vzťahu k básni korektne identifikujú
náročnejšie motívy ilustrácie. Tieto motívy tvoria zároveň úrovňový predstih, ktorý si
vyžaduje náročnejší myšlienkový proces zovšeobecnenia, abstrahovania. 33 % respondentov
odpovedalo podľa očakávania rukavica. 25 % respondentov uviedlo odpoveď ruka (ruku však
evokuje zovretá dlaň), pričom na ilustrácii je zobrazená iba rukavica. Odpoveď dlaň (čo
môžeme považovať za podobný druh odpovede ako je ruka) uviedlo 15 % respondentov.
Odpoveď Palec na koni sme zaznamenali iba u jedného respondenta. V tabuľke č. 8
uvádzame aj odpovede, ktoré sa vyskytli ojedinelo, ale svedčia o detskej vynaliezavosti,
predstavivosti a originalite. Ostatní 7 respondenti neodpovedali vôbec.
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Tabuľka č. 8 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to?“

Σ

3. Čo je to? otázka smerujúca

Počet

Σ%

k motívu rukavica na ilustrácii.
Rukavica

13

33

Ruka

10

25

Dlaň

6

13

Palec na koni

1

3

Ruka na úteku

1

3

Telo koňa

1

3

1

3

7

17

40

100

Dlaň, ktorá drží koníka
v rukavici
Neodpovedalo
Spolu

Tabuľka č. 9 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to?“

Σ

4. Čo je to? (otázka
smerujúca na motív koňa

Počet

Σ%

na paličke).
Kôň na paličke

19

48

Kôň

8

20

Lízanka

6

13

Kostra koňa

1

3

Bič na koňa

1

3

Konská rukavica

1

3

Metla s koňom

1

3

Neodpovedalo

3

7

40

100

Spolu
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Tabuľka č. 9 obsahuje písomné odpovede na otázku Čo je to?, pričom sme
respondentom ukázali (ukazovákom), o ktorú časť reálie na ilustrácii ide (kôň na paličke).
46 % respondentov odpovedalo podľa očakávania kôň na paličke, 20 % respondentov na
obrázku videlo iba koňa. Lízanku videlo 15 % respondentov, zrejme ju evokovala červenobiela palička, na ktorej je pripevnená hlava koňa a chvost. Pre úplnosť uvádzame aj
ojedinelé odpovede, ktoré svedčia o detskej vynaliezavosti, predstavivosti a originalite. 8 %
respondentov neodpovedalo.

Tabuľka č. 10 Interpretácia odpovede na otázku „Je niečo na ilustrácii nakreslené
inak ako v texte básne? Ak áno, napíš prečo.“

5. Je niečo na ilustrácii nakreslené
inak ako v texte básne? Ak áno,
napíš prečo.

Počet

Σ%

Palec nefajčí

19

48

Pes chýba

13

33

Je tam rukavica a nie ruka

5

13

Je to ruka a nie prst

5

13

Kôň

4

10

Čiapka

4

10

Dámy

4

10

Nie

2

5

Neviem

2

5

Uvedenou formuláciou otázky sme chceli zistiť postreh respondentov, to značí, či vo
vzťahu k textu básne dokážu odhaliť odlišnosti ilustrácie a ilustrátorský zámer výtvarníka.
Zvládnutie tejto otázky považujeme súčasne za zvládnutie úrovňového predstihu. Najviac
respondentov (48 %) si všimlo, že na ilustrácii palec nefajčí, (33 %) respondentov uviedlo, že
na ilustrácii chýba pes, 13 % respondentov uvádza rozdiel je tam rukavica a nie ruka, 13 %
respondentov uviedlo, že na ilustrácii je to ruka a nie prst. Motívy koňa, čiapky a dámy
uvádza 10 % respondentov. 5 % respondentov nenašlo žiaden nesúlad v texte a ilustrácii
básne a ten istý počet respondentov nevedel uviesť rozdiel.
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Tabuľka č. 11 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo ťa zaujalo na ilustrácii
najviac?“

Dievčatá
6. Čo ťa zaujalo na

Σ

Chlapci

Počet

%

Počet

%

Rukavica

5

38

7

Kôň

2

15

Ruka

3

Ako palec jazdí na koni

ilustrácii najviac?

Počet

Σ%

26

12

30

9

33

11

28

23

4

15

7

18

3

23

3

11

6

15

Neviem

2

15

0

0

2

5

Nič

0

0

1

4

1

3

Kvietky

0

0

1

4

1

3

Tabuľka č. 11 prezentuje výsledky žiackych odpovedí na šiestu otázku „Čo ťa zaujalo
na ilustrácii najviac?“ Najviac respondentov (30 %) na ilustrácii zaujala rukavica. Motív koňa
jednoznačne upútal chlapcov (chlapci 36 %, dievčatá 15 %). Motív ruky je treťou
najpočetnejšou odpoveďou (18 %). 15 % respondentov uviedlo, že najzaujímavejší motív je
ako palec jazdí na koni. Jeden chlapec považoval kvietky za najzaujímavejší motív ilustrácie.

Tabuľka č. 12 Interpretácia odpovedí na otázku „To, čo je na ilustrácii je skutočné
alebo je to neskutočné?“

Dievčatá
7. To, čo je na ilustrácii, je

Σ

Chlapci

Počet

%

Počet

%

Počet

Σ%

12

92

12

44

24

60

Skutočné

1

8

8

30

9

23

Skutočné aj vymyslené

1

8

5

19

6

15

Neviem

1

8

0

0

1

3

reálne alebo je to nereálne?
Neskutočné

Otázkou, či to, čo je na ilustrácii, je reálne alebo je to nereálne sme zisťovali, ako
respondenti vnímajú „zobrazené“ na ilustrácii ako skutočnosť alebo fikciu. Schopnosť
respondentov rozlíšiť, či zobrazenie na ilustrácii je fiktívne alebo reálne považujeme za
ukazovateľa úrovňového predstihu. 60 % respondentov považovalo námet ilustrácie za
nereálny, a to veľkou prevahou dievčat (92 % dievčat a 44 % chlapcov). Námet ilustrácie ako
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skutočnú udalosť (že sa naozaj môže stať) hodnotilo 23 % respondentov, a to 30 % chlapcov
a 8 % dievčat. 15 % respondentov (5 chlapcov a 1 dievča) uviedlo, že ide o reálny
aj vymyslený motív.

9.1.3.1. Diskusia a závery
Pri

pátraní

po

príčinách

ľúbivosti/neľúbivosti

ilustrácií

(estetický

aspekt)

desaťročných detí sa naozaj ťažko zisťujú „exaktné“ dôvody od respondentov. Dokladá to aj
výsledok tejto časti výskumu. Azda za rukolapnejšie postihnuteľný faktický dôvod ľúbivosti
ilustrácií sa javí ich humornosť. Humornosť, ako vlastnosť ilustrácie, respondenti uviedli vo
svojich odpovediach v dotazníku, možno povedať na prvom mieste, pretože pre tento vek
čitateľov je humornosť dôležitým motivačným prvkom procesu vnímania. To potvrdzujú
zistenia a konštatovania aj iných autorov (Słońska, 1977; Holešovský, 1977; Tokár, 2001
a i.), že humor zostáva v detskej recepcii preferovaným atribútom ilustrácie, či dôvodom
páčivosti, teda estetického aspektu ilustrácií. Výsledky zistenia prekvapili iba v tom, že
humornosť motívu interpretovanej Mydlovej ilustrácie ani tak nezaujala chlapcov, čo by
podľa charakteru zobrazených reálií (policajná rukavica, dopravná značka, kôň) bolo možné
predpokladať, ale zaujala skôr dievčatá.
Tretine respondentov sa ilustrácia nepáčila, pretože je podľa nich nereálna
(neskutočná). Pravdepodobne to súvisí s faktom, že pre deti od siedmych do dvanástich
rokov

je

charakteristické

realistické

ponímanie

ilustrácie

(porovnaj

Słońska,

1977). Dodávame, že realistické sa zrejme vzťahuje aj na „verný“ vzťah k literárnemu textu.
Zosumarizovaním

všetkých

odpovedí

respondentov

v otázke

príčin

ľúbivosti

interpretovanej ilustrácie básne verbálnym spôsobom (písomnou formou) dospievame
k predbežnému zovšeobecneniu: pozitívny postoj k ilustrácii vyjadrila nadpolovičná väčšina
respondentov – 10 ročných detí, a to prevažne chlapci (tiež nadpolovičnou väčšinou). Zo
zvyšného počtu respondentov, s negatívnym postojom k estetickej stránke ilustrácie,
dominovali dievčatá. Môže to súvisieť s tým, že zobrazené reálie nie sú pre dievčatá
„zaujímavé“, resp. atraktívne. Dôležitý je aj fakt, že zobrazený motív v detskej skúsenosti
nemá reálne zázemie (30 % žiakov uviedlo ako príčinu negatívneho hodnotenia nereálnosť
námetu ilustrácie).
Pri zadaní „Popíš, ktorú časť básne ilustrátor nakreslil“ vo vzťahu k textu básne
väčšina respondentov (84 %) v dotazníku patrične identifikovala námet ilustrácie. Najviac
respondentov (73 %) odpovedalo ako ide rukavica na koni. Z tohto sa dá vyčítať, že
respondenti považovali rukavicu a koňa na paličke za personifikované postavy. V texte
hlavnú úlohu zohráva palec na koni. Z výsledkov tiež vyplýva, že žiakov na ilustrácii zaujala
viac rukavica ako

palec. Len 5 % respondentov odpovedalo, že ilustrátor nakreslil ruku,

ktorá drží koňa. Z tohto rovnako vyplýva, že aj keď je na ilustrácii zobrazená iba rukavica
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bez náznaku ruky, respondenti vychádzajú z kontextu literárnej skutočnosti a pod rukavicou
predpokladajú ľudskú ruku. Zároveň môžeme uvažovať o úrovňovom predstihu, pretože
pôvodná ilustrácia výrazne prekračuje literárny text, nie je iba jeho paralelou.
Pri tretej otázke „Čo je to?“ viac ako polovica (58 %) respondentov adekvátne
identifikovala motív rukavice, či ruky na ilustrácii. Pričom obidve odpovede považujeme za
akceptovanie (porozumenie) úrovňového predstihu. Ojedinelo sa objavili odpovede, ktoré
potvrdzujú „neskrotnú“

detskú fantáziu.

Vo

vzťahu

ku

skutočnosti

rozprávkovú

obrazotvornosť a fantáziu niektorí odborníci vôbec nevnímajú ako nebezpečenstvo, skôr
naopak,

realitu

vidia

priamo

v priestore rozprávok.

Z psychologického

hľadiska

zázračnú moc rozprávok Michal Černoušek (1990) vidí napríklad aj v prerastaní do
reality – na jednej strane sú totiž fantastické, ale na druhej strane aj tvrdo realistické,
pretože deťom ukazujú limity vlastnej predstavivosti. Zdôrazňujú fakt, že ideálne patrí
do rozprávky a nie do skutočnosti. Navyše deti dokážu z nadprirodzeného deja
derivovať aj realistický a pritom praktický význam, čo je omnoho lepší variant
osvojovania si poznatkov než memorovanie.
Na štvrtú otázku „Čo je to?“ takmer polovica respondentov (48 %) odpovedala podľa
očakávania kôň na paličke. V týchto odpovediach môžeme hovoriť o väčšom vplyve ilustrácie,
pretože v básni sa uvádza kôň. Naopak 20 % respondentov uviedlo pri spomínanom motíve,
že ide o koňa, čo naznačuje intenzívnejšie pôsobenie kontextu literárnej skutočnosti. 15 %
respondentov, ktorí uviedli odpoveď lízanka, zrejme podnietila červeno-biela palička.
V tomto prípade môžeme hovoriť o vplyve kontextu skutočnosti (skutočná podoba s lízankou),
pretože červeno-biela palička evokovala u žiakov (15 %) predstavu vianočnej lízanky, ktorú
poznajú (skúsenostný komplex) napríklad z amerických filmov pre deti.
Analýzou odpovedí na otázku „Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako v texte
básne? Ak áno, napíš prečo.“ sme zistili, že takmer všetci respondenti objavili nezhodu
medzi textom básne a ilustráciou. Nik z respondentov sa však nevyjadril, prečo sa ilustrácia
v niektorých motívoch líši od textu básne. Pravdepodobne to súvisí so stupňom rozvoja
kauzálneho myslenia (kontext reality). Môžeme teda skonštatovať akceptáciu úrovňového
predstihu.
Pri otázke „Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac?“ sme predpokladali, že respondentov
zaujme najviac rukavica, pretože tomu nasvedčovali ich bezprostredné reakcie po prvom
zhliadnutí ilustrácie: „A predsa sa to dá podľa skutočnosti“, Aká pekná rukavica, má aj
dopravnú značku“ a pod. Totiž rukavica sa v básni vôbec nespomína. Rukavica je vo vzťahu
k básni (kontextu literárnej skutočnosti) originálnou interpretáciou ilustrátora. Domnievali
sme sa správne, pretože skutočne najviac ich zaujala rukavica (30 % respondentov). Motív
koňa však jednoznačne upútal viac chlapcov (chlapci 33 %, dievčatá 15 %). Pri tejto
kategórii je najmarkantnejší rozdiel medzi dievčatami a chlapcami. Motív ruka uviedlo 18 %
respondentov. Pričom

ruka na ilustrácii nie je vyobrazená. Takže títo respondenti

vychádzajú z textu básne (kontext literárnej skutočnosti) a zobrazenú rukavicu identifikujú
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ako ruku. 15 % respondentov uviedlo, že najzaujímavejší motív je ako palec jazdí na koni,
pričom táto odpoveď je zovšeobecňujúcej povahy, pretože obsiahla celý námet ilustrácie.
Pri otázke „To, čo je na ilustrácii, je reálne alebo je to nereálne?“ sme predpokladali,
že respondenti zobrazený motív ilustrácie budú identifikovať ako reálnu udalosť. Keďže
podnázov básne a aj samotná ilustrácia naznačujú, že ide o reálnu skutočnosť. Mýlili sme
sa: viac ako polovica (60 %) respondentov považovala ilustráciu za nereálnu, a to 92 %
dievčat a 44 % chlapcov. To vypovedá o závažnom rozdiele vo vnímaní ilustrácie medzi
pohlaviami. Môže to súvisieť s faktom, že dievčatá mentálne dospievajú rýchlejším tempom
ako chlapci (kontext reálnej skutočnosti). Ako reálnu udalosť (môže sa naozaj stať
v skutočnosti) hodnotilo iba 23 % respondentov. Podľa V. Mikulu (1987) ak čitateľ, ktorý
odhalí konštrukčný princíp básne – autorov kód, vie si túto správu dešifrovať. Získava z nej
informáciu, a tým sa napĺňa komunikačná podstata poézie. V prípade ilustrovanej básne
však recipient musí navyše preniknúť a uchopiť obsah ilustrácie, aby mohlo dôjsť
k plnohodnotnej

literárnej

a zároveň

výtvarnej

komunikácii.

V tomto

prípade

ide

o nepochopený úrovňový predstih. 15 % respondentov uviedlo, že ide o reálny aj vymyslený
motív. Usudzujeme, že takto odpovedali z dôvodu nerozhodnosti, prikloniac sa k jednému
alebo druhému menovanému variantu.

9.2. Kontexty recepcie ilustrácie Róberta Bruna k príbehu Nehovorte
do

vetra z

Hevierovej knihy Trinásť pochodujúcich čajníkov

(1984)
Túto časť výskumu kontextových zložiek detskej recepcie ilustrácie realizujeme
prostredníctvom týchto materiálov: literárneho textu – krátkeho príbehu Nehovorte do
vetra Hevierovej knihy Trinásť pochodujúcich čajníkov (1984) a jednostranovej ilustrácie
k tomuto príbehu od Róberta Bruna.

Text príbehu Nehovorte do vetra
Toto je dôležité upozornenie pre všetkých tárajov a klebetníkov a trepačov dve na tri:
„Nikdy nehovorte do vetra!“ Prečo som dal toto upozornenie do knižky rozprávok? Zistil som,
že ľudia čítajú radšej rozprávkové knižky ako upozornenia.
Tak teda – idem si minulú sobotu po ulici, kráčam si, vykračujem, a vo vetre zrazu letí jedno
láry-fáry. Bolo veľké ako krava! Iste ho do vetra vypustil nejaký veľký táraj! Keby som sa
nebol uhol, zhodilo by mi klobúk. A viete, aký je to vzácny klobúk? Býva pod ním tá najlepšia
hlava, akú som mohol zohnať.
Čože, to by ešte nebolo to najhoršie, ale hneď za láry-fáry leteli tresky-plesky. Tresky
ma tresli po hlave a plesky mi vyprášili nohavice. Dodnes si nemôžem sadnúť, ale odvtedy
už do vetra nehovorím.
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Ilustrácia k príbehu:

Obr. č. 10 Róbert Brun, ilustrácia. D. Hevier, Trinásť pochodujúcich čajníkov. Bibliofília.
Bratislava: Mladé letá, 1984.

Róbert Brun patrí k najproduktívnejším a zároveň aj najvýznamnejším ilustrátorom
kníh pre deti a mládež 70. a 80. rokov 20. storočia. Upozornil na seba tým, že sa pokúsil
uplatňovať nový prístup k ilustrovaniu kníh pre najmenších čitateľov. Jeho ilustračný prejav
je moderný nielen formou, ale i obsahom. Výtvarný kritik o ňom napísal: „Brun narába
s výtvarným podkladom odpozorovaným zo života, z ulice, z prostredia, ktoré dnešné deti
poznajú. Brun vytvára obrazy v duchu civilistických žánrových výjavov, dáva im priliehavú
náladu, veselý a radostný výraz“ (Rankov, 1991, s. 24).
Najsilnejšou zbraňou autora je imaginácia. „Brunove veselé a inteligentné šialenstvá
na vysokej výtvarnej úrovni si vyžadujú aj intelektuálne cítiaceho percipienta. Výraz
ilustrácií si možno bude musieť ešte počkať na akceptáciu širokej čitateľskej verejnosti. To
však nie je údelom novátorov, ktorí si spravidla získavajú spočiatku len úzky okruh
záujemcov“ (Vančo, [on line]).
Imaginatívna ilustrácia, na rozdiel od vecnej,65 je založená na abstraktnom stvárnení
knižných postáv a jej úlohou je rozvíjať detskú obrazotvornosť. Nesnaží sa prispôsobiť
detskému mysleniu, ktoré je iné ako myslenie umelca. K imaginatívnemu typu ilustrácie
môžeme priradiť aj Brunove ilustrácie v knihe Trinásť pochodujúcich čajníkov (Bratislava,
1984), ktoré nie sú len parafrázou literárnej predlohy, ale sú vlastnou autonómnou
výtvarnou výpoveďou.

Pre tieto ilustrácie je charakteristické, že sa v nich opakujú tieto

Z hľadiska dejín knižnej ilustrácie pre mládež možno vymedziť dve hlavné línie: prvou je vecná – realistická
ilustrácia, naratívne ilustrujúca dej knihy, druhá je imaginatívna, ktorá sa bezpodmienečne neviaže na vizuálne
stvárnenie obsahu, ale voľne dotvára dej knihy.
65
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typické prvky: figúry ako geometrický ornament, axiálna osová súmernosť kompozície, t.z.
zrkadlový obraz ľavej a pravej časti pozadia, pop-artové opakovanie dekoratívnych motívov a
presahovanie kresby cez rámovanie. Výtvarník využíva častý motív deformovanej tváre –
masky, ktorú posúva do roviny nadsázky a groteskného výjavu usporiadaného do
geometrických útvarov.
Aj nami vybraná ilustrácia z predmetnej knihy k príbehu Nehovorte do vetra je
príznačná tým, že obohacuje text o niektoré prvky, ktoré možno vyčítať z výtvarného jazyka:
maliarske zveličovanie, grotesknosť, tvarová deformácia (štylizácia) postáv, farebnosť,
špecifický

kolorizmus.

Uvedené

prvky

podnecujú

detskú

fantáziu

a zážitok.

Na

neorámovanej polstranovej farebnej ilustrácii sú zobrazené dve stojace polofigúry na
podstavci. Ten je vytvorený z písmen, ktoré sú akoby náhodne zoskupené do troch riadkov.
Čitateľné sú tie zoskupenia písmen, ktoré kódujú slovný druh zámen, konkrétne v prvom
dolnom riadku ony, my a v treťom riadku ona. Písmená kódujúce lingvistické významy sú
na podstavci na prvý pohľad nenápadným motívom. Predpokladáme, že detský čitateľ –
recipient si to všimne až pri opakovanom sústredenom recipovaní. Preto tento motív
považujeme v ilustrácii za súčasť úrovňového predstihu.
Polofigúry evokujú postavu muža a ženy, a to vďaka typickým rodovým znakom:
žena má náušnice, dlhé mihalnice, muž zasa fúzy a nad hlavou pánsky klobúk. Nad hlavami
oboch postáv sa akoby vznáša stočená ružovo-biela „rúrka“, ktorá evokuje letiaci motív láry
– fáry alebo tresky – plesky z literárneho textu. Tento v podstate abstraktný motív
hodnotíme ako úrovňový predstih v ilustrácii.
Ilustrácia sa od textu poviedky líši v niektorých motívoch. Na zobrazení je postava
ženy vo vzťahu k poviedke „doplňujúcim“ motívom ilustrátora, pretože v texte sa spomína
iba mužská postava. Klobúk nad hlavou muža naznačuje, že ho práve sfúkol vietor, pričom
v texte sa spomína „Keby som sa nebol uhol, zhodilo by mi klobúk.“ Ďalej ilustrácia
prichádza s motívom prelepených úst (na oboch figúrach) lepiacou páskou, ktoré sú aj na
podstavci. Tento motív vizuálne manifestuje hlavné posolstvo poviedky: Nehovorte do vetra.
Spôsob výtvarného uchopenia tohto posolstva poviedky, resp. literárnej skutočnosti
chápeme ako úrovňový predstih výtvarného kontextu, ktorý dieťa, ako konštatuje F. Miko
(1978), musí v procese recepcie prekonať ako „odpor“, ktorý kladie dielu jeho vlastný
informačný a osobnostný systém.

9.2.1. Postup pri zbere údajov
Základný súbor výskumu tvorili žiaci štyroch školských tried štvrtého ročníka:
skupiny C, D, E, a F. Počet žiakov v skupinách sa vždy

menil, pretože výskum sme

realizovali s časovými odstupmi.
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Vo

výskume

kontextových

zložiek

ilustrácie

sme

využili

štyri

formy

konštruktívnych projektívnych metód:
1. Slohová úloha.
Respondentom sme predložili reprodukciu ilustrácie Róberta Bruna (obr. č. 10),
zároveň sme ich informovali, že je to ilustrácia zatiaľ utajovaného literárneho diela
(spresnili sme iba autora príbehu). Následne sme zadali slohovú úlohu: Vymyslite
príbeh k obrázku. Výslednú slohovú prácu sme podrobili obsahovej analýze.
2. Realizácia výtvarnej interpretácie (vlastnou žiackou ilustráciou) k literárnemu
textu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie od R. Bruna.
Respondentom sme prečítali príbeh Daniela Heviera Nehovorte do vetra. Na
motívy tejto literárnej ukážky žiaci vytvorili vlastnú výtvarnú (obrazovú) interpretáciu –
ilustráciu príbehu. Dbali sme na to, aby nevideli existujúcu ilustráciu k príbehu.
Hotové výtvarné práce sme analyzovali metódou obsahovej analýzy praktickej výtvarnej
činnosti.
3. Realizácia výtvarnej interpretácie (vlastnou žiackou ilustráciou) k literárnemu
textu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie od R. Bruna.
Vrátili sme sa k prečítanému textu Nehovorte do vetra a na rozdiel od
predchádzajúceho spôsobu, sme respondentom ukázali ilustráciu R. Bruna. Následne
mali výtvarne interpretovať príbeh a videnú ilustráciu. Použili sme obsahovú analýzu
výtvarných prác.
4.

Verbálno-písomná interpretácia (dotazník) literárneho textu a pôvodnej

ilustrácie.
Aplikovali sme výskumné metódy konštruktívnych (projektívnych) techník, ktoré
sme podrobili obsahovej analýze a dotazník s otvorenými otázkami. Okrajovo sme
využili metódu participačného pozorovania.
Poznamenávame, že pri interpretácii žiackych výtvarných prác sa nebudeme
zameriavať na detský výtvarný prejav, konkrétne na znaky detského výtvarného
prejavu či umelecko-estetické aspekty kompozície, farebnosť a pod. Tieto aspekty
zohľadňujeme

iba

ak

je

to

pre

výskum

dôležité

(v súvislosti

so skúmanou

problematikou kontextov detskej recepcie).

9.2.2. Slohová práca
V tejto časti výskumu sme recepciu ilustrácie R. Bruna prešetrovali za pomoci
slohovej úlohy. Výskumnú vzorku tvorilo 42 žiakov – 20 chlapcov, 22 dievčat (dve
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školské triedy, ktoré klasifikujeme ako skupinu B.66 Čas na realizáciu slohovej úlohy
bol 45 minút. Každému respondentovi sme predložili farebnú kópiu ilustrácie a zadali
sme úlohu: „Vymyslite príbeh k obrázku“. Zamlčali sme titul knihy a názov textu.
Respondentom sme oznámili iba informáciu, že ide o ilustráciu z knihy D. Heviera.
Motivovali sme ich, aby sa vžili do role spisovateľa (hranie role) a pokúsili sa vymyslieť
originálny príbeh (upozornili sme, aby neodpisovali od spolusediaceho).
Ani po realizácii úlohy sme respondentom neprezradili pôvod obrázka. Dá sa
povedať, že žiaci recipovali ilustráciu R. Bruna ako voľné výtvarné dielo, keďže
nerecipovali text (aj keď vedeli, že ide o ilustráciu), pretože by sme znehodnotili ďalšiu
fázu prieskumu.
Slohové práce sme analyzovali a kategorizovali na základe motívov, hlavných
postáv, dejového zvratu a reálnosti/nereálnosti príbehu. Najčastejšie, resp. opakujúce
sa motívy v slohovej úlohe sme pre účely našej práce súhrnne nazvali kategóriami.

Tabuľka č. 13 Hlavné postavy príbehu

Muž a

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Tabuľka

č.

žena

Kamaráti

Zlodeji

Piráti

Spolu

Počet

8

6

3

1

18

%

36

27

14

5

82

Počet

7

4

5

4

20

%

35

20

25

20

100

Počet

15

10

8

5

38

Σ%

36

24

19

12

91

13

prezentuje

kategórie

hlavných

postáv,

ktoré

sa

vyskytli

v slohových prácach respondentov. Sú to: muž a žena, kamaráti, zlodeji, piráti. Takto
respondenti pomenovali zobrazené postavy (polfigúry) na ilustračnom obrázku.

36 %

respondentov svoje osnované príbehy koncipovala na základe zobrazených postáv –
mužskej a ženskej figúry (pomenúvali ich: pán a pani, babka a dedko, starček a dáma,
ona a on a pod.). Podstatné je to, že táto skupina respondentov si za základ svojej
slohovej úlohy zvolila zobrazenie muža a ženy. Súhrnne sme túto kategóriu pre naše
potreby pomenovali muž a žena. Štvrtina respondentov (24 %) svoje slohové práce
osnovala na základe zobrazených postáv na obrázku, ktoré pomenovala „kamaráti“
Vyučujúci: Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo Svidníku; Mgr. Jackaninová, ZŠ na ul. Komenského vo
Svidníku.
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alebo „kamarátky“ (postavy uvádzali do kamarátskeho vzťahu, napr. kamaráti, piráti,
zlodeji). Slohové práce s motívom zlodejov sa vyskytli v 19 % prác respondentov
a pirátov v 12 % prác respondentov. V slohovej interpretácii predloženého zobrazenia
podľa skúmaných položiek sme nezaznamenali markantný rozdiel medzi chlapcami a
dievčatami.

Tabuľka č. 14 Dejový zvratu príbehu

Negatívne Pozitívne Negatívne

Pohlavie

na

na

na

Bez zvratu

pozitívne negatívne negatívne
Dievčatá

Chlapci

Σ

Koniec s
ponaučením

Počet

8

3

2

9

8

%

36

14

9

41

36

Počet

4

5

4

7

10

%

20

25

20

35

50

Počet

12

8

6

16

18

Σ%

29

19

14

38

43

Tabuľka č. 14 predstavuje v slohovom príbehu výsledky rozboru dejového
zvratu. Takmer tretina respondentov (29 %) ukončila príbeh pozitívnym záverom,
napríklad „Zlodejom nasadili putá a posadili ich do väzenia“ (Mišo), „A potom dedko
s babkou už nikdy neboli smutní a žili šťastne až do konca príbehu“ (Jakub), „A tak sa
šťastne vrátili k svojim manželkám a deťom“ (Radka) a pod. Príbeh sa pozitívne začína
a negatívne

končí takmer u pätiny respondentov (19 %), napr. „a ostali z nich iba

kosti, jeho mama a otec boli mŕtvi“ (Ernest), „Dvaja bratia išli do väzenia za svoju
lakomosť“ (Michal), „Hádali ste sa, preto máte domáce väzenie“ (Maroš) a pod.
Negatívne sa začína a negatívne končí v slohových úlohách 14 % respondentov.
Z hodnôt v tabuľke sa dá vyvodiť záver, že takmer u tretiny (29 %) respondentov asociovala
ilustrácia pozitívne myšlienky, naopak, negatívne asociácie vyvolala tiež v tretine (33 %)
respondentov, (t.z. v tabuľke kategórie pozitívne na negatívne

– 19 % a negatívne na

negatívne –14 %). Kategória bez zvratu znamená, že v žiackych slohových prácach chýba
dejový zvrat a to vo väčšine písomných prác (38 %). Takmer polovica žiakov (43 %) svoj
príbeh ukončila ponaučením, napríklad: „Odteraz si klobúk už dedko nedával z hlavy
dole, lebo sa bál, že ho stratí“ (Jakub), „Čarodejník Fero, keď prišiel, bol zlý a spadol
do jamy, ktorú si sám vykopal“ (Klaudia), „Dvaja bratia pošli do väzenia za svoju
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lakomosť“ (Michal), „Prišla polícia a povedala: Keď to spravíte ešte raz, pôjdete do basy
a oni to už neurobili“ (Peter).

Tabuľka č. 15 Reálnosť príbehu

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Prvky

Reálny

Nereálny

Počet

17

5

2

%

77

23

9

Počet

14

6

3

%

70

30

15

Počet

31

11

5

Σ%

74

26

12

brutality

Tabuľka č. 15 obsahuje výsledky analýz slohových príbehov, podľa reálnosti či
nereálnosti motívov, teda, či respondenti tvorili pravdepodobné (reálne) príbehy alebo
fiktívne (nereálne) príbehy evokované obrázkom. Väčšina respondentov (74 %) osnovala
svoj príbeh v reálnom ponímaní (zvyšných 26 % respondentov nereálne). V slohových
interpretáciách sa vyskytli aj prvky brutality (12 % respondentov), napríklad: „Stračka
bola tehotná. No prešlo 9 mesiacov, pôrodne bolesti začínali, voda jej už vytiekla
a vypadla maternica, potom sa roztiahla a už rodila. Potom ho ukradli zlodeji. Hľadala
ho polícia a o týždeň našli umrznuté dieťa v špinavej plienke“ (Anna),

„...otec išiel

preskúmať a bolo tam 10 jastrabov, chytili ich a ostali po nich iba kosti. Otec a mama
boli mŕtvi“ (Ernest). Výrazné rozdiely v reálnosti/nereálnosti slohových príbehov sme
medzi chlapcami a dievčatami nezaznamenali. Prvky brutality prevažovali u chlapcov.

9.2.2.1. Diskusia a závery

Z pozorovaní a reakcií žiakov v priebehu motivácie i realizácie slohovej práce
sme mali dojem, že respondentov zaujala zadaná úloha (neustále sa vypytovali na titul
knihy, z ktorej je ukážka). Preto tento spôsob recepcie (vymyslieť k obrázku príbeh)
odporúčame ako vhodnú formu motivácie k čítaniu ilustrovanej knihy pre deti na
prvom stupni základnej školy.
Obsahovú analýzu sme zamerali na hlavné postavy v slohovej práci, na dejový
zvrat príbehu, na jeho reálnosť alebo nereálnosť.
Viac ako tretina respondentov (36 %) si zvolila pre svoj príbeh (reálny i nereálny)
pár – muža a ženy (alebo pán a pani, dedko, babka a pod.) a ich vzájomný vzťah.
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V niektorých prípadoch nás zaujali pomenovania hlavných hrdinov, napríklad Kuko, Fera,
Amaretka a Peretko, Obrazovka a Obraz, Jagara a pod. Pomenovania iba potvrdzujú
neobmedzenosť detskej fantázie. Častý výskyt zvláštnych mien pripisujeme vplyvu
exotických, fantastických rozprávkových postáv vo filmoch, knihách, ktoré sa svojou
exotickosťou vryjú do pamäte detí skôr ako jednoduché, všedné mená. Aj v bežnom
živote sa dnes často stretávame s netypickými menami, ktoré sa stali akousi „módou“.
Tento jav môžeme pripísať kontextu skutočnosti. Kľúčové je, že respondenti (36 %) si za
základ svojej slohovej úlohy zvolili dvojicu postáv, tak ako je to na ilustrácii. Ide teda o
vplyv kontextu výtvarného umenia. Pre naše potreby sme túto kategóriu súhrnne
pomenovali muž a žena.
Viac ako polovica respondentov (55 %) do svojich slohových úloh vkomponovala
dvojice mužských aktérov (kategórie kamaráti, zlodeji, piráti). Podľa nášho úsudku,
respondenti nepostrehli, že na ilustrácii sú zobrazení muž a žena. Táto realita sa dá
psychologicky

zdôvodniť

–

symbolikou

farieb

(Kulka,

1991),

pretože

podľa

psychologických prieskumov modrá farba symbolizuje mužské pohlavie. V tomto
prípade na obrázkovej motivačnej ukážke studená modrá farba pokožky zobrazených
postáv spôsobila, že „portréty“ mužského a ženského pohlavia táto skupina žiakov
vnímala ako dvojicu chlapcov. Možno konštatovať, že interpretáciu ilustrácie formou
slohovej práce výrazne ovplyvnila farba ako výtvarný výrazový aspekt ilustrácie, teda
kontext výtvarného umenia.
Prevažne modré a zelené tóny farieb ilustrácie R. Bruna výrazne podmienili
recepciu, pretože respondenti si za svojich hlavných hrdinov slohovej práce zvolili
negatívne mužské postavy. Pri kategórii piráti predpokladáme aj inšpirovanie sa deťmi
obľúbeným kinohitom Piráti Karibiku, ktorý mal nedávno premiéru v kinách. Vplyv
filmu chápeme ako kontext výtvarného umenia.
Pri analyzovaní dejového zvratu príbehu nás zaujímalo, ako sa hlavný dej
príbehu vyvíja, či končí záporne alebo kladne. Týmto rozborom sme sa snažili nepriamo
zistiť, aké myšlienky evokuje recepcia obrázka.
V prácach 38 % respondentov sa nevyskytol dejový zvrat, presnejšie, chýba
dramatická dejová línia. Predpokladáme, že to súvisí s úrovňou vyspelosti v súvislosti
s tvorivým písaním na 1. stupni základných škôl.
V slohových prácach nás prekvapili prvky násilia či brutality, pretože na motivačnej
ilustrácii nie sú zobrazené. Z hodnôt v tabuľke sa dá vyvodiť záver, že takmer u tretiny
respondentov ilustrácia asociovala pozitívne myšlienky, naopak, negatívne asociácie vyvolala
tiež u tretiny (33 %) respondentov, (t.z. v tabuľke kategórie pozitívne na negatívne – 19 % a
negatívne na negatívne – 14 %). Z tohto vyplýva, že ilustrácia R. Bruna bola recipovaná
žiackymi respondentmi viac negatívne ako pozitívne. Zrejme to súvisí už s komentovaným
účinkom použitých modrých (studených) farieb, takže môžeme hovoriť o kontexte výtvarného
umenia.
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O kontexte skutočnosti by sme mohli hovoriť v tom prípade, ak by brutálne a
násilné prvky v slohovej práci respondentov boli dôsledkom vplyvu médií, konkrétne
televízie (v prípade citovanej Anny). Deti sa často stretávajú s brutalitou, napríklad vo
vysielaní televíznych novín. Správy o zločinoch sú takmer na dennom poriadku.
Rozlíšenie, či ide o kontext výtvarného umenia alebo o kontext reálnej skutočnosti, by
zasluhovalo podrobnejšiu analýzu. Považujeme to za vhodný podnet pre ďalší výskum.
Takmer polovica respondentov (43 %) ukončila svoj príbeh ponaučením. Tu môžeme
spomenúť, že literatúra, ktorú deti mladšieho školského veku čítajú, obyčajne obsahuje
mravný (etický) aspekt, a ten sa analogicky prejavil v slohovej práci. Preto ponaučenie
v slohových prácach môžeme chápať ako recepčný kontext literárnej skutočnosti.
Vzhľadom na vizuálne dosť náročný abstraktný motív ilustračného zobrazenia
láry – fáry, (ružovo-biela vlnovka) nad hlavami muža a ženy sme predpokladali, že
respondenti vytvoria prevažne fiktívne (nereálne) príbehy. Predpoklad sa nepotvrdil.
Väčšina respondentov (74 %) osnovala svoj príbeh

v reálnom ponímaní, nereálne

príbehy sme zaznamenali u štvrtiny (26 %) respondentov. Prevaha reálne osnovaných
príbehov nad nereálnymi pravdepodobne súvisí s dosiahnutou úrovňou kognitívneho
myslenia žiakov 4. ročníka, presnejšie s preferovaním „kritéria“ realizmu, čo je
charakteristické pre tento vek dieťaťa (Słónska, 1977). Tento jav sa vzťahuje na
skúsenostný komplex, čo nepriamo dokazuje vplyv kontextu skutočnosti na recepčnú
aktivitu skúmaných detí.

9.2.3. Výtvarná interpretácia príbehu bez názornej ukážky ilustrácie

Obsahovú analýzu praktickej výtvarnej činnosti na podnet textu Nehovorte do
vetra bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie sme realizovali na základe výtvarných
prác v tých istých školských triedach, v ktorých sme realizovali slohovú úlohu (skupina
B67). Žiakom sme prečítali text príbehu. Zámerne sme zatajili ilustráciu k tomuto textu,
aby ich pri vlastnom výtvarnom prejave neovplyvnila, pretože je všeobecne známe, že
deti

obkresľujú,

resp.

napodobňujú

názornú

ukážku.

Čas

trvania

realizácie

interpretačnej práce bol 90 minút. Počet respondentov: 32 spolu, 20 chlapcov, 12
dievčat.
Cieľom výskumu bolo zistiť ako respondenti ilustrovali tento abstraktný motív.
Jednotlivé
budeme

motívy, ktoré sme zaznamenali v interpretačných ilustračných prácach,
pracovne

(pre

potreby

grafického

spracovania

v tabuľkách)

nazývať

kategóriami. Sú to: L – F ako blesky, L – F ako vietor. Z tabuľky č. 16 vyplýva, že L – F ako

Vyučujúci: Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo Svidníku; Mgr. Jackaninová, ZŠ na ul. Komenského vo
Svidníku.
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blesky ilustrovalo 28 % respondentov (pozri obr. č. 11), takmer rovnako dievčatá (25 %)
a chlapci (30 %). L – F ako vietor interpretovalo 25 % respondentov (pozri obr. č. 12), a to
už výraznejšie dievčatá (42 %) ako chlapci (15 %).

Tabuľka č. 16 Kontext literárnej skutočnosti: motív láry – fáry68
L – F

L–F

ako

ako

blesky

vietor

Počet

3

1

4

%

25

5

30

Počet

6

5

11

%

30

25

55

Σ

9

6

15

Σ%

28

14

42

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Spolu
(L

–

F ako blesky, L – F

ako vietor)

Obr. č. 11 Peter, 11 rokov

68

Pre slovné spojenie láry-fáry budeme používať skratku L – F.
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Obr. č 12 Ján, 10 rokov

Tabuľka č. 17 Kontext reality – motívy: klobúk, čiapka, prírodné prostredie,
neurčité prostredie, mestské prostredie, ostatné prvky reality

Pohlavie Počet

Dievčatá

Chlapci

Σ

Klobúk Čiapka Slnko

Prírodné

Neurčité

Mestské

prostredie prostredie prostredie

Ostatné
prvky
reality

Počet

4

7

9

2

0

10

12

%

33

58

75

17

0

83

100

Počet

11

5

7

3

0

17

15

%

55

25

35

15

0

85

75

Σ

15

12

16

5

0

27

27

Σ%

47

38

50

16

0

84

84

V ilustráciách respondentov sa kontext skutočnej reality prejavil v motívoch, ktoré
uvádzame ako tieto kategórie: klobúk, čiapka, slnko, prírodné prostredie, neurčité prostredie,
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mestské prostredie a ostatné prvky reality. V literárnom texte sa spomína klobúk a takmer
polovica respondentov (47 %) použila tento motív vo výtvarných prácach. Popri klobúku sa
vyskytla aj čiapka: skôr u dievčat (58 %) ako u chlapcov (25 %). Kategóriu slnko, aj keď
priamo nevyplýva z príbehu, zobrazilo až 75 % dievčat a 35 % chlapcov. Tento motív sa
v prácach vyskytol často aj z dôvodu, že pre deti je slnko charakteristickým znakom
(symbolom) externého prostredia. Jednotlivé motívy príbehu respondenti zakomponovali do
prostredia s typickými prvkami mesta, prírody alebo „neurčitého“ prostredia. Mestské
prostredie uprednostnilo 84 % respondentov (pozri obr. č. 13), prírodné prostredie len 16 %
respondentov. Usudzujeme, že dôvodom, prečo viac respondentov uplatnilo prvky mestského
prostredia je skutočnosť, že väčšina z nich žije v meste. Ku kategórii ostatné prvky reality
radíme napríklad nápisy na budovách, dopravné prostriedky a pod.(pozri obr. č. 14)
a zaznamenali sme ich až v 84 % výtvarných prác.

Obr. č 13 Ivana, 10 rokov
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Obr. č 14 Anna, 11 rokov

Tabuľka č. 18 Kontext výtvarného umenia – motívy: láry – fáry (L – F)

L – F ako L – F ako

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Spolu

bublinky

písmo

Počet

2

2

4

%

17

17

34

Počet

7

4

11

%

35

20

55

Počet

9

6

15

Σ%

28

19

47

Tabuľka č.18 prezentuje použitie motívu bubliniek vo výtvarných prácach
žiakov, ako typického prvku komiksu, tento motív chápeme ako kontext výtvarného
umenia. Do bubliniek respondenti nevpísali priamu reč, ale text: láry – fáry a tresky –
plesky (pozri obrázok č...). V kategórii L – F ako bublinky (pozri obr. 13) je medzi
dievčatami (17 %) a chlapcami (35 %) značný rozdiel, čo môže súvisieť s väčšou
čitateľskou obľúbenosťou komiksov u chlapcov. L – F ako písmo vizualizovalo akoby
písmom letiacim vo vetre 19 % respondentov, v približne rovnakom zastúpení pohlaví (17 %
dievčat a 20 % chlapcov). Písmo, ktoré si respondenti pre svoju interpretáciu zvolili, súvisí,
resp. patrí ku kontextu výtvarného umenia (pozri obr. č. 15).
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Obr. č. 15 Viktor, 10 rokov

9.2.3.1. Diskusia a závery
Cieľom výskumu interpretácie literárneho textu výtvarnou prácou – ilustráciou
bolo zistiť, ako sa kontexty recepcie textu prejavia prostredníctvom výtvarnej činnosti
respondentov.
Správne sme predpokladali, že jedným z hlavných podnetov pre výtvarnú
interpretáciu príbehu budú pojmy láry – fáry a tresky – plesky (ďalej už iba L – F),
pretože tieto slovné spojenia v texte vyznievajú originálne. Tento motív predstavuje
kontext literárnej skutočnosti, pretože L – F je ústredným motívom literárneho príbehu.
V texte príbehu nie je však bližšie špecifikovaný: „letí“: „...a vo vetre zrazu letí jedno láry
– fáry, […] …ale hneď za láry – fáry leteli tresky-plesky“. To zrejme spôsobilo, že
respondenti L – F konkretizovali najčastejšie do podoby bleskov (28 %), vetra (25 %), a
slovných bublín (28 %) nad hlavou interpretovanej postavy.
Kontext reality sa prejavil najčastejšie v motívoch klobúka (čiapky). Respondenti
nepovažovali za podstatné rozlíšiť klobúk od čiapky. Pravdepodobne nepoznajú klobúk
z vlastnej skúsenosti, a tak ho nevedeli zobraziť.
Mestské prostredie uprednostnilo 84 % respondentov, len nepatrné množstvo
respondentov zobrazilo prírodné prostredie (16 %). Usudzujeme, že je to z dôvodu, že väčšina
z nich žije v meste. Až v 84 % výtvarných prácach sme evidovali ostatné prvky reality (resp.
neštruktúrne recepčné obsahy, ktoré nesúvisia s literárnym textom, napr. nápisy budov,
autá a pod). To svedčí o výraznom vplyve kontextu skutočnosti.
Motívy L – F ako slovné bubliny a L – F ako písmo prezentujú kontext
výtvarného umenia, pretože slovné bubliny sú výtvarným výrazovým prvkom komiksu.
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Z výsledkov vyplýva, že u chlapcov je motív slovných bublín frekventovanejší, čo môže
súvisieť s väčšou obľúbenosťou komiksov u chlapcov.
Motív L – F respondenti vizualizovali ako „letiace písmená“ (19 %). V tejto relácii
môžeme hovoriť o vizualizácii písma, resp. o vzťahu medzi písmovým motívom a pojmom.
Podľa Slezáka medzi druhom písma a pojmom, ktorý vyjadruje, existuje vzťah: „...písmo se
neopíra o žádny dosažitelný vzor, ale bylo vytvořeno individuálně a jeho zákonitost vyplýva
ze vztahu mezi ním a pojmem, jehož je nositelem“ (Slezák a kol., 1985, s. 242). Tento vzťah
je všeobecne pociťovaný aj u detí. Dokazujú to aj prieskumy na základných školách (pozri
Slezák a kol., 1985, s. 236).

9.2.4. Výtvarná interpretácia príbehu s názornou ukážkou ilustrácie
Žiakom sme prečítali text príbehu a zároveň sme im prezentovali aj ilustráciu
k tomuto textu od R. Bruna. Zaujímalo nás, ako výtvarnú interpretáciu respondentov
ovplyvní pôvodná ilustrácia v knihe. Čas realizácie výtvarnej práce: 90 minút; počet
respondentov: 35, 18 chlapcov a 17 dievčat. Túto skupinu tvorili dve školské triedy. Označili
sme ju ako skupina C.69

Tabuľka č. 19 Kontext literárnej skutočnosti – motívy láry – fáry (L – F)

L–F

L–F

L–F

ako

ako

ako

písmo

mraky

blesky

Počet

8

2

0

%

47

12

0

Počet

9

1

1

%

50

6

6

Σ

17

3

1

Σ%

49

9

3

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Tabuľka č. 19 eviduje výsledky kontextu literárnej skutočnosti, a to prostredníctvom
týchto kategórií: L – F ako písmo, L – F ako mraky a L – F ako blesky. Spolu

61 %

respondentov pri interpretácii pojmu L – F neovplyvnila ilustrácia R. Bruna. Markantné
rozdiely medzi dievčatami a chlapcami sme nezaznamenali.

69

Vyučujúci: Mgr. Berežňáková, ZŠ na ul. Komenského vo Svidníku a Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo Svidníku.
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Tabuľka č. 20 Kontext reality – motívy: slnko, prírodné a mestské prostredie

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Slnko

Prírodné

Mestské

prostredie prostredie

Počet

2

7

5

%

12

41

29

Počet

2

4

6

%

11

22

33

Σ

4

11

11

Σ%

11

31

31

Σ

Tabuľka č. 20 dokumentuje vplyv kontextu reality. Kategórie sú uvedené podobne
ako v tabuľke č. 17, kde žiaci interpretovali príbeh bez názornej ukážky: slnko, prírodné
prostredie, mestské prostredie. V kategórii slnko je výsledná hodnota 11 % respondentov.
Zhodne po 31 % respondentov komponovalo svoj hlavný námet do prírodného prostredia
a do mestského prostredia. Veľký rozdiel nie je medzi pohlaviami.

Tabuľka č. 21 Kontext výtvarného umenia – motívy: láry – fáry, prostredie neurčité,
zámená, klobúk, okuliare

L – F ružovo-

L – F ako

Prostredie

biele

vlnovky

neurčité

Počet

5

2

%

29

Počet

Podstavec

Klobúk

Okuliare

3

1

17

0

12

18

6

100

0

5

2

8

1

16

2

%

28

11

44

6

89

11

Σ

10

4

11

2

33

2

Σ%

29

11

31

6

94

6

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Tabuľka č. 21 dokumentuje vplyv kontextu výtvarného umenia. Jednotlivé kategórie
predstavujú motívy, ktoré sme zaznamenali vo výtvarných prácach respondentov a sú
jednoznačne ovplyvnené ukážkou pôvodnej ilustrácie od R. Bruna. Obsahujú podobné
výrazové (výtvarné) prostriedky ako Brunova ilustrácia. Kategória L – F ružovo-biele značí, že
29 % respondentov využilo pre svoju konkretizáciu abstraktného pojmu L – F ružovo-bielu
kombináciu farieb (pozri obr. č. 16).
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Obr. č. 16 Charlotte, 10 rokov

Kategória L – F ako vlnovky predstavuje spredmetnený textový pojem L – F v tvare
vlnoviek, ale v tomto prípade v inej farebnej realizácii,

ako je to na pôvodnej ilustrácii.

Takýmto spôsobom ilustrovalo 11 % respondentov (pozri obr. č. 17).

Obr. č. 17 René, 11 rokov
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Pri oboch uvedených kategóriách nie sú podstatné rozdiely medzi chlapcami
a dievčatami. Motív ilustrácie komponovali respondenti do neurčitého prostredia, rovnako
ako je to na ilustrácii R. Bruna. Kategória podstavec predstavuje tú časť (motív) ilustrácie R.
Bruna, na ktorej spočíva mužská a ženská hlava, t.z. podstavec, na ktorom sú písmená
vytvárajúce zámená my, vy, oni, ony a pod. (pozri obr. č. 18). Len 6 % respondentov použilo
tento motív vo svojej výtvarnej práci.

Obr. č. 18 Róbert, 10 rokov

Kategória klobúk prezentuje 94 % respondentov, ktorí tento motív ilustrovali.
Kategória okuliare predstavuje na ilustrácii R. Bruna slnečné okuliare na mužskej hlave.

9.2.4.1. Diskusia a závery
Predpokladali sme výrazný účinok kontextu výtvarného umenia, pretože respondenti
recipovali aj ilustráciu, čo ich interpretáciu môže interferovať.
V porovnaní s tabuľkou č. 16, kde žiaci výtvarne interpretovali rozprávku bez
názornej ukážky, je to v tabuľke č. 19 v kategórii

L – F ako písmo dokonca o 30 % viac

respondentov, ktorí sa rozhodli písmom vizualizovať abstraktný pojem L – F aj po zhliadnutí
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ilustrácie. To značí, že viac ako polovicu respondentov (61 %) pri interpretácii pojmu L – F
neovplyvnila ilustrácia R. Bruna.
V porovnaní s tabuľkou č. 17 (respondenti výtvarne interpretovali text bez názornej
ukážky pôvodnej ilustrácie) sa výsledné hodnoty navzájom výrazne líšia. V kategórii slnko je
výsledná hodnota len 11 % respondentov, oproti 50 % respondentov v tabuľke č. 17. Značí
to, že nastal zásadný pokles v uplatnení motívu slnka v žiackych výtvarných prácach, čo
môže byť dôsledkom účinku kontextu výtvarného umenia prostredníctvom pôvodnej
ilustrácie, na ktorej slnko nie je. Podotýkame, že takáto forma interpretácie ilustrácie môže
prospievať snahe o eliminovanie detských zaužívaných, zautomatizovaných výtvarných
postupov.
Motívy láry – fáry, prostredie neurčité, zámená, klobúk, okuliare v detských prácach
boli inšpirované pôvodnou ilustráciou. Predostierajú tak kontext výtvarného umenia. Ak si
porovnáme kategóriu klobúk (94 %) v tabuľke č. 17 (respondenti výtvarne interpretovali text
bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie) a č. 21 (respondenti výtvarne interpretovali text a
názornú ukážku pôvodnej ilustrácie), je zjavný dosah kontextu výtvarného umenia, čomu
nasvedčuje aj to, že v prácach respondentov sa čiapka vôbec nevyskytla.
Motívy prírodného prostredia, mestského prostredia a prostredia neurčitého sa
v prácach respondentov vyskytli zhodne (31 %). Z tohto vyplýva, že respondentov pri
kreslení prostredia pôvodná ilustrácia výrazne neovplyvnila. No ak si to porovnáme
s tabuľkou č. 17 (výtvarná interpretácia bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie), zistíme
výraznú diferenciu v kategórii mestské prostredie, čo dokazuje zrejmý vplyv kontextu
výtvarného umenia pred (31 %) a po (84 %) recipovaní ilustrácie R. Bruna.
Predpokladali sme, že podstavec na ilustrácii, na ktorom spočívajú dve polfigúry,
uplatnia respondenti vo svojich výtvarných interpretáciách iba málo. Domnievame sa, že na
detského čitateľa pôsobia nenápadne, nečitateľne, nezrozumiteľne (nik z respondentov si
nevšimol, že ide o zámená). Predpoklad sa naplnil: len 6 %

respondentov použilo tento

motív vo svojej výtvarnej práci.
Hodnoty v kategórii klobúk máme možnosť porovnať pred recepciou (tabuľka č.17 –
výtvarná interpretácia príbehu bez názornej ukážky) a po recepcii ilustrácie (tabuľka č. 21 –
interpretácia príbehu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie). V tabuľke č. 21 v kategórii
klobúk je až o 47 % viac ako v tabuľke č. 17, čiže o polovicu viac respondentov ilustrovalo
tento motív po zhliadnutí ilustrácie, čo svedčí o výraznom vplyve kontextu výtvarného
umenia.
V ilustráciách respondentov sme zaznamenali oveľa menší výskyt motívu okuliarov,
ako to bolo v prípade klobúka. Môže to byť aj dôsledkom toho, že okuliare neboli súčasťou
príbehu, teda nie sú súčasťou kontextu literárnej skutočnosti, ako to bolo v prípade klobúka.
Sú výlučne súčasťou ilustrátorovej „interpretácie príbehu“, a teda na strane ilustrátora ide
o kontext mimoliterárnej skutočnosti. Druhou možnosťou, prečo sa okuliare ako motív
použili v nevýraznom počte respondentov, môže byť aj to, že okuliare na ilustrácii v knihe sú
v nevýrazných farbách a s tvárou muža takmer splývajú.
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9.2.5. Verbálno-písomná interpretácia príbehu a ilustrácie formou
dotazníka
Verbálno-písomnú interpretáciu príbehu Nehovorte do vetra a ilustráciu tohto
príbehu od R. Bruna sme realizovali formou dotazníka s otvorenými otázkami.
Výskum sme realizovali v dvoch školských triedach: skupina C.70 Základný súbor
tejto časti výskumu tvorilo 35 respondentov, z toho 18 chlapcov a 17 dievčat štvrtých
ročníkov základnej školy v prešovskom regióne. Čas trvania realizácie 90 minút.
Vyplňovanie dotazníka nasledovalo po výtvarnej interpretácii ilustrácie. Pred vyplnením, aj
počas neho, sme podľa potreby zmysel jednotlivých otázok v dotazníku ozrejmovali, aby
pochopili náš zámer. Žiaci sa mali možnosť pýtať na nejasnosti.

Otázky a úlohy v dotazníku:
1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš prečo. Ak nie, napíš prečo.
2. Popíš, ktorú časť príbehu ilustrátor nakreslil.
3. Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii.
4. Čo je to? (otázka nasmerovaná na motív láry – fáry; červeno-biela vlnovka)
5. Čo je to? (otázka nasmerovaná na motív hláv ženy a muža)
6. Prečo majú zalepené ústa?
7. Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako v príbehu? Ak áno, napíš prečo.
8. Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac?

V tabuľke č. 22 uvádzame odpovede na otázku: Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno,
napíš prečo. Ak nie, napíš prečo. Najviac respondentov (40 %) odpovedalo: Páči sa mi, lebo je
smiešna, z toho 41 % dievčat a 39 % chlapcov. 20 % respondentov hodnotilo ilustráciu
pozitívne a ako dôvod uviedli: Páči sa mi, lebo je zaujímavá. 11 % respondentov odpovedalo:
Páči sa mi, lebo je pekná, ale neodpovedali bližšie na dôvod. Odpoveď: Páči sa mi, lebo
vystihuje zmysel rozprávky, sme zaznamenali u 11 % respondentov. 9 % respondentov (iba
dievčatá 18 %) odpovedali: Páči sa mi, lebo je poučná. Ako šiestu odpoveď v poradí sme
evidovali: Páči sa mi, lebo vyzerajú ako nebo. Bola ojedinelá (chlapec), táto odpoveď nám
pripadá originálna, svedčí o obrazotvornosti a zároveň nevyspytateľnosti detskej recepcie
ilustrácie. V dotazníkoch sme zaznamenali aj negatívne odpovede 6 % respondentov (dvaja
chlapci): „Nepáči sa mi, lebo je tam páska na ústach, Nepáči sa mi, lebo je akoby len tak
namaľovaná.“ Ilustrácia R. Bruna sa páčila spolu 94 % respondentom, nepáčila sa len 6 %
respondentom.

Vyučujúci: Mgr. Berežňáková, ZŠ Duklianskych hrdinov vo Svidníku a a Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo
Svidníku.
.
70
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Tabuľka č. 22 Interpretácia odpovedí na otázku „Páči sa ti táto ilustrácia?
Ak áno, napíš prečo. Ak nie, napíš prečo.“

Dievčatá

Σ

Chlapci

1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš
prečo.

Počet % Počet %

Ak nie, napíš prečo.

Počet Σ %

Páči sa mi, lebo je smiešna

7

41

7

39

14

40

Páči sa mi, lebo je zaujímavá

3

18

4

22

7

20

Páči sa mi, lebo je pekná

1

6

3

17

4

11

Páči sa mi, lebo vystihuje zmysel rozprávky

3

18

1

6

4

11

Páči sa mi, lebo je poučná

3

18

0

0

3

9

Páči sa mi, lebo vyzerajú ako nebo

0

0

1

6

1

3

Nepáči sa mi, lebo je páska na ústach

0

0

1

6

1

3

Nepáči sa mi, lebo je akoby len tak namaľovaná

0

0

1

6

1

3

Tabuľka č. 23 Interpretácia odpovedí zadania „Popíš, ktorú časť príbehu ilustrátor
nakreslil.“

Σ

2. Popíš, ktorú časť príbehu ilustrátor
nakreslil.

Počet

Σ%

To, ako mu odfúklo klobúk

11

31

To, že ľudia nemajú hovoriť do vetra

10

29

To, o dvoch ľuďoch, čo majú zalepené ústa

6

17

To, kedy nič nikto nehovoril

4

11

Neviem

4

11

Tabuľka č. 23 dokumentuje odpovede k druhému zadaniu v dotazníku „Popíš,
ktorú časť príbehu ilustrátor nakreslil.“ Cieľom tejto úlohy bolo zistiť, ako respondenti
verbálno-písomne interpretujú obsah ilustrácie vo vzťahu k textu. Z tabuľky vyplýva, že
podľa 31 % respondentov ilustrátor nakreslil časť príbehu (v tabuľke č. 23 uvádzame ako
kategórie: To, ako mu odfúklo klobúk, pričom z textu to nevyplýva: „Keby som sa nebol uhol,
zhodilo by mi klobúk“. 29 % respondentov uvádza: „To, že ľudia nemajú hovoriť do vetra“.
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V poradí treťou najpočetnejšou odpoveďou respondentov (17 %) je: To, o dvoch
ľuďoch, čo majú zalepené ústa. 11 % respondentov odpovedalo: To, kedy nič nikto nehovoril.
Pre 4 respondentov, podobne ako v prvej a tretej kategórii, je zrejmý väčší účinok ilustrácie
viac ako textu. 11 % respondentov sa nevyjadrilo k tomuto zadaniu.

Tabuľka č. 24 Interpretácie odpovedí úlohy „Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii.“

Σ
3. Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii.
Počet
Pochopenie úlohy

Σ%

24

69

Nepochopenie úlohy

2

6

Neodpovedalo

9

26

Podstavec

6

17

Lízanka

3

9

Cieľom tretieho zadania v dotazníku bolo zistiť, čo všetko respondenti identifikujú
na ilustrácii. Kategória pochopenie úlohy značí, že respondenti (69 %) pochopili a adekvátne
interpretovali všetky motívy zobrazené na ilustrácii. Kategória nepochopenie úlohy značí, že
respondenti (6 %) nepomenovali motívy na ilustrácii, resp. nepochopili zadanie. Napríklad
odpovedali: „Deti ako nemajú hovoriť do vetra, lary fary a niečo napísané“ (Vilo). Obzvlášť
nás zaujímalo ako deti recipujú motív podstavca a motív L – F, zároveň tieto motívy
pokladáme za úrovňový predstih. Tretiu a štvrtú kategóriu preto uvádzame zvlášť. Kategóriu
podstavec sme predstavili v tabuľke č. 18 (kategória podstavec predstavuje tú časť (motív)
ilustrácie R. Bruna, na ktorej spočívajú mužská a ženská hlava). Vo svojom opise ho
spomenulo 17 % respondentov. Kategória lízanka predstavuje 9 % respondentov, ktorí vo
svojom opise spomenuli L – F ako lízanku alebo vianočnú cukrovinku, ktoré

v nich

asociovalo ilustrátorovo spredmetnené L – F (ružovo-biela vlnovka).
Štvrtou otázkou v dotazníku sme sa snažili zistiť, ako respondenti interpretujú L – F
(ružovo-bielu vlnovku) na ilustrácii R. Bruna. Tento motív spoluvytvára úrovňový predstih.
Najviac respondentov (26 %) odpovedalo, že ide o lízanku, pričom 14 % respondentov
bližšie špecifikovalo, vo vzťahu k textu, funkciu lízanky v zmysle: „Je to lízanka, ktorá tvorí
uzol, aby sme prestali hovoriť a odvrávať do vetra“ (Miško). Touto kategóriou sme sa bližšie
zaoberali pri interpretácii tabuliek č. 9 a č. 24. 14 % respondentov pomenovalo túto časť L –
F, čo svedčí, že ich recepcia je podmienená kontextom literárnej skutočnosti. Rovnako 14 %
respondentov uviedlo, že je to tobogan. Tu môžeme hovoriť o kontexte skutočnosti, keďže
tvar láry – fáry im pripomína tobogan. Kategórie vietor (11 % respondentov) a slová (11 %
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respondentov) predstavujú odpovede respondentov, ktorých recepcia L – F bola ovplyvnená
kontextom literárnej skutočnosti.

Kategórie trúba (11 % respondentov),

tunel (6 %

respondentov) a balón (6 % respondentov) predstavujú, podobne ako kategórie lízanka
a tobogan, reálie recepčného kontextu skutočnosti.

Tabuľka č. 25 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to?“
(otázka nasmerovaná na motív L – F)

Σ
4. Čo je to? (L – F ).
Počet

Σ%

Lízanka

9

26

L–F

5

14

Tobogan

5

14

Vietor

4

11

Trúba

4

11

Slová

4

11

Tunel

2

6

Balón

2

6

Tabuľka č. 26 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to?“
(otázka nasmerovaná na motív hláv ženy a muža)

5. Čo je to? (otázka nasmerovaná na

Σ

motív hláv ženy a muža).
Počet
Táraji

Σ%

15

43

Ľudia, ktorí sa rozprávajú

8

23

Muž a žena

8

23

Tresky- plesky

3

9

Daniel Hevier a jeho žena

1

3
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Tabuľka č. 26 prezentuje odpovede na otázku Čo je to?, pričom sme respondentom
názorne ukázali (ukazovákom), o ktorú časť na ilustrácii ide (zobrazenie hlavy ženy a muža).
Tento motív pokladáme za zložku úrovňového predstihu. Najviac respondentov (43 %)
odpovedalo, že sú to táraji a takmer o polovicu menej (23 %), že sú to ľudia, ktorí sa
rozprávajú. V obidvoch odpovediach je badateľný recepčný kontext literárnej skutočnosti.
V poradí treťou kategóriou v tabuľke je muž a žena (23 % respondentov), zahŕňa odpovede
v zmysle: deti, pán a pani, muž a žena. Súhrne sme ju nazvali muž a žena (podobne ako v
tabuľke č. 13). Respondenti len pomenovali to, čo je na ilustrácii viditeľné, bez nadväznosti
na kontext literárnej skutočnosti, preto sa dá povedať, že interpretácia je determinovaná
kontextom výtvarného umenia. 9 % respondentov sa vyjadrilo, že ide o tresky – plesky, a to
bez bližšieho konkretizovania. Musíme konštatovať, že respondenti v tomto prípade,
nesprávne recipovali zobrazený fragment motívu. Piata kategória Daniel Hevier a jeho žena
(1 respondent) prezentuje odpoveď, ktorá potvrdzuje detskú predstavivosť, spontaneitu
a nevyspytateľnosť detskej recepcie.

Tabuľka č. 27 Interpretácia odpovedí na otázku „Prečo majú zalepené ústa?“

Σ
6. Prečo majú zalepené ústa?
Počet

Σ%

Aby nehovorili do vetra

22

63

Lebo veľa rozprávali do vetra

13

37

Tabuľka č. 28 Interpretácia odpovedí na otázku „Je niečo na ilustrácii nakreslené
inak ako v príbehu? Ak áno, napíš prečo.“

Σ

7. Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako
v príbehu? Ak áno, napíš prečo.
Nič

Počet Σ %
10

29

Zalepené ústa

8

23

Lepiace pásky

6

17

V ilustrácii sú dvaja ľudia

6

17

Podstavec

5

14

Láry – fáry, tresky – plesky

3

9

Vyprášené nohavice

3

9
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Šiestou otázkou v dotazníku Prečo majú zalepené ústa? sme sa snažili zistiť, či
respondenti správne pochopia význam motívu zalepených úst vo vzťahu k príbehu (literárny
kontext), keďže tento motív prezentuje výhradne ilustrátorovu interpretáciu, preto v príbehu
sa tento motív nespomína. V tabuľke uvádzame dve najčastejšie znenia odpovedí: aby
nehovorili do vetra (63 % respondentov) a lebo veľa rozprávali do vetra (37 % respondentov).
Súhrne môžeme konštatovať, že všetci respondenti odpovedali správne.
Pri siedmej otázke Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako na ilustrácii v knihe?
Ak áno, napíš prečo, nás zaujímalo, podobne ako v tabuľke č. 9 pri interpretácii básne Išiel
palec na koni, postreh respondentov, či dokážu odhaliť (úrovňový predstih) rozdielnosti
v ilustrácii vo vzťahu k textu príbehu a ilustrátorský zámer. 10 respondentov neuviedlo
nijaký rozdiel. Ostatní objavili rozdiely a niektorí aj viacero súčasne. 29 %

respondentov

nepostrehlo nijaký rozdiel. 23 % respondentov postrehlo rozdielnosť v motíve zalepené ústa
a 17 % respondentov v motíve lepiace pásky. 17 % respondentov si všimlo rozdiel
v postavách. Správne konštatovali, že na ilustrácii sa nachádzajú dvaja ľudia, pričom v texte
vystupuje iba jedna postava. Kategória podstavec predstavuje súhrne odpovede (14 %
respondentov) napríklad v tomto vyjadrení: „Abeceda sa tam nespomína“ (Mariana),
„Písmená tam nie sú“ (René), „Tie znaky sú tam zle“ (Alena) „Chýba tam slovná zásoba“
(Rado) a pod. Opäť si žiaden z respondentov nevšimol,

že ide o zámená (porovnaj

interpretáciu tabuliek č. 18 a č. 21, v ktorých sa vyskytuje kategória zámená .

Tabuľka č. 29 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo ťa zaujalo na ilustrácii
najviac?“

Σ
8. Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac?
Počet

Σ%

Hlavy

12

34

Zalepené ústa

11

31

Podstavec

11

31

Vlasy ženy

5

14

Láry – fáry, tresky - plesky

3

9

V tabuľke č. 29 uvádzame odpovede respondentov na otázku Čo ťa zaujalo na
ilustrácii najviac? Cieľom bolo zistiť, čo respondentov pri recepcii ilustrácie najviac upútalo.
Odpovede nám priblížili kontext výtvarného umenia. Z tabuľky vyplýva, že jeden respondent
uvádzal viacero motívov, ktoré ho zaujali. Najviac respondentov (34 %) zaujali hlavy muža
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a ženy a túto odpoveď súhrnne označujeme kategóriou hlavy. Druhou najpočetnejšou
kategóriou (31 % respondentov), ktorá zaujala sú zalepené ústa. 31 % ako najzaujímavejší
motív zvolilo zámená (nazvali to: písmená, slová, abeceda, nápisy a pod.). V tabuľke č. 29
tento motív uvádzame ako kategóriu podstavec (podobne ako v tabuľke č. 21, č. 24, č. 28).
14 % respondentov zaujali na ilustrácii vlasy ženy. Domnievame sa, že je to kvôli
výstrednému účesu, ktorý je aktuálny. Vlasy, slnečné okuliare, podobne aj náušnice, na
ilustrácii symbolicky prezentujú svet dospelých, čo je pre deti v tomto veku príťažlivé. Pre
motív L – F sa rozhodlo len 9 % respondentov.

9.2.5.1. Diskusia a závery
Výskumom, formou dotazníka s otvorenými otázkami, sme sa zamerali na získanie
údajov o estetickej povahe (páčivosti) ilustrácie R. Bruna, ale predovšetkým o recepčnej
kreativite desaťročných detí pri vnímaní tejto ilustrácie v kontexte s jej

inšpiratívnou

textovou zložkou príbehu Nehovorte do vetra. Najvážnejšou príčinou páčivosti ilustračného
obrázka – aj podľa nášho predpokladu vďaka hypotézam niektorých teoretikov (porovnaj
Holešovský, 1977;

Hegar, 1979; Tokár, 2001) –

je jeho humornosť:

Páči sa mi, lebo je

smiešna. Nie je to nič prekvapujúce, pretože humor je detskému ponímaniu sveta vždy
blízky. A v ilustrácii R. Bruna je veľmi účinný.
Dôležitou príčinou páčivosti u detí, aj keď až o polovicu menej úspešnou ako
v prípade humornosti, je jej údajná zaujímavosť: Páči sa mi, lebo je zaujímavá. Nezistili sme
však príčinu alebo charakteristiku tejto zaujímavosti, pretože ju respondenti vo svojich
písomných hodnoteniach neuvádzali. Avšak už z pozorovania žiakov počas kontaktovania
sa s ilustráciou bolo zrejmé, že ich ilustračná kompozícia zaujala: v triede nastal šum, žiaci
medzi sebou živo komunikovali, vypytovali sa na zmysel ilustrácie a pod.
Rozsahom tá istá vzorka respondentov sa v rovnakom (polovičnom) pomere vyjadrila,
že ilustrácia je jednoducho pekná (Páči sa mi, lebo je pekná), resp. že vystihuje zmysel
rozprávky (Páči sa mi, lebo vystihuje zmysel rozprávky). Dôvod, prečo je ilustrácia pekná,
opäť nevedeli bližšie špecifikovať, i keď už v tomto veku

detí

prejavujú

schopnosť

kritického hodnotenia výtvarnej prezentácie (podľa Słónska, 1977). Zaujímavý je postreh
poukazujúci na kritérium výstižnosti z aspektu inšpiratívneho literárneho textu. Ukazuje sa,
že časť respondentov má aj požiadavky na kvalitu výtvarného prejavu, ktoré sú imanentné
knižnej ilustrácii. Iste, ilustrácia R. Bruna svojimi vizuálnymi znakovými charakteristikami
odkazuje na textové paralely, netreba však prehliadať, že napriek tomu je bohato obdarená
mimoliterárnymi kontextami (kategória L – F, ženská hlava, lepiace pásky), ktoré rozširujú
(dotvárajú) a teda obohacujú detské obzory vnímania ilustrovaného literárneho diela ako
„komplexu“.
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Možno povedať, že nezanedbateľná skupina respondentov – dievčat s kategóriou
krásy ilustrácie spájali jej poučnosť: Páči sa mi, lebo je poučná. Dalo by sa konštatovať, že
dievčatá sú citlivejšie na etické posolstvá ľudských výtvorov, teda aj na etické posolstvá
literárneho diela a ilustrácie. Nechceme tento postreh prejudikovať, azda bude vhodné ho
preveriť relevantným výskumom.
Uzatvárame otázku estetickej účinnosti žiakmi recipovanej ilustrácie konštatovaním,
že sa vo všeobecnosti páčila (nepáčila sa iba 6% respondentov) a aj naznačili dôvody
páčivosti

pojmami

primeranými

ich

vyjadrovaniu

(humornosť,

zaujímavosť,

krása,

poučnosť).
Aj keď sme sa dotýkali recepčných kontextov a vzťahov ilustrácia/literárny text,
osobitne na túto problematiku sme sa zamerali ďalšou úlohou v dotazníku: Popíš, ktorú časť
príbehu ilustrátor nakreslil.
Tretina respondentov odpovedala (odpovede zovšeobecňujeme) v tomto zmysle: ako
pánovi odfúklo klobúk, pričom z textu „Keby som sa nebol uhol, zhodilo by mi klobúk“ to
nijako nevyplýva. Detská recepcia ilustračného obrázka je teda determinovaná kontextom
výtvarného umenia, pretože odfúknutý klobúk zobrazený na ilustrácii je mimoliterárnym
kontextom ilustrátora.
Rovnaká vzorka respondentov na ilustrácii videla To, že ľudia nemajú hovoriť do
vetra. Môže to značiť, že žiaci naozaj interpretovali ilustráciu v komparácii s literárnym
textom, že „porovnávali“ text s ilustráciou a pokúsili sa zovšeobecniť (abstrahovať) určité
mravné posolstvo. Iste, k tejto „snahe“ prispela skutočnosť, že sa vyjadrovali písomne.
Písomný prejav je niečo iné a vážnejšie, ako spontánna ústna interpretácia, ktorej často
chýba

myšlienková hĺbka. Táto zovšeobecnená premisa už svedčí o určitom stupni

kognitívneho myslenia. Psychológovia konštatujú, že dieťa po ôsmom roku veku už dokáže
myslieť v logických pojmoch a v období desiateho roku života sa objavuje tzv. slovno-logické
(abstraktné) myslenie (Končeková, 1991).
Nie sú zanedbateľné ani interpretácie ilustračného zobrazenia v zmysle, že vidia To,
o dvoch ľuďoch, čo majú zalepené ústa. Opäť tu môžeme konštatovať, ako to bolo už vyššie,
že v literárnom príbehu sa motív dvoch ľudí a zalepené ústa nevyskytujú. Je to opäť
mimoliterárny kontext ilustrátora a tento motív determinoval aj interpretačný počin
respondentov, ktorý charakterizujeme (keďže ide o ilustráciu) ako výrazný vplyv kontextu
výtvarného umenia.
Možno zosumarizovať, že vyše polovica respondentov sa pri písomnom porovnaní
ilustrácie a literárneho textu „riadilo“ prevahou informácií, ktoré im utkveli v pamäti
z vizuálnej názornej ukážky – ilustrácie, ako z literárneho textu. Táto skutočnosť je
očakávaná, pretože deti aj v nami sledovanom veku sa stále „orientujú“ prevahou vizuálnych
informácií, a to ešte, keď sú motivované umelecko-estetickou dimenziou. Vek skúmaných
vzoriek je zároveň prelomový. Postupne začína prevažovať verbálna nad vizuálnou
komunikáciou.
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Predmetom nášho skúmania boli aj motívy ilustrácie, ktoré žiaci identifikujú na
ilustrácii. Zisťovali sme to dotazníkovou úlohou: Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii.
Domnievame sa, že motív podstavca na ilustrácii pôsobí nenápadne, nečitateľne,
nezrozumiteľne, preto si ju všimne len málo respondentov pri popisovaní ilustrácie.
Predpoklad sa naplnil, len 17 % všetkých respondentov ju spomenulo vo svojom opise.
Kategóriu lízanka uvádzame aj v tabuľke č. 9 pri interpretovaní výsledkov recepcie
ilustrácie od S. Mydla k básni Išiel palec na koni od D. Heviera v knihe Nevyplazuj jazyk na
leva. Ak porovnáme ilustráciu k príbehu Nehovorte do vetra s ilustráciou básne Išiel palec
na koni, zistíme, že červeno-biela palička (na ktorej je konská hlava a chvost) a L – F
(ružovo-biela stočená rúrka) sú veľmi podobné a v respondentoch vyvolali rovnaké asociácie
(lízanku alebo vianočnú cukrovinku). Ide o zjavný kontext skutočnosti recepcie obidvoch
spomínaných ilustrácií, pretože použitá červeno-biela kombinácia farieb a pruhovaných
tvarov evokovala lízanku, ktorú respondenti poznajú zo svojho okolia (napríklad môže ísť o
americkú vianočnú cukrovinku, ktorú mali možnosť respondenti vidieť v amerických
filmoch).
Našou ďalšou úlohou bolo zistiť, ako deti interpretujú na ilustrácii motív tzv. láry –
fáry, tresky – plesky, ktorý je skonkretizovaný do podoby ružovo-bielej stočenej rúrky, ktorá
sa vznáša nad hlavami polfigúr. V dotazníku sme jednoducho položili otázku: Čo je to?
Z písomných odpovedí vyplynulo, že štvrtina respondentov motív L – F interpretovala ako
konkrétny predmet – lízanku. Tento motív sme už vyššie komentovali a len zopakujeme, že
„videná“ lízanka sa spája s recepčným kontextom skutočnosti. S recepčným kontextom
skutočnosti sa spája aj deťmi videný motív toboganu, trúby, tunela. Niektorí respondenti
motív konkrétne pomenovali ako láry – fáry, iní vietor alebo slová. V týchto prípadoch možno
hovoriť o kontexte literárnej skutočnosti, pretože žiaci vychádzali z textovej charakteristiky.
Možno zhrnúť, že skúmaný zobrazený motív L – F je pre deti pomerne „abstraktný“,
neurčitý a deti si ho pomáhali interpretovať na základe vlastnej empírie (skúsenostný
komplex), t.z. vychádzali z toho, čo im zobrazený motív v realite pripomína. Konštatujeme, že
prevláda recepčný kontext skutočnosti. Zároveň môžeme skonštatovať, že pri „zvládaní“
úrovňového predstihu deti vychádzajú zo skúseností, čiže z toho čo im spomínaný motív
pripomína.
Mapovali sme tiež, ako deti vnímajú polofigurálny motív muža a ženy. Zaujímalo nás,
ako pri slovesnej recepčnej aktivite budú reagovať na rozpor medzi motívom ilustrácie
a inšpiračným textom, keďže v literárnom texte sa žena nespomína. Na otázku v dotazníku
Čo je to? respondenti odpovedali, že sú to táraji, rozprávajúci sa (ľudia, ktorí sa rozprávajú).
Svedčí to o recepčnom kontexte literárnej skutočnosti. Zároveň môžeme konštatovať, že
rozdiel v spomínanom motíve participuje úrovňový predstih v ilustrácii, ktorý je len pre 23 %
respondentov pochopiteľný.
Rovnako sme mapovali, ako budú deti interpretovať motív zalepených úst. I keď sa
motív zalepených úst v texte explicitne nespomína, všetci respondenti ho s textom spájali.

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

395

Zaujímal nás aj postreh detí v súvislosti s rozdielom medzi motívom ilustrácie
a motívmi inšpiratívneho literárneho textu, t.z. či dokážu, a do akej miery, odhaliť
a následne pochopiť ilustrátorský zámer ako autonómnu výtvarnú výpoveď inšpirovanú
textom. Takmer tretina respondentov nevidela medzi motívom ilustrácie a motívmi
literárneho textu nijaký rozdiel. Ostatná, teda prevažná časť respondentov, uviedla (súčasne)
niekoľko rozdielov. Nikto však nedokázal vyjadriť, prečo sa ilustrácia motivicky líši od
motívov v literárnom diele. Opakuje sa situácia, resp. výsledky, aké sme zaznamenali pri
skúmaní tej istej problematiky výtvarnej interpretácie (ilustrácie) básne Išiel palec na koni
(tab. č. 10). Pravdepodobne to súvisí so stupňom rozvoja kauzálneho myslenia v tomto veku.
Nevieme zdôvodniť, prečo takmer desatina respondentov uviedla motívy L – F (tresky –
plesky). Domnievame sa, že deti predsa len majú inú obrazotvornosť a inú predstavu
vizualizovania literárneho motívu ako je obrazotvornosť dospelého a navyše výtvarného
umelca, ktorý ilustráciou interpretoval daný motív. Druha desatina respondentov ako
odlišnosť medzi literárnym textom a ilustráciou uviedla vyprášené nohavice, ktoré sa v texte
spomínajú, ale na ilustrácii chýbajú.
Vráťme sa však ešte k osvetleniu spomínanej obrazotvornosti. V súvislosti s
problematikou divergentnej obrazotvornosti pri interakcii literárny text/ilustrácia M. Tokár
píše: „Ilustrácia ako ,materializovaná’ predstava literárnej skutočnosti v určitom zmysle (...)
nemusí byť identická s predstavou a obrazotvornosťou čitateľa. Táto nezhoda s čitateľovou
predstavou sa môže v umeleckej ilustrácii dotýkať zobrazených postáv, miesta, ich lokalizácie
(prostredia), atmosféry a pod. nezhoda nemusí byť, a zväčša ani nie je v tzv. primitívnej
rovine, napríklad vo farbe vlasov, tvare nosa či úst a pod., ale skôr v prílišnej názornosti
ukázaného. Podľa J. Kříža ani literárne dielo (jeho dej a štruktúra), aj keď odráža bežný život,
nie je jeho kópiou. Spravidla sa čitateľ pri recepcii ilustrácie vedome alebo podvedome vracia
k obrazovým predstavám z prečítaného, ktoré sú však už konfrontované a ‚korigované’
(obohatené alebo ochudobnené) vnímaním ilustrácie. Práve v týchto ‚rozpornostiach‛ spočíva
význam a možno aj posun (v pozitívnom slova zmysle) v myšlienkových i zážitkových sférach
vnímateľa

ilustrácie“ (Tokár, 1998, s. 97 – 98). Úrovňový predstih, ktorý sa týka

identifikovania odlišností pokladáme za zvládnutý.
Pri zisťovaní, ktorý motív na ilustrácii najčastejšie zaujme deti najviac, dospeli sme
k premise, že respondenti vyratúvali motívy (naše kategórie), ktoré nevyplývajú z literárneho
textu. Sú teda „produktmi“ obrazotvornosti a fantázie výtvarného umelca – ilustrátora
(hlavy, zalepené ústa, zámená, vlasy ženy). Iba kategória L – F (tresky – plesky) je motívom
evokovaným priamo textom, avšak jeho frekvencia (v odpovediach respondentov) signalizuje,
že zaujal najmenej. Zrejme sa tým potvrdzuje stanovisko tých teoretikov, ktorí konštatujú,
že ilustrácie sa nemajú znižovať, či nadbiehať tzv. detskej recepčnej vyspelosti. Deti radi
vnímajú aj ilustrácie, v ktorých je aj určitý predstih (niečo navyše), v danom prípade je to vo
vzťahu k textu (pozri Tokár, 2000, s. 172 – 176).
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9. 3. Kontexty recepcie ilustrácie Martiny Matlovičovej k rozprávke
Kolotoč od Rudolfa Dobiáša z knihy Mojka, Jojka, Komínová
striga a baranček Albert (2006)

Túto časť výskumu detskej recepcie ilustrácie sme realizovali prostredníctvom
týchto materiálov: literárny text – rozprávka Kolotoč z knihy od Rudolfa Dobiáša:
Mojka, Jojka, Komínová striga a baranček Albert (2006) a celostranová ilustrácia k tejto
rozprávke od výtvarníčky Martiny Matlovičovej.
Text:

Kolotoč

A ten starý kolotoč,
čo celé dni pre stál,
vŕzgal ako starý koč.
Skrátka, bol to kolotoč
zo starého cesta.

Kolotoč však bol nielen starý, ale navyše aj nepojazdný. Zožierala ho hrdza a
nečinnosť. Kolotočiar Karol, ktorý sa na ňom vozil ešte ako dieťa, sa ho už druhý rok
pokúšal opraviť, ale nie a nie sa mu to podariť. Len čo jedno koliesko zbavil hrdze, druhé
zhrdzavelo. A uviesť hrdzavý kolotoč do pohybu vôbec nie je jednoduché. Možno, že nejaký
silák by ho bol dokázal pohnúť, ale ujo Karol bol so silami na konci. Veď už mal
deväťdesiatdeväť rokov!
Ibaže Mojka s Jojkou nič nevedeli o neutešenom zdravotnom stave starého kolotoča
a hneď nasadli do koča ťahaného dvoma labuťami.
„Kolotoč, toč náš koč! Kolotoč, toč náš koč!“ volali veselo, lebo sa nevedeli dočkať,
kedy ho kolotočiar Karol roztočí. Tým ho však uviedli do nemalých rozpakov.
Pomalým rozvážnym hlasom sa pokúsilo vysvetlenie: „Myslím, dievčatká, že to
nepôjde. Totiž, aby ste rozumeli, toto je dlhodobo nepojazdný kolotoč. Vo vlhkom a
daždivom počasí mu tak zhrdzaveli všetky ozubené kolieska, že teraz vôbec nezapadajú do
seba“.
Kolotočiar mal v očiach slzy. Možno aj od ľútosti, že dievčatám, ktoré sa tešili na
jazdu na nádhernom starom kolotoči, musí pokaziť radosť. Starí ľudia však často mávajú
slzy v očiach od rána do večera, a tak zrejme pre slzy kolotočiar nevidel, že Komínová striga
niekedy aj dva-tri razy cez deň kvapká do súkolí kolotoča vodu, aby v ňom všetko dočista
zhrdzavelo.
Komínová striga, ktorá dovtedy zamračená sedela na mračne, všetko dobre videla i
počula a od samej radosti sa prestala mračiť a namiesto toho sa rozkašľala. Kašľala dlho a
silno, až sa od jej dusivého kašľa zdvihol vietor, čo bolo predzvesťou búrky. A stalo sa, o
čom sa jej ani nesnívalo, a čo možno ani nechcela: starý a roky nepojazdný kolotoč sa z
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ničoho nič rozkrútil!
„Držte sa! Dobre sa držte!“ volal na smrť preľaknutý kolotočiar na dievčatá. Tie sa
napochytro retiazkami pripútali k sedačkám a vleteli rovno do víchrice. Tam celkom zblízka
uvideli oblaky, za ktorými Komínová striga miešala farby. Čiernu premieňala na fialovú,
bielu na oranžovú, belasú na sivú... Po mračnách sa rozliezali blesky, pripomínajúce
bleskurýchle hady a všade navôkol hučali hromy ako divé slony. A nad hlavami dievčat ako
netopiere viseli zdrapy rozkmásaných oblakov.
„Kde to sme?“ spytovala sa Jojka Mojky a Mojka Jojky.
„V zámku vládkyne hromov a bleskov, dievčatká,“ odpovedala im Komínová striga
zmeneným milým hlasom.
Jojkla potichu zjojkla, ale Mojka pozbierala odvahu a priamo sa spýtala: "Chcela by
som vedieť, veličenstvo, či sme vašimi hosťami alebo zajatkyňami?"
„Pochopiteľne, že zajatkyňami. Hostí by som prijala v hosťovskej izbe a
neuvrhla by som ich do veternej smršte, ktorá sa prehnala nad starým kolotočom.“
„Čo s nami chcete urobiť?“
„Budete Komínovej strige pomáhať pri pletení víkendových mračien.“
„Nikdy!“ prehlásili Mojka s Jojkou jednohlasne.
„Tak vás uvrhnem do hladomorne“, povedala Komínová striga.
„Nevadí“, povedali dvojičky odhodlane. „V nijakom prípade nebudeme pomáhať
niekomu, kto ľuďom kazí víkendy.“ Jojka si pritom uvedomila, že sa celkom zbavila
strachu. Milo ju to prekvapilo.
Komínovú strigu ich odpoveď tak najedovala, že sa rozhodla Joj ku a Mojku
exemplárne potrestať. V mračnách vyhĺbila hladomorňu, hlbšiu ako najhlbšia jama, a
dvojičky do nej zhodila. Najhoršie na tom nebolo padanie do hlbočiny, ale tma, v ktorej sa
Jojka s Mojkou ocitli. Napokon však všetko dobre dopadlo. Stačilo, aby zaznelo cing-ciling,
cing-ciling a vzápätí slnečné lúče presvietili závoj dažďových kvapiek a urobili z neho
dúhový most. A po dúhovom moste sa dievčence bezpečne vrátili na zem. Keď ich kolotočiar
Karol uvidel, od prekvapenia i šťastia, že sa im nič nestalo, celkom onemel. Medzitým slnko
vysušilo mokré sedadlá, odparilo vodu zo súkolí a kolotoč opeknel, ba dokonca z ampliónu,
ktorý bol pripevnený na starom elektrickom stĺpe, sa ozvala veselá hudba. A zrazu sa v
kolotoči niečo pohlo, cinklo a vzdychlo. To bolo neklamné znamenie, že je pripravený
rozkrútiť sa.
Dievčatá sa v ten deň povozili nielen na koči ťahanom labuťami, ale aj na
koníčkoch, v rakete, ba aj na zubatom tigrovi. A Komínová striga? Keď videla, čo sa stalo,
hneď si uvedomila, že jej zlomoc kaziť ľuďom radosť zo života oslabla. Preto spanikárila, a
azda to bol dôvod, prečo dlho nemohla nájsť komín, z ktorého dovtedy čerpala pohonné
hmoty pre svoju smutnú prácu.
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Ilustrácia k príbehu Kolotoč:

Obr. č. 19 Martina Matlovičová, ilustrácia. Rudolf Dobiáš, Mojka, Jojka, Komínová striga
a baranček Albert. Bibliofília. Bratislava: Q111, 2006.

Teoretik umenia, Bazon Brock, sformuloval už pred desaťročiami výstižný
termín „prepojenie v umení“ (in Kűnneman, 2003). Mal na mysli spätosť kedysi od seba
prísne oddelených oblastí umenia. Aj pre súčasnú knižnú ilustráciu je charakteristické
prestupovanie alebo stieranie hraníc

s ostatnými žánrami úžitkovej grafiky a

výtvarného umenia vôbec, dokonca aj s inými vizuálnymi médiami, ako sú napríklad
animovaný film, počítačová grafika a pod. V poslednej dobe získava poprednejšie
postavenie v súčasnej slovenskej ilustrátorskej tvorbe pre deti výtvarníčka Martina
Matlovičová. Za svoju ilustrátorskú tvorbu získala niekoľko významných ocenení,
napríklad za ilustrácie knihy J. Blažkovej Ohňostroj pre deduška 71 udelilo Ministerstvo
kultúry SR titul najkrajšia kniha Slovenska 2005.
Ilustrácie ku knihe Mojka, Jojka, Komínová striga a baranček Albert, z ktorých
sme jednu vybrali pre náš výskum, sa vyznačujú postmodernými prvkami. V mnohom
71

Ohňostroj pre deduška (Bratislava, 2000).
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pripomínajú výtvarný prejav detí, ale vo veľkej miere svoje ilustrácie buduje aj na
prvkoch komiksu (slovné bubliny, fázovanie). Charakter obrázkov je v mnohom blízky
animačnej práci. Táto príbuznosť je daná tým, že Matlovičová sa venuje aj filmovej
animácii.
Zvláštnosťou

ilustrácií

M.

Matlovičovej

k Dobiášovej

knihe

pre

deti

je

skutočnosť, že nie sú farebné, ako by sme to očakávali, ale čiernobiele. Farebná je iba
ilustračná kompozícia na knižnom obale a predsádka.
Celostranová, dekoratívne ohraničená, ilustrácia k príbehu Kolotoč na prvý
pohľad zaujme fabulou, ktorá pozostáva z dvoch textových akcií (spomínané komiksové
fázovanie). Zvláštnosťou kompozície je, že narácia príbehu smeruje zdola nahor, teda
nie v dikcii čitateľskej skúsenosti – zhora dole. Zobrazené dejové akcie sú v strede
celostrany predelené horizontálnym pásom. Dolná časť zobrazuje moment, keď
dvojičky Jojka a Mojka odlietajú na labuti ku komínovej strige. Tu je zobrazená aj
postava Karola so psom, ktorý sa dvojičkám prihovára (priama reč v slovnej bubline).
V pozadí je nenápadný motív kolotoča s labuťami, ktorý výtvarným uchopením
pripomína zjednodušenú detskú kresbu. V hornej časti ilustrácie je zobrazená textová
situácia, ako komínová striga sedí na mračnách (ich podoba evokuje trón) a víta
dvojičky. Rozprávková postava strigy má typické atribúty pre túto bytosť: zamračená
tvár, bradavice po tvári, špicatý klobúk. V ruke drží neidentifikovateľný predmet
pripomínajúci metlu, ktorý podľa literárnej predlohy predstavuje nástroj, s ktorým
striga miešala farby. Postavy dvojčiat sú odeté do rozdielnych šiat, čo je pre detskú
skúsenosť

v rozpore.

Výrazy

tváre

evokujú

prekvapenie

až

strach.

V pozadí

zobrazených hrdiniek je zobrazená otvorená brána a kvapky, ktoré majú evokovať
dážď. Tento motív pomyselne dotvára a zároveň oddeľuje interiér kráľovstva strigy.
Na oboch motívoch ilustrácie sú zobrazené mračná, blesky. Spolu s motívom
bleskurýchlych hadov, ktoré sú prepojené jazykmi (na hornej časti tesne pod olemovaním) a
divých slonov, dotvárajú celostranovú kompozíciu a pôsobia dekoratívne.
Príbehy, kompozíciu, motív bleskurýchlych hadov, nástroj, ktorý drží Komínová
striga

v ruke

a motív

kolotoča

považujeme,

z aspektu

detského

recipienta,

za

významovo komplikované a preto za „nadsadený“ úrovňový predstih ilustrácie.
Ilustrácia sa od literárneho príbehu líši motívom psa, ktorý je zobrazený vedľa
postavy Karola a motív letiacej labute. Text uvádza koč, ktorý ťahajú labute.
Domnievame sa, že nami zvolená celostranová ilustrácia vhodne reprezentuje
náročný výtvarno-ilustrátorsky program ilustrátorky M. Matlovičovej a výskum má
ukázať, ako sa s týmto náročným recepčným „rébusom“ dokážu „popasovať“ jeho
adresáti – desaťročné deti.
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9.3.1. Postup pri zbere údajov
Výberový súbor tvorilo 238 žiakov (148 chlapcov, 90 dievčat), t.z. skupiny D, E,
F, G.72 Pre ciele tohto výskumu sme použili tri formy konštruktívnych (projektívnych)
techník, ktoré sme podrobili obsahovej analýze a interpretácii. Jednotlivé výskumy boli
realizované v čase dvoch vyučovacích hodín. Išlo o tieto formy:

Výtvarná interpretácia literárneho textu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie
od M. Matlovičovej.
Respondenti výtvarne interpretovali literárny príbeh (t.z. praktickou realizáciou
–

ilustrovanie

príbehu

žiakmi)

Rudolfa

Dobiáša

na

základe

prečítaného

textu

vyučujúcou, a to bez názornej ukážky ilustrácie k tomuto príbehu. Žiakov sme rozdelili
do troch skupín.
V prvej skupine D73 (dve školské triedy)

sme recepciu literárneho príbehu

žiakmi cielene ovplyvnili motivačným rozhovorom.
V druhej skupine E74 (jedna školská trieda,) sme pri výtvarnej realizácii
nepoužili motivačný rozhovor vyučujúcej (položili sme iba otázky zamerané na lajtmotív
príbehu, napríklad: o čom bol príbeh, kto v ňom vystupoval a pod., aby si deti upevnili
obsah prečítaného).
Tretia

skupina

F75

(dve

školské

triedy)

interpretovala

príbeh

výtvarnou

realizáciou vo forme komiksu. V rámci motivácie sme položili sme rovnaké otázky ako
v druhej skupine.
Výtvarná interpretácia literárneho textu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie
od M. Matlovičovej
Žiaci výtvarne interpretovali (ilustrovali) literárny príbeh R. Dobiáša s názornou
ukážkou ilustrácie M. Matlovičovej. Rozdelili sme ich do dvoch skupín.
Prvá

skupina

D 76

výtvarne

interpretovala

Vyučujúca prečítala literárny text a zároveň

príbeh

vlastnou

ilustráciou.

žiakom prezentovala aj Matlovičovej

ilustráciu k tejto rozprávke.
Druhá skupina G77 (dve školské triedy), výtvarne interpretovala príbeh formou
komiksu,

pričom

žiakom

sme

pred

vlastnou

realizáciou

komiksového

príbehu

prezentovali aj pôvodnú Matlovičovej ilustráciu.

Spolu sedem tried, vyučujúci Mgr. Hirková, Mgr. Šofraneková, Mgr. Želizňák, Mgr. Prusáková, Mgr. Poperník,
Mgr. Jackaninová, Mgr. Molčanová.
73 Vyučujúci: Mgr. Hirková, ZŠ Československej armády v Prešove; Mgr. Želizňák, ZŠ na ul. 9. mája vo
Svidníku.
74 Vyučujúca Mgr. Šofraneková, ZŠ Československej armády v Prešove.
75 Vyučujúci: Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo Svidníku; Mgr. Poperník ZŠ na ul. Komenského vo Svidníku.
76 Vyučujúci: Mgr. Hirková, ZŠ Československej armády v Prešove; Mgr. Želizňák, ZŠ Ul. 9. mája vo
Svidníku.
77 Vyučujúci Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo Svidníku; Mgr. Molčanová, ZŠ Československej armády v
Prešove .
72
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Verbálno-písomná interpretácia literárneho textu a pôvodnej ilustrácie formou
dotazníka s otvorenými otázkami.
Dotazník sa realizoval v skupinách D, F, G,

s počtom 59 respondentov (39

chlapcov, 20 dievčat).

9.3.2. Výtvarná interpretácia rozprávky bez názornej ukážky ilustrácie
Výtvarnú interpretáciu rozprávky bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie sme
realizovali v troch skupinách. V prvej skupine (D) žiaci výtvarne interpretovali príbeh
pomocou motivačného rozhovoru, v druhej skupine (E) bez motivačného rozhovoru
a v tretej skupine (F) interpretovali literárny text formou komiksu, bez motivačného
rozhovoru.

9.3.2.1. Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky bez názornej
ukážky ilustrácie s použitím motivačných otázok
Touto formou výtvarne interpretovala skupina D a tvorilo ju 40 respondentov –
22 chlapcov a 18 dievčat. Žiakom vyučujúca prečítala text príbehu Kolotoč. Zámerne
sme zatajili jestvujúcu ilustráciu k prečítanému textu rozprávky, aby neovplyvnila
výtvarný prejav žiakov. Po prečítaní príbehu nasledovali motivačné otázky a rozhovor.
Výtvarná recepcia príbehu žiakmi tak bola zámerne ovplyvnená motivačnými otázkami,
ktorými učiteľka chcela sústrediť pozornosť na určité motívy príbehu, napríklad: Aké
hlavné postavy vystupujú v príbehu? O čom bol príbeh? Ako Komínová striga vyrábala
zlo? Ktorá časť z príbehu by sa mohla odohrať aj v skutočnosti? Čo je to dúha? a pod.
Cieľom motivačných otázok, ktoré boli zamerané na pochopenie funkcie ilustrácie
(napríklad: Načo slúžia ilustrácie v knihe? Čo je to ilustrácia?), bolo motivovať
respondentov k ilustrátorskej tvorbe (hranie rolí).
Predpokladali

sme,

že

vo

výtvarnej

interpretácii

príbehu

(v ilustráciách

respondentov) Kolotoč budú najčastejšími podnetmi pre výklad príbehu nasledovné
hlavné motívy: postavy Jojky a Mojky, kolotoč, striga, kolotočiar Karol. Medzi vedľajšie
interpretované motívy môžu patriť: zámok, dúha, búrka.
Po analýze výtvarných prác sme naše predpoklady korigovali. Výskum kontextu
literárnej skutočnosti sme kvôli prehľadnosti diferencovali podľa kritéria, či sú
predmetom zobrazení žiackych prác hrdinovia rozprávky alebo veci a javy. Z tabuľky č.
30 vyplýva, že len v prípade kategórií iba kolotoč a iba striga sa vyskytli tzv. „čisté“
kategórie, t.z. ako sólové motívy výtvarných prác. V skupine realizovaných prác sa

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

402

uvedené motívy vyskytovali spolu s inými motívmi (kategórie kolotoč a iné, striga a iné).
Ostatné motívy, uvádzané v tabuľke, sa vždy vyskytli popri uvedených motívov
i s ďalšími motívmi. Z tabuľky vyplýva, že najčastejším motívom literárneho textu,
ktorý

si

respondenti

zvolili,

kolotoč.

je

Takmer

tretina

respondentov

(28

%)

interpretovala prečítaný príbeh zobrazením jediného motívu – kolotoča (kategória iba
kolotoč), ktorý však zakomponovala do prírodného prostredia s oblohou a dúhou (pozri
obr. č. 20).

Tabuľka č. 30 Hlavné motívy príbehu

Pohlavie Počet

Dievčatá

Počet

Σ

Iba

kolotoč striga

Jojka,
Mojka
a iné

Aj

Kolotoč Striga Kolotočiar

a iné

a iné

Karol

Aj

Aj

Zámok Dúha Búrka

5

5

13

15

3

5

0

16

10

28

28

72

83

17

28

0

89

56

6

11

9

11

8

4

0

21

13

%

28

50

41

50

36

18

0

95

59

Počet

11

16

22

26

11

9

0

37

23

Σ%

28

40

55

65

28

23

0

93

58

%
Chlapci

Iba

Počet

Obr. č. 20 Ján, 10 rokov
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Postavy Jojky a Mojky (kategória aj Jojka a Mojka) ilustrovala väčšia polovica
respondentov (55 %). Tieto postavy boli komponované spolu s inými motívmi. Takmer
tretina respondentov (28 %) k motívu Komínovej strigy pridávala aj ďalšie motívy (Jojka
a Mojka, kolotoč, búrka a iné; pozri obr. č. 21).

Obr. č. 21 Margaréta, 10 rokov

Percentuálne vyjadrenie v tabuľke dokladá, že motív Komínovej strigy ilustrovalo
nesporne viac chlapcov (36 %) ako dievčat (17 %). Výsledky v kategórii iba striga
svedčia, že tento motív si pre ilustráciu zvolila necelá polovica (40 %) respondentov. Aj
v tomto prípade postavu strigy realizovalo viac chlapcov (50 %) ako dievčat (28 %).
Motív kolotočiar Karol (postava) je v literárnej podobe málo výrazná. Napriek tomu
takmer tretina respondentov (23 %) si túto postavu zvolilo ako motív ilustrácie.
Tabuľková kategória dúha prezentuje literárny motív dúhy. Skutočnosť, že až 93 %
respondentov zobrazilo dúhu, je najpravdepodobnejšie spôsobená tým, že bola
motivovaná otázkou vyučujúcej. Kategória búrka (motív mračien, bleskov) sa vyskytla
vo viac ako polovici ilustrácií (58 %). Motív súvisí s recepčným kontextom literárnej
i reálnej skutočnosti, ale mohol byť evokovaný motiváciou vyučujúcej. Zaujímavé je, že
literárny motív zámku sa vo výtvarných interpretáciách žiakov nevyskytol. Markantné
interpretačné rozdiely v motívoch sme medzi dievčatami a chlapcami nezaznamenali.
V tabuľke č. 30 sme uviedli kategóriu Kolotoč a iné. Táto kategória v uvedenej
tabuľke predstavovala (z nášho pohľadu) kontext literárnej skutočnosti. V tabuľke č. 31
analyzujeme tento motív podrobnejšie. Zaujímalo nás, aký typ kolotoča respondenti
zobrazia, pretože v obrazotvornosti detí sa najzreteľnejšie prejavuje kontext skutočnej
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reality. Analýzou výtvarných prác sme zistili, že kolotoč vizualizovaný žiakmi má rôznu
podobu. Je to dané aj tým, v samotnom literárnom texte nie je explicitne špecifikovaný:
„...starého kolotoča a hneď nasadli do koča ťahaného dvoma labuťami“. Rozdielnosti
v charakteristike zobrazenia kolotoča v jednotlivých žiackych prácach sme špecifikovali
dvoma kategóriami: kolotoč kruhový, kolotoč iný (čo značí kolotoč iného typu, ako kolotoč
kruhový) a kolotoč s labuťami.

Kategória kolotoč kruhový predstavuje v skutočnosti

najbežnejší typ kolotoča v lunaparkoch, preto až dve tretiny respondentov (68 %) zobrazilo
kolotoč v tejto podobe (obr. č. 22).

Tabuľka č. 31 Kontext reality – motívy kolotoč a ostatné prvky reality

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Kolotoč

Ostatné

Kolotoč

Kolotoč

s

prvky

kruhový

iný

labuťami

reality

Počet

13

7

7

3

%

72

32

39

17

Počet

14

3

6

5

%

64

14

27

23

Počet

27

10

13

8

Σ%

68

25

33

20

Obr. č. 22 Edo, 10 rokov
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Ostatní respondenti (33 %) zobrazili kolotoč, ktorého súčasťou boli aj labute (pozri
obr. č. 20, č. 23), teda inšpirovali sa literárnym textom (kontext literárnej skutočnosti).
Nemožno však vylúčiť ani vplyv motivačnej otázky vyučujúcej (napr. Ako vyzeral kolotoč?),
ktorá upozornila na typy kolotočov (typov kolotočov boli aj súčasťou diskusie).

Obr. č. 23 Jakub, 10 rokov

Kategóriu kolotoč iný prezentuje štvrtina (25 %) respondentov. Ide o zobrazenia
kolotočov iného typu ako kruhového (pozri obr. č. 24). Motívy, ako sú názvy (nápisy)
kolotočov,

napríklad Spidygonzales,

Labute

a pod.,

kolotočiar

Karol

v maringotke,

skrutkovač, autá, autoprívesy (pozri obr. č. 22, č. 23, č. 24). sme v tabuľke (č. 31) zaradili do
kategórie ostatné prvky reality a uplatnilo ich 20 % respondentov (23 % chlapcov a 17 %
dievčat z celkového počtu výskumnej vzorky). Radíme ich k prvkom neštruktúrovaných
recepčných obsahov, resp. ku kontextu reality.

Tabuľka č. 32 Kontext výtvarného umenia – motívy typických znakov strigy

Postava

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

strigy

Typické
znaky
strigy

Počet

8

8

%

44

100

Počet

14

14

%

64

100

Počet

22

22

Σ%

55

100
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Obr. č. 24 Samuel, 10 rokov

Obr. č. 25 Jakub, 10 rokov

Tabuľka č. 32 uvádza kategóriu, ktorá súvisí s kontextom výtvarného umenia.
Kategória postava strigy prezentuje počet respondentov, ktorý túto postavu zobrazili. Do
kategórie typické znaky strigy (100 % respondentov) sme pojali znaky alebo atribúty,
ktorými respondenti vizualizovali postavu Komínovej strigy, a ktoré všeobecne symbolizujú
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rozprávkovú postavu strigy. Napríklad: bradavice, metla, čierny odev, klobúk, čierna
mačka a pod.(pozri obr. č. 25). Je veľmi pravdepodobné, že typické atribúty strigy
respondenti poznajú z iných ilustrovaných kníh alebo animovaných či filmových a
televíznych verzií.

9.3.2.1.1. Diskusia a závery
Z analýzy žiackych prác vyplýva, že žiaci dávajú prednosť tým motívom príbehu,
ktoré počas čítania zvýraznila vyučujúca intonáciou a mimikou. Bolo to najmä v
pasážach priamej reči: „Kolotoč, toč náš koč! Kolotoč, toč náš koč!“ Vyučujúca v tomto
prípade upriamila pozornosť žiakov práve na motív kolotoča.
Viliam Obert považuje za jednu z predností učiteľovej zvukovej interpretácie
literárneho textu to, že žiaci sledujú zvukovú interpretáciu v kontexte pohybov
a mimiky čítajúceho. Tieto prejavy sú zároveň prejavom jeho prežívania literárneho
textu. Vytvára sa tak medzi interpretom a poslucháčom živý kontakt, žiaci získavajú
skúsenosti z

bezprostrednej hlasovej realizácie literárneho textu atď. Podľa G. F.

Chilmiho (ale aj iných) „Emocionálne zafarbenie informácie prehlbuje jej vnímanie, robí ju
živou, umožňuje pocítiť vzťah k nej a vypracovať si spätnú reakciu. Informácia bez
emocionálneho zafarbenia je mŕtva“ (in Obert, 1998, s. 60).
Ďalším dôvodom obľúbenosti motívu kolotoča, ktorý je tak frekventovaný
v žiackych prácach je podľa nášho názoru to, že táto téma je výsostne „detská“,
evokuje silný emocionálny zážitok a atraktívnosť.
Postavu strigy realizovalo viac chlapcov (50 %) ako dievčat (28 %). Keďže
postava strigy je ženského rodu, predpokladali sme, že sa pre jej interpretáciu
rozhodne viac dievčat. Tento predpoklad sa nenaplnil.
Motív obohacovali dokreslením prírodného prostredia, dúhy a mračien.
Z psychologického aspektu sa podľa typológie recipientov v odbornej literatúre
(Kulka, 1991; Tokár, 1996 a iní) uvádza: jedinú postavu z príbehu zobrazujú
interpretatívne typy recipientov literárneho textu. Recipient „interpretatívny, u ktorého
je rozhodujúci pocit a dojem, vníma a poznáva subjektívne, skôr sa vciťuje“ (Tokár,
1996, s. 87). Podľa citovaného autora interpretatívny typ pristupuje k recepcii –
a prejavuje sa to aj v jeho výtvarnom prejave – viac detailizujúco.

Zdá sa, že aj v

našom prípade sú prvky detailizujúce postavu strigy typické pre tých recipientov, ktorí
si Komínovú strigu zvolili ako jediný motív, na rozdiel od

recipientov, ktorí popri

Komínovej strige volili ďalšie motívy.
Tento prípad možno aplikovať aj na typológiu C. G. Junga (in Kulka, 1991):
introvert – extrovert. Pre recepciu introverta je charakteristické, že sa zameriava na
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vlastné vnútorné psychické stavy. Rovnako aj v prípade Komínovej strigy introverti
výtvarne interpretovali túto postavu ako jediný motív.
To, že postava Komínovej strigy je vo výtvarných prácach respondentov pomerne
frekventovaná (68 %), môžeme pripísať aj mimoliterárnemu kontextu, konkrétne
kontextu výtvarného umenia, pretože táto postava je vo všeobecnosti deťom blízka z
iných rozprávok. Stretávajú sa s ňou v ilustrovaných knihách, v animovanej, filmovej
alebo inej forme.
Jednou z motivačných otázok vyučujúcej bola spontánne položená otázka:
„Ktorá časť príbehu sa mohla udiať aj v skutočnosti?“ Z reakcie žiakov bolo zrejmé, že
otázku pochopili v tom zmysle, že z príbehu si pre výtvarnú realizáciu majú voliť
motívy, s ktorými sa môžu stretnúť v reálnom živote. Žiaci na vyššie uvedenú otázku
odpovedali, že môže ísť o dúhu (traja respondenti), ale ako skutočné považovali
literárne postavy Jojky a Mojky, kolotočiara Karola a kolotoč. Signifikantné je, že deti v
odpovediach počas besedy vynechali jednu z hlavných aktérov príbehu – Komínovú
strigu. Nazdávame sa, že si uvedomili fantastickosť strigy ako bytosti, ktorá nepatrí do
reálneho sveta.
Ďalšími motivačnými otázkami vyučujúca rozvíjala motív dúhy. Postupovala
mimovoľne, spontánne, bez vopred premysleného zámeru: „Deti, kedy vidíme dúhu?“ „Ako
vyzerá dúha?“ a pod. Vyučujúca motivačnými otázkami na tému dúha tak prepojila recepciu
rozprávky s osobnými skúsenosťami žiakov. Súčasne motivačný rozhovor, ktorý sa niesol
v intenciách rozprávkových motívov, sa postupne prelínal aj s kontextom skutočnej reality
(odvolávanie sa, resp. podoprenie skúsenostným komplexom detí).
Z nášho pozorovania motivačného rozhovoru vyplynulo, že motivačný rozhovor žiakov
zaujal (boli počas motivácie pozorní). Preto sme sa domnievali, že aj výtvarná interpretácia
príbehu bude do značnej miery ovplyvnená pôsobením vyučujúcej. Zvláštnosťou je tiež
skutočnosť, že u troch respondentov sme zaregistrovali podobnú kresbu kolotoča, ako v
Matlovičovej ilustrácii, ktorú žiaci nevideli (pozri obr. č. 23). Možno povedať, že ilustrátorka
sa svojou výtvarnou interpretáciou „priblížila“ detskému vnímaniu a obrazotvornosti.
Dostávame sa teda k tomu, čo sa v literárnej komunikácii zvykne označovať za podstatu
špecifickosti a inakosti modernej literatúry pre deti a mládež. Ňou je detský aspekt: „...dielo
pre deti totiž netvorí autor – dieťa, ale autor – dospelý“ (Kopál, 1970, s. 137). Ide o tzv. detský
aspekt v ilustrácii. Aj ilustrátor je dospelým autorom, ktorý prešiel detstvom, a preto si ho
dokáže aktualizovať. Či už vnútorne (spomienkovo) alebo cez podnety zo života detí.
Výhodou dospelých je to, že aj oni boli deťmi (Rakús, in Rusňák, 2006). Ilustrátor, tak ako
spisovateľ detskej literatúry, je dospelým, „no vie sa stotožniť s dieťaťom – tvorí v perspektíve
tohto stotožnenia. Spája dva aspekty“ (Miko, 1980, s. 165).
V najvšeobecnejšej definícii sa pod detským aspektom v súčasnej teórii detskej
literatúry rozumie spôsob modelovania reality v umeleckej tvorbe pre deti (Kopál, 1991, s.
24), resp. menej vyvinutá detská osobnostná úroveň vo vzťahu k dospelostnej, smerujúca
však práve k nej (Miko, 1980).
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V našom výskume detských výtvarných prác ku kontextu reality radíme:

názvy

(nápisy) kolotočov, napríklad Spidygonzales, Labute a pod., kolotočiar Karol v maringotke,
skrutkovač, autá, autoprívesy. S týmito reáliami sa respondenti stretávajú v lunaparkoch,
ktoré sú obľúbeným miestom detskej zábavy. Tieto motívy zobrazila pätina respondentov.
Potvrdzuje sa všeobecná hypotéza, že do diela výtvarného umenia v procese tvorby i
recepcie vždy vstupuje kontext skutočnej reality, konkrétne vizuálnej reality; ilustráciu ako
žáner výtvarného umenia (úžitkového) nevynímajúc.
Žiakmi realizované vizuálne znaky – atribúty postavy komínovej strigy, resp. strigy
všeobecne,

súvisia

s kontextom

výtvarného

umenia,

pretože

týmito

znakmi

alebo

charakteristikami je táto rozprávková bytosť prezentovaná vo vizuálnych médiách:
animovanej tvorbe, filmovej produkcii, komiksoch, ilustráciách a pod. Konkrétne – ide o
odev čiernej farby, špicatý klobúk, strapaté vlasy, bradavice, čierna mačka, metla a pod.

9.3.2.2. Skupina E – výtvarná interpretácia rozprávky bez názornej
ukážky ilustrácie bez použitia motivačných otázok
Druhú skupinu (E) výskumnej vzorky tvorili žiaci, ktorí interpretovali príbeh
výtvarnou realizáciou, avšak ich práca nebola ovplyvnená motivačným rozhovorom
(recepcia neovplyvnená kontextom vyučujúcej).
Vzorku tvorilo 20 respondentov (chlapcov) zo špeciálnej športovej (hokejovej)
triedy. Vyučujúca prečítala žiakom text rozprávky. Dbala na to, aby nebola odhalená
ilustrácia k textu rozprávky, ktorá by mohla ovplyvniť žiacky výtvarný prejav. Zámerne
bol vynechaný aj motivačný rozhovor, avšak vyučujúca položila iba otázky dotýkajúce
sa podstatných motívov príbehu, napríklad: „O čom bol príbeh? Kto vystupoval v
príbehu?“ a pod. Recepcia výtvarnou realizáciou bola motivovaná tak, aby sa žiaci vžili
do role ilustrátora.

Tabuľka č. 33 Hlavné motívy príbehu

Iba

Pohlavie

Chlapci

Iba

Aj Jojka

AJ

Aj

kolotoč striga a Mojka kolotoč striga

Aj

Kolotočiar

Karol

AJ

AJ

Zámok Dúha Búrka

Počet

9

0

9

11

6

12

2

3

10

%

45

0

45

55

30

60

10

15

50

Tabuľka č. 34 prezentuje kvantifikáciu zvolených kategórii: iba kolotoč, iba striga,
Jojka a Mojka a iné, kolotoč a iné, striga a iné, kolotočiar Karol. Cieľom výtvarnej analýzy
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realizovaných žiackych ilustračných prác bolo zistiť prvky kontextu literárnej skutočnosti,
resp. ktoré rozprávkové motívy žiaci vizualizovali. Všetci respondenti zobrazili kolotoč:
kategória iba kolotoč 55 %, kategória aj kolotoč 45 %. Viac ako polovica respondentov (60 %)
zakomponovala do svojich ilustračných prác aj postavu kolotočiara Karola. Postavy Jojky
a Mojky a iné motívy si zvolilo 45 % chlapcov. Je to v porovnaní so skupinou, ktorej práca
bola ovplyvnená motivačným rozhovorom, o niečo menej. Možno je to pravdepodobne
podmienené tým, že v predchádzajúcej skupine postavy Jojky a Mojky kreslili skôr dievčatá
ako chlapci, a teraz výskumnú vzorku prezentujú iba chlapci (porovnaj s tabuľkou č. 30).
Chlapci športovej triedy, na rozdiel od rodovo zmiešanej prvej skupiny, však
neuplatnili postavu Komínovej strigy ako jediný motív (kategória iba striga). Tento rozdiel
môže byť zapríčinený nielen rozdielnosťou pohlaví, ale môže byť aj dôsledkom chýbajúceho
motivačného rozhovoru vyučujúcej. Žiakmi zobrazené kategórie aj zámok, aj dúha, aj búrka
dokumentujú voľbu motívov prostredia. Tieto kategórie prezentujú kontext literárnej
skutočnosti. Sú inšpirované textovým ekvivalentom. Motív búrky zobrazila polovica
respondentov (50 %), a to podobnými výjavmi ako v prvej skupine: motívmi mračien a
bleskov v tmavomodrých farbách. Pre túto chlapčenskú skupinu je príznačné, že motív
dúhy zobrazilo len 15 % respondentov (oproti 58 % v prvej skupine, kde prebehol
motivačný rozhovor) a len 10 % respondentov sa inšpirovalo motívom zámku.

Tabuľka č. 34 Kontext reality – motív kolotočov a ostatných typov reality

Kolotoč

Kolotoč s

kruhový

iný

labuťami

Počet

13

3

0

8

%

65

15

0

40

Pohlavie

Chlapci

Ostatné

Kolotoč

prvky
reality

Tabuľka č. 34 prezentuje v žiackych výtvarných interpretáciách zobrazené prvky
kontextu skutočnej reality, ktoré sme zosumarizovali do kategórií: kolotoč kruhový (65 %
respondentov), kolotoč iný ( 15 % respondentov), kolotoč s labuťami (0 % respondentov)
a ostatné prvky reality (40 % respondentov). Voľbu jednotlivých kategórií sme vysvetlili pri
interpretácií výsledkov vo výskumnej skupine s motivačným rozhovorom. V prípade voľby
kruhového typu kolotoča je situácia takmer zhodná so vzorkou prvej skupiny, avšak tzv. iný
typ kolotoča nakreslilo menej žiakov (15 % oproti 25 % v prvej skupine). Konštatovaná
zhodnosť typu kruhového kolotoča je pravdepodobne podmienená recepčným kontextom
skutočnej reality (skúsenostný komplex žiakov).
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Tabuľka č. 35 Kontext výtvarného umenia – motívy typických znakov strigy
a bublinky

Postava

Pohlavie

Chlapci

strigy

Typické
znaky

Bublinky

strigy

Počet

6

2

1

%

30

33

5

Tabuľka č. 35 dokumentuje recepčný kontext výtvarného

umenia. Z detských

výtvarných práca sme vydedukovali tieto zovšeobecnené kategórie: postava strigy,
typické znaky strigy a bublinky. Z počtu všetkých respondentov (30 %), ktorí zobrazili
postavu strigy, ju 33 % respondentov zobrazilo s charakteristickými znakmi. Kategóriu
bublinky sme zaradili preto, lebo v jednom prípade bola do ilustračnej kompozície
vnesená slovná bublina s priamou rečou ako komiksový prvok.

9.3.2.2.1. Diskusia a závery
Špecifická skupina respondentov (išlo o chlapčenskú hokejovú triedu) recipovala
príbeh výtvarnou realizáciou, avšak motivačné otázky sme obmedzili iba na otázky týkajúce
sa leitmotívu. Dominantným recepčným kontextom prostredníctvom výtvarnej realizácie sa
javí kontext literárnej skutočnosti.
Všetci respondenti vo svojich prácach interpretovali motív kolotoča. Predpokladáme,
že jedným z dôvodov, prečo je tento jediný motív v takej prevahe, na rozdiel od vzorky
s úvodným motivačným rozhovorom (prvá skupina), je skutočnosť, že teraz neboli
respondenti ovplyvnení motiváciou vyučujúcej. Ďalším možným dôvodom je fakt, že je
kolotoč vo všeobecnosti obľúbeným prostriedkom zábavy detí, a teda je frekventovaný
aj v ich výtvarných prejavoch. V každom prípade jeho výskyt vo výtvarných realizáciách
je prejavom recepčného kontextu literárnej skutočnosti, presnejšie, zvýrazneným
čítaním pasáže priamej reči vyučujúcou: „Kolotoč, toč náš koč! Kolotoč, toč náš koč!“
Túto pasáž si deti zapamätali hlavne preto, lebo jej dikcia je štylizačne priezračná –
rýmovaná (ľubozvučná).
Poznamenávame, že po skúsenosti z postupu výskumu v prvej skupine sme
vyučujúcu inštruovali, aby pri priamej reči spomínanej pasáže nezmenila intonáciu
priamej reči, aby takto žiakov „neupozornila“ na tento motív.
Pri interpretácii zobrazenej literárnej postavy kolotočiara Karola môžeme hovoriť
o recepčnom kontexte skutočnosti, pretože respondenti túto postavu vizualizovali
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prvkami reálnej skutočnosti. Nezobrazili ho ako starého 99 – ročného dedka (porovnaj
literárny text), ale ak postavu kolotočiara bez špecifickejších znakov reálneho starca.
Zväčša ho umiestňovali do maringotky, kde ho spájali s funkciou predavača lístkov na
kolotoč (pozri obr. č. 19, č. 24).
Komínovú strigu v kombinácii s inými motívmi ilustrovala takmer tretina (30 %)
respondentov, čo je tiež signifikantné oproti prvej skupine, v ktorej sa tento motív
vyskytoval ešte raz toľko (68 % respondentov).
Na rozdiel od respondentov prvej skupiny, je v tejto výskumnej vzorke
príznačné aj to, že motív dúhy zobrazilo nepomerne menej (15 %) respondentov.
Domnievame sa, že je to výsledkom chýbajúcej motivačnej zložky vyučujúcej, ktorá,
ako to dokumentuje náš výskum, výrazne modifikuje detský výtvarný prejav.
V tejto výhradne chlapčenskej skupine, v porovnaní s predchádzajúcou skupinou, vo
výtvarnej recepcii výrazne dominovali prvky mimoliterárnej skutočnosti: názvy kolotočov
(Axel, Reťazovka a pod.), kolotočiar Karol ako predavač lístkov, nádoba na pohonné hmoty
pre Komínovú strigu, autá, autoprívesy, dopravná značka pre parkovisko a pod. Zrejmé je to
tak preto, lebo pred praktickou realizáciou ilustrácie žiaci neboli motivovaní vyučujúcou,
teda viac prejavili svoju obrazotvornosť a spontánnosť práve z aspektu svojich doterajších
skúseností. Ide teda o recepčný kontext reality.
Pre túto výskumnú vzorku je však charakteristické to, že opomenula kresbu kolotoča
s labuťami. Je to zrejme dôsledok chýbajúcej motivácie učiteľkou – deti na tento motív
neboli „upozornení“ motivačnými otázkami, ako to bolo v prvom prípade. Zároveň
neprítomnosť tohto motívu môže súvisieť aj so skutočnosťou, že

koč ťahaný dvoma

labuťami je atypickým typom kolotoča a pre ilustrovanie náročným motívom. Konštatujeme
to preto, lebo aj v prvej skupine motivovaní žiaci otázkami „o kolotoči“ mali problém s
kresbou labute. To môže byť dôvod, prečo v tejto skupine respondenti kresbu labute (možno)
zámerne vynechali.
V jednom prípade použitá slovná bublina s priamou rečou ako komixový prvok
je zrejme výsledkom čitateľsky skúseného čitateľa, pretože je „inovačným“ prvkom
mnohých súčasných knižných ilustrácií. Ide tu o kontext výtvarného umenia. Tento
komixový prvok nachádzame aj na ilustrácii M. Matlovičovej k interpretovanej
rozprávke. Samozrejme, žiak, ktorý bublinu vo svojej výtvarnej práci aplikoval, nemal
možnosť prebrať bublinku z predmetnej ilustrácie, pretože danú ilustrovanú knihu
nepoznal. M. Matlovičová vo svojej ilustrácii tiež použila bublinku s prehovorom.
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9.3.2.3. Skupina F – výtvarná interpretácia rozprávky formou komiksu
bez názornej ukážky ilustrácie
Recepciu textu rozprávky formou komiksu sme skúmali v tretej skupine (F),
ktorú tvorilo 35 respondentov – 20 chlapcov, 15 dievčat. Vyučujúca prečítala žiakom
text rozprávky. Dôsledne dbala, aby nedošlo k odhaleniu pôvodnej ilustrácie k tomuto
príbehu v knižnom vydaní. Po prečítaní textu položila motivačné otázky a iniciovala so
žiakmi rozhovor. Takýto postup sme opäť volili zámerne, aby sme v realizovanej práci
zistili mieru recepčného vplyvu literárneho textu a motivačného rozhovoru.
Motivačné otázky skôr súviseli so žánrom komiksu, jeho podobou (bubliny) a
funkciou a pod., aby predovšetkým motivovali respondentov k obrazovo-výtvarnej
interpretácii textu v naračnej podobe. Otázky boli stavané tak, aby žiaci, podľa
možnosti, sústredili pozornosť na všetky kľúčové motívy rozprávkového príbehu, t.z.
na hlavné postavy, ich akcie, na leitmotív príbehu, ako striga vyrába zlo, prečo má
striga prívlastok komínová a pod.
Poznamenávame, že komiks ako naračný žáner literárno-výtvarného umenia je
súčasťou osnov výtvarnej výchovy pre 4. ročník základnej školy a žiaci sa sním
stretávajú aj v čítankách pre uvedený ročník (napríklad Povesť o tatranskom zlatom
jeleňovi, s. 20;

Povesť o bratislavskej svätej Alžbete, s. 87 – 88;

ktoré realizoval

výtvarník Marián Čapka). Do učebnice sú prevzaté z časopisu Slniečko.

Tabuľka č. 36 Hlavné motívy rozprávky

Iba

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Iba

Aj Jojka Kolotoč Striga

kolotoč striga a Mojka a iné

a iné

Aj
Kolotočiar
Karol

Aj

AJ

Aj

Zámok Dúha Búrka

Počet

0

0

14

13

12

6

3

9

12

%

0

0

93

87

80

40

20

60

80

Počet

1

0

13

14

13

7

6

10

16

%

5

0

65

70

65

35

30

50

80

Počet

1

0

27

27

25

13

9

19

28

Σ%

3

0

77

77

71

37

26

54

80

V tabuľke č. 38 uvádzame motívy, ktoré respondenti realizovali

vo svojich

obrázkových naratívnych interpretáciách prečítaného príbehu, ktoré teda predstavujú
kontext literárnej skutočnosti. Sólové kategórie iba kolotoč a iba striga sú v žánri
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obrázkovo-naračnom nulové (až na jeden prípad), čo je prirodzené, pretože v komikse,
na rozdiel od „statickej“ ilustrácie, ide o príbeh, naráciu. Žiaci tieto motívy zaznamenali
v súvislosti s inými motívmi – v súlade s naráciou (dokumentujú to kategórie aj Jojka a
Mojka, kolotoč a iné, striga a iné, aj búrka). Najviac respondentov (80%) v obrázkovom
príbehu volilo motív búrky (80 % respondentov) a motív hlavných postáv: aj Jojka a
Mojka (77 % respondentov), kolotoč a iné (77 %), striga a iné (71 %). Motív dúhy je
v komixových prácach chudobnejší (54 % respondentov) v porovnaní s jeho výskytom v
statických detských ilustráciách (85 % respondentov v prvej skupine, kde vo
výtvarných interpretáciách bol motív dúhy vo väčšej miere evokovaný motiváciou
učiteľa). Postavu Karola uplatnilo takmer o polovicu menej respondentov (37 %) ako
ostatné uvedené motívy. Na „statickej“ žiackej ilustrácii bol motív kolotočiara Karola
oveľa viac preferovaný (porovnaj v G skupine).

Tabuľka č. 37 Kontext reality – motívy kolotoča a ostatných prvkov reality

Kolotoč

Kolotoč s

kruhový

iný

labuťami

Počet

9

4

1

15

%

60

27

7

100

Počet

11

3

0

20

%

55

15

0

100

Počet

20

7

1

35

Σ%

57

20

3

100

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Tabuľka č. 37

Ostatné

Kolotoč

prezentuje recepčný kontext reality v

prvky
reality

komiksových prácach detí

na podnety Dobiášovej rozprávky, a to v kategóriách: kolotoč kruhový, kolotoč iný, kolotoč
s labuťami a ostatné prvky reality. Kontext reality súvisí so štruktúrnosťou recepčných
obsahov. Štruktúrnosť sme skúmali vo vzťahu k textu v kresbe kolotoča z príbehu. Za
neštruktúrne sme považovali tie kresby, ktoré obsahovali veci, javy a udalosti, ktoré
s príbehom vôbec nesúviseli. Až 77 % všetkých žiakov sa v kresbe kolotoča uberalo
neštruktúrnym (mimoštruktúrnym) smerom (kolotoč kruhový – 57 % a kolotoč iný – 20 %
respondentov).
V prácach všetkých respondentov sme zaznamenali prvky skutočnej reality, ktoré tiež
súvisia so štruktúrnosťou recepčných obsahov. Sú to reálie, ktoré sa v texte nespomínajú,

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

415

napríklad názvy kolotočov (Centrifuga, Reťazovka a pod.; pozri obr. č. 26), kolotočiar Karol
v maringotke, kolotočiar s vŕtačkou v ruke, autá, autoprívesy a pod.

Obr. č. 26 Martin, 10 rokov

Prítomnosť ostatných motívov evokovaných skutočnou realitou sa v podstate zhodujú
s výsledkami v ilustračných kompozíciách. 3 % žiackych prác obsahovalo aj projektované
štruktúrne obsahy (kolotoč s labuťami).

Tabuľka č. 38 Kontext výtvarného umenia – motívy typických znakov strigy

Postava

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

strigy

Typické
znaky
strigy

Počet

12

8

%

80

67

Počet

13

11

%

65

85

Počet

25

19

Σ%

71

76
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Až 76 % respondentov, podobne ako to bolo na ilustračnej kompozícii, zobrazilo
aj v komikse typické prvky komínovej strigy s charakterizačnými prvkami tejto
rozprávkovej

postavy,

ktoré

respondenti

už

poznajú

z

iných

printových

a

elektronických médií.

Tabuľka č. 39 Kontexty výtvarného umenia – formálne aspekty komiksu

Členená
Pohlavie

kompozíci
a

Dievčatá

Chlapci

Σ

Celý

Iba jeden

príbeh

úsek

Číslovanie Bublinky

Počet

8

8

7

2

6

%

53

53

47

13

40

Počet

7

6

6

0

8

%

35

30

30

0

40

Počet

15

14

13

2

14

Σ%

43

40

37

6

40

Obr. č. 27 Barbora, 10 rokov

Kontext výtvarného umenia predstavuje aj tabuľka č. 39. Uvádzame v nej tie
kategórie, ktoré sú typické iba pre komiks. Napriek tomu, že bol žiakom prostredníctvom
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motivačných otázok v procese motivácie poskytnutý priestor na oboznámenie sa so
základnými prvkami komiksu, ani nie celá polovica (43 %) respondentov komponovala svoju
prácu ako naračný sled obrázkov (kategória členená kompozícia). Veľkosť a formát
jednotlivých obrazových okienok má striedavú dikciu, zväčša sú to však štvorce, obdĺžniky,
pásy a pásiky (pozri obr. č. 27).
Ostatní respondenti (40 %) kreslili príbeh v podobe jednej kompozície (pozri obr. č.
28). Uvádzame ju ako kategóriu celý príbeh. 37 % respondentov príbeh nečlenilo na
jednotlivé fázy (pozri obr. č. 29).

Obr. č. 28 Maroš, 10 rokov

Obr. č. 29 Jaroslav, 10 rokov
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Do kategórie bublinky sme zaradili výtvarné znaky, ktoré súvisia s formou bublín, do
ktorých je vpísaná priama reč zobrazených postáv. Uplatnilo ich

40 % respondentov.

Nepatrné množstvo respondentov (6 %) jednotlivé okienka aj číslovalo.

9.3.2.3.1. Diskusia a závery
K interpretácii literárneho textu formou komiksu nás inšpirovala pôvodná
Matlovičovej ilustrácia, ktorá v kompozícii uplatnila charakteristické výtvarné prvky
komiksu.
Keďže sa s komiksom v edukácii žiaci už stretli (ako sme konštatovali je
súčasťou čítaniek pre 4. ročník), aj obrázková naračná interpretácia Dobiášovej
rozprávky Kolotoč, tak ako sme predpokladali, bola bezproblémová. Formálna znalosť
komiksu sa prejavila už v priebehu motivačných otázok a vo viacerých odpovediach. Z
nášho pozorovania priebehu výskumu vyplýva, že téma komiksu žiakov zaujala.
Ďalej sme predpokladali, že výpravnosť, epickosť, tak typické pre komiks,
ovplyvnia výtvarnú prácu do takej miery, že sa budú žiaci snažiť zachytiť čo najviac
motívov, postáv, a tak „vizuálne obsiahnuť“ dej celého príbehu. Ukázalo sa, že
najfrekventovanejším motívom v komikse je búrka (80 % respondentov). Tento fakt
možno spájať s tým, že „prírodná dráma“ predstavuje pre deti zaujímavý (zvláštny,
nekaždodenný) akčný úkaz.
Štruktúrnosť, resp. neštruktúrnosť recepčných obsahov sme skúmali vo vzťahu
k textu v kresbe kolotoča. Za neštruktúrne sme považovali tie kresby, ktoré obsahovali veci,
javy a udalosti, ktoré s príbehom vôbec nesúviseli (kontext reality). Tri štvrtiny zo všetkých
respondentov sa v kresbe kolotoča uberalo práve týmto neštruktúrnym (mimoštruktúrnym)
smerom. Iba nepatrné množstvo respondentov projektovalo štruktúrne obsahy. Je to
v porovnaní so skupinou, ktorá mala ilustračnú úlohu, značný rozdiel (máme na mysli
výtvarnú interpretáciu rozprávky bez názornej ukážky ilustrácie s použitím motivačných
otázok, kde sa štrukturálne obsahy vyskytli až u tretiny respondentov, pretože žiaci boli
motívom labutí motivovaní vyučujúcou; tab. č. 31).
Recepčný kontext výtvarného umenia sa v komiksových prácach žiakov prejavil,
podobne ako v ilustračnej kompozícii, v prevažnej časti prác. Išlo o postavu komínovej
strigy s typickými atribútmi tejto rozprávkovej bytosti, ako ich deti poznajú z iných
ilustrácií a vizuálnych médií.
Recepčný kontext výtvarného umenia spoluutvárajú charakteristické formálne
prvky komiksu. Napriek tomu, že sa respondenti s komiksom už stretli na hodinách
literárnej výchovy, ani nie polovica respondentov komponovala komiks ako sled
obrázkov. Svedčí to o všeobecnej premise, že nie každý jedinec má vlohy pre naračné
kresbové prejavy, a teda aj v našom prípade nie každý žiak dokáže komplexne „pretlmočiť“
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príbeh z jazyka literárneho umenia do jazyka výtvarného umenia a obzvlášť nie formou
komiksu.
Poznanie formálnych stránok komiksu je v skúmaných skupinách žiakov primerané.
Usudzujeme to podľa toho, že ani polovica respondentov nepoužila formálne znaky komiksu
– bubliny a nepatrná skupinka jednotlivé okienka aj číslovala. Pravdepodobne to súvisí
s tým, že žiaci síce poznajú detské časopisy s obrázkovými naráciami, kde sú neraz
číslované ilustrácie obrázkových sérií rozprávok a poviedok.

9.3.3. Výtvarná interpretácia rozprávky s názornou ukážkou ilustrácie
Výtvarnú interpretáciu rozprávky s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie sme
realizovali v dvoch skupinách. V prvej skupine (D) žiaci výtvarne interpretovali príbeh
pomocou motivačného rozhovoru, v druhej skupine (G) interpretovali literárny text
formou komiksu.

9.3.3.1. Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky s názornou
ukážkou ilustrácie s využitím motivačných otázok
Výskumnú vzorku tvorila skupina (D)

43 respondentov – 25 chlapcov a 18

dievčat. Je to skupina, ktorá už recipovala rozprávku realizáciou ilustrácie avšak bez
názornej

ukážky

Matlovičovej

ilustrácie.

Po

prečítaní

príbehu

vyučujúcou

a

prezentovaní priloženej ilustrácie sme zaznamenali tieto bezprostredné a spontánne
reakcie žiakov na názornú ukážku: „Jéééj, aké pekné…“, „Jéééj, a koľko veľa je tam
postavičiek...“ a pod. Nasledovali motivačné otázky a voľný rozhovor. Otázky súviseli s
literárnym príbehom: „Ktoré postavy v príbehu vystupujú?“ „O čom bol príbeh?“ „Ako
Komínová striga vyrábala zlo?“ a pod. Otázky vyučujúcej smerovali aj k funkcii
ilustrácie. Využili sme tiež metódu „hrania rolí“: otázkami typu „Čo je to ilustrácia?“,
„Aké úlohy spĺňa ilustrácia v knihe?“ a pod. sme respondentov motivovali k výtvarnej
interpretácii literárneho textu tak, akoby oni sami boli ilustrátormi.
Zo sumarizácie motívov vo výtvarných prácach žiakov (tab. č. 40) vyplýva, že takmer
všetci respondenti zobrazili postavu strigy (98 %), postavy Jojky a Mojky (60 %) a motív
kolotoča (63 %). Postavu Komínovej strigy bez ďalších motívov ilustrovalo 23 % respondentov
a kolotočiara Karola zobrazilo iba 12 % respondentov. Tabuľka zahŕňa tiež kategórie: aj
zámok, aj dúha, aj búrka. Nápadné je, že sa v tejto výskumnej vzorke vôbec neobjavil motív
zámku z rozprávkového príbehu. Zámok nie je explicitne zobrazený ani na celostranovej
Matlovičovej ilustrácii (môže ho evokovať iba motív otvorenej brány v priestore oblohy). V
porovnaní s výsledkami žiackych ilustrácií tej istej skupiny, ale bez názornej ukážky
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pôvodnej motivačnej ilustrácie k rozprávke od M. Matlovičovej, kde bol motív zámku oveľa
frekventovanejší, je jeho terajšia nízka frekvencia pravdepodobne výsledkom absencie
v názornej ukážke i chýbajúcej úvodnej motivácie vyučujúcou. Rovnako motív dúhy je v
žiackych prácach zanedbateľný (5 %), pretože sa neobjavuje ani na ilustrácii M.
Matlovičovej.

Tabuľka č. 40 Hlavné motívy rozprávky

Iba

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Iba

kolotoč striga

Jojka a
Mojka a
iné

Kolotoč a Striga a

iné

iné

Aj
Kolotočiar
Karol

Aj

Aj

Aj

Zámok Dúha Búrka

Počet

0

3

11

12

14

5

0

2

12

%

0

17

61

67

78

28

0

11

67

Počet

0

7

15

15

18

0

0

0

14

%

0

28

60

60

72

0

0

0

56

Počet

0

10

26

27

32

5

0

2

26

Σ%

0

23

60

63

75

12

0

5

60

Tabuľka č. 41 Kontext reality – motívy kolotoča a ostatných prvkov reality

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Kolotoč

Kolotoč

Kolotoč s

Kolotoč

iný

labuťami

kruhový

Ostatné
prvky
reality

Počet

12

0

12

0

0

%

67

0

100

0

0

Počet

15

3

12

0

0

%

60

20

80

0

0

Počet

27

3

22

0

0

Σ%

63

11

81

0

0

Kolotoč vo svojich prácach nakreslilo 63 % respondentov. Kolotoč veľmi podobný
kolotoču na Matlovičovej ilustrácii (kolotoč s labuťami) zobrazilo 81 % respondentov. Iba
traja respondenti nakreslili kolotoč iného typu. Nik však nezobrazil typický kruhový kolotoč,
ako to bolo časté v predchádzajúcich výtvarných interpretáciách. Je to jednoznačný príklad
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recepčnej determinácie názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie, ktorý charakterizujeme ako
recepčný kontext výtvarného umenia. Výrazné ovplyvnenie pôvodnou ukážkou dokazuje aj
to, že v prácach sa neobjavili prvky, motívy skutočnej reality (kategória prvky reality).

Tabuľka č. 42 Iné motívy kontextu výtvarného umenia

Postava

Typické

Čiernobiela

Slony a

strigy

znaky strigy

kompozícia

hady

Počet

17

15

4

4

5

2

%

94

88

22

22

28

11

Počet

25

22

0

3

4

3

%

100

88

0

12

16

12

Počet

42

37

4

7

9

5

Σ%

98

86

9

16

21

12

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Bublinky

Pes

Obr. č. 30 Mája, 10 rokov

Prostredníctvom kategórií uvedených v tabuľke č. 42 skúmame iné motívy
recepčného kontextu výtvarného umenia než je motív kolotoča. Máme na mysli Komínovú
strigu, ktorú žiaci mali možnosť vidieť na ilustrácii M. Matlovičovej. Výtvarníčka Komínovú
strigu zobrazila s typickými atribútmi pre túto zápornú bytosť: strapaté vlasy, špicatý nos,
akýsi neurčitý nástroj v tvare pripomínajúcom metlu (vychádza z literárnej skutočnosti).
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Takmer všetci respondenti, ktorí zobrazili Komínovú strigu (98 %) ju stvárnili so
symbolickými prvkami tejto rozprávkovej bytosti. Na ilustrácii prítomný komiksový prvok
bubliny aplikovalo iba 9 % respondentov. V tabuľke uvádzame aj tie motívy, ktoré sa bez
motivácie názornou ukážkou pôvodnej Matlovičovej ilustrácie v žiackych výskumných
materiáloch neobjavili. Sú to napríklad:

čiernobiela kompozícia, slony a hady a pes.

Exotický motív slonov a hadov je realitou literárneho príbehu a objavuje sa aj na ilustrácii
spomínanej autorky. Niet divu, že ho odpozorovala aj pätina respondentov (21 %) terajšej
výskumnej skupiny. Kategória čiernobiela kompozícia, ktorá sa zdá byť markantnou
v terajších prácach (16 % respondentov), je tiež výsledkom inšpirácie čiernobielou
ilustráciou M. Matlovičovej (pozri obr. č. 30).
Rovnako kategória pes v žiackych ilustráciách (12 %) je výsledkom kontextu
výtvarného umenia, teda ilustrácie, pretože v literárnom texte akákoľvek zmienka o psovi
chýba.

9.3.3.1.1. Diskusia a závery
Predpokladali sme, že deti, ktoré už výtvarne interpretovali rozprávkový text R.
Dobiáša, budú po zhliadnutí názornej ukážky pôvodnej ilustrácie M. Matlovičovej
výtvarne interpretovať ten istý rozprávkový text s výraznou determináciou znakov
videnej ilustrácie, t.z. recepčným kontextom výtvarného umenia. Predpoklad sa
nenaplnil. Aj tentoraz žiaci preferovali nosné motívy rozprávky: Jojka a Mojka, striga,
kolotoč, búrka. Ale motív postavy kolotočiara Karola, ktorý sa objavuje aj na ilustrácii
Matlovičovej, sa prekvapujúco nevyskytol častejšie, ako to bolo v prípade výtvarnej
interpretácie bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie. Z tohto vyplýva, že výtvarný
kontext v prípade motívu kolotočiara Karola nemal významnejší vplyv na výtvarnú prácu
žiakov.
Na druhej strane názorná ukážka ilustrácie zrejme ovplyvnila žiacku interpretáciu
napríklad v tom, že výrazne poklesol výskyt motívu dúhy, pretože sa na ilustrácii
nenachádza. V interpretačných žiackych prácach bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie
bol motív dúhy preferovaný vplyvom úvodných motivačných otázok vyučujúcich.
Pomerne častý motív búrky (blesky, tmavomodré mračná) v prácach žiakov by bolo
možné chápať ako

inšpirovanie sa názornou ukážkou tejto ilustrácie, ale musíme byť

opatrní, pretože motív búrky s podobnými znakmi mal také isté percentuálne vyjadrenie aj
vo výtvarnej interpretácii rozprávkového textu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie.
Výskyt tohto motívu v oboch prístupoch sa dá vysvetliť tým, že búrka, podobne ako slnko, je
pre detský výtvarný prejav prostriedkom, ako vyjadriť krajinu, exteriér a zároveň tento
primárne literárny motív je vhodným prostriedkom, ako môže dieťa vypĺňať celú plochu
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papiera. Nie je to špekulatívna hypotéza, pretože deti počas realizácie práce sa často
vypytovali vyučujúcej: „Máme urobiť aj pozadie?“
Na rozdiel od predchádzajúcich výskumných materiálov je na týchto prácach
signifikantné aj to, že kategória ostatné prvky reality je nulová (nevyskytujú sa názvy
kolotočov, kolotočiar Karol v maringotke a iné reálie). Pripisujeme to výraznému vplyvu
videnej ilustrácie (kontext výtvarného umenia). Dá sa povedať, že videná názorná ukážka
„nedala priestor“ pre dopovedanie prvkami, ktoré by vychádzali zo skúsenostného komplexu
žiakov.
Recepčný kontext výtvarného umenia prostredníctvom názornej ukážky pôvodnej
ilustrácie prezentujú aj motívy kolotoča s labuťami (zaujímavé je, že aj v interpretáciách bez
názornej ukážky sa zobrazené kolotoče žiakov podobali kolotoču na ilustrácii Matlovičovej).
Rovnako prevažujúci motív Komínovej strigy je v žiackych prácach identický so znakmi
(atribútmi), aké videli na profesionálnom obrázku k textu. Aj kategória pes je v žiackych
ilustráciách výsledkom kontextu výtvarného umenia – ilustrácie M. Matlovičovej, pretože v
literárnom texte akákoľvek zmienka o psovi chýba. Avšak komixový prvok bubliny
s prehovorom už žiaci z pôvodnej ilustrácie nepreberali v takej miere.
V prípade motívov hada a slona môže ísť o redukovanú interpretáciu (bližšie Popovič
– Liba – Zajac – Zsilka, 1981), to značí, že žiaci tieto elementy do svojich prác komponovali
z aspektu dekoratívneho a nepripisovali im úlohu zvieracích rozprávkových aktérov.
Čiernobielou ilustráciou M. Matlovičovej sa inšpirovala len šestina respondentov.
Výtvarné interpretácie rozprávkového textu a názornej ukážky pôvodnej ilustrácie
k tomuto textu prednostne neovplyvňuje videná ilustrácia (výtvarný kontext) ako by sme to
očakávali, keďže ide o výtvarnú úlohu, ale ovplyvňuje kontext literárnej skutočnosti. Prevláda
u žiakov aspekt „ilustračný“ – vedomosť, že ide v prvom rade o interpretáciu prečítanej
rozprávky (literárneho textu) učiteľkou. Na druhej strane skromný výskyt recepčného
kontextu reality svedčí o výraznom vplyve videnej ilustračnej ukážky – kontextu výtvarného
umenia.

9.3.3.2. Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky formou
komiksu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie
Žiaci výskumnej vzorky skupiny (G) v počte 41 (22 chlapcov, 19 dievčat) formou
komiksu interpretovali rozprávku Kolotoč. Po prečítaní rozprávkového príbehu
vyučujúcou boli žiaci motivovaní ukážkou Matlovičovej ilustrácie k tejto rozprávke
a následne motivačnými otázkami a voľným rozhovorom.
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Tabuľka č. 43 Hlavné motívy rozprávky

Aj Jojka

AJ

a Mojka

kolotoč

Počet

16

14

17

12

6

2

12

%

84

74

89

63

32

11

63

Počet

20

18

15

15

5

2

16

%

91

82

68

68

23

9

73

Počet

36

32

32

27

11

4

28

Σ%

88

78

78

66

27

10

68

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Aj striga

Kolotočiar

Karol

Aj

Aj

Aj

Zámok Dúha Búrka

V tabuľke č. 43 uvádzame kategórie motívov detských naratívnych obrázkových prác,
ktoré boli podnietené recepciou literárnej predlohy. Tabuľka napovedá, že najväčší počet
respondentov (68 %) zobrazilo motív búrky. Je to výsledok porovnateľný s výsledkami
zobrazenia toho istého motívu v ilustračných interpretáciách textu žiakmi, ktoré vznikli na
základe motivácie literárnym textom a motivačným rozhovorom (tab. č. 30), ďalej s
výsledkami výtvarnej realizácie na báze textu, ale bez motivácie rozhovorom (tab. č. 33),
s výsledkami interpretácie formou komiksu (tab. č. 36), ako aj s výsledkami realizácie
ilustrácie na inšpiratívnom základe literárneho textu a názornej ukážky pôvodnej ilustrácie
M. Matlovičovej (tab. č. 40).

Tabuľka č. 44 Kontext výtvarného umenia – motív kolotoča

Kolotoč

Kolotoč

Kolotoč s

kruhový

iný

labuťami

Počet

2

2

8

%

11

11

42

Počet

6

3

12

%

27

14

55

Počet

8

5

20

Σ%

20

12

49

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Teraz bol motív búrky v komikse preferovaný aj preto, že respondenti sa vždy
usilovali „zaplniť“ celú plochu výkresu, pretože boli na to napomínaní vyučujúcou pred
realizáciou úlohy i v priebehu práce. Navyše tento motív sa pre vizualizáciu výtvarnými

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

425

prostriedkami ukázal byť vhodným na „zaplnenie“ plochy papiera. Deti sa často vypytovali
vyučujúcej: „Máme zaplniť aj ‚pozadie’?“ Motív zámku a dúhy volilo iba nepatrné percento
respondentov.
Recepčný kontext výtvarného umenia sme skúmali prostredníctvom kategórií: kolotoč
kruhový, kolotoč iný, kolotoč s labuťami a ostatné prvky reality. Výsledky v tabuľke č. 44
komentujú, že takmer polovica respondentov (49 %) sa inšpirovala podobou kolotoča, aký
videli na Matlovičovej ilustrácii, t.z.. kolotočom, ktorý je ťahaný labuťami.

Tabuľka č. 45 Kontext skutočnosti – ostatné prvky reality

Ostatné

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

prvky reality
Počet

4

%

21

Počet

5

%

23

Počet

9

Σ%

22

Tabuľka č. 46 Kontext výtvarného umenia – motívy: slony, hady, pes a čiernobiela
(ČB) kombinácia tónov

ČB
Pohlavie

kombinácia Slony a hady

Pes

tónov
Dievčatá

Chlapci

Σ

Počet

2

2

2

%

11

11

11

Počet

0

2

3

%

0

9

14

Počet

2

4

5

Σ%

5

10

12

Kategória ostatné prvky reality v tabuľke č. 45 predstavuje v detských prácach texty
názvov kolotoča, značky odevov a pod.; evidentné sú v obrázkových naráciách pätiny
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respondentov (22 %). Tato sumárna kategória motívu však súvisí s kontextom skutočnosti,
pretože názvy kolotoča a značky odevov detí odvodzujú z ich každodennej skúsenosti.
Recepčný kontext výtvarného umenia v žiackych komiksových prácach v prvom rade
prezentuje formálna zložka zobrazení – použitie/nepoužitie farieb, pretože názorná ukážka
Matlovičovej ilustrácie k Dobiášovej rozprávke, podobne ako všetky ilustrácie v rozprávkovej
knihe, je čiernobiela. Zaujímavosťou je, že iba 5 % respondentov koncipovalo komiks
čiernobielo podľa „vzoru“ motivačnej ukážky ilustrácie.
Kategórie slony a hady a pes v žiackych komiksoch chápeme ako kontexty
výtvarného umenia, pretože v literárnom texte sú iba okrajové, ale sú prítomné v ilustračnej
ukážke. Z výsledkov však vyplýva, že sumárne percentá (slony a hady 10 % a pes 12 %) sú
pomerne nízke.

Tabuľka č. 47 Kontext výtvarného umenia – kategória typické znaky strigy

Typické
Postava

znaky

strigy

strigy

Počet

17

15

%

89

88

Počet

15

13

%

68

87

Počet

32

28

Σ%

78

88

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Tabuľka č. 48 Kontexty výtvarného umenia – formálne aspekty komiksu

Členená

Celý

Iba jeden

kompozícia

príbeh

výsek

Počet

10

9

6

2

15

%

53

47

32

11

79

Počet

12

13

6

0

20

%

55

59

27

0

91

Počet

22

22

12

2

35

Σ%

54

54

29

5

85

Pohlavie

Dievčatá

Chlapci

Σ

Číslovanie Bubliny
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Kategóriu typické znaky strigy sme v tabuľke vyčlenili do samostatnej tabuľky (tab.
č. 47). Jej vizuálnu podobu chápeme, tak ako v predchádzajúcich interpretáciách, ako
recepčný kontext výtvarného umenia, pretože jej charakteristické znaky a atribúty detí
preberajú

z poznaných

zobrazení

v tlačených

a elektronických

médiách.

Strigu

s konvenčnými typickými prvkami zobrazila prevažná väčšina respondentov (88 %), zatiaľ čo
príznakovo neutrálnu strigu, t.z. ako obyčajnú ženu, zobrazilo zvyšných 12 % respondentov.
Tabuľka č. 48 zaznamenáva výskyt formálnych prvkov komiksu v žiackych prácach,
ktoré klasifikujeme ako vplyv kontextu výtvarného umenia, pretože obrázkové okienka a ich
číslovanie, bubliny sú výtvarné znaky, a nie znaky súvisiace s literárnym textom ani zo
skutočnou realitou. Za výtvarný kontext považujeme aj to, či žiaci zobrazujú komiks ako
úplný príbeh rozprávky alebo iba určitý výsek príbehu, akciu. Najpreferovanejším
formálnym prvkom žiackeho komiksu je bublina, v ktorých je umiestnený text (85 %
respondentov). Ďalším charakteristickým formálnym znakom komiksu je „viacobrázkovosť“
ako spôsob narácie, t.z. členenie plochy výkresu samostatnými kompozíciami, resp. na fázy
akcií, deja (54 % respondentov). Percentuálne rovnaké zastúpenie majú aj sólové
kompozície, ktoré zhutňujú rozprávku, teda formálne nerozdeľujú na okienka (kategória celý
príbeh). Formou statickej ilustrácie so selektovaným výsekom akcie alebo deja svoje úlohy
riešilo 29 % respondentov (pozri obr. č. 31). Zrejme táto skupina žiakov nemá dostatočné
skúsenosti s týmto textovo-obrázkovým naračným žánrom.

Obr. č. 31 Jakub, 10 rokov
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9.3.3.2.1. Diskusia a závery
Predpokladali sme, že recepciu literárneho textu formou komiksu ovplyvní názorná
ukážka

pôvodnej

ilustrácie

k tomuto

textu.

Predovšetkým

v tom,

že

žiaci

budú

uprednostňovať postavy, ktoré názorne videli na predloženom ilustračnom zobrazení.
A skutočne, žiaci tejto výskumnej skupiny volili v komikse na ilustrácii videné rozprávkové
postavy (Jojka a Mojka, kolotočiar, striga). Avšak tieto postavy dominovali vo všetkých
formách výskumu, preto je ťažko konštatovať, že práve v komikse ide o jednoznačný vplyv
„iba“ názornej ukážky Matlovičovej ilustrácie. Treba si uvedomiť, že komiks vyžaduje zaplniť
jednotlivé okienka aktérmi, postavami, akciami podľa motívov literárnej predlohy. Preto sa
sólové motívy frekventované v ilustráciách (kategórie iba kolotoč, iba striga) v žiackych
komiksoch neobjavovali. Literárny text determinoval svojím naračným princípom aj komiks.
Teda je logické, že v komixových žiackych komunikátoch sa najvýraznejšie prejavil recepčný
kontext literárneho diela.
Recepčný

kontext

výtvarného

umenia

sa

v komiksoch

prejavil

u

polovice

respondentov, konkrétne v prevzatej podobe kolotoča, ktorý ťahajú labute, aký videli
zobrazený na ilustrácii. Ak to porovnáme s komiksovou interpretáciou literárneho textu bez
ukážky

ilustrácie (tab. č. 37),

kde kolotoč s labuťami nakreslilo iba nepatrná skupinka

respondentov, je to dosť značný rozdiel. S recepčným kontextom reality súvisia textovonápisové motívy (názvy kolotočov, značky odevov) a uplatnila ich celá pätina respondentov.
Je to podstatný rozdiel v porovnaní s recepciou komiksu bez názornej ukážky ilustrácie M.
Matlovičovej (tab. č. 38), keď všetci respondenti zobrazovali prvky, ktoré s textom príbehu
nesúvisia (neštruktúrne recepčné obsahy).
Jednoznačne možno konštatovať, že aj v komiksových kresbách zobrazila postavu
strigy s jej typickými prvkami prevažná väčšina respondentov (kontext výtvarného umenia),
zatiaľ čo príznakovo neutrálnu strigu (ako obyčajnú ženu) zobrazila desatina respondentov.
Nie je to zásluhou žánru komiksu, pretože identický výskyt a podoba tejto rozprávkovej
bytosti sme evidovali vo všetkých výskumných vzorkách. Výraznejšie sa neprejavil recepčný
kontext názornej ukážky ilustrácie vo formálnej stránke – typickej čiernobielej farebnosti
komiksových kompozícií. Ale ilustračné motívy slonov, hadov a psa sa v komiksoch objavili
častejšie (v desatine prác).
Formálna stránka komiksu je iba v niektorých žiackych prácach identická s realitou.
Rozdielnosti vo formálnom chápaní tohto žánru sú determinované detskou čitateľskou
skúsenosťou/neskúsenosťou

s týmto

naratívnym

obrázkovým

útvarom,

resp.

aj

dostupnosťou/nedostupnosťou detských obrázkových časopisov a pod. Prevažuje však
čitateľská

skúsenosť

s komiksom.

Najčastejším

vizuálnym

znakom

komiksových

interpretácií rozprávky a jej ilustrácie je slovná bublina a sériovosť obrázkov. Takmer tretina
respondentov svojimi prácami prejavila, že nepozná alebo nevie koncipovať obrázkové
príbehy.

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

429

9.3.3.3. Skupina D, F, G - verbálno-písomná interpretácia rozprávky
a ilustrácie formou dotazníka
Cieľom výskumu metódou dotazníka bolo zistiť, ako respondenti verbálne,
písomnou formou budú interpretovať

obsahovú, výrazovú a formálnu zložku knižnej

ilustrácie vo vzťahu k jej inšpiratívnemu textu. Teda išlo vlastne o akýsi písomný
záznam

z recepcie

uvedených

komunikátov.

Predmetom

výskumu

opäť

bola

celostranová ilustrácia Martiny Matlovičovej k príbehu Kolotoč v knihe Rudolfa
Dobiáša Mojka, Jojka, Komínová striga a baranček Albert (2006). Výskumné vzorky
tvorili tri školské triedy (skupiny D, F, G) s počtom 59 respondentov (39 chlapcov, 20
dievčat).

V dotazníku sme písomne zadali deväť otvorených položiek (otázok):
1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš prečo. Ak nie, napíš prečo.
2. Popíš, ktorú časť z príbehu ilustrátor nakreslil.
3. Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii.
4. Čo je to? (Otázka na ukázaný motív bleskurýchlych hadov na ilustrácii).
5. Čo je to? (Otázka na ukázaný motív predmetu, ktorý komínová striga drží v ruke).
6. Čo je to? (Otázka nasmerovaná na zobrazený motív kolotoča).
7. Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako v príbehu? Ak áno, napíš prečo.
8. Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac?

Vyplnený

dotazníkový

materiál

(písomné

odpovede)

sme

analyzovali

a

sumarizovali chronologicky podľa stanovených otázok. Najčastejšie odpovede žiakov
sme zoradili

do stĺpca od najfrekventovanejšej

po menej frekventované. Šírka

(možností) odpovedí na jednotlivé otvorené otázky mala rôzny rozsah. Nami uvádzané
pojmy (kategórie)patria medzi najbežnejšie, ale žiaci sa vyjadrovali aj pojmami so
synonymickým významom.
V tabuľke č. 50 uvádzame odpovede na otázku: Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno,
napíš prečo, ak nie, napíš prečo. Zisťovali sme estetický postoj respondentov k predloženej
ilustrácii. V tabuľke neuvádzame celkový počet respondentov, pretože zo zúčastnených 59
niektorí respondenti uvádzali viac dôvodov páčivosti. Deti estetický postoj vyjadrovali
pojmami: páči sa mi, je pekná, zaujímavá, smiešna a pod. (uvádzané ako kategórie). Tretina
respondentov (29 %) napísala, že sa im ukázaná ilustrácia páčila, avšak zdôvodniť to
nevedela. Štvrtina respondentov tak chlapcov (25 %), ako aj dievčat (26 %), krásu ilustrácie
zdôvodnilo výrokom: „Páči sa mi, lebo je tam veľa postáv! Kategória páči sa mi, lebo je pekná
zahŕňa odpovede, ktoré respondenti (14 %) bližšie nešpecifikujú, čo je na ilustrácii pekné.
Rovnaká skupinka respondentov (14 %) ilustráciu považuje za peknú preto, lebo im pripadá
smiešna. Podobne aj kategória páči sa mi, lebo je zaujímavá zahŕňa respondentov (10 %),
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ktorých zaujala invenčná výtvarná forma. Takmer takému istému percentu respondentov sa
ilustrácia páčila z týchto dôvodov: lebo je čiernobiela (8 %), lebo je na nej typický prvok
komiksu – slovná bublina (3 %). Markantné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sme
nezaznamenali.

Tabuľka č. 50 Interpretácia odpovedí na otázku „Páči sa ti táto ilustrácia?
Ak áno napíš prečo, ak nie napíš prečo.“

1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno,
napíš prečo, ak nie, napíš prečo.

Dievčatá

Σ

Chlapci

Počet

%

Počet

%

Počet

Σ%

Páči sa mi

7

35

10

26

17

29

Páči sa mi, lebo je tam veľa postáv

5

25

10

26

15

25

Páči sa mi, lebo je pekná

3

15

5

13

8

14

Páči sa mi, lebo je smiešna

5

25

3

8

8

14

Páči sa mi, lebo je zaujímavá

2

10

4

10

6

10

Páči sa mi, lebo je čiernobiela

2

10

3

8

5

8

Páči sa mi, lebo je tam slovná bublina

1

5

1

3

2

3

Neviem

3

15

2

5

5

8

Nepáči sa mi, lebo je čiernobiela

2

10

2

5

4

7

Nepáči sa mi

1

5

1

3

2

3

Tabuľka č. 51 Interpretácie odpovedí na úlohu „Popíš, ktorú časť z príbehu
ilustrátor nakreslil.“

Σ

2. Popíš, ktorú časť z príbehu ilustrátor
nakreslil.
Úplný popis

Počet Σ%
35

59

7

12

17

29

59

100

Neúplný popis
Nesprávny popis
Spolu

Cieľom formulovanej otázky bolo zistiť, ako deti recipujú ilustráciu vo vzťahu
k literárnemu textu (kontextu). Písomné odpovede respondentov sme rozčlenili na tri
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kategórie: úplný popis, neúplný popis, nesprávny popis. Viac ako polovica respondentov (59
%) opísala na ilustrácii zobrazený príbeh identicky s textovým príbehom a takmer tretina
respondentov (29 %) opísalo ilustráciu nesprávne (v nesúlade s textom). 12 % respondentov
popísalo ilustráciu neúplne (vynechali niektoré motívy zobrazené na ilustrácii).

Tabuľka č. 52 Interpretácia odpovedí na otázku „Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii“

Σ
3. Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii.
Počet

Σ%

1. Hlavné motívy

49

83

2. Vedľajšie motívy

10

17

Spolu

59

100

Otázkou sme sledovali, či žiaci dávajú prednosť hlavným alebo vedľajším motívom
zobrazeným na ilustrácii. Za hlavné motívy Matlovičovej ilustrácie považujeme (vychádzajúc
z textu rozprávky): postavy Mojky a Jojky so strigou, kolotočiara Karola so psom a letiacu
labuť. Prevažnú väčšina respondentov (83 %) v dotazníku vymenovala uvedené motívy. Za
vedľajšie motívy považujeme motív hadov a slonov, blesky, kolotoč (na zobrazení majú
prevažne dekoratívne poňatie). Tieto motívy akceptovalo zvyšných 17 % respondentov.

Tabuľka č. 53 Interpretácia odpovedí na otázku Čo je to? (otázka nasmerovaná
na motív bleskurýchlych hadov)

Σ

4. Čo je to? (otázka nasmerovaná na motív
bleskurýchlych hadov).
Mračná
Hady
Iné
Spolu

Počet

Σ%

40

68

9

15

10

17

59

100
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V literárnom texte sú mračná metaforicky prirovnávané k bleskurýchlym hadom.
Ilustrátorka sa pokúsila toto prirovnanie vizualizovať v ilustračnej kompozícii: nad mraky
umiestnila v protipostavení dva hady. Naším cieľom bolo zistiť (otázkou Čo je to?), ako
detský respondenti interpretujú tento motív na ilustrácii (na vybraný motív sme žiakov
upozornili ukazovákom). Tento motív súčasne považujeme za zložku úrovňového predstihu.
Takmer dve tretiny respondentov (68 %) odpovedalo, že na ilustrácii sú zobrazené
mračná, motív hadov neuvádzali. Koreluje to s textom príbehu, možno teda hovoriť o
interpretačnej determinácii literárnou skutočnosťou prostredníctvom zobrazenia. 15 %
respondentov na ilustrácii prednostne zaujal motív hadov, teda opäť motív determinovaný aj
textovou zložkou. 17 % respondentov v zobrazených štylizovaných hadoch videlo niečo iné
ako hady: napríklad olemovanie, strechu, zvonček, pavúka, slony a pod.

Tabuľka č. 54 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to?
(otázka nasmerovaná na motív predmetu, ktorý Komínová striga
drží v ruke)“

5. Čo je to? (Otázka nasmerovaná na motív

Σ

predmetu, ktorý Komínová striga drží
v ruke).

Počet

Σ%

Metla

25

42

Štetec

9

15

Kúzelná palica

6

10

Fajka

5

8

Prachovka

4

7

10

17

59

100

Iné
Spolu

Tabuľka č. 54 názorne dokumentuje odpovede na otázku identity zobrazeného
predmetu na ilustrácii, ktorý Komínová striga drží v ruke. V texte sa tento motív
nevyskytuje. Zaujímalo nás, ako detskí recipienti budú tento motív interpretovať,
pretože spoluvytvára úrovňový predstih. 42 % respondentov odpovedalo, že striga drží
v ruke metlu, 10 % respondentov na zobrazení identifikovalo kúzelnú palicu. Sú to
všetko všeobecne známe atribúty strigy. Časť respondentov (15 %) videlo v ruke strigy
štetec. Zrejme si pripomenuli motív rozprávky: „Tam celkom zblízka uvideli oblaky, za
ktorými komínová striga miešala farby“. (Interpretácia zobrazenia prostredníctvom
recepčného kontextu literárnej skutočnosti.) Niektorí respondenti (8%) na ilustrácii
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videli fajku a niektorí (7 %) prachovku. Do kategórie iné sme zaradili odpovede (17 %
respondentov) s rôznymi videnými reáliami, napríklad komínový dym, „sfarbovač“,
varecha a pod.

Tabuľka č. 55 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to? (otázka nasmerovaná
na motív kolotoča)“

Σ

6. Čo je to? (Otázka nasmerovaná na motív
kolotoča).
Kolotoč

Počet

Σ%

47

80

Kopec, kde sa pasú húsky

9

15

Iné

3

5

59

100

Spolu

Otázka súvisí so zobrazeným motívom kolotoča nad spodným okrajom ilustračnej
kompozície. Chceli sme zistiť, či deti vnímajú zobrazený motív skutočne ako kolotoč (motív
úrovňového predstihu). Skutočne, až 15 % respondentov v zobrazenom kolotoči videlo
kopec, na ktorom sa pasú húsky a 5 % respondentov zobrazený kolotoč identifikovalo ako
labute alebo pavúkovu skrýšu.

Tabuľka č. 56 Interpretácia odpovedí na otázku „Je niečo na ilustrácii nakreslené
inak, ako je to v príbehu (rozprávke)?“ Ak áno, napíš čo.“

Σ

7. Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako
v príbehu? Ak áno, napíš čo.
Pes

Počet

Σ%

24

41

Labuť

7

12

Kolotoč

4

7

Karol

2

3

Nič

12

20

Neviem

10

17
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Zaujímalo nás, ktoré motívy budú respondenti vnímať ako odlišnosti ilustrácie od
textu. Najviac respondentov (41 %) postrehlo, že v literárnom texte sa nespomína pes, ktorý
je na ilustrácii zobrazený v ľavom dolnom rohu. 12 % respondentov ako odlišnosť ilustrácie
od textu uviedlo labute, 7 % kolotoč a nepatrné množstvo (3 % respondentov) uviedlo
postavu Karola. 20 % respondentov nevnímalo nijaký zo zobrazených motívov ako
rozdielnosť ilustrácie od textu a 17 % respondentov nevedelo identifikovať rozdiel medzi
ilustráciou a textom príbehu. Vrátime sa k labutiam, v texte sa uvádza: „Dievčatá sa v ten
deň povozili nielen na koči ťahanom labuťami, ale aj na koníčkoch, v rakete, ba aj na
zubatom tigrovi“. Odlišnosť videli na ilustrácii žiaci v tom, že labute neťahajú koč, ako je to
v rozprávkovom texte.

Tabuľka č. 57 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo ťa zaujalo na ilustrácii
najviac?“

Σ
8. Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac?
Počet
Komínová striga

Σ%

14

24

Kolotoč

9

15

Jojka a Mojka

7

12

Karol

6

10

Iné

19

32

Nič

4

7

59

100

Spolu

Tabuľka č. 57 názorne dokumentuje najčastejšie odpovede na otázku „Čo ťa zaujalo
na ilustrácii najviac?“ Takmer štvrtinu respondentov (24 %) upútal motív Komínovej strigy.
Menej už (15 %) zaujal motív kolotoča či aktérov Jojka a Mojka (12 %) alebo postava Karola
(10 %). Tieto motívy (spolu 46 %) sú vlastne nosné aj v príbehu, preto žiakov zaujali aj na
ilustrácii. Do kategórie iné, ktorá predstavuje odpovede tretiny respondentov (32 %), sme
zaradili divergentné odpovede – netýkajú sa hlavných motívov či aktérov príbehu. Sú to
napríklad odpovede typu: bublina, metla, mračná, zámok, hladomorňa, slony, labuť.
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9.3.3.3.1. Diskusia a závery
Jednou z úloh dotazníkového prieskumu bolo dozvedieť sa, ako žiaci štvrtých ročníkov
základnej školy hodnotia ilustrácie po stránke estetickej. Túto stránku prevažná väčšina
respondentov hodnotila pozitívne. Respondenti, ktorí esteticky pozitívne hodnotili ilustráciu,
svoj pozitívny postoj zdôvodňovali rôzne. I keď podľa výskumov Ireny Słońskej (1977) u 10 –
11 ročných detí by už mala byť rozvinutá schopnosť kritického hodnotenia, z nášho
výskumu vyplýva, že celá štvrtina respondentov ešte nevedela uviesť hodnotiaci súd.
Už

z

nášho pozorovania

žiakov

počas

prezerania

ilustrácie

M.

Matlovičovej

k prečítanému rozprávkovému textu sa dalo usúdiť, že ich zaujala „hutnosť“ zobrazenia,
pretože ho mimovoľne komentovali: „Jéj, koľko veľa je tu postavičiek!“ (Peter); „Koľko veľa je
tam obrázkov a my sme ich nakreslili tak málo...“ (Eva); „Všetko je zaplnené...“ (Anna) a pod.
Zaujímavým zistením bolo, že napriek tomu, že ilustrácia neimplikuje prvky humoru,
deťom pripadá smiešna. Nevieme bližšie určiť príčinu tejto implikácie. Môžeme sa len
domnievať, že ju evokuje invenčná výtvarná forma, kombinovanie ornamentálnych prvkov s
realistickými alebo najskôr motív husi na kolotoči, ktorá je monumentalizovaná do podoby
lietadla.
Ilustrácia sa páči, pretože je zaujímavá tým respondentom, ktorých zaujala invenčná
výtvarná forma, čiernobiela kompozícia a komiksový prvok (bublina). Myslíme si, že
čiernobiela celostránková ilustračná kompozícia pôsobila na deti invenčne, zvláštne preto,
lebo sa vo všeobecnosti stretávajú s ilustrovanými detskými knihami a časopismi prevažne,
ak nie výhradne, s farebnými (najmä celostranovými) ilustráciami. Jednoducho, detská
kniha krásnej spisby s čiernobielymi ilustráciami je pre skúmanú vekovú kategóriu
respondentov netypická, zvláštna, a preto pekná.
Dá sa zhrnúť, že predmetnú ilustráciu profesionálnej výtvarníčky k rozprávkovému
príbehu esteticky kladne hodnotili štyri pätiny respondentov, čo je podstatná väčšina zo
skúmanej vzorky. Ilustráciu negatívne hodnotila (myslíme z aspektu estetického, aj keď
nestotožňujeme

pojem

estetické

s pojmom

krása;

porovnaj

Kulka,

2000)

desatina

respondentov a takmer taká istá skupina respondentov nevedela ilustráciu esteticky
ohodnotiť (uviedlo neviem).
Viac ako polovica zo skúmanej vzorky žiakov štvrtých ročníkov základnej školy
dokázala na ilustrácii identifikovať a pomenovať všetky zobrazené motívy, a to identicky
podľa literárnej skutočnosti (prečítanej rozprávky). Možno tu teda hovoriť o jednoznačnej
recepčnej závislosti obrázka na jeho inšpiratívnom textovom podnete (recepčný kontext
literárnej skutočnosti). Pätina respondentov nedokázala identifikovať všetky zobrazené
motívy napriek tomu, že poznala text rozprávkového príbehu. Môžeme tu hovoriť o tzv.
redukovanej interpretácii (porovnaj Popovič – Liba – Zajac – Zsilka, 1981). Prekvapivé je, že
takmer tretina respondentov, podľa dotazníkových odpovedí, ilustráciu „popísalo“ neúplne.
Časť vymenovala iba niektoré motívy, aj to bez interakcie k textovej zložke. Pravdepodobne
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nepochopili úlohu, podľa nás, primeranou inštruktážou a sprievodným pokynom počas
vypĺňania dotazníka. Nemožno z toho robiť striktné závery, pretože musíme brať na vedomie
individuálne a subjektívne faktory žiakov – recepčné danosti, sústredená pozornosť počas
motivácie a prezentácie materiálu a pod.
Treťou úlohou, ktorá znela „Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii“, sme sledovali, či
respondenti recipujú okrem podstatných motívov (postavy Mojky a Jojky so strigou,
kolotočiara Karola so psom, letiacu labuť) aj vedľajšie motívy ilustrácie (motívy hadov
a slonov, blesky, kolotoč). Ukazuje sa, že 10 až 11 – ročné deti vedia už pomerne dobre
identifikovať vnímať podstatné motívy zobrazenia a len nepatrnú časť upútajú aj vedľajšie
reálie a detaily zobrazenia. Ilustrácia je navyše pomerne hutná, takže o to náročnejšiu
recepciu zo strany detského recipienta vyžaduje.
Je všeobecne známe, že umeleckosť textu autorskej rozprávky je imanentná. Na
celostranovej ilustrácii M. Matlovičovej k prezentovanej rozprávke je jeden zo zobrazených
motívov inšpirovaný obraznou textovou figúrou – personifikáciou (bleskurýchle hady).
Zaujímalo nás, ako deti vnímajú túto textovú obraznosť vo výtvarnej pozícii na celostranovej
ilustrácii. Na základe výsledkov v dotazníku zisťujeme, že podstatná väčšina respondentov
nemala problém s identifikáciou vyjadrenej obraznosti textu na ilustrácii. Domnievame sa,
že je to tak preto, lebo výtvarníčka „polopatisticky“ (nie obrazne) použila vo svojej výtvarnej
kompozícii nepodstatný textový motív hadov. Navyše zobrazené bleskurýchle hady svojím
výtvarným poňatím (štylizáciou) pôsobia skôr dekoratívne.
So záujmom sme očakávali, ako budú žiaci interpretovať selektovaný predmet na
zobrazení, ktorý drží Komínová striga v ruke, keďže v texte rozprávky nie je špecifikovaný. V
ilustrácii ide teda o mimoliterárny kontext. Nie je prekvapujúce a nezvyčajné, keď takmer
polovica respondentov sa domnieva, že striga drží v ruke metlu. Nezvyčajné preto, lebo metla
je najčastejším atribútom strigy. Iní vidia v zobrazenom predmete kúzelnú palicu (veď deti
chápu, že ide o rozprávku). V oboch prípadoch možno hovoriť o recepčnom kontexte
výtvarného umenia (identifikácia podľa už videných zobrazení). Avšak časť respondentov
interpretovala zobrazený predmet ako štetec. Zrejme tu zarezonoval (v pamäti respondentov)
recepčný kontext literárnej skutočnosti. Zacitujme: „Tam celkom zblízka uvideli oblaky, za
ktorými Komínová striga miešala farby“. Niektorí respondenti neurčitý predmet identifikovali
ako fajku alebo prachovku, teda niečo, čo môže bytosť držať v ruke podľa detskej empírie
(kontext reality).
Ilustrátorka obohatila ilustráciu aj o ďalší motív, ktorý nesúvisí s literárnou
skutočnosťou. Máme na mysli motív psa. Tieto i ďalšie mimotextové motívy na
ilustrácii nás viedli k nastoleniu otázky, čo je na ilustrácii nakreslené inak, ako je to
v príbehu. Ako odlišnosť ilustrácie od literárneho textu respondenti najčastejšie
uvádzali, že sú na nej navyše zobrazení pes a labute.

Pätina respondentov nenašla

nijakú motivickú odlišnosť medzi ilustráciou a textom a taký istý počet respondentov
nevedelo uviesť nezhodu medzi ilustráciou a textom príbehu. Položená otázka zároveň
smerovala k postihnutiu úrovňového predstihu v ilustrácii žiakmi.
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Na otázku o dôvode odlišnosti ilustrácie od literárneho textu žiaci nereagovali (nezískali
sme žiadnu písomnú odpoveď). Možno bola náročná alebo nedostatočne motivovaná.
Pravdepodobne to súvisí so stupňom rozvoja kauzálneho myslenia detí v tomto veku.
Na ilustrácii nie je vizuálne jednoznačne identifikovateľný motív kolotoča (podľa
nášho úsudku), pripomína skôr nejaký kopec. Deťom to však (na rozdiel od nás)
nerobilo žiadne ťažkosti, pretože motív správne identifikovali. Iba necelá pätina
opýtaných žiakov odpovedala ináč: že je to kopec, kde sa pasú húsky a pod.
Na tradičnú, a preto možno aj formálne postavenú otázku, čo deti najviac na
ilustrácii zaujalo, prišli pre nás neočakávane odpovede: nezaujali ich netradičné
ilustračné motívy (napr. bleskurýchle hady, slony, slovná bublina), ale tradične hlavní
aktéri rozprávkového príbehu.

Záver
Súčasné výskumy čitateľstva detí (PIRLS 2004) svedčia o dynamických zmenách
detského čitateľa a analogicky sa mení aj detský recipient ilustrácie. To, aký je stav recepcie
detskej ilustrácie v súčasnosti, sme skúmali na základe kontextov, ktoré podmieňujú
recepciu ilustrácie: kontext literárnej skutočnosti, kontext reality a kontext výtvarného
umenia. Výskum sme realizovali so žiakmi štvrtých ročníkov na 1. stupni základných škôl.
Jednotlivé kontexty recepcie ilustrácie sme skúmali prostredníctvom riadenej
recepcie, t.z. recepcie v edukačnej činnosti (vedenej vyučujúcim), ďalej sme pozornosť
sústredili na problematiku úrovňového predstihu v ilustráciách a na skúsenostný komplex
detských príjemcov. Predmetom výskumu boli ilustrácie umeleckej literatúry určené
detským čitateľom.
Pri formulovaní záverov výskumu vychádzame z čiastkových záverov, ktoré sme
sumarizovali pri riešení jednotlivých problémových okruhov. Išlo o päť výskumných
otázok (problémov):
1. Akým spôsobom sa prejavia kontextové zložky detskej recepcie v tvorivej výtvarnej
činnosti, slohovej tvorbe, pri verbálno-písomnej interpretácii ilustrácie a jej textu?
Výsledky výskumu vedú k zovšeobecneniu, že všetky tri kontextové zložky recepcie
ilustrácie sa prejavili vo výtvarnej interpretačnej činnosti, v slohovej úlohe (respondenti
napísali príbeh na motívy ilustrácie, pričom im pôvodný text nebol známy) a vo verbálnopísomnej interpretácii (dotazník). Iba v prípade slohovej úlohy na motívy (podnet) ilustrácie
bez nadväznosti na literárny text (bez literárnej skutočnosti) sa kontext literárnej skutočnosti
neprejavil.
Preukázala sa rozdielna miera prítomnosti jednotlivých kontextových zložiek recepcie
ilustrácie. Ich vzájomný podiel sa menil v závislosti od toho, či respondenti v procese
recepcie ilustrácie recipovali aj pôvodný literárny text alebo im text nebol známy,
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alebo recipovali iba ilustráciu (pôvodný text im nebol známy). Jednotlivé kontexty sa
prejavili v rozdielnej miere aj v závislosti na motivácii vyučujúceho.
Kontext literárnej skutočnosti sa prejavil u prevažnej väčšiny respondentov vo
výtvarnej činnosti, a to výtvarným interpretovaním kľúčových momentov príbehu. Kontext
literárnej skutočnosti sa úzko viaže na inšpiračný literárny text, preto sa v slohovej
interpretácii pôvodnej ilustrácie (bez poznania literárneho textu, ktorého motívy ilustrácia
zobrazuje) neprejavil. Z obsahovej analýzy slohových prác bolo zjavné, že detský respondenti
„aplikovali“ očakávané sujetové stopy rozprávkového žánru v texte (zaužívané verbálne
schémy). Napríklad: „A zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec“, „A mali veľa detí, žili
šťastne, až kým nepomreli“ a pod.
Vo verbálno-písomnej interpretácii (dotazník) sa kontext literárnej skutočnosti
u väčšiny respondentov prejavil porozumením významu a korelácie textu a ilustrácie.
Recepčný

kontext

skutočnosti

sa

najvýraznejšie

prejavil

vo

výtvarnej

interpretácii, v slohovej úlohe a vo verbálno-písomnej interpretácii, a to vnášaním reálií
(vecí, javov), ktoré s príbehom vôbec nesúviseli (neštruktúrnosť recepčných významov vo
vzťahu k ilustrácii a textu). Žiaci do interpretácie projektovali vlastné zážitky, skúsenosti
z rodinného prostredia a školského kolektívu. Väčšina respondentov svojimi výtvarnými,
slohovými a verbálno-písomnými interpretáciami literárny text a ilustráciu obohatila,
rozšírila,

znásobila,

ozvláštnila

(subjektívnym)

komentárom,

odchýlkami.

Realizovali

stanovené úlohy primerane svojmu talentu, názoru, presvedčeniu. Respondenti sa tak
metatextom vzďaľovali od jednoduchého reprodukovania textu alebo ilustrácie.
Pri príjme ilustrácie a textu sa v súvislosti s neštruktúrnymi obsahmi objavili
patologické javy, ktoré poukázali na negatívny vplyv vizuálnych médií (televízia, počítačové
hry). Recipovanie týchto prejavov sa dostalo aj do recepčných štruktúr žiakov pri príjme
ilustrácie a textu (najmä u chlapcov).
Analýza dotazníkovej metódy potvrdila, že detský čitateľ ešte nedisponuje
adekvátnym príjmom ilustrácie a textu, nemá ešte jasne vyprofilované axiologické
kritériá, a preto dokáže často vyjadriť iba to, čo aktuálne prežíva.
Recepčný kontext výtvarného umenia sa prejavil predovšetkým vo výtvarnej
interpretácii literárneho textu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie, a to znakmi
typickými pre detský výtvarný prejav (napr. antropomorfizované slnko ako atribút exteriéru)
a identifikačnými atribútmi hlavných postáv (atribúty strigy, vonkajšia charakteristika
dvojičiek a pod.), ale aj využitím komiksových prvkov (slovné bubliny).
V žiackych

výtvarných interpretáciách literárneho textu a súčasne pôvodnej

ilustrácie dochádzalo k výraznej tautológii – zdvojovaniu (napodobňovaniu) motívov videnej
ilustrácie (kontext výtvarného umenia).
2. Sú kontextové zložky detskej recepcie ilustrácie ovplyvniteľné učiteľom?
Výsledky výskumu preukázali, že kontextové zložky detskej recepcie ilustrácie sú
determinované aj pôsobením (motiváciou) učiteľa. Najväčšmi sa to prejavilo v kontextovej
zložke skutočnosti. Pri výtvarnej interpretácii textu (bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie)
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sa to prejavilo v tých prípadoch, keď motivácia respondentov bola smerovaná otázkami
vyučujúceho, ktoré súviseli s hlavným i vedľajšími motívmi príbehu. Žiaci sa sústreďovali na
voľbu takých reálií, ktoré nadväzovali na ich skúsenostný komplex.
Ak im boli odborným pedagogickým vedením primerane objasnené ilustrátorské
intencie autora a estetické kvality ilustrácie (funkcie a väzby formálnych a obsahových
prvkov, kompozičné zámery atď.), ktoré neboli v súlade s detským spôsobom chápania vecí
a javov,

cítili

sme

navodenie

kognitívneho

konfliktu.

Prejavil

sa

v

správaní

detí:

prekvapením, údivom. Vznikol tak priestor pre vyučujúceho, ktorý žiakov usmernil
k uvedomeniu si rozdielu medzi tým, čo je možné explicitne vidieť a čo je možné navyše
vyčítať z ilustrácie „medzi riadkami“. Nečakané momenty ilustračného diela zaujali
a predĺžili pozornosť detí a zároveň ich motivovali k náročnejšiemu recipovaniu. Netradičné
formy interpretácie (komiks) a metódy odvádzali deti od drobnokresby, od nepodstatných
detailov, a teda od verného napodobňovania skutočnosti. Nútili ich riešiť náročnejšie
výtvarné problémy (zvyšovanie vizuálnej gramotnosti). Z tohto vyplýva, že detský recipient
nemá zjavnejšie problémy prijímať umelecky i noeticky náročnejšie ilustrácie.
Tieto zistenia zároveň upozorňujú na to, že v procese recepcie ilustrácie sa otvára
široké pole pôsobnosti pre vyučujúceho ako facilitátora, ktorý môže pozitívne vstúpiť
do formovania detskej recepcie ilustrácie a literárneho textu.
Vyučujúci by mal v tomto procese rešpektovať autorskú zámernosť (v inkluzíve
úrovňového predstihu v ilustrácii) a korigovať (usmerňovať) mimoštruktúrne recepčné
významy (asociácie) žiakov, prepájať interpretáciu so skúsenostným komplexom recipienta,
a tak prehlbovať estetický zážitok z ilustrácie a literárneho textu. Plnohodnotnú recepciu
ilustračného diela dieťaťom môže navodiť len odborne vedená interpretácia.
3. Ako sa prejavuje skúsenostný komplex dieťaťa v procese recepcie ilustrácie?
Skúsenostný komplex sa prejavil vo všetkých kontextoch detskej recepcie ilustrácie a
to v tom zmysle, že výtvarné interpretácie žiakov obsahovali motívy (mimoštruktúrne
recepčné významy), ktoré s príbehom vôbec nesúviseli.
Zistili sme tiež, že deti recipovaním ilustrácie a textu interpretujú ich významovú
stránku podľa svojej detskej logiky, ktorá sa viaže na skúsenostný komplex. Spontánne
interpretácie odrážajú detský spôsob poznávania: tvorby významu, systému, chápania
vzťahov medzi znakmi a pod.
4. Porozumejú respondenti úrovňovému predstihu v ilustrácii?
Úrovňový predstih v ilustrácii sme skúmali analýzou náročných motívov (neznámych,
komplikovaných, nejasných a pod.), ktoré respondenti interpretovali výtvarnou a písomnou
formou. Motívy ilustrácie, ktoré možno chápať ako úrovňový predstih, väčšina detí pochopila
a primerane interpretovala. Niektoré deti tieto motívy analyzovali v intenciách zaužívaných
detských prekonceptov (podľa svojich predstáv, kognitívnych možností).
5. Sú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v kontextových zložkách vnímania
ilustrácie?
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Rodové rozdiely sa potvrdili pri analýze recepčného kontextu výtvarného umenia.
Chlapci častejšie využívali motívy prebraté z počítačových hier (prvky brutality). Iné
markantné rozdiely kontextov detskej recepcie sme nezistili. Z toho vyplýva, že dievčatá
a chlapci majú rovnaké predispozície k recepcii ilustrácie.
Uvedomujeme si, že otázky kontextov recepcie ilustrácie dieťaťom, by bolo potrebné
hlbšie preskúmať aj z psychologicko-sociologického hľadiska, pretože na recepciu výrazne
vplýva recepčná

typológia

a

sociálne

faktory,

ktoré

proces

recepcie

modifikujú.

Uvedomujeme si, že náš výskum bol len „fragmentárny“ a nemôže problematiku recepcie
uchopiť v celosti. Ideálny by bol tímový spôsob realizácie výskumu.

Zhrnutie výsledkov a odporúčania pre pedagogickú prax
Z doterajších nám dostupných prieskumov vyplýva, že sa podstatne odlišuje
komunikačná

situácia

generácie

dnešných

detí

s porovnaním

detstva

ich

rodičov

(Suballyová, [online]). Významne sa mení nielen literárna komunikácia, ale aj vizuálna
komunikácia a s ňou súvisiaca vizuálna gramotnosť.
Po spustení projektu overovania nových učebných osnov pre výtvarnú výchovu (pozri
Fischer – Mudroch – Čarný [online]) nie je recepcia výtvarného umeleckého diela už len
okrajovou záležitosťou výtvarnej výchovy. Ilustrácia sa stáva plnohodnotnou súčasťou
predmetu výtvarná výchova na 1. stupni základnej školy. Je súčasťou osnov pre prvý ročník.
Recepcia ilustrácie umeleckej literatúry napomáha zmierneniu regresie záujmu čítania
detskej literatúry,78 ale predovšetkým ponúka efektívnu inováciu aj vo vyučovaní výtvarnej
výchovy, pretože približuje výtvarné umenie deťom. Výrazne prispieva k zblíženiu dvoch
učebných predmetov – literárnej a výtvarnej výchovy. Ilustráciu považujeme za názornejší
spôsob podávania textovej informácie, pretože myšlienka vyjadrená obrazom je vnímaniu
človeka, a predovšetkým detskému recipientovi, prístupnejšia než hovorené alebo písané
slovo. Zároveň recepcia ilustrácie núti detského vnímateľa k opätovnému navracaniu sa
k textu. Takto ponímaná interdisciplinarita recepcie ilustrácie napomáha vnikať do podstaty
literárneho textu, rozlíšiť podstatné od nepodstatného, príčinu a následok; stáva sa
prostriedkom mravného a hodnotového osobnostného systému dieťaťa. Dieťa sa neuspokojí
len

s vizuálnym

„povrchom“

knižnej

ilustrácie,

nezostáva

iba

pri

prvoplánovom

hodnotiacom súde.
Vo výtvarnej a literárnej edukácii uvažujeme o špecifickom druhu interpretácie
ilustračného, resp. literárneho diela, t.z. didaktickej interpretácii. Nemalo by však ísť o takú
komunikáciu, ktorá sa zužuje len na rovinu porozumenia významu zobrazenia v korelácii
s literárnym dielom v denotatívnej rovine. Táto rovina zďaleka nevyčerpáva umeleckú
potenciu textu ani ilustrácie. Preto didaktická interpretácia, ako poznamenáva L.
Čítanie literatúry patrilo v 80. rokoch medzi najhlavnejšie voľnočasové aktivity detí a dnes sa odsúva na piate až
siedme miesto v ich záujmoch (pozri výskum Čítanie 2005, Suballyová, [online]).
78
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Lederbuchová (2004), musí využívať také interpretačné postupy, ktoré budú aktivitu žiakov
citlivo smerovať od diela – veci k dielu – znaku. Vychádzajúc z faktu, že dôležitou
kontextovou zložkou interpretácie ilustrácií a literárnych textov je osobnosť vyučujúceho,
odporúčame, aby sa učitelia pokúšali v edukácii viac využívať taký spôsob interpretácie
ilustrácie, ktorý kombinuje viacero postupov (verbálnej a nonverbálnej interpretácie).
Dochádza tak napríklad k hraniu rolí: deti sa vžijú do role ilustrátora, resp. spisovateľa.
Tým, že deťom zverejníme utajenú pôvodnú ilustráciu (alebo po realizácii slohovej úlohy
zverejníme utajený literárny text), dochádza k momentu prekvapenia. Pričom interpretácia je
obohatená o konfrontáciu vlastnej tvorby s tvorbou profesionálnou. Odporúčame tiež, aby
výtvarná interpretácia ilustrácie, resp. literárneho textu, zužitkovala prirodzenosť detskej
naračnej kresby. Výskum v tomto smere preukázal veľkú motiváciu a kreativitu detí
(porovnaj výtvarnú interpretáciu formou komiksu).
Najschodnejšou sa teda ukázala taká interpretácia ilustrácie a literárneho textu,
ktorá dokáže vytvoriť pre dieťa priestor na vyjadrenie vlastného pocitu a postoja, ktorý ešte
nedokáže verbalizovať (vyjadriť vlastnými slovami).
V prípade práce s čítankami je žiaduce obohatiť didaktickú interpretáciu ilustrácie
o problémové výtvarné i slohové úlohy, ktoré primerane aktivizujú a rozvíjajú kognitívne i
emotívne štruktúry dieťaťa. Okrem toho, žiakom by sme mali umožniť prezentovať v škole aj
svoje vlastné obľúbené knihy, a tak zistiť, čo najviac dominuje v ich čitateľských záujmoch.
Vyučujúci potom môže nadviazať na to, čo prepubescenti najradšej čítajú (a ako to
prežívajú) a tvorivým didaktickým pôsobením môže usmerniť aj ich vyvíjajúce sa čitateľstvo
v smere k hodnotnej umeleckej literatúre.
Recepcia ilustrácie má dopad na porozumenie, poznanie a pochopenie významov
knihy ako celku. Formou pocitového (aj neverbálneho) zažitia ilustrácie a textu sa môže
kultivovať práve autentickosť detského cítenia – môže mu umožniť prejaviť sa aj v recepcii
literárneho textu v prvom rade ako originálna individualita, ako osobnosť s právom na
jedinečnosť a neopakovateľnosť vnímania. Nejde tu totiž o vyjadrenie uniformity, ale
o sebareflexné,

sebapoznávacie

a

sebakultivačné

procesy

späté aj

s

personálnym

a socializačným rozvojom detskej osobnosti. Ak dieťa oslobodíme od utilitárneho bežného
nazerania na ilustráciu a zaujmeme ho estetickou či umeleckou kvalitou ilustrácie
umeleckej literatúry, môžeme dosiahnuť plnohodnotnú recepciu.
Začlenenie tematiky recepcie ilustrácie do osnov výtvarnej a literárnej výchovy na 1.
stupni

základnej

školy,

a to

formou

interpretácie

prostredníctvom

literárnych

a mimoliterárnych kontextov, má na základe daných zistení významné opodstatnenie. Preto
by mal vyučujúci na 1. stupni základných škôl disponovať schopnosťou porozumieť
ilustrácii, vedieť ju opísať, interpretovať, analyzovať, hodnotiť a v neposlednom rade
analyzovať kontexty recepcie ilustrácie. Kontexty recepcie ilustrácie sú pre vyučujúceho
zároveň spätnou väzbou – umožňujú mu hlbšie vniknúť do procesu a zákonitostí detskej
recepcie literárneho a výtvarného diela.
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Obr. č. 1 Peter, 10 rokov. Výtvarná interpretácia básne Išiel palec na koni bez názornej
ukážky pôvodnej ilustrácie.

Obr. č. 2 Vladimír, 10 rokov. Výtvarná interpretácia básne Išiel palec na koni bez názornej
ukážky pôvodnej ilustrácie.
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Obr. č. 3 René, 10 rokov. Výtvarná interpretácia básne Išiel palec na koni bez názornej
ukážky pôvodnej ilustrácie.

Obr. č. 4 Mišo, 10 rokov. Výtvarná interpretácia príbehu Nehovorte do vetra bez názornej
ukážky pôvodnej ilustrácie.
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Obr. č. 5 Arpád, 10 rokov. Výtvarná interpretácia príbehu Nehovorte do vetra bez názornej
ukážky pôvodnej ilustrácie.

Obr. č. 6 Lenka, 10 rokov. Výtvarná interpretácia príbehu Nehovorte do vetra s názornou
ukážkou pôvodnej ilustrácie.
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Obr. č. 7 Ivana, 10 rokov. Výtvarná interpretácia príbehu Nehovorte do vetra s názornou
ukážkou pôvodnej ilustrácie.

Obr. č. 8 Diana, 10 rokov. Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč bez
názornej ukážky pôvodnej ilustrácie s použitím motivačných otázok.

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied

456

Obr. č. 9 Nikola, 10 rokov. Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč bez
názornej pôvodnej ukážky ilustrácie s použitím motivačných otázok.
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Obr. č. 10 Marko, 10 rokov. Skupina E – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč bez
názornej ukážky pôvodnej ilustrácie a bez použitia motivačných otázok.

Obr. č. 11 Dávid, 10 rokov. Skupina E – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč bez
názornej ukážky pôvodnej ilustrácie a bez použitia motivačných otázok.
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Obr. č. 12 Mirka, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč formou
komiksu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie.

Obr. č. 13 Dominik, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč formou
komiksu bez názornej pôvodnej ukážky ilustrácie.
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Obr. č. 14 Dávid, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč formou
komiksu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie.

Obr. č. 15 Jakub, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč formou
komiksu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie.
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Obr. č. 16 Mirka, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč formou
komiksu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie.

Obr. č. 17 Róbert, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč formou
komiksu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie.
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Obr. č. 18 Ivana, 10 rokov. Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč s
názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie s využitím motivačných otázok.

Obr. č. 19 Jakub, 10 rokov. Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč s
názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie s využitím motivačných otázok.
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Obr. č. 20 Adam, 10 rokov. Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč s
názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie s využitím motivačných otázok.
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Obr. č. 21 Patrik, 10 rokov. Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč formou
komiksu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie.
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Obr. č. 22 Mário, 10 rokov. Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč formou
komiksu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie

Obr. č. 23 Maroš, 10 rokov. Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč formou
komiksu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie.
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Obr. č. 24 Alex, 10 rokov. Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč formou
komiksu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie.

Obr. č. 25 Andrea, 10 rokov. Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky Kolotoč formou
komiksu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie.
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The Characters of Child`s Reception of Illustration
Contexts – Qualitative analysis
Abstract::

The topic of the doctoral thesis is contexts of children´s perception of illustrations. The aim of the work is
to analyse peculiarities of the contexts of children´s perception of book illustrations which influence the reception.
The object of our analysis is the reception of children´s artistic literature illustration which is believed to be the
most important as far as the constitution of reader´s competence of pre-pubescent reader is considered. In the
theoretical part of the doctoral thesis we pay attention to the analysis of book illustration from the ethical,
aesthetical, psychological and cognitive aspect. The specific characterictics of a recipient – child from the point of
his ontogenetic dispositions and we deal with the functions of illustration interpretation in the context of times. For
research purposes we distinguish three types of illustration according to the janre of children´s literature and we
make interpretation of the text afterwards, which is based on reception contexts. The research has qualitative
character, we decided for the method of content analysis of the practical art work and written composition,
participatory observation but we have used a questionary.

Key words : reception, illustration, children´s reader, children´s imagination, reader´s experience, visual
competence, contexts of children´s reception, typology of recipients, pre-pubescent. artistic
communication, visual art. aesthetical experience, children´s aspect, interpretation, quantitative
research. qualitative research.
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