2019

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE
UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK

2019

2019

2

2

ROČNÍK XIX.

ROČNÍK XIX.

ISSN 1335-9185

9 771335 918001

04

2

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE
UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK

Ružomberok 2019

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE
UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Číslo 2, apríl 2019, ročník XIX.
Vychádza štvrťročne.
Šéfredaktor: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
Zástupca šéfredaktora: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. (Karlova univerzita v Prahe)
Výkonní redaktori: PaedDr. Ján Gera, PhD., Mgr. Lucia Griešová, PhD., Mgr. Milan Pudiš, PhD.
Redakčná rada:
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU (Katolícka univerzita v Ružomberku)
prof. Gheorghe Balint, PhD. (Univerzita „Vasile Alecsandri“ v Bacau)
doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
prof. Ladislav Čarný, akad. mal. (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU (Katolícka univerzita v Ružomberku)
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
dr. habil. Anetta Müller, PhD. (Debrecínska univerzita v Debrecíne)
prof. Juan Carlos Torre Puente, PhD. (Pápežská univerzita Comillas v Madride)
prof. Gabriella Pusztai, PhD., DSc. (Debrecínska univerzita v Debrecíne)
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostrave)
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD., MBA (VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave)
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU (Katolícka univerzita v Ružomberku)
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. dr. Irena Žemaitaitytė (Univerzita Mykolasa Romerisa vo Vilniuse)
Recenzenti:
dr hab. Danuta Grzesiak-Witek (Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline)
prof. RNDr. Miroslav Haviar, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
RNDr. Karol Kasara, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková PhD. (Trnavská univerzita v Trnave)
doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostrave)
dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL (Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline)
doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
RNDr. Libuše Švecová, PhD. (Ostravská univerzita v Ostrave)
PhDr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
doc. Ing. Josef Vlček, CSc. (Vysoká škola hotelová v Prahe)
doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
Obálka: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Jazyková úprava: PaedDr. Oľga Drobná, PhD. (slovenský jazyk), doc. Andrey Kraev, CSc. (anglický jazyk)
Technická spolupráca: Ing. Miloslav Korba
EV 3238/09
Časopis je zaregistrovaný v medzinárodnej databáze CEEOL
(Central and Eastern European Online Library).
Cena jedného čísla: 5,- €
Katolícka univerzita v Ružomberku
VERBUM – vydavateľstvo KU, Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok
IČO: 37 801 279
ISSN 1335-9185

Contents
Preface
Miroslav Gejdoš. .......................................................................................... 9

Social, Economic and Legal Sciences
The Importance of the Family for Society
Nikol Volková ............................................................................................ 15
Stakeholders in Social Networks as the Supports for Marginalized
Communities
Lýdia Lehoczká .......................................................................................... 28
Family Group Conferences as an Inovative Way of Work
with Endangered Children and their Families
Lenka Štefáková, Kristína Valková ........................................................... 34
Project Management in the Context of the Social Work Methods
with the Case
Anna Janus ................................................................................................. 44
Loyalty of Employees as a Fundamental Element of Resources
for Existing Competitive Advantage of the Organization
Beata Mydłowska ....................................................................................... 55

Formation and Education
Fairytale in the Life of a Child in Pre-School Age
Helena Orieščiková .................................................................................... 69
School as a Problem and Challenge for Contemporary
and Future Poland
Krzysztof Dziurzyński, Ewa Duda ............................................................. 81

Humanities and Arts
Appellative Element in Living Personal Names in Moravany nad Váhom
(Slovakia), Nová Lhota (Czech Republic) and Smęgorzów (Poland)
Miroslav Kazík ........................................................................................... 95
Phenomenology of Love
Ivan Ondrášik, Katarína Ondrášiková ...................................................... 107

Natural Sciences
The effect of the vertical zoning area to communities of insects (Insecta)
on meadow and forest habitats sites in Liesková (849 MASL, CHKO
Kysuce, North Slovakia)
Radoslav Kvasničák, Monika Bestwinová ............................................... 119
Why Mathematics?
Ján Kuruc ................................................................................................. 137
Critiques ....................................................................................................... 145

Inhalt
Vorwort
Miroslav Gejdoš. .......................................................................................... 9

Soziale, ökonomische und juristische Wissenschaften
Die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft
Nikol Volková ............................................................................................ 15
Interessierte Subjekte des sozialen Netzwerks als eine Stütze
für marginalisierte Kommunitäten
Lýdia Lehoczká .......................................................................................... 28
Familienkreistreffen als innovative Arbeitsweise mit gefährdeten
Kindern und ihren Familien
Lenka Štefáková, Kristína Valková ........................................................... 34
Projektmanagement im Rahmen der sozialen Arbeitsmethoden
mit dem Fall
Anna Janus ................................................................................................. 44
Loyalität von Mitarbeitern als Grundelement Ressourcen
für bestehende Wettbewerbsvorteile von der Organisation
Beata Mydłowska ....................................................................................... 55

Bildung und Erziehung
Die Geschichte im Leben des Kindes im Vorschulalter
Helena Orieščiková .................................................................................... 69
Schule als Problem und Herausforderung für das heutige
und zukünftige Polen
Krzysztof Dziurzyński, Ewa Duda ............................................................. 81

Humanwissenschaften und Kunst
Appellativum Mitglied in Live-Personennamen in Moravany nad Váhom
(Slowakei), Nová Lhota (Tschechische Republik) und Smęgorzów (Polen)
Miroslav Kazík ........................................................................................... 95
Phänomenologie der Liebe
Ivan Ondrášik, Katarína Ondrášiková ...................................................... 107

Naturwissenschaften
Die Wirkung des vertikalen Zonenbereiches Gemeinschaften
von Insekten (Insecta) in der Wiese und Wald Lebensraum im Seiten
Liesková (849 m ü. M., CHKO Kysuce, Nordslowakei)
Radoslav Kvasničák, Monika Bestwinová ............................................... 119
Warum die Mathematik?
Ján Kuruc ................................................................................................. 137
Die Rezensionen ........................................................................................... 145

Obsah

Predhovor
Miroslav Gejdoš ......................................................................................... 11

Sociálne, ekonomické a právne vedy
Význam rodiny pre societu
Nikol Volková ............................................................................................ 15
Zainteresované subjekty sociálnej siete ako opora
pre marginalizované komunity
Lýdia Lehoczká .......................................................................................... 28
Stretnutia Rodinného kruhu ako inovatívny spôsob práce
s ohrozenými deťmi a ich rodinami
Lenka Štefáková, Kristína Valková ........................................................... 34
Projektový manažment v kontexte metód prípadovej sociálnej práce
Anna Janus ................................................................................................. 44
Vernosť zamestnancov ako základný prvok zdrojov pre existujúce
konkurenčné výhody organizácie
Beata Mydłowska ....................................................................................... 55

Výchova a vzdelávanie
Rozprávka v živote dieťaťa v predškolskom veku
Helena Orieščiková .................................................................................... 69
Škola ako problém a výzva pre súčasné a budúce Poľsko
Krzysztof Dziurzyński, Ewa Duda ............................................................. 81

Humanitné vedy a umenie
Apelatívny člen v živých osobných menách v Moravanoch nad Váhom
(SR), Novej Lhote (ČR) a Smęgorzówe (Poľsko)
Miroslav Kazík ........................................................................................... 95
Fenomenológia lásky
Ivan Ondrášik, Katarína Ondrášiková ...................................................... 107

Prírodné vedy
Vplyv vertikálnej zonálnosti územia na spoločenstvá hmyzu (Insecta)
lúčnych biotopov lokality Liesková (849 m n. m., CHKO Kysuce,
Severné Slovensko)
Radoslav Kvasničák, Monika Bestwinová ............................................... 119
Prečo matematika?
Ján Kuruc ................................................................................................. 137
Recenzie........................................................................................................ 145

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2019, roč. 19, č. 2

Preface
The second issue of Disputationes in 2019 presents studies from four
disciplines: Social, Economic and Legal Sciences, Education and Training,
Humanities and Arts and Science.
Social, economic and legal sciences are dedicated to the family,
marginalized communities, project management and an element of the
existing competitive advantages of the organization.
The study “The Importance of Family for a Society” emphasizes the
importance of family for society, as this is a limiting factor for the individual's
integral development as the creator and bearer of social values and ideals.
“Social network stakeholders as a support for marginalized communities” is
the title of the study, which presents the theoretical basis for social
networking as a social support for marginalized communities. The importance
of meeting a family circle, presenting its values and activities, as well as
progress over the past 10 years, is the subject of the “Family Circle Meetings
as an innovative way of working with endangered children and their families”.
The proposal how to look at a social worker in the context of managerial
attitudes characterized by the skills of strategic activity - an informed choice
resulting from reliable knowledge and expertise is the content of “Tthe Project
Management study in the context of case social work methods”. By
recognizing employees as the core capital of an organization, the study of
“Employee Loyalty” is dedicated to providing an essential resource for the
organization's existing competitive advantages.
The Department of Education and Training is represented by the study
“Fairy Tale in a Child's Preschool Life”. The focus of this study is based on
the need to emphasize the importance and reading of books in the life of a
pre-school child. The article “School as a challenge and challenge for present
and future Poland” presents the state of the Polish school, based on the results
of a number of national studies and international comparisons. The article
“The appellant member in living personal names in Moravany nad Váhom
(SR), Nová Lhota (CZ) and Smęgorzów (Poland)” describes an appellate
element in the unofficial name of a person in three villages in three West
Slavic countries. It compares the named models in these villages.
Phenomenology of love, its dialogical character, essence and
dimensions are presented in “The Phenomenology of Love” study.
Natural sciences represent studies of “Tthe Effect of vertical zonality
of the territory on insect communities (Insecta) of meadow habitats of the
Liesková locality (849 m above sea level, PLA Kysuce, Northern Slovakia)”
and the article “Why Mathemetics”. The first of them maps different insect
species occurring at different altitudes, and the second brings insight into the
period of appearance of mathematics as science.
Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
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Predhovor
Druhé číslo Disputationes v roku 2019 prezentuje štúdie zo štyroch
vedných odborov: Sociálne, ekonomické a právne vedy, Výchovu
a vzdelávanie, Humanitné vedy a Umenie a prírodné vedy.
Sociálne, ekonomické a právne vedy sa venujú rodine,
marginalizovaným komunitám, projektovému manažmentu a prvkom pre
existujúce konkurenčné výhody organizácie.
Štúdia Význam rodiny pre societu zdôrazňuje význam rodiny pre
spoločnosť, nakoľko táto je limitujúcim faktorom pre integrálny rozvoj
jednotlivca ako tvorcu a nositeľa spoločenských hodnôt a ideálov.
Zainteresované subjekty sociálnej siete ako opora pre marginalizované
komunity je názov štúdie, ktorá predstavuje teoretické východiská pre
diškurz sociálnych sietí ako sociálnej podpory marginalizovaných komunít.
Význam Stretnutí rodinného kruhu, prezentácia jeho hodnôt a činnosti, ako aj
progresu za posledných 10 rokov je predmetom článku Stretnutia rodinného
kruhu ako inovatívny spôsob práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami.
Návrh, ako sa pozrieť na sociálneho pracovníka v kontexte manažérskych
postojov charakterizovaných zručnosťou strategickej činnosti – informovanou
voľbou vyplývajúcou zo spoľahlivých poznatkov a odborných skúseností je
obsahom štúdie Projektový manažment v kontexte metód prípadovej
sociálnej práce. Uznávaním zamestnancov ako základného kapitálu
organizácie sa venuje štúdia Vernosť zamestnancov ako základný prvok
zdrojov pre existujúce konkurenčné výhody organizácie.
Vedný odbor Výchova a vzdelávanie je zastúpený štúdiou Rozprávka
v živote dieťaťa v predškolskom veku. Ťažisko tejto štúdie vychádza
z potreby zdôrazniť význam a čítanie kníh v živote predškolského dieťaťa.
Článok Škola ako problém a výzva pre súčasné a budúce Poľsko
prezentuje, aký je stav poľskej školy, na základe výsledkov z viacerých
národných štúdií a medzinárodných porovnaní. Článok Apelatívny člen v
živých osobných menách v Moravanoch nad Váhom (SR), Novej Lhote
(ČR) a Smęgorzówe (Poľsko) popisuje apelatívny prvok v neoficiálnom
pomenovaní osoby v troch dedinách v troch západoslovanských krajinách.
Porovnáva pomenované modely v týchto obciach.
Fenomenológia lásky, jej dialogický charakter, podstata a dimenzie sú
prezentované v štúdii Fenomenológia lásky.
Prírodné vedy reprezentujú štúdie Vplyv vertikálnej zonálnosti
územia na spoločenstvá hmyzu (Insecta) lúčnych biotopov lokality
Liesková (849 m n. m., CHKO Kysuce, Severné Slovensko) a článok Prečo
matemetika. Prvá z nich mapuje rôzne druhy hmyzu vyskytujúce sa
v rozdielnych nadmorských výškach a druhá prináša pohľad na obdobie
vzniku matematiky ako vedy.
Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
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The Importance of the Family for Society
Die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft
Význam rodiny pre societu
Nikol Volková

Abstract
Family is the most important social group and institution, which is the
basic element of the social structure and the basic economic unit whose
main functions are the reproduction of the human biological species,
socialization of offspring, ties and links between members, as well as
the transfer of cultural patterns and preservation of the continuity of
cultural development. It is characteristic for the family that it provides
protection for its members throughout their lives.

Keywords: Man. Marriage. Family. Child. Education. Society.
Úvod
Naším zámerom je zdôrazniť význam rodiny pre spoločnosť hlavne
preto, lebo je podstatným zázemím pre človeka, ktorý je prínosom pre
spoločnosť a jej rozvoj. O rodine sa hovorí stále viac a viac. V súčasnosti je
táto inštitúcia ohrozovaná a začína sa častejšie rozpadať. Je potrebné
poukázať, že rodina je historická kategória a jej formy a funkcie podmieňujú
charakter existujúcich výrobných a spoločenských vzťahov, ako aj úroveň
kultúrneho rozvoja spoločnosti. Rodina a spoločnosť sa teda navzájom
ovplyvňujú a doplňujú. Nielen spoločnosť vplýva na život rodiny, ale aj
rodina pôsobí na život spoločnosti. Prináša potomstvo, stará sa o jeho duševný
a telesný vývin, o jeho zdravie a pôsobí výchovne na svojich členov. Táto
vzájomná podmienenosť platí vždy a v každom čase. Monogamnú rodinu štát
aj spoločnosť pokladajú za jedinú inštitúciu, v ktorej sa uskutočňuje
reprodukcia obyvateľstva.1
Mať funkčnú rodinu je vysoko cenená hodnota vo všetkých vrstvách
spoločností na celom svete. „Funkčná rodina je dôležitým predpokladom
normálneho fungovania spoločnosti a znakom individuálnej úspešnosti

1

Porov.: ROZINAJOVÁ, H.: Výchova pre život v rodine. Martin : Osveta, n. p., 1981. s. 13.
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v živote.“2 Rodina založená na láske a ňou oživovaná je spoločenstvom osôb
muža a ženy spojených manželstvom, rodičov a detí, ako aj príbuzných. Jej
prvou úlohou je verne prežívať skutočnosť tohto spoločenstva v ustavičnom
úsilí o rozvoj pravdivého spoločenstva osôb. „Vnútorným princípom, stálou
hranicou, silou a najvyšším cieľom tejto úlohy je láska. Rodina bez lásky nie
je spoločenstvom osôb, rovnako bez lásky nemôže rodina ani žiť, ani rásť
a zdokonaľovať sa ako spoločenstvo osôb.“3
Rodina je dôležitá a podstatná vo vzťahu k osobe. V tejto kolíske
života a lásky sa človek rodí a rastie. Keď sa narodí dieťa, spoločnosť dostáva
dar novej osoby, ktorá je zvnútra povolaná do spoločenstva s inými a do plnej
oddanosti voči nim. Dokonca v rodine, vo vzájomnom osobnom dare muža
a ženy zjednotených manželstvom, je vytvorené životné prostredie, v ktorom
dieťa môže rozvíjať svoje schopnosti, kde sa naučí uvedomovať si svoju
dôstojnosť a pripraviť sa na zvládnutie svojho jedinečného a neopakovateľného
osudu. V prirodzenej atmosfére náklonnosti, ktorá spája členov rodinného
spoločenstva, sú osoby uznávané a zodpovedné vo svojej celistvosti: „Rodina
je prvá a základná štruktúra, v lone ktorej dostáva človek prvé a určujúce
poznatky o pravde a dobre, učí sa, čo je to milovať a byť milovaný, a čo
konkrétne znamená byť osobou.“4
Funkcia a úloha spoločnosti
Ľudia, ktorí zdieľajú spoločnú kultúru, ekonomiku a politický systém,
vytvárajú koherentný celok nazývaný „spoločnosť“. Každý jednotlivec je
formovaný spoločnosťou, v ktorej žije. Štruktúrovaný celok v spoločnosti
vytvára rámec pre sociálne konanie. Je definovaný kultúrou, koherentným
systémom hodnôt, noriem a symbolov. Teda ideálna spoločnosť umožňuje
fenomén sociálnej súdržnosti a sociálnej reprodukcie, ale taktiež sa môže stať
aj jej príčinou podceňovania a rôznych rozporov v spoločnosti.5
Spoločnosť je združenie, ktoré sa vyznačuje systematickou organizáciou
a vonkajšími inštitúciami (zákonmi, úradmi, riadiacimi autoritami). Žiadna
spoločnosť nemôže existovať bez vonkajšej organizácie a žiadna spoločnosť
nie je možná bez solidarity a osobného záujmu členov o druhých. Spoločnosť
je súhrn osôb organicky spojených princípom jednoty, ktorý presahuje každú
z nich. Zároveň funguje ako viditeľné a súčasne duchovné spoločenstvo osôb,
2

3
4

5

KRIŽANOVÁ, A.: Nové stratégie v rodinnom a pracovnom živote. In: ONDREJKOVIČ, P.
a kol.: Rodina v novom miléniu. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. s. 100.
JÁN PAVOL II.: Familiarisconsortio, 17. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1993. s. 37.
PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky
Cirkvi, 212. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 128.
Porov.: MONTOUSSÉ, M. – RENOUARD, G.: Přehled sociologie. Praha : Portál, s. r. o.,
2005. s. 129.
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ktoré stále pretrváva v čase a dedí minulosť, ale pripravuje budúcnosť.6
Človek v spoločnosti sa stáva jej dedičom, je poverený úlohami, aby rozvíjal
svoje talenty, ktoré obohacujú jeho totožnosť, a prostredníctvom ktorých
prináša ovocie.7 Je to trvalé združenie osôb, ktoré má za úlohu uskutočňovať
nejaký konkrétny cieľ v spoločnosti. Prirodzenosťou tohto združenia má byť
skutočnosť, aby boli slobodné a chcené. Spoločnosti, ktoré mali za úlohu
sledovať svoje slobodné a chcené ciele, boli delené na nutné, prirodzené,
primárne, dobrovoľné a sekundárne. Členovia týchto spoločností mali
rovnaké ciele, zároveň ich uznávali a dobrovoľne sa im podriaďovali. Ak boli
členovia k nejakým cieľom nútení, mohli si vybrať, akú rolu v spoločnosti
budú zastávať. Slobodne vyberané boli náboženské spoločenstvá, akciové
spoločnosti, vzdelávacie spolky, športové kluby a iné. Boli založené so
spoločným cieľom, a to na báze dobrovoľnosti. Práve to ich odlišovalo od
tých združení, ktoré boli zakladané na základe vonkajších vplyvov alebo
vonkajších nátlakov. Výraz „spoločenstvo“ sa používal pre združenie, ktoré
bolo zamerané na vnútorný rozvoj skupiny, hodnoty určené na rast členov
spoločenstva a vzájomnú solidaritu.8 Spoločnosť môžeme definovať ako súhrn
jednotlivcov konajúcich s ohľadom na konanie druhých, a to v určitom
historickom, priestorovom, kultúrnom a sociálnom kontexte, ktorého
parametre môžu svojím konaním ovplyvniť len čiastočne.9
Jednotlivci, ktorí vytvárajú skupiny sú základným charakteristickým
príkladom spoločnosti. Každý jednotlivec je človekom, ktorý je svojou
prirodzenosťou bytosťou spoločenskou. Od spoločnosti každý jednotlivec
očakáva pomoc, aby mohol žiť dôstojný život, rozvíjať sa a uplatňovať v nej
svoje získané vedomosti.10 Súdržnosť spoločnosti sa predovšetkým opiera
o zdieľanie hodnôt, ideálov a noriem všetkých jej členov. Spoločnosť týmto
ľuďom zaručuje ich dôstojnosť, slobodu, rovnosť, solidaritu a tvoriacu
genialitu. Čím viac spoločnosť uznáva tieto hodnoty, tým sa vytvára silnejšia
súdržnosť.11 Spoločnosť je systematizovaná, čiže vo vnútri každej spoločnosti
sú rozdelené špecializované zložky a samozrejme ich fungovanie je vzájomne
prepojené tak, aby sa navzájom dopĺňali.12„Každá spoločnosť potrebuje
normy, zákony a riadiacu autoritu, pretože jednotlivci si nie sú inštinktívne

6

7
8
9

10
11

12

Porov.: KELLER, J.: Úvod do sociológie. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 1991.
s. 458.
Porov.: FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 35.
Porov.: PESCHKE, K. H.: Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 457.
Porov.: KELLER, J.: Úvod do sociológie. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 1991.
s. 11.
Porov.: PESCHKE, K. H.: Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 456.
Porov.: KELLER, J.: Úvod do sociológie. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 1991.
s. 458.
Porov.: MARPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : SLON, 1999. s. 54.
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vedomí povinností, ktoré sú im vlastné v spoločnom diele.“13 Vzhľadom na
svoju štruktúrovanosť je spoločnosť považovaná za stabilnú. Stabilita je
zachovávaná vtedy, ak sú všetky normy, roly a hodnoty prenechávané
z generácií na generáciu. Spoločenské skupiny, ktoré riadia spoločnosť sú
riadiace autority. Tieto skupiny v spoločnosti medzi sebou súperia a tým sa
ich boj stáva jedným z faktorov, ktoré sú nazývané ako sociálne zmeny.
Normy sú pravidlá, ktoré v spoločnosti riadia jednanie jednotlivcov,
a taktiež patria k spoločnému dedičstvu. Každá spoločnosť preto vyžaduje,
aby boli dodržiavané a správanie jedincov hodnotí podľa toho, ako ich
rešpektujú. K tomuto hodnoteniu sú v spoločnosti zaužívané negatívne, alebo
pozitívne sankcie.14 Pre zabezpečenie a rozvíjanie spoločnosti je o to viac
potrebnejšie, vzhľadom na to, že dnešné organizmy sú čoraz komplikovanejšie.
Keďže jednotlivec nie je schopný získať dostatok odborných znalostí vo
všetkých oblastiach spoločenského života, úlohy môže vykonať rôznymi
spôsobmi, avšak je potrebné zaistiť jednotu činnosti všetkých. Každé
spoločenstvo preto potrebuje autoritu a podriadených, pretože len tí vedia
zaistiť efektívnosť a jednotu v jednaní.15 Človek vo všetkých svojich
obmenách je nositeľom kultúry a jazyka. Má spoločných predkov a základné
genetické vybavenie. Napriek tomu ľudstvo na celom svete má podobné rysy,
ale má rozdielnosť v kultúre a jazyku. Avšak ľuďom prináša vysoká
inteligencia výhody aj nevýhody. K výhodám patrí bohatstvo, ktorým sa
obohacuje naša kultúra. Príroda nás vybavila určitými danosťami, ale kultúra
je tá, ktorá nás učí, ako s nimi zaobchádzať na základe vzdelávania.
Negatívnou stránkou je vedomie nášho vlastného „ja“ ako nezávislej osoby,
ktorá je obmedzená svojím vlastným telom, oddelená od všetkých ostatných
ľudí.16 Zachovanie dedičstva je podstatnou hodnotou, ktorá pretrvala tisícročie
a prispela k formovaniu nášho historického vedomia a je poslaním pre ďalšie
generácie.17
Rodina a spoločnosť
Štát tvoria v prvom rade ľudia, jednotlivci. Aby štát mohol premýšľať
o svojej budúcnosti, a celkovo o svojej budúcej a trvalej existencii, musí sa
postarať, aby občanov v štáte neubúdalo, ale aby populácia nadobudla svoju
existenčnú kapacitu (ideálny počet) – primeranú zdrojovej stabilite a ďalším
13
14

15
16
17

PESCHKE, K. H.: Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 474.
Porov.: MONTOUSSÉ, M. – RENOUARD, G.: Přehled sociologie. Praha : Portál, s. r. o.,
2005. s. 97, 133, 180.
Porov.: PESCHKE, K. H.: Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 474.
Porov.: MARPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : SLON, 1999. s. 42.
Porov.: KUSÁ, Z. – TÍŽIK, M.: Elementárne formy sociologického myslenia. Bratislava :
Sociologický ústav SAV, 2009. s. 6.
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parametrom. Jedným z takýchto nástrojov, ktoré už tisícročia spoľahlivo plnia
túto funkciu, na udržanie vyšších spoločenských zoskupení (nemusí to nutne
byť štát, tak ako ho chápeme dnes, v minulosti to boli aj iné útvary) — je
rodina. Rodina je reprodukčným orgánom spoločnosti, a pokiaľ funguje
harmonicky, produkuje štátu kvalitných a pre celé spoločenstvo užitočných
jedincov.18
Rodina, prirodzené spoločenstvo, v ktorom sa skúša spoločenskosť
človeka, prispieva jedinečným a nenahraditeľným spôsobom k dobru spoločnosti.
Rodinné spoločenstvo sa rodí zo spoločenstva osôb: „Úzke spoločenstvo sa
vzťahuje na osobný vzťah medzi „ja“ a „ty“. Spoločenstvo presahuje túto
schému v smere k spoločnosti, k „my“. Rodina, spoločenstvo osôb, je preto
prvou ľudskou spoločnosťou.
Rodina je v spoločnosti najlepšou zárukou proti každému individualistickému alebo kolektivistickému odklonu, pretože tam je osoba
v centre pozornosti ako cieľ, a nikdy nie ako prostriedok. Je celkom
evidentné, že dobro ľudí a blaho spoločnosti sú úzko spojené s priaznivým
postavením manželského a rodinného spoločenstva. Bez rodín, ktoré sú
v spoločenstve silné a majú stabilné povinnosti, sa národy oslabujú. V rodine
sa vštepujú morálne hodnoty už v prvých rokoch života, tam sa prenáša
duchovné dedičstvo náboženského spoločenstva i kultúra národa. V nej sa
zaúča do sociálnej zodpovednosti a solidarity.
Vo vzťahu k spoločnosti a štátu sa potvrdzuje priorita rodiny. Veď
rodina na svoje poslanie privádzať na svet potomstvo, čo je samotnou
podmienkou jej existencie. V iných funkciách, v prospech každého zo svojich
členov má rodina svojou dôležitosťou a hodnotou poslanie, ktoré musí
zastávať spoločnosť a štát. „Rodina ako majiteľ nedotknutých práv má svoje
oprávnenie v ľudskej prirodzenosti, a nie v uznaní štátu. Rodina tu teda nie je
pre spoločnosť a pre štát, naopak, spoločnosť a štát sú pre rodinu.“19
Každý spoločenský model, ktorý má v úmysle slúžiť dobru človeka,
nemôže neprihliadať na ústredné miesto a zodpovednosť rodiny v spoločnosti.
Spoločnosť a štát vo svojich vzťahoch k rodine majú povinnosť držať sa
zásady subsidiarity. V duchu tohto princípu verejné autority nesmú zbaviť
rodinu tých úloh, ktoré môže dobre splniť sama alebo slobodne združená
s inými rodinami. Z druhej strany tie isté autority majú povinnosť podporovať
rodinu tým, že jej zaistia všetku pomoc, ktorú potrebuje, aby primeraným
spôsobom vzala na seba všetky svoje úlohy.20
18

19

20

Porov.: Rodina základ štátu a útok na 5. priorite. http://leva-net.webnode.cz/products/rodinazaklad-statu-a-utok-na-5-priorite/ (18.0.82017).
PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky
Cirkvi, 214. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 129.
Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej
náuky Cirkvi, 214. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 130.
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Aby došlo k naplneniu základného práva dieťaťa – práva na výchovu,
je potrebné najprv zreteľne definovať a potom chrániť práva rodiny proti
neprípustným zásahom spoločnosti a štátu, predovšetkým:
 právo žiť a rásť ako rodina, to znamená právo každého človeka,
i nemajetného, založiť rodinu a mať pre ňu primerané prostriedky
k životu;
 právo na vlastnú zodpovednosť v odovzdávaní života a vo výchove
detí;
 právo na manželské a rodinné súkromie;
 právo vychovávať svoje deti podľa vlastných náboženských a kultúrnych
tradícií a hodnôt s použitím potrebných príspevkov, prostriedkov
a zariadení;
 právo na osobnú, spoločenskú, politickú a hospodársku istotu, zvlášť
nemajetných a chorých;
 právo na vhodné bývanie, ktoré umožňuje primeraný rodinný život;
 právo vyjadrovať svoje požiadavky pred hospodárskymi, spoločenskými
a kultúrnymi orgánmi na vyššej úrovni, osobne alebo pomocou
spolkov;
 právo spolčovať sa s inými rodinami a inštitúciami, aby rodina mohla
dobre a rýchlo plniť svoje úlohy;
 právo chrániť mladistvých pred drogami, pornografiou, alkoholizmom
atď. s pomocou príslušných zariadení a zákonodarstva;
 právo na dobre využívaný voľný čas, ktorý podporuje i hodnoty
rodiny;
 právo starších ľudí na ľudský dôstojný život a umieranie;
 právo vysťahovať sa ako rodina za účelom nájdenia lepších životných
podmienok.21
Rodina ako miesto istoty a výchovy
Rodina na prelome tisícročí – subjekt kultúry, kresťanských a všeľudských hodnôt chce prispieť k posilneniu tohto vedomia, a tým k upevneniu
inštitúcie manželstva ako spoločenstva muža a ženy a inštitúcie rodiny.
Rodina zvyčajne buduje základy spoločenskej a kultúrnej kvality a úrovne
každého jednotlivca, orientuje ho alebo ovplyvňuje jeho orientáciu na určitú
hodnotovú štruktúru a vo veľkej miere aj životnú orientáciu. „Kvalita vzťahov

21

Porov.: PRIBULA, M.: Rodina ako účinné sociálne prostredie úspešnej socializácie dieťaťa.
In: PAĽA, G.: Aktuálne aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická
fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 49 – 50.
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v rodine vytvára atmosféru najužšieho prostredia, v ktorom dieťa nachádza
svoje miesto, istotu, ale aj citovú vybavenosť, tak nevyhnutnú pre život.“22
Rodina a rodinné vzťahy sú prirodzenou formou zázemia, spokojnosti,
životnej ochrany pre dospelého i pre dieťa. Citové vzťahy v rodine sú
kritériom jej kultúrnosti, stability a morálnej úrovne jej členov. Rodina svojou
energiou lásky je potenciálne ideálnym prostredím, v ktorom sa nenivelizuje
ani nekolektivizuje, nevedie k obmedzovaniu ani zotročovaniu vedomia, ale
dokáže spájať členov rodiny tak, že nepotláča ich osobnosť. Tento tajomný
a zdanlivo rozporný čin personalizácie zjednocovaním uskutočňuje láska
permanentne vo dvojici, v rodine a všade okolo nás. „Rodina je východiskovým
terénom socializačného procesu a spojovacím mostíkom medzi jednotlivcom
a spoločnosťou.“23
Rodina je základná skupina ľudí, ktorá vzniká na základe monogamného manželstva a najbližších príbuzenských vzťahov. Tvoria ju rodičia –
manželia, deti – súrodenci, prípadne starí rodičia. Veď kvalita života akejkoľvek
spoločnosti je priamo závislá od kvality rodinného života. „A kvalita každej
rodiny závisí od kvality vzťahu medzi manželom a manželkou, ktorý formuje
srdce rodiny.“24
Rodina, ktorá vzniká z intímneho spoločenstva života a manželskej
lásky, založená na manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou, vlastní
špecifický a originálny sociálny rozmer, pretože je prvým miestom vzájomných
vzťahov, základnou životaschopnou bunkou spoločnosti.25 Rodina sa usiluje
byť priestorom vzájomného spoločenstva, ktoré je tak veľmi potrebné v stále
viac individualistickej spoločnosti. V nej môže rásť pravé spoločenstvo osôb
vďaka neustálej dynamike ich lásky, ktorá je základným rozmerom ľudskej
skúsenosti a ktorá práve v rodine nachádza privilegované miesto na to, aby sa
prejavila: „Láska spôsobuje, že človek sa realizuje cez pravý dar seba samého:
milovať znamená dávať a prijímať to, čo sa nedá ani kúpiť, ani predať, ale iba
slobodne a vzájomne darovať.“26„V rodine sa jednotlivec od svojho narodenia
stretáva s láskou, učí sa ju prijímať a dávať.“27
Vďaka láske, základnej skutočnosti na definovanie manželstva
a rodiny, je každá osoba, muž i žena, uznaná, prijatá a rešpektovaná vo svojej
22

23
24

25

26

27

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA O RODINE : Rodina na prelome tisícročí.
Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 1999. s. 56.
HRONCOVÁ, J.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 95.
MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství
SLON, 2003. s. 9.
Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej
náuky Cirkvi, 211. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 128.
PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky
Cirkvi, 221. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 133.
SUMEC, M.: Rodina – škola solidarity v službe chudobným. In: Sociálne posolstvo Jána
Pavla II. pre dnešný svet II. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. s. 248.
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dôstojnosti. Z lásky sa rodia vzťahy prežívané v znamení nezištnosti, ktorá
rešpektuje a podporuje vo všetkých i v každom osobitne osobnú dôstojnosť
ako jedinú cennú hodnotu.
Rodina žijúca každodenným vytváraním siete vzájomných vzťahov,
vnútorných i vonkajších, sa stáva prvou a nenahraditeľnou školou zmyslu pre
spoločnosť, príkladom a podnetom pre širšie spoločenské vzťahy na základe
vzájomného rešpektovania, spravodlivosti, dialógu a lásky.
V rodine sa vštepujú morálne hodnoty už v prvých rokoch života, tam
sa prenáša duchovné dedičstvo náboženského spoločenstva i kultúra národa.
Tu je tiež veľmi dôležitý a podstatný vzťah k osobe.28 Človek v nej prežíva
svoje prvé radosti, utrpenia, sklamania, učí sa podliehať rôznym tradíciám,
nadobúda schopnosť dávania. Funkcia rodiny je dvojaká, ako biologicko-kreatívna a psychologicko-výchovná. Prirodzená jednota týchto funkcií má
exkluzívne pozitívny vplyv na deti aj rodičov. Človek tu naberá skúsenosti,
ktoré ho ovplyvňujú po celý život.29
Plodnosť manželskej lásky sa však neobmedzuje len na plodenie detí,
i keby bola chápaná v jej vlastnom ľudskom rozmere: rozširuje sa a obohacuje
všetkými tými plodmi mravného, duchovného a nadprirodzeného života, ktoré
otec a matka na základe svojho povolania majú odovzdávať deťom.30
Pri posudzovaní rodiny sa hodnotia aj rôzne ukazovatele, ktoré
pomáhajú posúdiť funkčnosť rodiny. K nim patrí vek, vzdelanie, rodinný stav
rodičov, súdržnosť, zloženie, zdravotný stav členov.
Najväčší význam sa pripisuje výchovnému záujmu rodičov o detí.
Podľa týchto kritérií sa rodiny delia na funkčné, kde patrí väčšina rodín,
v ktorých je zabezpečený uspokojivý vývin dieťaťa. Problémové, v ktorých sa
vyskytujú vážnejšie poruchy niektorých funkcií, ale zdravotný vývin dieťaťa
nie je ohrozený.31 Rodina je schopná riešiť problémy vlastnými silami. Môže
to byť napríklad rodina s viacerými deťmi, po rozvode. Dysfunkčné, kde
funkcia rodiny je narušená, vývin dieťaťa je ohrozený. Rodina nie je schopná
zvládnuť problémy. Zväčša ide o rodiny s jedným alebo oboma rodičmi
alkoholikmi, rodiny po rozvrate, povrchný záujem o dieťa, nízky príjem.
Afunkčné, kde rodina stratila svoju funkciu voči dieťaťu, neplní svoj cieľ
a dieťa ohrozuje. Riešenie, ktoré zabezpečí vývin a výchova dieťaťa, treba
hľadať mimo rodiny.32
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Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej
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Pre rodinu je potrebná komunikatívnosť rodičov s deťmi, ktorá závisí
od vôle vstúpiť do vzťahu s nimi ako s bytosťami klímy vzájomného pochopenia,
založeného na uskutočnení niekoľkých súvisiacich cností. Tieto cnosti sú
počúvanie, spolužitie a spolupráca. Počúvanie predstavuje radosť z prenikania
do sveta súladu a rôzností, do sveta, ktorý zväčšuje a rozširuje horizont
individuality. Úspešne počúvať znamená odkrývať hodnotu autentického
dialógu, kde vôľa spolu preniknúť sa pozorne obracia na iného, prekonávajúc
obranné mechanizmy alebo vytvorené predsudky. Následná hodnota je dialóg.
Zdieľanie predstavuje chápanie iného ako neodkladný cieľ správy. Ide o to,
aby sme dokázali pozornosť inému ako subjektu myšlienok, tvorcu citov, stret
vnemov. Následná hodnota je prijatie. Spolupráca znamená schopnosť chápať
a rozvíjať rodinnú aktivitu ako spoločnú činnosť, ovocie jednoty a účasti.
Následná hodnota je schopnosť vytvárať komunitu. Výchova je veľmi namáhavá,
najmä vo vyspelej spoločnosti. Deťom treba dať primerané vzdelanie. Roky
výchovy sa predlžujú. Rodina prekročila prah domácnosti, a tým sa rozmnožili
aj ohrozenia.33
Význam rodiny v procese výchovy neustále rastie. Jej pôsobenie
v oblasti citovej výchovy dieťaťa, mravnej a estetickej výchovy nemôže plne
nahradiť nijaká spoločenská inštitúcia. Človek je bytostne spätý s rodinou,
z nej si odnáša značnú časť základných prvkov životného štýlu, tradíciu
návykov, svetonázoru, mravných kritérií a politických postojov. Vplyv rodiny
závisí od pripravenosti a schopnosti rodičov, ako aj od ich vyspelosti.
Výchova detí v rodine plní veľmi dôležité spoločenské poslanie.34
Rodinnú výchovu môžeme charakterizovať ako zámerné pôsobenie na
deti a mládež v zmysle plnenia najvšeobecnejšieho výchovného cieľa –
formovania všestranne rozvinutej osobnosti. V širšom chápaní ide o pôsobenie
starších príslušníkov rodiny na mladších aj bez toho, aby si to uvedomovali.
V tomto zmysle ide o prirodzenú interakciu, ktorá sa akosi transformuje do
vedomia a správania dorastajúcej generácie. V dôsledku napodobňovanej
schopnosti, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje v mladších vekových kategóriách,
osvojuje si dieťa od rodičov charakteristické spôsoby správania, rečové
zvláštnosti a mnohé konkrétne osobnostné vlastnosti.35
Výchovné pôsobenie rodiny sa uskutočňuje prostredníctvom vzťahov,
ktoré utvárajú medzi rodičmi a deťmi. Dieťa si postupne osvojuje určité
modely správania. Už od útleho veku si všíma, ako sa správajú rodičia, pozoruje
ich vzájomné vzťahy a na základe toho si utvára predstavy, ako spoločensky
žiť. „Deti si osvojujú modely, ako sa správať voči iným a postupne si utvárajú
33

34
35

Porov.: MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA O RODINE : Rodina na prelome
tisícročí. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 1999. s. 20.
Porov.: ROZINAJOVÁ, H.: Výchova pre život v rodine. Martin : Osveta, n. p., 1981. s. 44 – 45.
Porov.: GAJDOŠOVÁ, E. – HERÉNYIOVÁ, G.: Rozvíjení emoční inteligencie žáků. Praha :
Portál, s. r. o. 2006. s. 96.
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kritériá, podľa ktorých hodnotia nielen seba, ale i rovesníkov a starších
ľudí.“36 Tieto modely sa uplatňujú najskôr v hrách, potom v učení a napokon
v práci. Proces socializácie v rodine je ovplyvnený nielen špecifickými
zvláštnosťami rodičov, ale i vekovými osobitosťami detí. Kým v období
mladšieho školského veku sú deti viac egocentrické a ťažko pochopia, že sa
im hneď nemôže vyhovieť, v staršom školskom veku si už vedia uvedomiť
„komplementárny charakter úloh“, ktoré majú vykonať.37
Vstupom do školy sa celý proces socializácie obohacuje tým, že žiak
prichádza do styku s ďalšími jednotlivcami, ktorí môžu byť nositeľmi
odlišných hodnôt, aké získali v rodine. Proces socializácie výrazne ovplyvňuje
najmä styk so spolužiakmi, ktorí sú približne rovnakého veku. Potom sa ďalej
rozširuje okruh osôb, s ktorými sa dennodenne dieťa stretáva. „Začína si
uvedomovať rozdiely medzi staršími a mladšími, najmä pokiaľ ide o celkové
životné zameranie, spoločenské postoje a motiváciu.“38
Osobnosť človeka sa vyvíja pod vplyvom spontánneho a zámerného
utvárania, teda výchovy. Výchova však nie je ani zďaleka všemocným
činiteľom, ako si to myslelo mnoho pedagógov v minulosti. Účinná môže byť
výchova len vtedy, ak rešpektuje celkový vývoj jedinca pod vplyvom
všetkých pôsobiacich faktorov, teda aj spontánne pôsobiacich. „Aby k tomu
mohlo dôjsť, mal by ten, kto chce vychovávať, veľmi citlivo pristupovať ku
každému jedincovi, na ktorého chce pôsobiť.“ 39
Štýly rodinnej výchovy
Každá rodina pri výchove uplatňuje určitý výchovný štýl. Tieto
výchovné štýly sú charakterizované ako presadzovanie relatívne stabilných
spôsobov pôsobenia vychovávateľa na vychovávaného. Výchovné postoje
k dieťaťu sa tvoria počas zložitého vývojového procesu, ktorý súvisí s celým
vývojom.
V rodinnej výchove môžeme pozorovať viaceré štýly výchovy:
Autoritatívny rodičovský štýl výchovy: vyžaduje od dieťaťa, aby sa správalo
rozumne a spoločensky na úrovni zodpovedajúcej jeho veku a schopnostiam.

36
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38
39

KAČÁNI, V. a kol.: Základy učiteľskej psychológie. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., 2004. s. 191.
GAJDOŠOVÁ, E. – HERÉNYIOVÁ, G.: Rozvíjení emoční inteligencie žáků. Praha : Portál,
s. r. o., 2006. s.99.
VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha : Portál, s. r. o., 2000. s. 136.
Porov.: PRIBULA, M.: Rodina ako účinné sociálne prostredie úspešnej socializácie dieťaťa.
In: PAĽA, G.: Aktuálne aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická
fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 45.
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Autoritársky rodičovský štýl výchovy: presadzuje moc, chýba tu obojstranná
komunikácia. Stanovuje absolútne nároky a vyžaduje poslušnosť, úctu
k autorite, k tradícii a tvrdú prácu.
Zhovievavý rodičovský štýl výchovy: od dieťaťa žiada málo. Je to typ prijímajúci,
reagujúci a orientovaný na dieťa. S prevládajúcim pozitívnym a živým
citovým ladením je dieťa nezrelé, neovláda svoje impulzy, chýba mu
primeraná spoločenská zodpovednosť a nedokáže sa spoliehať samo na seba.
Má sklon k agresivite.
Zanedbávajúci rodičovský štýl výchovy: tento typ charakterizuje zaneprázdnenosť,
nezúčastnenosť na živote detí, bez záujmu o to, čím sa zaoberajú. Vyhýba sa
obojstrannej komunikácii a málo si všíma názory a city detí.40
Z toho, čo sme dosiaľ uviedli, vyplýva, že rodina je prirodzenou
základnou zložkou spoločnosti. Kým dobre funguje, je tým najprirodzenejším
prostredím k naplneniu životne dôležitých potrieb dieťaťa. Celodenná
starostlivosť verejných výchovných inštitúcií, i keď v nich pracuje odborne
vyškolený personál, nemôže nahradiť starostlivosť rodičov. Totiž ten, kto sa
stará o dieťa z lásky, vykonáva lepšiu prácu, ako ten, kto pracuje pre peniaze.
Spoločenské usporiadanie by sa malo usilovať o to, aby uľahčilo plnú rodičovskú
starostlivosť. „Čo dieťa chce a naliehavo potrebuje, je láska a neustála pozornosť
rodičov. Nemožno dúfať, že rodičovskú lásku nahradia inštitúcie.“41
Záver
Naším zámerom bolo zdôrazniť, že v rodine sa zachytávajú a rozvíjajú
tradície ako pevné hodnoty minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Rodina
predstavuje biosociálny systém, ktorý neustále hľadá a nachádza svoje miesto
v spoločnosti. Rodina je spoločnosťou ovplyvňovaná a formovaná. Rodina je
najvýznamnejšou súčasťou spoločenskej mikroštruktúry, ktorá sprevádza
človeka vo všetkých fázach jeho života. Z tohto hľadiska možno chápať
rodinu ako malú primárnu spoločenskú skupinu, ktorá si v interakcii so širšími
spoločenskými inštitúciami formuje svojskú charakteristickú štruktúru.
Rodina plní základné úlohy a funkcie, ktoré zabezpečujú život človeka
v spoločnosti. Je to útvar, kde sa na základe príbuzenských, emocionálnych
vzťahov medzi rodičmi, rodičmi a deťmi, resp. medzi ostatným príbuzenstvom
utvárajú osobitné svojrázne vzťahy. V prostredí rodiny dieťa najvýraznejšie
prežíva a uvedomuje si svoje miesto v nej, ako člen dôveryhodného kolektívu
40
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Porov.: MANNIOVÁ, J.: Rodina, jej spôsoby výchovy a autorita.
http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2008043003. (28.8.2017).
Porov.: PRIBULA, M.: Rodina ako účinné sociálne prostredie úspešnej socializácie dieťaťa.
In: PAĽA, G.: Aktuálne aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická
fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 49.
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a viac-menej spoločnej hodnotovej orientácie. Rodinné spoločenstvo je
v živote dieťaťa určitým vzorom pre riešenie mnohých životných situácií
a modelom rozhodovania sa v nich. Rodina dáva dieťaťu vlastný význam vo
vzťahu k jedincom i k celej spoločnosti.
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Stakeholders in Social Networks as the Supports
for Marginalized Communities
Interessierte Subjekte des sozialen Netzwerks als
eine Stütze für marginalisierte Kommunitäten
Zainteresované subjekty sociálnej siete ako opora
pre marginalizované komunity
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Abstract
Contribution presents the theoretical basis for the discursus of social
networks as social support for marginalized communities and presents
the theoretical concepts of this entity as the means of social assistance
in work with disadvantaged communities.

Keywords: Social network. Marginalized communities.
Introduction
A social network is important for the activity of communities and
their opportunity to participate in civic life. Social network allows them to
have access to various forms of social resources (economic, educational and
other social sources). These can be either sufficient or insufficient, what
creates lifeform either integrated and inclusive, or social life with elements of
marginalization and social exclusion. The social capital of communities shows
either networking in good quality of social relations in a local community, or
inadequate social capital that disadvantages the community and creates
a variety of barriers to social inclusion in the standard structure of the society
(most often determined as the middle class).
Theoretic background – social science discursus of social network –
the theoretic conceptualization of social networks
The space for discursus for scientific defining of the concept of social
networking is appearing especially through the works that address to social
work, social support, or social care. For more outputs, we have chosen as an

28

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2019, roč. 19, č. 2

example of the Slovak Republic, e.g. the work of Levicka et al.1 where we
found not only the definition of social networking, as well as the precondition
for its effective functioning. From polish authors we mention Krzysztof
Juszczyszyna2 who refers to authors by methodological connection to the
topic. Sociological context focused on participation in the system in its
discourse refer several authors, from which we have selected: Szymon
Wrobel, Paweł Dybel, Mirosław Filiciak, Maciej Budzich, Justyna Hofmokl.3
The other meaning of term "social network" is known except mentioned
context used in the information of technology discourse, which is the
interpersonal communication on the Internet. We mean different online social
networks, e.g. (Facebook, Twitter, MySpace), where in the complex networks
are located also scientific discourses (in the form of scientific collaboration,
citation networks, scientific articles, etc.). Online social network, that brings
together the various communities for some reason are not actually our subject
of concern.
In our contribution we focus on the social network as a arrangement
for a particular community, which are defined by common geographical
(local) area. Exactly the geographical proximity is according to the authors
Watts and Strogatz4 main assumption for a higher number of mutual contacts.
In what discourse we can furthermore looking for the concept of
social networks in the form of its identification as a particular social structure
and social relations? The main source can become sociology, concretely the
general theory of social sciences. It is also possible to focus on the theory of
social work.
We refer to some form of aimed discourses with the purpose of
approaching the theoretical basis for the definition of social network and
introduction of what characterize the impact on its participants.
Sociological conception presents concepts of the theory of social
networks. Granovetter5 defines the social network as a "set of nodes" that may
individuals or organizations associated with the set of social relationships
such as friendship, communication, trust.
Keller6 points out that the concept of network can not be regarded as
something new, but already belongs itself to the genesis of modern science
1
2

3

4

5

6

LEVICKÁ, J. a kol.: Sociálna práca I., Trnava: TU, 2007.
JUSZCZYSZYN, K.: Badanie cech lokalnej topologii sieci społecznych metod ąanalizy
motywów sieciowych, https://www.ii.pwr.edu.pl/~sna/files/SNG-P-2009-04-20.pdf [18.04.2016].
S. WRÓBEL, P. DYBEL, M. FILICIAK, M. BUDZICH, J. HOFMOKL, Partycypacja w sieci,
Zoon Politikon 2012, Nr.3, p. 255-264.
WATTS, D.J., STROGATZ, S.H.: Collective dynamics of 'small-world' networks, Nature
1998, Nr. 393, p. 440-442.
GRANOVETTER, M.: The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological
Theory, Vol. 1 1983, pp. 201-233. http://www.soc.ucsb.edu/faculty/friedkin/Syllabi/Soc148/
Granovetter%201983.pdf.
KELLER, J.: Nejistota a důvěra, Praha, 2009, p. 14.
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and modern technology. Social networking are then defined in the context of
modern society and author highlights two opposing concepts – hierarchical
and egalitarian.
The theory of social network provides a platform for finding new the
forms of the social control decision-directed to the local community. This
trend is also reflected in social work and social services in the transformation
form of decentralization, de-institutionalization and terrain form of their
administration. In the structure of society gains on its significance by the local
communities that are also relevant in the topic of community development
and community organizing.
In mentioned theory, its necessary to note to some related concepts.
And they are in particular social capital, social cohesion and social solidarity.
The theoretical forms of sociological definitions of social network are
connected with social capital. The concept of the social capital (presented by
authors such as Coleman7, Lin, Cook, Burt,8 Becker,9 Bourdieu10 is associated
with the social network that we perceive as social resources in individual,
group or community form provided, because they are all part of it. It is
important not only for their place in the network, but also for the complex
structure of the social network. In this context of social network exist large
range of scientific works including the the publications outputs of authors
Portes11, Loury Tariq, Teles12, Putman13, Šafr, Sedláčková.14
Another theoretical discursus related to social networks that we select
is in form of the role theory. Classical interpretation is well presented in the
works (Mead – Mind, Self and Society, 1934, Linton – Role and Status, 1947,
Parsons, Bales – The Social System, 1951, Merton – Social Theory and Social
Structure, 1957) with the assumption that people believe in the social structure
of different positions. The social roles indicate the expected behavior to the
holders of various positions. The Social role must be examined in the context
of relations, since it can be identified in their networks.
Linking the role theory of social work can be pursued in theoretical
and practical level. Here is possible to see the coherence too to the social
7
8

9
10
11
12

13

14

COLEMAN, J.: Foundations of Social Theory. John Wiley & Sons Ltd, 1994. 1012 p.
N. LIN, K.S. COOK, R.S. BURT, Social capital: theory and research. Transaction Publishers.
2001. 333 p.
BECKER, G.S.: Teorie preferencí. Praha, 1997. 352 p.
BOURDIEU, P.: Teorie jednání. Překlad: Dvořáková, V. Praha, 1998. 179 p.
PORTES, A.: Economic Sociology. New Jersey, 1998. 320 p.
LOURY, G.C., TARIQ, M., TELES, S.: Ethnicity, Social Mobility and Public Policy. Comparing
the US and the UK. Cambridge, 2005, 660 p.
PUTMAN, R.D.: Education, Diversity, Social Cohesion and Social Capital. Note for discussion,
Meeting of OECD Education Ministers, March 18-19 2004, Dublin. (www.oecd.org/dataoecd/
37/55/30671102.doc).
ŠAFR, J., SEDLÁČKOVÁ, M.: Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Sociologické
studie/Sociological Studies. Praha, 2006. 93 p.
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network (as the sum of social relationships) and the social roles are perceived
mainly through sociological perspective. This is also confirmed by the
statement of the author Dominelli 15"Sociology can be used to illuminate the
structures, processes and social relations in social work and contribute to the
development of more appropriate forms of practice."
Role theory shows various possibilities of its use, e.g. for interdisciplinary sociological discursus (in understanding social reality, etc.). The
certain restrictions be recognized in the possible consolidation of gender
stereotypes, or in other negative stereotypes. In the meaning of practical social
work can be presented the problematic situation of the client, that sometimes
can be taken as the role conflict.
Understanding the roles that stakeholders play is especially important
in the planning of social services as the process, which includes the
implementation of the plan and its evaluation. In the process are engaged also
the participants in decision-making, especially what will be among the
priorities of the planning and implementation of social programs and its
networking. The theory of social roles is also important in other related
epistemology of synonymous terms. Social role is associated with term of the
social status.
The difference can be mentioned, e.g. that the social role is realised,
while the social status is occupied. We can imagine it as a social position in
the society, where its part are certain civic rights and also obligations. It is
also close to what jobs people do, which is significantly their social definition
in the context of the social status.
Insufficiency of the social network is often linked to the marginalization
of the communities present in the site. The marginalization contained two
major dimensions of social exclusion, and the range of the material plane.
Options of the analysis of the marginalization focus on individual and social
(institutional) dimension.
Marginalization is reflected in the spheres of:
• the family life,
• the field of education,
• in the spheres of the labor,
• in the field of health services,
• in the field of civil, public life,
• in the field of access to services,
• the safety issues,
• the leisure activities
• the general process for quality of life and social cohesion of other
activities.
15

DOMINELLI, L.: Sociology for Social Work. Hampshire, 1997, p. 5.
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In the economic subsystem is reflected marginalization in the meaning
of the unequal chances and opportunities in the labor market experiences of
discrimination, limited access to employment opportunities. Social inclusion
agenda should raise social change, that logically should lead to equality of
opportunity, to live free of discrimination and poor access to employment
opportunities.
The subsystem of social marginalization produces distrust in other
people and groups, distrust in institutions, accompanied by small social
networks and contacts. The removal of this area reinforces particular social
confidence, faith in institutions and their functionality.
The civil/political marginalization subsystem is an expression of civic
passivity and lack of interest in public affairs. Opposite to the principles of
our strategy of sustainable communities, marginalization thus preventing its
implementation. Civic participation and involvement of the public affairs
constitute also the principles of civil society.
Marginalization in the context of socio-cultural subsystem is, for
example, in relation majority vs. minority (majority vs. minority) their mutual
social distance, aversion, intolerance and various conflicts. The positive
perspective we can define these approaches in mutual social and cultural
interaction through: cultural pluralism, respect for differences, recognition,
tolerance and support institutions.
Conclusion
Our specific focus concerns of social status of Roma as members of
the Roma ethnic group. We mean that they create together form of marginalized
communities in the certain locality and that they are part of the particular local
social network. In the meaning of their everyday life it can be refered by
a variety of role conflict or the different forms of roles. Problems arise
particularly when there is discrepancy between the stakeholders expectations
and the real performance.
In social relations and social communication is claimed the transparency,
respecting the needs and opinions of the participants, the responsibility of all
stakeholders in their activity, harmonization of the values and attitudes, as
well as credibility.
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Family Group Conferences as an Inovative Way of Work
with Endangered Children and their Families
Familienkreistreffen als innovative Arbeitsweise
mit gefährdeten Kindern und ihren Familien
Stretnutia Rodinného kruhu ako inovatívny spôsob práce
s ohrozenými deťmi a ich rodinami
Lenka Štefáková, Kristína Valková

Abstract
Family group conferences as one of the effective options and ways to
solve the unfavorable life situation of a vulnerable child and his family
leaves the power, responsibility and resources to family members and
the circle of people around the child to create plan and make decisions
for the future. The paper describes this process, the participants and the
course of the meetings, as well as the part of the evaluation of
implementation of the FGC in Slovakia in 10 years.

Keywords: Endangered child. Family. Family group conferences.
Úvod
Vhodnejšie slová na úvod ako tieto, snáď ani nie sú: „spájanie ľudí
a sieťovanie zdrojov širokej rodiny a komunity prostredníctvom Stretnutí
rodinného kruhu sa ukazuje byť múdra, aj dobrodružná cesta pomoci
ohrozeným rodinám, a ako jedna z mála reálnych ciest môže viesť k postupnému
znižovaniu počtu detí v detských domovoch a iných zariadeniach na Slovensku“
(Miklošková, 2016).
1 Stretnutia rodinného k ruhu
Stretnutia rodinného kruhu (ďalej SRK) môžu byť cestou, ako nechať
blízku rodinu a dieťa v centre diania. Vytvoriť bezpečný kruh, aby dieťa
nemuselo byť vyňaté z rodiny a neprerušilo s ňou svoje vzťahy. Ide o to, dať
šancu riešeniam situácie ľuďom z vnútorného systému rodiny pred
profesionálmi. Veď aj oni majú vlastné zdroje a nápady ako naplniť niektoré
konkrétne úlohy. Sprostredkovatelia stretnutí rodinného kruhu poskytujú
rodine príležitosť dostať všetky potrebné a aktuálne informácie, aby mohli
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zodpovedne zvážiť situáciu a svoje možnosti a spoločne vytvorili plán, od
ktorého sa vyvinú ďalšie postupy.
Vďaka týmto tretnutiam sa spojí široká rodina, blízki a všetci dôležití
ľudia v živote dieťaťa, ktorí sa stretnú v jeden čas na jednom mieste a spoločne
sa snažia urobiť dôležité rozhodnutia a spolu vytvárajú plán na ich uskutočnenie.
Nakoniec sa samotná rodina a blízki stávajú súčasťou dôležitých rozhodnutí
a sú tvorcami plánu riešenia. Najdôležitejšou súčasťou je súkromný čas pre
rodinu. Zúčastnení profesionáli poskytujú rodine a blízkym potrebné informácie
a ponúkajú dostupné možnosti na zostavenie najideálnejšieho plánu riešenia
situácie v rodine.
Práve vďaka Stretnutiam rodinného kruhu sa otvárajú možnosti
krátkodobej a dlhodobej starostlivosti o dieťa v rámci širokej rodiny a ďalšej
podpornej siete rodiny aj v situáciách, kde rodičovská starostlivosť nie je
možná, a tým sa zabráni vyňatiu dieťaťa z prirodzeného rodinného prostredia
(Miklošková, 2016).
Na Slovensku sa Stretnutiam rodinného kruhu venuje organizácia
SPDDD Úsmev ako dar, n. o., ktorá ich definuje ako „stretnutie širokej rodiny,
všetkých blízkych a podporných osôb v záujme ohrozeného dieťaťa“ (Stretnutie
rodinného kruhu, 2018b).
Tento spôsob práce sa môže využívať napríklad v prípadoch, keď je:
 dôležité rozhodnúť o ďalšej budúcnosti dieťaťa,
 potreba určiť, kde bude dieťa žiť,
 potrebné zabezpečiť bezpečie dieťaťa,
 potreba rozhodnúť o potrebnej pomoci pre rodinu na vyriešenie
daného problému tak, aby vyhovovala každému členovi (Stretnutie
rodinného kruhu, 2018a).
SPDDD Úsmev ako dar, n. o. popisuje SRK ako efektívnu súčasť
sociálnej práce s rodinou, model práce, ktorý posilňuje rodinné väzby a využíva
potenciál širokého príbuzenstva, či iných ľudí spätých so životom dieťaťa,
kde stretnutie pripravuje a zvoláva nezávislý koordinátor, ktorý pomáha
rodinnému kruhu dosiahnuť zhodu v spoločnom pláne riešenia, no do procesu
rozhodovania nezasahuje. Rodina a jej podporná sieť si spoločne stanovia
plán riešenia problémovej situácie v prospech dieťaťa a prevezme na seba
takú časť úloh, akú dokáže zvládnuť. Model SRK rešpektuje a využíva aj
kompetenciu sociálneho pracovníka. Ten potvrdzuje spoločný plán riešenia
a zabezpečuje úlohy, ktoré mu z plánu vyplývajú“ (Stretnutie rodinného
kruhu, 2018a).
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2 Kontext stretnutí rodinného kruhu
Po vytvorení Family Group Conference (na Slovensku známe ako
Stretnutia rodinného kruhu – SRK) na Novom Zélande, Zákonom o deťoch,
mládeži a ich rodinách v roku 1989, vzrástol po celom svete záujem o tento
inovatívny prístup týkajúci sa sociálneho blaha detí, ochrany detí a spravodlivosti
mládeže. Väčšina vývojových trendov zahŕňala výskumné projekty, ktoré
mali otestovať metodológiu rozhodovacích procesov v miestnych podmienkach.
Úspešnosť používania SRK pri práci s deťmi viedla k záujmu o uplatnenie
prístupu v dobrovoľníckych prípadoch, ako aj v iných službách, ako duševné
zdravie dospelých, domáce násilie dospelých a starostlivosť a ochrana
seniorov.
European Network vznikol v roku 2003 za účasti krajín Spojeného
kráľovstva, Írska, škandinávskych krajín a Holandska. Ďalšie európske krajiny
sa pridali, ako sa projekt rozširoval. Konkurenčné vývojové trendy v Severnej
Amerike viedli k potrebe spoločnej definície procesu, ktorý by pomohol
pochopiť SRK a umožnil správnu klasifikáciu zapojenia sa rodiny do praktík
SRK pre účely dotovania aplikácií, výskumu a evaluácie, školení a vzdelávania.
American Humane Association viedla prácu na dosiahnutie spoločnej vízie,
s ktorou jej pomáhali medzinárodní a národní kooperujúci partneri.
Na stretnutí European network v roku 2011 v Utrechte, ktoré hostila
holandská spoločnosti Eigen-Kracht Centrale, bola podaná výzva na zjednotenie
spoločného vyhlásenia o SRK v európskom kontexte. Účastníci sa pôvodne
dohodli, že vyhlásenie bude navrhnuté podľa stanoviska v American Humane
o SRK o starostlivosti o deti a distribuované prostredníctvom network na
diskusiu pred zasadnutím Network v roku 2012 (Family Group conferences:
Purpose, Values and Processes, 2012).
3 Hodnoty Stretnutí rodinného kruhu
SRK uznáva dôležitosť zapojenia rodinných skupín do udržiavania
vlastníctva a rozhodovania. Do procesu SRK vstupuje trénovaný koordinátor,
ktorý je v prípade nestranný, a zvoláva rodinu a personál z danej agentúry,
aby začal a uskutočnil plán k zabezpečeniu osoby alebo osôb, ktorých sa to
týka. SRK spracúva pozíciu rodinných skupín, aby viedli rozhodovanie
a agentúry súhlasia s podporou SRK plánov, ktoré adekvátne zodpovedajú
záujmom agentúry. Spomínané agentúry taktiež poskytujú informácie
a zabezpečujú služby od vládnych a mimovládnych poskytovateľov, aby
asistovali rodinám pri formulovaní a zavádzaní plánov. SRK procesy nie sú
v rozpore s uznesenými krokmi, terapeutickými zákrokmi alebo fórami
ratifikujúcimi profesionálne prijaté rozhodnutia. Aktívne sa usilujú o spoluprácu
a vedenie rodinných skupín pri tvorbe a realizácii plánov, ktoré podporujú
starostlivosť, ochranu a blaho osoby alebo osôb, ktorých sa to týka (Family
Group conferences: Purpose, Values and Processes, 2012).
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Hodnoty Stretnutí rodinného kruhu:
 osoby majú právo na zachovanie príbuzenských a kultúrnych vzťahov
počas celej dĺžky svojich životov,
 každá osoba – hlavne deti a bezbranní dospelí – majú právo sa
zúčastniť a ich hlas bude vypočutý pri rozhodovaní o nich samotných,
 jedinci patria do širších rodinných a komunitných systémov, ktoré ich
jednak živia a zároveň nesú za nich zodpovednosť,
 skôr rodina ako agentúra zosobňuje kontext pre starostlivosť, ochranu
a blahobyt,
 rodiny poznajú svoju vlastnú históriu a využívajú tieto informácie
spolu s informáciami od profesionálov, aby si vytvorili jasný plán,
 posilnenie a rozšírenie podpory rodiny a priateľov je rovnako dôležité,
ako aj zaoberať sa problémami. Toto následne posilňuje a využíva
kapacitu komunity,
 aktívne podieľanie sa a vedenie členov rodiny je dôležité pre dobré
výsledky jej členov, ale najprv je nutné sa venovať nerovnováhe síl
medzi rodinou a agentúrnym personálom,
 rodiny sú oprávnené rešpektovať štát a potreby štátu a štát by sa mal
o to viac snažiť, aby začal rešpektovať tých, ktorí sú chudobní,
vyvrhnutí zo spoločnosti, prehliadaní alebo nemajú možnosti alebo
prístup k zdrojom a službám,
 štát má zodpovednosť uznávať, podporovať a vybudovať kapacitu
rodiny, aby sa rodina mohla postarať a chrániť svojich členov,
 rodiny majú právo na podporu od štátu, ktorá zlepší silu a rast rodiny,
a jej ochranu proti nepotrebným zásahom štátu,
 tieto hodnoty umožňujú ľuďom zachovať si vlastníctvo a zodpovednosť
za svoje otázky a riešenia (Family Group conferences: Purpose,
Values and Processes, 2012).
Christiansen (2018) tieto hodnoty dopĺňa o ďalšie tri, a to:
 členovia rodiny, nie špecialisti, tvoria životné prostredie pre starostlivosť
a ochranu dieťaťa,
 členovia rodiny poznajú svoju históriu a využívajú tieto informácie
v kombinácii s pomocou poskytovanou odborníkmi prostredníctvom
plánovania,
 štát zodpovedá za ochranu rodinných príslušníkov pred neoprávneným
zasahovaním a za posilnenie rodinného potenciálu.
4 Proces Stretnutí rodinného kruhu
Metódy SRK sú bezpečne navrhnuté a vytvorené tak, aby zaistili
vernosť reprodukcie podľa hodnôt SRK a zaistili, že tieto hodnoty budú
hnacou praktikou. Nasledujúce komponenty sú rozhodujúce pri posilňovaní
exemplárnych praktík v SRK.
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Nezávislý koordinátor nesie zodpovednosť za zvolanie stretnutia
rodinných príslušníkov s personálom agentúry. Ak je potrebné prijať kritické
rozhodnutie o členovi alebo členoch rodiny, dôjde k dialógu medzi členmi
rodiny a personálom agentúry, ktorá podáva žiadosť. Akceptovanie nezávislého
koordinátora, ktorý je poverený zabezpečením takého prostredia, v ktorom
dôjde k transparentnému, čestnému a zdvorilému dialógu, znamená, že agentúra
sa zaväzuje k oprávneným a nenátlakovým praktikám.
Personál agentúry chápe rodinu ako svojho kľúčového partnera
v rozhodovacích procesoch a vyhradzuje si čas a zdroje dostupné k zvolaniu
tejto skupiny. Poskytnutie času a zdrojov pre koordinátorov, ktorí majú
vyhľadávať členov rodín a pripraviť ich (spoločne s personálom agentúry),
postupne na ich rolu, naznačuje, že agentúra akceptuje dôležitosť rodinných
skupín pri formulovaní efektívnych plánov. Kde je to bezpečné, tam majú
rodiny právo na úplnosť a transparentnosť informácií o obavách.
Rodiny majú príležitosť sa stretnúť spolu a prepracovať sa cez
informácie, ktoré dostali, k naformulovaniu svojich odpovedí a plánov. Tým,
že sa poskytne rodinám čas, sa im umožní využiť svoje vedomosti a expertízu
v rodinnom nastavení, aby tak učinili spôsobmi, ktoré sú konzistentné s ich
etnickými a kultúrnymi rozhodovacími praktikami.
Uvedomenie si dôležitosti tohto procesu a aktívne zakročenie pri
podpore rodiny, aby postupovala takto, značí, že agentúra akceptuje vlastné
obmedzenia rovnako, ako aj svoj záväzok v tom, že zaistí, že sa príjmu tie
najlepšie rozhodnutia a plány.
Len čo sú obavy agentúry vyjadrené, uprednostní sa plán rodiny pred
akýmkoľvek iným možným plánom. Pri prijímaní vedúcej skupiny rodinných
príslušníkov, odkazujúca agentúra vyjadruje svoju dôveru v partnerstvo
s rodinnými skupinami a ich podporu pri poskytovaní starostlivosti, ochrany
a blahobytu pre jej členov a pri budovaní schopností rodinných skupín tak
urobiť.
Spomínané agentúry podporujú rodiny tým, že im poskytujú služby
a zdroje nevyhnutné k začleneniu plánu odsúhlaseného oboma stranami,
rodinou a agentúrou. Pri asistovaní rodinných skupín v zavádzaní plánov,
agentúra znáša zodpovednosť za členov rodiny a podieľa sa na usmerňovaní
agentúrnych a komunitných zdrojov pri podpore úsilia rodinných členov
(Family Group conferences: Purpose, Values and Processes, 2012).
5 Účastníci Stretnutí rodinného kruhu
„Účastníkom procesu SRK je koordinátor, referent, dieťa, rodina,
rodinná sieť, odborníci, manažér SRK, regionálny manažér organizácie
Úsmev ako dar, metodik – mentor koordinátorov“ (Miklošková, 2016, s. 21).
Referent (navrhovateľ Stretnutia rodinného kruhu) zvyčajne ponúka
rodine možnosť Stretnutí rodinného kruhu v mene inštitúcie, nezávislej
organizácie, úradu, VÚC alebo akreditovaného subjektu. Má zákonnú
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zodpovednosť za dieťa. Taktiež verí v možnosti rodinného systému a mal by
rešpektovať právo rodiny, aby si mohla plánovať pre dieťa riešenie svojej
rodinnej situácie. Referent problém rodiny formuluje už na začiatku priebehu
Stretnutia rodinného kruhu. Ak je dieťa v systéme sociálnoprávnej ochrany
detí, v role referenta je sociálny pracovník z oddelenia SPOD a SK úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Koordinátor je osoba, ktorá je v pracovnom vzťahu so spoločnosťou
SPDDD Úsmev ako dar. Koordinátor však nie je sociálny pracovník, ale
nezávislý človek, ktorému je blízka kultúra, pozadie, ako aj životné podmienky
rodiny. Jeho schopnosťami by mali byť najmä schopnosť aktívne počúvať,
kreativita, flexibilita, a taktiež by mal mať aj určité organizačné zručnosti.
Počas Stretnutí rodinného kruhu je vo funkcii organizátora a facilitátora
a snaží sa rozšíriť kruh účastníkov na maximum. V kooperácii s rodinou sa
snaží prísť na to, kto by sa mal na týchto stretnutiach zúčastniť. Taktiež
poskytuje ostatným účastníkom informácie o tomto modeli.
Manažér je zamestnanec organizácie, ktorá realizuje Stretnutia rodinného
kruhu. Pomáha referentovi zvážiť a rozhodnúť sa, či je SRK vhodné a možné
v danej situácii uskutočniť. Ďalej mu pomáha presne formulovať problém
a otázky, ako aj špecifické okolnosti daného problému v rodine.
A v neposlednom rade zisťuje, ktoré ďalšie subjekty a odborníci sú zapojení do
riešenia problému rodiny. Medzi jeho funkcie spadá aj financovanie Stretnutí
rodinného kruhu.
Metodik je mentor a kouč koordinátorov SRK. Je zodpovedný za
metodiku implementácie tohto modelu, a tiež poskytuje odborné vedenie,
mentoring ako aj supervíziu koordinátorom.
Odborník poskytuje dieťaťu alebo inému členovi rodiny odborné
služby (sociálne, terapeutické, psychologické, výchovné, voľnočasové alebo iné).
Do rodinnej siete spadajú členovia širokej rodiny a ostatní ľudia, ktorí
sú súčasťou života rodiny alebo dieťaťa. Zaraďujú sa sem súrodenci, ujovia,
tety, starí rodičia, ale dokonca aj susedia, členovia komunity rodiny, rodičia
spolužiakov a podobne (Miklošková, 2016).
6 Priebeh Stretnutí rodinného kruhu
Stretnutia rodinného kruhu začínajú prípravou procesu SRK, kedy
koordinátor vyhľadá všetky vzťahové osoby dieťaťa, osloví kompetentných
odborníkov a absolvuje individuálne prípravné stretnutia. Po všetkých
potrebných prípravách nasleduje samotné Stretnutie rodinného kruhu, kde sa
rodina dohodne na konkrétnom pláne, ktorý budú dodržiavať. Potom ide
o uskutočnenie plánu (rodina a rodinná sieť realizujú jednotlivé úlohy, ktoré si
stanovili počas SRK), kde časť úloh môže byť delegovaná na odborníkov.
A na záver sa uskutoční hodnotiaci proces, kde zúčastnení vyhodnocujú
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úlohy, ktoré si stanovili, a sú ďalej motivovaní, aby pokračovali v stanovenom
pláne (Stretnutie rodinného kruhu, 2018a).
Stretnutia rodinného kruhu prebiehajú v troch fázach:
 fáza poskytovania informácií,
 fáza venovaná súkromnému času pre rodinu,
 fáza zameraná na odsúhlasenie plánu.
Pokiaľ by sa vynechala ktorákoľvek z týchto fáz, už by sme nemohli
hovoriť o SRK. Samozrejme pred fázou poskytnutia informácií prebieha
príchod účastníkov, ich privítanie a predstavenie (Miklošková, 2016).
6.1 Príchod a predstavenie
Koordinátor by mal prísť na stanovené miesto konania SRK dostatočne
vopred, aby si stihol všetko v pokoji pripraviť. Ďalší dôvod, aby bol koordinátor
na mieste konania skôr, je ten, že jednotliví účastníci tiež môžu prísť o niečo
skôr, a koordinátor by im mal byť plne k dispozícii, aby ešte pred oficiálnym
začiatkom vytvoril neformálnu a priateľskú atmosféru.
Keď už sú všetci pozvaní ľudia prítomní, koordinátor začne ich
privítaním. Pokračuje predstavením seba samého (svoju funkciu, rolu), pričom
dôraz dáva na svoju nezávislosť. Potom sa predstavia jednotliví účastníci, ktorí
vysvetlia aj svoj vzťah k dieťaťu. Dieťa sa zvyčajne predstavuje ako posledné. Po
predstavení všetkých účastníkov koordinátor predstaví podpornú osobu
dieťaťa a vysvetlí jej úlohu. A nakoniec všetkým vysvetlí, že stretnutie
pozostáva z troch fáz (výmena informácií, čas pre rodinu a odsúhlasenie
plánu).
6.2 Prvá fáza – výmena informácií
Túto fázu môže, ale nemusí začať rodina. Pokiaľ rodina nespraví prvý
krok, začne referent, ktorý vysvetlí čo je dôvodom tohto stretnutia. Takto sa
aspoň na začiatku pripomenie príčina a cieľ stretnutia. Referent oboznámi
rodinu s problémom, ktorý treba vyriešiť, akú má skúsenosť s touto situáciou,
z čoho má obavy a aké zmeny musia nastať. Tým aj súčasne načrtne otázku,
na ktorú treba počas Stretnutia rodinného kruhu zodpovedať. Je dôležité, aby
spomenul aj pozitíva, ktoré sú v rodine v poriadku (Miklošková, 2016).
Túto časť stretnutia vedie koordinátor. Zabezpečí, aby všetci účastníci
boli predstavení, aby každý prítomný rozumel cieľu a procesu SRKu. Rodine
sú poskytnuté informácie o:
 dôvode na SRK,
 dieťati a rodine, ktoré pomôžu rodine pri vypracúvaní plánu,
 zdrojoch a podpore, ktoré sú schopní poskytnúť;
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 akékoľvek obavy týkajúce sa starostlivosti o dieťa, ktoré ovplyvnia to,
čo môže byť dohodnuté v pláne (napríklad, že dieťa nesmie mať
kontakt s konkrétnou osobou),
 aké kroky budú podniknuté, ak rodina nedokáže vypracovať plán
alebo plán nie je odsúhlasený.
Dieťa a členovia rodiny môžu tiež poskytovať informácie, požiadať
o objasnenie alebo klásť otázky (Family rights group, 2018).
6.3 Druhá fáza – súkromný čas pre rodinu
Počas tejto časti je prítomná len rodina. Jej členovia majú čas hovoriť
medzi sebou a navrhnúť plán, ktorý rieši obavy. Budú identifikovať zdroje
a podporu, ktoré sú potrebné od inštitúcie, ako aj v rámci rodiny, aby ich plán
bol úspešný (Family rights group, 2018).
V tejto fáze sú členovia rodiny vyzvaní, aby:
 „vytvorili plán prijateľný pre všetkých,
 porozmýšľali o tom, ako by sa tento plán mohol uskutočniť,
 popísali, kto čo robí,
 porozmýšľali o opatreniach pre kontrolu, či plán funguje a uskutočňuje
sa: kto to bude kontrolovať, kedy a ako,
 stanovili, čo sa bude musieť urobiť, keby plán zlyhal“ (Miklošková,
2016, s. 49).
Tým, že rodina má čas pre seba, prechádza tým zodpovednosť na
nich. A to sa prejavuje aj v komunikácii medzi nimi. Členovia rodiny sa
rozprávajú otvorenejšie, obzvlášť o témach a veciach, o ktorých nechcú
diskutovať alebo ich chcú utajiť pred sociálnymi pracovníkmi. Navyše majú
toľko času, koľko skutočne potrebujú.
6.4 Tretia fáza – odsúhlasenie plánu
Keď rodina vypracovala svoj plán, sprostredkovateľ a koordinátor sa
stretnú s rodinou, aby prerokovali a odsúhlasili plán, vrátane zdrojov. Je
povinnosťou sprostredkovateľa súhlasiť s akčným plánom a je dôležité, aby
k tomu došlo v deň konania Stretnutí rodinného kruhu. Plán by mal byť
odsúhlasený, pokiaľ nehrozia dieťaťu značné škody. Akékoľvek dôvody
neakceptovania plánu musia byť okamžite objasnené a rodina by mala mať
príležitosť reagovať na obavy a zmeniť alebo doplniť plán. Je dôležité
zabezpečiť, aby dané deti jasne pochopili, čo sa rozhodlo, a že ich názory sú
pochopené (Family rights group, 2018).
Pokiaľ referent sa rozhodne schváliť plán vytvorený rodinou, koordinátor
uskutoční posledné opatrenia:

41

Štefáková, L., Valková, K.:
Stretnutia Rodinného kruhu ako inovatívny spôsob práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami

 „stanovte spôsob, akým bude vykonávaná kontrola uspokojivého
uskutočňovania plánu; urobte zoznam účastníkov zahrnutých do
plánu, optimálne je nechať ich plán podpísať,
 určite na základe dohody účastníkov dátum hodnotiaceho stretnutia
a stanovte, kto sa jej zúčastní a kto bude jej iniciátor – facilitátor,
 koordinátor vysvetlí rodine, že nie je potrebné, aby sa on ako
facilitátor hodnotiaceho stretnutia zúčastnil, rodina si to vie spraviť
vlastnými silami, v každom prípade sa ale po troch mesiacoch spojíte
s účastníkmi, aby ste sa dozvedeli, ako sa plán uskutočňuje,
 koordinátor povie účastníkom, že plán prepíše a že každý, kto sa
stretnutia zúčastnil, vrátane sociálnych pracovníkov a iných odborníkov,
ktorí boli prítomní počas prvej fázy, dostanú jednu kópiu“ (Miklošková,
2016, s. 50).
7 SRK na Slovensku za obdobie 10 rokov
Vybrané údaje za roky 2006 až 2016 týkajúce sa SRK:
 82 % rodín, ktorým bolo Stretnutie rodinného kruhu ponúknuté
zorganizovať, sa dokázalo v procese prípravy stretnutia zmobilizovať
a stretnúť sa s cieľom prípravy vlastného plánu riešenia,
 v 92 % prípadoch bol plán vytvorený na Stretnutí rodinného kruhu,
potvrdený a schválený sociálnym pracovníkom zodpovedným za
vedenie prípadu rodiny ako záväzný spoločný plán riešenia – teda
úspešnosť Stretnutí rodinného kruhu môžeme vyhodnotiť ako 92 %,
 v 95 % sa stretnutí zúčastnili aj starí rodičia, strýkovia, ujovia a tety,
bratranci, sesternice, krstní rodičia a ďalší príbuzní dieťaťa,
 63 % úloh dohodnutých počas fázy vytvárania plánu si členovia
rodiny dokázali zrealizovať svojpomocne, len v 37 % potrebovali
rodiny k realizácii svojho plánu riešenia pomoc profesionálov,
 86 % členov rodiny vnímalo Stretnutie rodinného kruhu ako „dobrú“
až „veľmi dobrú“ skúsenosť a odporučilo by ju ďalším rodinám,
 93 % členov rodiny sa cítilo byť skutočne vypočutí a vnímali, že ich
v procese Stretnutie rodinného kruhu aj zaangažovaní profesionáli
„brali vážne“,
 87 % rodičov sa vyjadruje, že prostredníctvom rodinnej konferencie –
Stretnutia rodinného kruhu získali väčšiu pomoc od širokej rodiny,
 89 % rodičov a detí sa vyjadrilo, že po Stretnutí rodinného kruhu
dostali väčšiu podporu zo strany sociálneho pracovníka (oproti porovnávacej vzorke rodín, ktoré nemali skúsenosť s rodinnou konferenciou,
kde podporu sociálneho pracovníka pociťovalo len 47 %),
 94 % rodičov bolo so „svojimi“ koordinátormi veľmi spokojní,
 76 % respondentov z radov sociálnych pracovníkov uviedlo, že rodina
vypracovala lepší plán ako by navrhol samotný sociálny pracovník,
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 89 % sociálnych pracovníkov chce vo svojej praxi využívať potenciál
Stretnutí rodinného kruhu napriek viacerým nevýhodám, ktoré z ich
pohľadu má,
 podiel detí vrátených do rodiny po zrealizovaní SRKu je 71 %
(v porovnaní s 28 % podielom detí vrátených do rodiny pri využití
tradičných postupov sociálnej práce,
 podiel detí vrátených do rodiny cez proces SRKu je v sledovanom
období viac ako 2,5 násobná (Miklošková, 2017).
Stretnutia rodinného kruhu pokladáme za inovatívny spôsob práce
nielen s dieťaťom, ale s celou rodinou a blízkymi dieťaťa. Hlavné slovo má
blízka rodina, a práve tým, že je do tohto procesu zapojená aj celá rodinná
sieť, sa to ukazuje ako efektívny spôsob práce).
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Project Management in the Context
of the Social Work Methods with the Case
Projektmanagement im Rahmen
der sozialen Arbeitsmethoden mit dem Fall
Projektový manažment v kontexte metód
prípadovej sociálnej práce
Zarządzanie projektem w kontekście metod
pracy socjalnej z przypadkiem
Anna Janus

Abstract
The article is a proposal to look at a social worker in the context of
managerial attitudes characterized by the skill of strategic action – an
informed choice resulting from reliable knowledge and professional
experience. All managerial decisions must be a conscious choice –
a responsible social worker not only able to choose the right time, but
the action option chooses by comparison and prediction of the effects of
their implementation available and thoroughly recognized ways to
maximize the achievement of goals related generally to preventing the
emergence of marginalization of people and families. In particular, the
aim of the article is to analyze those elements that have a fundamental
impact on the success of projects as a method of social work with
chance, containing multidimensional tasks based on the principles of
human rights and social justice.

Keywords: Social work. Social worker as a manager. Organizational
decisions. Project management.
Wprowadzenie
Podejmowanie decyzji w pracy socjalnej to fundament realizacji
zadań umożliwiający osiągnięcie wyznaczonych ustawowo celów - projekt
socjalny zwyczajowo uznawany jest za metodyczny model działania w pracy
socjalnej, w czasie wykonywania której pracownik socjalny ma za zadanie
opracowanie założeń programowych i realizacyjnych do oczekiwanych
zmian. Usługi społeczne charakteryzują się specyfiką postępowania co
utrudnia bezpośrednie przeniesienie instrumentów zarządzania z sektora
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rynkowego do organizacji procesu świadczenia usług. Dobór odpowiednich
technik pomocy jednostkom w rozwiązywaniu problemów życiowych jest tu
uzależniony od uwarunkowań realizacyjnych określonych możliwościami
finansowanymi ze środków publicznych, dotyczącymi dwukierunkowych
działań: z jednej strony silnym koncentrowaniu się na jednostce, z drugiej na
kierowaniu się dobrem społecznym. Podstawą jest tu rzetelne rozpoznanie
możliwości otaczanej opieką jednostki, odpowiedniego motywowania jej do
działania i aktywizowania środowiska w jakim ona funkcjonuje. Tak samo
ważne jest zastosowanie odpowiednich metod zarządzania projektem aby
osiągnąć oczekiwane efekty związane z merytorycznym wymiarem ale też
takich, które będą gwarantem racjonalnego wykorzystania środków
publicznych. W tym drugim aspekcie kluczowe wydaje się ekonomiczne
spojrzenie na jakość usług socjalnych, ale na żadnym etapie nie możemy
zapominać o ścisłym powiązaniu czynności pracownika socjalnego
z procedurą podejmowania decyzji administracyjnych i o fakcie, że ze
względu na konieczność patrzenia na tę jakość przez pryzmat oceny
odbiorcy, pod kątem zaspakajania jego potrzeb, ocena ostateczna efektów jest
kategorią subiektywną, trudną do standaryzacji i mierzenia.
Projekt socjalny jako metoda pracy socjalnej z przypadkiem
Warsztat metodologiczny pracownika socjalnego przewidując pracę
z indywidualnym przypadkiem opiera ją na analizie jednostkowych losów
ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze […] postrzeganych
przez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie
diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.1
Metoda ta pozwala na skoncentrowanie wszelkich wysiłków pracownika
socjalnego na udzieleniu pomocy jednostce a co za tym idzie, umożliwia
intensyfikację efektów pomocy. Projekt socjalny należy traktować jako metodę
polegającą na podejmowaniu interdyscyplinarnych przedsięwzięć o charakterze
pomocowym opartych na zamierzonym planie działania polegającego na
kreowaniu pomysłów służących usprawnianiu lub ulepszaniu rzeczywistości
społecznej.2 Można więc powiedzieć, że wywodzi się ona z koncepcji pracy,
której głównym celem jest realizacja wyznaczonych zadań, z osiągnięciem
konkretnych celów, w której kładzie szczególny nacisk na bezpośrednie

1

2

PENC, J.: Role i umiejętności menedżerskie- sekrety sukcesu i kariery. Warszawa: Difin,
2005, s. 78.
KOTT, K.: Co to jest projekt socjalny? Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej, 2011, s. 5.
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działanie, o charakterze pomocowym, zakładające dążenie do pozytywnej
zmiany, ograniczone w czasie i przestrzeni.3
Działania te prowadzą do osiągnięcia zaplanowanego celu, zgodnie z
określoną specyfiką i przy użyciu określonych zasobów, a jest nim
oczekiwana zmiana, która oznacza przekształcanie, przemieszczanie albo
modyfikację struktury lub procesu. Takie pojęcie zmiany (np. sytuacji
rodziny) wymaga zdefiniowania: Co chcemy zmienić? W jakim celu chcemy
dokonać zmiany? Kto chce dokonać zmiany? Co zamierzamy osiągnąć?
Czyli wymaga określenia: jaka ma być nowa sytuacja. Celem projektu
socjalnego jest w szczególności uzyskanie (poprzez jego realizację) zmiany
na lepsze oraz poprawy sytuacji osoby czy rodziny.4
Projekt socjalny można definiować jako wartościowe narzędzie pracy
pracownika socjalnego, służące kreatywnemu rozwiązywaniu problemu, które
zastosowane w odpowiedni sposób skutkować może większą elastycznością
udzielanej pomocy społecznej – jest to zbiór działań podejmowanych dla
zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego
rezultatu. Według E. Kantowicz stanowi narzędzie doskonale uzupełniające
podstawowe metody pracy socjalnej. Wywodzi się z koncepcji pracy, której
głównym celem jest realizacja wyznaczonych zadań, z osiągnięciem
konkretnych celów, natomiast wpływ nurtu filozofii pragmatyzmu, kładzie
szczególny nacisk na bezpośrednie działanie, ograniczone w czasie i
przestrzeni, o charakterze pomocowym, którego głównym założeniem jest
dążenie do pozytywnej zmiany.5
Zainteresowanie metodą projektu socjalnego nastąpiło w ostatnich
latach w Polsce wraz z promowaniem pracy socjalnej skoncentrowanej na
rozwiązaniach otwartych i możliwych do modyfikacji, dzięki kreatywności
stosującego go pracownika. Istotnym plusem tej metody jest konieczność
ewaluacji w pracy socjalnej z osobą lub rodziną i znaczenie pomiaru tego, co
chce się zmienić w pracy z przypadkiem. Projekt traktowany jest przy tym
jako dokument stanowiący szczegółowy opis celów, środków,
podejmowanych działań, sposobów finansowania, sprawozdań tworzony po
to, aby usystematyzować interakcje zachodzące między pracownikiem
socjalnym a odbiorcami projektu.6 Cechuje go wielowymiarowy charakter, co
wiąże się z interdyscyplinarnym charakterem pracy socjalnej.
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KATOWIC, E.: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2001, s. 144.
KATOWIC, E.: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2001, s. 144.
KATOWIC, E.: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2001, s. 7.
GRANISIK, M.: Profesjonalny wymiar pracy socjalnej. Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo
Naukowe, 2006, s. 79-81.
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Stosowanie projektów socjalnych wymaga określonych metod
postępowania, odpowiednich dla pracy socjalnej, związanej z formami
praktycznego działania. Należą do nich przede wszystkim pragmatyzm
w działaniu (wykorzystywanie gromadzonych doświadczeń oraz prób
modyfikacji działań, które okazały się nieskuteczne oraz ocena wyników
podjętej działalności) i naukowe podejście w tworzeniu i realizacji projektu
socjalnego (związane z koniecznością wypracowania koncepcji działań
socjalnych, które wynikają z zastosowania naukowo zasadnych teorii, metod
i technik badawczych oraz wiedzy socjologicznej, pedagogicznej
i psychologicznej).7 Pracownik socjalny tworząc projekt musi opracować
założenia programowe i realizacyjne do oczekiwanych zmian, opartych na
podejściu systemowym oraz wstępnej ocenie ich wprowadzenia. Czuwanie
nad właściwym przebiegiem realizacji projektu wymaga określonych metod
zarządzania.
Specyfika zarządzania projektem socjalnym
Zarządzanie projektem socjalnym jest ściśle związane z podstawową
regulacją prawną dla pracy socjalnej (a więc też dla projektu socjalnego) czyli
ustawą o pomocy społecznej z dnia12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).Zawarte w niej zapisy pozwalają określić
standardy jakości projektu socjalnego biorąc pod uwagę: jego zakres
podmiotowy czyli uczestników (np.: osoby czy rodziny, dla których celem
uczestnictwa jest rozwinięcie lub wzmocnienie ich aktywności
i samodzielności życiowej), zakres przedmiotowy czyli obszary życia osób
i rodzin niezbędne dla wzmocnienia lub odzyskania przez nich zdolności do
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zakres przestrzenny,
np. środowisko zamieszkania osoby czy rodziny. Ważne są też, stosowane we
wszystkich etapach tworzenia i realizacji projektu socjalnego, zasady takie
jak: zasada akceptacji uczestnika projektu, zasada poszanowania godności
i wartości uczestnika projektu, zasada indywidualności i uznania prawa
uczestników projektu do dokonywania wyborów i podejmowania decyzji,
zasada zachowania tajemnicy służbowej oraz zasada odpowiedzialności
i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Zasadniczo projektem socjalnym zarządza zespół projektowy, który
jest jednocześnie jego realizatorem. Mogą stanowić go: pracownicy socjalni,
pedagodzy, terapeuci, trenerzy, psycholodzy, pracownicy księgowości itp.
Bardzo często projektem administruje (nie biorąc czynnego udziału
w realizacji projektu) kierownik projektu, który może pełnić także rolę
7

KOTT, K.: Co to jest projekt socjalny? Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,
2011, s. 7.
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koordynatora projektu. Zasady procesu zarządzania projektami wymagają od
pracowników socjalnych kompetencji menedżerskich takich jak: planowanie
i organizowanie działań, zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem,
delegowanie zadań czy umiejętność współpracy z podmiotami z otoczenia.
Dobierając członków zespołu zarządzającego projektem należy wziąć
pod uwagę ich odporność na stres ( realizacja projektu niejednokrotnie wiąże
się z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami), umiejętności społeczne,
koncepcyjne oraz techniczne. Wśród umiejętności społecznych cenione są
takie umiejętności interpersonalne jak: wzajemnego komunikowania się bez
zaangażowania emocjonalnego, wspólnego rozwiązywania problemów
i konfliktów, wzajemnego poznawania się i rozumienia, wywierania wpływu
i pomagania. Umiejętności te można rozwijać poprzez uczenie się na
podstawie własnych doświadczeń w kontaktach z ludźmi czy poprzez
eksperymentowanie z samym sobą, czyli aktywne poszukiwanie nowych
sposobów postępowania, widzenia i oceniania siebie samego, albo poprzez
tradycyjne przyjmowanie i zdobywanie wiedzy w postaci gotowych sądów
i zasad myślenia.
Liczy się też bardzo umiejętność myślenia strategicznego oraz
analitycznego, szybkiego nawiązywania kontaktów, wrażliwość na ludzkie
problemy, utrzymywanie przyjaznych kontaktów ze współpracownikami,
delegowanie uprawnień, utrwalenie norm wydajności, motywowanie
pracowników do bardziej wydajnej pracy, dokonywanie okresowej oceny
sprawności podwładnych, mobilizowanie pracowników do podnoszenia
kwalifikacji oraz stwarzanie im możliwości awansu.8
Ważną cechą osób zarządzających projektem socjalnym jest:
umiejętne kierowanie własnym czasem, właściwa samoocena, świadomość
i zdolność dokonywania wyborów i decyzji oraz umiejętność poszukiwania
w otaczającym świecie informacji zwrotnych, czyli zewnętrznych sygnałów
o skutkach własnych działań), połączona z umiejętnością analizowania
swoich sukcesów i niepowodzeń w kontekście przyczyn, które do nich
doprowadziły. Świadomość stosowania takich rozwiązań umożliwia
swobodne włączanie innych członków zespołu w realizację zadań
projektowych i gromadzenie jak najlepszego zestawu środków działania
pozwalających osiągnąć określony cel. Podstawą jest tu odpowiednia wiedza
pochodząca zarówno z własnych obszarów pracy socjalnej, jak i zaczerpnięta
z nauk społecznych, psychologicznych, biologicznych, prawa itp., a także
zgodny z nią zbiór wartości.
Wyselekcjonowane informacje zespół zarządzający musi umieć
przedefiniować i sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania ich
w konkretnym projekcie socjalnym. Osobie zarządzającej przydają się tu
8

PENC, J.: Role i umiejętności menedżerskie – sekrety sukcesu i kariery. Warszawa: Difin,
2005, s. 326.

48

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2019, roč. 19, č. 2

umiejętności koncepcyjne, które mają istotny udział w twórczych aspektach
realizacji projektu, aby odpowiednio połączyć działania z celami prowadzonej
pracy socjalnej. Pozwala to na konkretyzowanie, wykorzystywanie
i stwarzanie wzajemnych związków pomiędzy różnymi elementami
gwarantującymi osiągnięcie zamierzonego celu.
Zarządzający nie mogą też nie brać pod uwagę posiadania:
umiejętności technicznych (np. związanych z prowadzeniem księgowości,
obsługą urządzeń biurowych, poprawnym wypełnianiem dokumentów),
udzielania informacji, otwartości, zdolności do mobilizowania i integrowania
różnych środowisk oraz instytucji, umiejętności antycypacyjnych, pracy
w zespole, racjonalizowania, elastyczności w myśleniu i działaniu,
przewidywalności konsekwencji działań, samoświadomości w ocenie swojego
działania, kreatywności, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji,
skutecznego posługiwania się przepisami prawa czy stosowania zasad
etycznych.9
Zarządzając projektem socjalnym trzeba mieć świadomość, że
w społeczeństwie nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na coraz większą
sprawność i wydajność oraz że zakres umiejętności zawodowych w tej
dziedzinie musi odpowiadać występujących w tej dziedzinie zmian.10
Wymaga to dużej elastyczności przy podziale zadań, ale przede wszystkim
przy planowaniu projektu, ale w każdym przypadku kierownik projektu
odpowiada za opracowanie działań, które należy podjąć oraz zaplanowanie
ich w czasie, czyli jest odpowiedzialny za stworzenie i koordynowanie
harmonogramu projektu. Bez względu na sytuację organizacyjną pełni on
funkcje menedżerskie, do których zaliczyć można:
1. określenie celów organizacji, sposobów ich osiągnięcia i umożliwienie
ich realizacji, przez wyznaczanie pracownikom konkretnych zadań,
2. organizowanie, klasyfikowanie, podział pracy, tworzenie niezbędnej
struktury organizacyjnej, dobieranie odpowiedniego zespołu pracowników,
3. zapewnienie odpowiednich bodźców i łączności, tworzenie np. grup
zadaniowych składających się z osób odpowiadających za poszczególny
rodzaj pracy, wykorzystując w tym celu wszystkie dostępne środki,
włączając w to premie, nagrody, awanse na wyższe stanowiska,
4. utrzymywanie stałej łączności z podwładnymi i zwierzchnikami
w celu osiągnięcia niezbędnej koordynacji działań,
9

10
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V, Nitra: FF UKF, 2005, s. 27.
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5. analizowanie działalności organizacji, określenie norm oraz ocenienie
pracy podwładnych,
6. dbanie o podwyższanie kwalifikacji pracowników.
Wszystko to wymaga spojrzenia kontekstowego i ciągłej świadomości,
że realizacja projektu socjalnego to złożony proces, na który składają się:
wzajemnie sprzężone czynności diagnostyczne, plan pomocy, w którym
konkretyzuje się optymalny wariant wynikający z rzetelnej analizy sytuacji
wykonanej na bazie posiadanych informacji, opartych na przyjętych
kryteriach pozwalających na profesjonalny wgląd w cechy osobowości
jednostki czy całej rodziny, wdrażanie tego planu poprzez formalne
i rzeczywiste możliwości działania oraz ocena skuteczności.11 Nietrudno
spostrzec, że kluczem do efektywności nie tylko wnikliwa analiza
wymienionych aspektów i wzięcie pod uwagę wszelkich konsekwencji, ale
przede wszystkim to proces decyzyjny prowadzi do działania, w którym
powinny być wykorzystane odpowiednie narzędzia.
Dobór narzędzi podejmowania decyzji w zarządzaniu projektem socjalnym
Jedną z podstawowych zasad zarządzania jest zachowanie racjonalności
metodologicznej, czyli działanie na podstawie kalkulacji pozwalających na
wybór takiego wariantu działania, którego realizacja doprowadza do osiągnięcia
ustalonego celu działania.12
Decyzje są najważniejszym narzędziem realizacji zadań przez osoby
zarządzające projektem, ale złożoność cyklu decyzyjnego sprawia, że trudno
w sposób jednoznaczny stworzyć rekomendowany model postępowania.
Kryteria decyzyjne to wartości, cechy rozwiązania problemu, które będą
oceniane i porównywane przez decydenta i w każdej dziedzinie muszą
uwzględniać: trafność (wybór wariantu najlepiej rozwiązującego problem
decyzyjny), ekonomiczność (wybór wariantu najbardziej wydajnego lub
najbardziej oszczędnego), łatwość realizacji (dostosowanie do warunków
realizacji), legalność (zgodność wybranego wariantu z obowiązującym
prawem), ograniczone ryzyko (eliminacja rozwiązań niepewnych), szybkość
(wybór rozwiązania pozwalającego na realizację w niedługim czasie).13
Większość decyzji w pracy socjalnej podejmuje się we współdziałaniu,
co oznacza, że na nasze indywidualne poglądy i wypracowane stanowiska
nakłada się myślenie grupowe oraz dążenie do konsensusu. Dodatkowym

11
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utrudnieniem jest tu fakt, że większość decyzji podejmuje się tu w warunkach
wysokiej niepewności, często pod wpływem silnego bodźca emocjonalnego.
Na pewno fundamentem powinno być
ustalenie priorytetów,
mających wpływ na efektywność projektu socjalnego. Koncentrowanie się na
tym, co ważne, pomoże np. w uniknięciu pułapki racjonalizacji polegającej na
wymyślaniu uzasadnienia wyborów już po ich podjęciu. Kierownik projektu,
aby podjąć właściwe decyzje, powinien określić, co w rzeczywistości stanowi
problem i co wymaga zmian w pierwszej kolejności. Należy pamiętać, że
skuteczność realizacji decyzji będzie zależała od: treści decyzji (powinna
precyzować czego dotyczą zadania, jakimi dysponuje zespół środkami do ich
realizacji zgodnie z regułą zrozumiałości, spójności, ekonomiczności,
słuszności związanej z korzyściami, stanowczości i grzeczności), stopnia
szczegółowości, co pozwala określić program i zasady działania oraz od
stopnia stanowczości uwarunkowanego egzekwowaniem decyzji poprzez
typowe formy (np. rozkaz, polecenie, zalecenie i radę).14
Zarządzanie projektem socjalnym wymaga decyzji wzorowanych
poprzez analogię i uogólnienia na tym ,co sprawdzone, przy jednoczesnej
trosce o to, aby nie popadać w schematyzm. Stąd sprawdzonym narzędziem
będzie konsultacja osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji ze
specjalistami i zebranie maksymalną ilość informacji potrzebnych do jej
wyboru. W sposób szczególny trzeba zadbać o to, aby nie podejmować
decyzji, będąc w stresie i dążyć do zminimalizowania popełnienia błędu
poprzez analizę podejmowanego ryzyka oraz dokumentowanie determinant
podjęcia decyzji.15
Dużą wagę należy w decyzjach przywiązywać do oddziaływania
poprzez otoczenie społeczne prowadzące do pozytywnej zmiany
dotychczasowej sytuacji życiowej klienta oraz z uwzględnieniem nie tylko
swoich uprawnień oraz instytucji potrzebnych do zrealizowania planu
pomocowego, ale przede wszystkim zasobów klienta oraz możliwości stałego
monitorowana przebiegu zapewnianych mu usług.
Profesjonalizm działań w procesie podejmowania decyzji przez
pracownika socjalnego, musi uwzględniać właściwe zdefiniowanie problemu,
poprzedzone wnikliwym zdiagnozowaniem przyczyn, które skłoniły daną
osobę, albo kogoś z jej otoczenia do poszukiwania pomocy - oczywistym
narzędziem jest tu wywiad z klientem oraz tzw. wywiad środowiskowy
porządkujący informacje i ułatwiający zebranie odpowiednich danych.
Ułatwia to podjęcie decyzji w jaki sposób i w jakim momencie np.
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sprowokować sytuację, w której klient będzie przekonany, iż to on sam był
inicjatorem rozmowy.
W projektach dotyczących postępowania z konkretnym przypadkiem
w podejmowaniu decyzji korzysta się z narzędzi typu genogram, socjogram itd.,
które służąc oszacowaniu potrzeb klienta wspierają decyzje o dodatkowych,
specjalistycznych konsultacjach np. medycznych, psychiatrycznych lub z jakiejś
innej dyscypliny. Obowiązująca tu zasada zorientowania na klienta, często
przekraczająca ramy jednej specjalności i jednej instytucji, zakłada traktowanie
zadań socjalnych jako misji, co oznacza, że jednym z istotnych narzędzi
zarządzania projektem jest umiejętność koordynowania wszelkich dostępnych
zasobów przydatnych do realizacji zadań. Uczestniczący w procesie decyzyjnym
pracownik socjalny musi umieć selekcjonować cele i środki w odniesieniu do
możliwości długofalowego działania, powinien potrafić w skuteczny sposób
negocjować z różnymi instytucjami (powinien biegle posługiwać się technikami
mediacji i koordynacji, ułatwiającymi udzielenie skutecznej pomocy), trafnie
oceniać i wskazywać miejsca, gdzie np. można zorganizować świetlicę dla
dzieci czy jadłodajnię dla najuboższych itp.16
Ważnym narzędziem jest też empatia – silne wczuwanie się w sytuację
klienta, często wymagające odejścia od rutynowych rozwiązań, pozwalające
na wszechstronne zabezpieczenie interesów klienta, spojrzenie na problemy
z jego perspektywy ułatwiające rozumienie wewnętrznej logiki jego postawy
i zapobieganie niekorzystnemu dla klienta rozwojowi sytuacji.
Nie można też pominąć takiego narzędzia jakim jest umiejętność
racjonalnego gospodarowania i dokonywania w rzetelny sposób rozliczeń
finansowych uwzględniających zdolność przewidywania ewentualnych
negatywnych skutków, generujących w czasie kolejnych etapów realizacji
zadań większe koszty sumaryczne.
Przy odpowiednim doborze menedżera projektu łatwiej osiągniemy
wysoki poziom zadowolenia podopiecznych, którzy szybciej nabędą
umiejętności wprowadzania w swoim życiu zmian kompleksowo
poprawiających jakość ich życia.
Trzeba jednak podkreślić, że narzędziem o fundamentalnym
znaczeniu jest twórczy dialog z klientem, umożliwiający elastyczne
reagowanie na jego problemy oraz udzielanie mu pomocy adekwatnej do
zgłaszanych potrzeb. Ważne jest też systematyczne i kooperacyjne ujęcie
realizacji procesu pomocowego, w którym projektuje się odpowiednie usługi
oparte na takich działaniach, aby wspólnie osiągnąć ustalone cele.
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Podsumowanie
W zarządzaniu projektem socjalnym trzeba być przygotowanym na
trudności, które mogą narazić pracownika socjalnego na popełnianie błędów.
Najczęściej popełniane błędy na wszystkich etapach zarządzania projektem
socjalnym to: nieprecyzyjne i nierealistyczne formułowanie celów, niezgodność
między zakładanymi celami, wskaźnikami a planowanymi działaniami,
bazowanie na abstrakcyjnych założeniach bez dokładnej analizy i zaangażowania
grup docelowych, zaplanowanie działań w sposób nakładający się, wyznaczenie
zbyt krótkiego czasu na osiągnięcie celów, dopuszczenie do sytuacji, w której
jedna osoba wykonuje kilka zadań jednocześnie, pobieżne przeprowadzenie
ewaluacji i inne. Dlatego w zarządzaniu projektem socjalnym należy wyznaczyć
jedną osobę do monitorowania każdego zadania, na której spoczywać będzie
odpowiedzialność za jego realizację.
Kluczem do sukcesu realizowanego projektu jest umiejętność budowania
interdyscyplinarnej strategii i prowadzenia konstruktywnej współpracy
z przedstawicielami różnych dyscyplin w celu usprawnienia interwencji
i szybszego doprowadzenia do osiągnięcia zamierzonego celu.
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Loyalty of Employees as a Fundamental Element
of Resources for Existing Competitive Advantage
of the Organization
Loyalität von Mitarbeitern als Grundelement Ressourcen
für bestehende Wettbewerbsvorteile von der Organisation
Vernosť zamestnancov ako základný prvok zdrojov
pre existujúce konkurenčné výhody organizácie
Lojalność pracowników jako element podstawowy zasobu
kształtującego przewagę konkurencyjną organizacji
Beata Mydłowska

Abstract
The increase in interest in the issues related to the employee's value in
the organization observed in recent years, both in terms of employee
value for the organization and the value that the organization should
create for them in order to motivate employees to improve the quality
of work and create effective relationships with them. The paradigm of
values is now an important concept in management sciences, considered
the main source of achieving market effects. Recognizing employees as
the basic capital of the organization, their loyalty, in accordance with
the company's comprehensive theory of management in all types of
organizations, is treated as one of the most important resources shaping
the competitive advantage of entities operating on the market.

Keywords: Employee value. Employee loyalty. Human capital management.
Organization management.
Wprowadzenie
Bardzo pożądaną cechą, wpływającą na realizację zadań, przestrzeganie
norm i zasad pracy jest lojalność pracowników oddanych swojej organizacji
związana z identyfikacją i poczuciem zadowolenia z przynależności do niej.
Lojalni pracownicy nie tylko są zdyscyplinowani, ufają sobie nawzajem

55

Mydłowska, B.:
Vernosť zamestnancov ako základný prvok zdrojov pre existujúce konkurenčné výhody organizácie

i zgodnie ze sobą współpracują, ale też promują pozytywny wizerunek
swojego miejsca pracy.1
Te wymienione argumenty, a także szereg innych, przemawiają za
dużym znaczeniem, jakie proces budowania lojalności pracowniczej odgrywa
w zarządzaniu potencjałem społecznym współczesnych organizacji. Lojalny
pracownik to osoba, która jest emocjonalnie związana z organizacją czy
wykonywaną pracą. Dla Europy troska o ten właśnie wymiar funkcjonowania
pracownika jest istotna, ponieważ według badań prowadzonych przez AON
Hewitt na temat trendów w zakresie zaangażowania pracowników wynika, że
w Europie odnotowuje się najniższy, sięgający 62%, poziom zaangażowania
pracowników, przy 66% w Ameryce Północnej, 67% w Afryce i na Bliskim
Wschodzie i 71% w Ameryce Łacińskiej.2
Sytuacja w Polsce jest jeszcze trudniejsza – jak podała Rzeczpospolita
w 2017 roku według badania Aon Best Employers, przeprowadzonego na
grupie blisko 72 tys. respondentów ze 119 polskich firm, odnotowano rekordowo
niski poziom (52%) zaangażowania pracowników oraz historycznie najmniejsze
zaangażowanie Polaków w pracę w stosunku do mieszkańców krajów
europejskich.3
Wydaje się oczywiste, że pracownicy przychodząc do nowej firmy
mają wysokie poczucie zaangażowania, wynikające z faktu rozpoczynania
nowej pracy, jednak z roku na rok obserwuje się coraz szybsze odczuwanie
rozczarowania i zniechęcenia najpierw z powodu spadku zainteresowania ze
strony przełożonego (w niedługim czasie zauważają, że nie są wystarczająco
ważni w oczach kierownictwa i nie czują się częścią sukcesów organizacji)
a w konsekwencji czują się niedocenieni w kontekście wynagrodzenia
i pozafinansowych aspektów. Jest to główna przyczyna spadku lojalności
i zmiany miejsca pracy – przestają mieć znaczenie nawet tak do niedawna
cenione świadczenia pozafinansowe jak karnety na basen, fitness czy do
centrów medycznych. Poprawa tej sytuacji wymaga większej dbałości ze
strony menadżerów o pracowników i klientów, stałe monitorowanie ich
lojalności oraz pracowanie nad nią na bieżąco.

1

2

3

CHAWALIBÓG, E.: Wyzwalanie zachowań obywatelskich pracowników jako krok w dążeniu
do doskonałości organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Management Forum” 2013, nr 322, s. 22-23.
W każdym roku Aon Hewitt przeprowadza badanie, którego celem jest zmierzenie poziomu
zaangażowania pracowników na całym świecie na podstawie informacji uzyskanych od
ponad 9 mln pracowników – ostatnie dostępne dane pochodzą z roku 2017 i wykazały one
spadek poziomu zaangażowania pracowników na świecie i wzrost niepewności politycznogospodarczej. Źródło: Trends in Global Employee Engagement – raport https://www.aon.com/
poland/hr/raporty/raport_engagement.jsp (dostęp z dnia 12.02.2019)
WARZYBOK, M.: Raport: Polacy najmniej zaangażowani w pracę w całej Europie,
Rzeczpospolita z dnia 26.10.2017, www.rp.pl/Kadry/310269987-Raport-Polacy-najmniejzaangazowani-w-prace-w-calej-Europie.html (dostęp z dnia 12.02.2019).
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Istota lojalności pracownika i jej wpływ na rozwój organizacyjny
Lojalność pracowników wobec organizacji posiada w sobie zarówno
bierność (niedopuszczanie innych organizacji), jak i konstruktywność
(dotrzymywanie prawnych i moralnych zobowiązań). Nie jest tożsama
z ogólnym zadowoleniem z pracy, ponieważ można być pracownikiem
lojalnym nawet wtedy, gdy jest się niezadowolonym z pracy oraz nielojalnym,
pomimo satysfakcji z pracy.4 Zjawisko to podlega procesowi gradacji,
pozwalającemu na wyróżnienie lojalności niepodzielnej (wyłącznej), jak
również podzielnej (dotyczącej pracy wieloetatowej), zwanej też multi
lojalnością.5
Pojęcie lojalności jest więc wielowymiarowe – może oznaczać:
 postawę konformistyczną, oportunistyczną,
 cechę zgodności z obowiązującym prawem, akceptację przepisów,
 postępowanie zgodne z przyjętymi uprzednio założeniami (wierność,
prawość, uczciwość).6
Lojalność postrzegana przez pryzmat etyczno-moralnych zachowań,
przedstawiona w koncepcji Morrow’a z 1993 roku, a dotycząca przyczyn
zachowań oddanych pracowników, ujawnia nie tylko jej emocjonalny
wymiar, jako subiektywnego przeżywania związku z daną organizacją (co
odpowiada angielskiemu słowu commitment), ale zwraca też uwagę na
wymiar organizacyjny. Morrow mianowicie wyróżnia dwie odmiany
lojalności - zawodowej i organizacyjnej. Pierwsza z nich jest wynikiem
związku z wykonywanym zawodem i faktem, że praca jest nie tylko
obowiązkiem, lecz również powołaniem. Natomiast lojalność organizacyjna
ma dużo węższy zakres, ponieważ dotyczy przywiązania do konkretnego
przedsiębiorstwa. Występując na różnych poziomach struktury osobowości,
przynosi efekt końcowy, którym zawsze jest wysoki poziom zaangażowania
zawodowego. Autor ten proponuje ponadto pięciowymiarowy model
lojalności, budując go w postaci kół koncentrycznych, w których rolę
czynnika centralnego odgrywa wyłącznie etyka pracy, a której wymiarem jest
określone miejsce pracy, występujące w hierarchii najważniejszych wartości
życiowych człowieka. Pozostałe elementy lojalności mają charakter

4

5

6

Co w żaden sposób nie implikuje niestosowania, obok całkiem innych metod analiz
satysfakcji z pracy przy dokładnej diagnozie lojalności.
LIPKA, A.: Pojęcie i ekonomiczna wartość lojalności pracowników, [w:] Lojalność
pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami
z Pracownikami (Employee Relationship Management), LIPKA, A.: Winnicka-Wejs, J.
Acedański, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2012, s. 21-23.
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. ZAGÓLKOWA, H.: Wydawnictwo
Kurpisz, Poznań 1998, tom 19, s. 280-282.
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sytuacyjny, czego wyrazem jest zaangażowanie w pracę, bądź też lojalne
zachowanie wobec organizacji oraz przełożonych.7
W kwestii znaczenia lojalności pracowników dla sukcesu rozwoju
organizacyjnego każdej jednostki nikt dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości.
Ludzie, ich kompetencje, a także ogólne postawy oraz system wartości
stanowią unikatowy zasób każdej, bez wyjątku, firmy. I choć w kontekście
pracownika samo pojęcie zasób brzmi dosyć niezręcznie, to warto zdać sobie
sprawę, iż stanowi ono podstawę do zbudowania przewagi strategicznej
firmy.8
Od niemal dwóch dekad, różni polscy specjaliści pracujący
w działach HR9 zajmują się zarządzaniem zasobami ludzkimi, koncentrując
się w szczególności na ich efektywnym pozyskaniu oraz wykorzystaniu
w firmie. Obecnie owe działania w tym obszarze idą o krok dalej. Określane
są mianem zarządzania kapitałem społecznym konkretnej organizacji.
Kapitał społeczny każdej organizacji, to szeroko rozumiane więzi,
a także relacje pomiędzy pracownikami firmy. Do nich zaliczyć można takie
relacje jak lojalność, zaufanie, czy też wzajemne zrozumienie, wspólne
wartości oraz zachowania. Relacje te zespalają pracowników, jak również
umożliwiają wspólne działanie. Tak zbudowany kapitał społeczny czyni
każdą organizację czymś więcej niż tylko zbiorem jednostek dążących do
wykonania własnego celu, a samo zarządzanie tym kapitałem przynosi
organizacji określone korzyści. Patrząc z tej właśnie perspektywy, należy
sobie zdać sprawę z ważnego faktu, że lojalność pracowników stanowi
fundament budowy lojalności klientów. Ponadto wszędzie tam, gdzie wyłącznie
towarami w żaden sposób nie da się „przywiązać” klientów, muszą to zrobić
ludzie swoja osobowością i umiejętnościami komunikacyjnymi. Niestety,
niezaangażowany, nieuczciwy czy też źle motywowany pracownik, nie
zagwarantuje klientowi komfortu w kontakcie z danym przedsiębiorstwem.
7

8

9

MUCHINSKI, P.: Psikhologia, Profesja, kariera, Izd. „P1TER”, Moskwa – Sankt-Petersburg
2004, s. 330.
JELEGIDO, J. M.: Does it Make Sense to be a Loyal Employee?, “Journal of Business
Ethics” 2013, vol. 116, no. 3, s. 18-19.
Zasoby ludzkie (ang. human resources, HR) – pojęcie mające dwojakie znaczenie.
Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza
pracę (siłę roboczą) jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne,
mieszczące się w zakresie zarządzania, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz
działu organizacji, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz
zwalnianiem pracowników (czyli polityką personalną). Coraz częściej Dział HR zajmuje
się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę,
prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem (urlopy, zwolnienia lekarskie,
zasiłki itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia,
naliczaniem wynagrodzeń, realizacja innych świadczeń (w Polsce – zgłoszeń oraz rozliczeń
do ZUS, US, GUS, PFRON), współpracą z pozostałymi działami organizacji,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_ludzkie, [pobrano: 20.03.2018].
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I tak, sukces każdej firmy zależy głównie od zdolności jej pracowników.
Dodatkowo lojalny pracownik to również klucz do lojalności klientów, co też
przekłada się na rozwój danej organizacji i wzrost zysków. Lojalni
pracownicy identyfikując się z daną firmą, angażują się w pracę, poza tym są
uczciwi i wiążą swoje dalsze losy z firmą.10
Zachowanie pracowników stanowi pochodną czynników, warunków
kreowanych przez organizację, a o lojalności można mówić jedynie wtedy,
gdy ma się do czynienia z równowagą w całym procesie wymiany. Zarówno
pracodawca jak i pracownik oceniają proporcje pomiędzy szeroko rozumianym
wkładem własnym, jak również uzyskiwanymi korzyściami. Każda ze stron
dokonuje oceny powyższego na podstawie własnych kryteriów, które nie
zawsze są znane drugiemu partnerowi relacji. Wynik tej właśnie oceny
wpływa na postrzeganie relacji, a także w konsekwencji kształtuje postawy
oraz zachowania. Pozyskanie lojalnego pracownika nie jest specjalnie trudne,
ponieważ większość z nich rozpoczynając pracę maksymalnie angażuje się
w nią, chcąc jak najlepiej wywiązać się ze swoich zadań. Natomiast o wiele
trudniej jest zagwarantować lojalność w dłuższym okresie, co wymaga
zainteresowania i konkretnej pracy ze strony pracodawcy.11
Wyniki ostatniej edycji przeprowadzonego badania Najlepsi
Pracodawcy w Europie Środkowo-Wschodniej, przeprowadzone przez Aon
Hewitt,12 pokazały niezbicie, iż ogólne zaangażowanie i motywacja
pracowników w najbliższych latach odgrywać będą strategiczną rolę
w Europie Środkowo-Wschodniej. Duża część firm zdaje sobie z tego sprawę,
często podejmując szereg działań na rzecz ogólnego budowania lojalności
pracowników. Firmy te chętnie zgłaszają się do konkursów, w których mają
możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami i sukcesami w całej
sferze zarządzania kapitałem społecznym.
Wyniki badań, które dotyczyły najbardziej pożądanych pracodawców
w 2016 roku ukazały, iż badani menedżerowie i specjaliści głównie
wskazywali na najistotniejsze czynniki przyciągające ich do danej organizacji
i budujące ich lojalność. Wśród nich były takie wartości jak: wielkość
i prestiż firmy, stabilność zatrudnienia, wynagrodzenie oraz styl zarządzania
i wybrana kultura organizacyjna w firmie. Wśród części pracodawców wciąż
istnieje przekonanie, że wystarczy sama możliwość ogólnego świadczenia
pracy, aby można było wzbudzić lojalność pracowników. Na szczęście
przekonanie takie należy do przeszłości. Wysoki poziom wykształcenia
polskich pracowników (pośród Polaków w wieku 30-34 lata, 40% posiada
10
11

12

ELEGIDO, J. M.: Does it Make..., op. cit.
HAJDIN, M.: Employee Loyalty: An Examination, “Journal of Business Ethics” 2005, vol.
59, s. 88-91.
Aon Best Employers, Program Aon Najlepsi Pracodawcy, Aon Hewitt,
http://najlepsipracodawcy.pl/, [pobrane: 20.02.2019].
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wyższe wykształcenie) oraz globalizacja rynku pracy uświadamia wszystkim
pracodawcom, że rozwój biznesu jest możliwy jedynie poprzez ludzi. Jest to
podstawowy warunek sukcesu w szeroko rozumianym budowaniu lojalności
pracowników. Ważne jest uświadomienie sobie „jacy są” oraz czego oczekują
współcześni pracownicy. Pracodawcom, którzy twierdzą, że są to nieważne
fakty pozostaje podpowiedzieć, że w tym przypadku samo narzekanie
w żaden sposób nie rozwiąże ich problemów z nielojalnymi pracownikami.
Powinni się odpowiednio przyjrzeć właściwym rozwiązaniom stosowanym
u najlepszych.13
Współczesne organizacje coraz częściej poszukują źródeł własnego
sukcesu rynkowego w realizacji wybranego modelu biznesu, w którym
centralnym elementem konstruowania strategii przedsiębiorstwa jest wartość
dla klienta. Ponadto kreowanie wartości często pozostaje w związku
przyczynowo-skutkowym z opisywaną lojalnością. Warto dodać, iż podstawę
kształtowania lojalności klientów stanowi właśnie lojalność pracowników,
bowiem budowanie relacji długookresowych z klientami wymaga
kompetencji, jakich tworzeniu sprzyja długookresowe zaangażowanie
organizacyjne. Ta zależność jest szczególnie widoczna w działalności
usługowej, w której to procesy produkcji, jak również konsumpcji zachodzą
symultanicznie.14
Oczywistym wydaje się, że lojalny pracownik nie tylko odrzuca
propozycje pracy u konkurencji, ale utożsamia się z celami organizacji, jej
misją i wizją, akceptuje jej kulturę organizacyjną, dba o realizację jej strategii
i celów.
Warto przyjrzeć się interpretacji istoty i znaczenia lojalności
pracowniczej zaproponowanej przez I. Świątek-Barylską, która podzieliła ją
ze względu na uwarunkowania związane z postawami osób zatrudnionych:
 lojalność monopolu czyli wykonywanie zadań i obowiązków dla
organizacji nieposiadającej konkurencji
 lojalność z inercji charakteryzuje pracowników, którzy decydują się
pracować w określonym przedsiębiorstwie, ponieważ boją się zmian
i poszukiwania nowego pracodawcy, wiążąc swoją przyszłość
z organizacją, która daje im poczucie bezpieczeństwa.
 lojalność z wygody dotyczy pracowników, dla których komfort jest
kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 lojalność finansowa utrzymywana licznymi nagrodami i podwyższaniem
wynagrodzenia

13
14

Ibidem.
REICHHELD, T.T.: Efekt lojalności. Ukryta siła rozwojowa twojej firmy, One Press,
Gliwice 2007, s. 27-29.
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 lojalność emocjonalna dotyczy pracowników zaangażowanych w życie
organizacji, pozytywnie nastawionych i do niej przywiązanych.15
Inni uwarunkowań lojalności pracowniczej poszukują w odniesieniu
do trzech obszarów:16
 otoczenia organizacji, tworzącego uwarunkowania zewnętrzne
obejmujące konkurencję, cechy rynku, wizerunek organizacji,
działania marketingowe zorientowane na pracobiorców, a także
aspekty demograficzne, społeczne, kulturowe, prawne;
 czynników wewnątrzorganizacyjnych związanych z osobowością
organizacji, jakością gospodarowania kapitałem ludzkim oraz
strategią, strukturą i kulturą organizacyjną;
 determinant dotyczących bezpośrednio pracowników, stanowiących
psychologiczne korelaty lojalności, zgodnie z którymi pracownicy
pozostają w organizacji, jeśli mają przekonanie, że praca przynosi im
„dochód” w najszerszym tego słowa znaczeniu, jeżeli mają rzeczywiste
powody, aby być oddanymi firmie i przełożonemu oraz jeśli posiadają
poczucie zaangażowania w bieżącą działalność i rozwój organizacji.
Nie można zapominać o barierach ekonomicznych, prawnych
i praktycznych, które utrudniają firmie działania sprzyjające lojalności
pracowniczej, chociaż za kluczowe przeszkody uznaje się bariery
psychologiczne, związane z czynnikami emocjonalnymi, np. z brakiem
wdzięczności wobec organizacji lub racjonalnymi przesłankami dotyczącymi
konieczności poniesienia pewnych kosztów, np. odbytych szkoleń, zmianą
dogodnej lokalizacji miejsca pracy, itp.
Według K. Lisieckiej brak lojalności w klasycznym rozumieniu
przywiązania pracownika do organizacji funkcjonuje w coraz mniejszym
zakresie ze względu na często dziś spotykane zaburzenie poczucia pewności
i trwałości zatrudnienia oraz płynność stabilizacji funkcjonowania firm przy
jednoczesnym wzroście lojalności zawodowej, która stała się większym
gwarantem satysfakcji z poczucia własnej doskonałości zawodowej,
z wykonywanej pracy oraz uznania w kręgach zawodowych.17

15

16

17

ŚWIATEK-BBARYLSKA, I.: Lojalność pracowników współczesnych organizacji: istota
i elementy składowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 64.
SLOCIŃSKA, A. O.: Społeczne środowisko pracy jako element kształtujący zaangażowanie
pracowników, „Humanizacja Pracy”, nr 3 (277)/2014 s. 121 oraz LIPKA, A. WINNICKA-WEJS,
A., ACEDÁNSKI, I.: Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów pracowników do Zarządzania
Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management), Difin, Warszawa. 2012,
s. 54-75.
LISIECKA, K.: Mobilność pracowników w organizacji a ich kreatywność, [w:] Wawak T.
(red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Wydawnictwo
Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 438.
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Biorąc powyższe pod uwagę należy szeroko patrzeć na próby
określenia lojalności pracowników i sposoby poszukiwania jej uwarunkowań
uznając, że interpretacji tego pojęcia nie można sprowadzić jedynie do woli
pozostania pracownika w dotychczasowym miejscu pracy. Na pewno
zwrócenia szczególnej uwagi wymagają postawy i zachowania pracowników
związane z zaangażowaniem w jak najlepsze wykonywanie powierzonych
prac, niezależnie czy skłaniają ich do tego uzyskane wartości, dobro innych
zatrudnionych, a przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za ogólnie
pojęty interes organizacji i obowiązek dbania o dobro zespołu pracowniczego.
Instrumenty budowania lojalności pracowników
Lojalność pracowników jest zasobem niematerialnym, więc biorąc ją
pod uwagę w procesie zarządzania należy rozwijać ją, inwestować w nią tak
jak w każdy aktyw strategiczny, który daje możliwości tworzenia trwałej
wartości dla współpracujących stron. Narzędziem koniecznym jest tu
inwestowanie czasu i środków finansowych w długim okresie, a także
zaangażowanie w budowanie odpowiednich relacji. Dobierając poszczególne
instrumenty należy pamiętać, że budowanie lojalności pracowników to
długotrwały proces, który ma swój początek, jednak – co istotne – nie
powinien mieć końca, żeby w jego efekcie, jak twierdzi wielu badaczy
tematu, odchodzący z firmy pracownicy stawali się jej ambasadorami na
rynku.18
Wśród wielu wskazań w licznej literaturze przedmiotu możemy
zauważyć, że najczęściej wskazywane instrumenty budowania lojalności
pracowników to:
 pozytywny wizerunek pracodawcy umożliwiający nie tylko szybszą
i efektywniejszą rekrutację, ale także zmniejszający fluktuację
personelu, przynoszący większą identyfikację z organizacją i większe
zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 odpowiednia forma rekrutacji, która zwłaszcza w przypadku
rekrutacji wewnętrznej powinna dawać do zrozumienia pracownikom,
że stawia na ich rozwój oraz że mogą oni wiązać z organizacją swoją
przyszłość,
 adaptacja nowo zatrudnionych osób, zgodność oferty rekrutacyjnej
z rzeczywistością,
 wspieranie rozwoju pracowników,
 jasne przedstawianie zasad jakie obowiązują w firmie, czego się
oczekuje, jakich zachowań, jak pracownik wpływa na image firmy
i jakie to ma konsekwencje,
18

BUKOWSKA, B., GAJDA, K.: Pigułka z lojalności. Praktyczne aspekty budowania lojalności
pracowników, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 2, s. 64.
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 programy lojalnościowe, starania integracyjne,
 ewentualne rozstanie pracowników z przedsiębiorstwem w formie
eleganckiego pożegnania,
 dobre warunki do samorealizacji
 odpowiednie motywowanie, aby pracownik bronił na zewnątrz
dobrego imienia firmy, nie oszukiwał na czasie pracy i nie chciał
odchodzić do konkurencji,
 właściwy przepływ i dostęp do informacji – pracownicy, których
bezpośrednio z kompetentnych źródeł informuje się o istotnych
sprawach firmy, a zwłaszcza nadchodzących zmianach, czują się
doceniani, co wzmacnia ich lojalność,
 troska o komunikację i relacje międzyludzkie, a zwłaszcza dobre
relacje z przełożonymi.19
Troska o satysfakcję i zaangażowanie pracowników wiąże się
z odpowiedną kulturą organizacyjna firmy, właściwym podejściem do
pracownika i atmosferą, w jakiej przychodzi mu codziennie funkcjonować,
z umiejętnością rozpoznawania ich potrzeb tak, aby jak najwięcej
podejmowanych inicjatyw odpowiadało ich oczekiwaniom. Przemyślane
działania lojalnościowe powinny być prowadzone systematycznie,
długotrwale i nie mogą być kojarzone ze ślepym posłuszeństwem
i bezrefleksyjnym wykonywaniem poleceń, ale odwoływać się do
autentycznego zaangażowania i kreatywności oraz do takich zachowań
pracodawców jak kierowanie się przejrzystymi i sprawiedliwymi zasadami
kierowania personelem, dbałość o pracowników, dotrzymywanie obietnic,
docenianie zaangażowania zatrudnionych osób.
Dobra komunikacja w przedsiębiorstwie, współpraca, przełożony
posiadający autorytet oraz indywidualne traktowanie rozwoju każdego
pracownika mogą zatem stanowić klucz do kształtowania lojalności współczesnych pracowników. Motywy zamiaru kontynuacji pracy u dotychczasowego
pracodawcy mają charakter emocjonalny i dotyczą odczuwanych więzi,
zadowolenia ze współpracy i postrzegania atmosfery pracy.20
Podsumowanie
Umiejętność budowania lojalności pracownika jest jednym z głównych
fundamentów sukcesu organizacji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
Profesjonalne zarządzanie lojalnością wymaga od pracodawców znajomości
19
20

SZABAN, J.M.: Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013, s. 48-49.
EROBAK, E.: Lojalność pracowników a zarządzanie potencjałem społecznym współczesnych
organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 24 t. 2 (2016)
s. 82–95.
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modelu budowania lojalności, który prowadzi od identyfikacji wartości dla
pracowników. Wynika z tego konieczność troski o dostarczanie pracownikom,
w miarę możliwości, oczekiwanych przez nich wartości, budowanie ich
satysfakcji oraz skłanianie do lojalności. Najważniejsze jednak jest okazywanie
pracownikom szacunku niezależnie od zajmowanego stanowiska, indywidualne
podejście do problemów i dążenie do rozwiązywania jego problemów, a jeśli
nie da się problemu rozwiązać, to należy udzielić informacji co zrobiono
w tym kierunku. Pracownicy muszą mieć poczucie sprawiedliwego i równego
traktowania, a jeśli pojawiają się jakieś różnice to z obiektywnych, mierzalnych
przyczyn, aby być przekonanym o poważnym i partnerskim traktowaniu.
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Fairytale in the Life of a Child in Pre-School Age
Die Geschichte im Leben des Kindes im Vorschulalter
Rozprávka v živote dieťaťa v predškolskom veku
Helena Orieščiková

Abstract
The topic of this report is based on the need to highlight the importance
of books and reading books in the life of a pre-school child. It deals
with the importance of a book for the child and the importance of
reading of fairy tales by parents to children. This report also places
emphasis on developing of child personality through fairy tales as well
as building of attitudes towards the world around. This text also try to
find the answer, to which good and evil in a fairy tale affect the child of
pre-school age.

Keywords: Child. Book. Fairy tale. Perception. Reading.
Dieťa a kniha
Knižná tvorba pre deti predškolského veku má svoje špecifické znaky
vyplývajúce z povahy vekovej kategórie, z psychologických predpokladov
vnímania a akceptovania umeleckého diela. Je to napríklad primeranosť
literárneho a výtvarného prejavu, jednota a zviazanosť vhodného obsahu
a formy, spôsobu spracovania, nevyhnutný poznávací aspekt spolu
s estetickým vplyvom stvárnenia, vrátane pútavosti a komunikatívnosti
prejavu.1
Úloha umenia je vo veľkej miere úloha literatúry. Vzory a ideály,
ktoré poskytuje a s ktorými sa dieťa stotožňuje a prežíva možné aj nemožné,
je pre jeho plnohodnotný život veľmi dôležité. Kniha pôsobí na aktívnu
a pasívnu slovnú zásobu, ovplyvňuje vyjadrovanie dieťaťa, kultivuje jeho city
a prežívanie.2
Od literatúry pre deti sa očakáva univerzalizovaná, všeplatná
zvnútornená čistota s jasným a premysleným estetickým, poznávacím
didaktickým a mravným rozmerom. Kniha svojím obsahom vstupuje do
1
2

VITÉZOVÁ , E. Dieťa a kniha. Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta.
OBERT, V. Mimoškolská literárna výchova na 1. stupni ZŠ. Bratislava: MC, 1997. 76 s.
ISBN 80-8052-023-2.
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množstva vzťahov a vyvoláva množstvo zmien v osobnosti dieťaťa
v predškolskom veku.3
Práca s knihou, príjem literatúry, patrí medzi najbežnejšie,
najprístupnejšie a relatívne najskôr sa objavujúce kultúrne činnosti v živote
dieťaťa. Pedagógovia, psychológovia, sociológovia zaoberajúci sa kultúrnym
vývinom detí rešpektujú výsadné postavenie literatúry v hierarchii kultúrnych
záujmov. Proces výchovy dieťaťa je procesom socializácie. Dieťa sa
začleňuje do ľudskej spoločnosti, hľadá analógie a príklady pre svoje konanie
a snaží sa nájsť vzory. Niekedy mu práve postava z knižky, hrdina
umeleckého diela, môže takýto vzor vytvoriť (ibd).
Kniha je predmetom rozvoja osobnosti a myslenia už u detí vo veku
od jedného do troch rokov. Pri výchove knihou a ku knihe sa nesmie
premeškať správny okamih spoznať a prečítať dieťaťu zaujímavé a umelecky
presvedčivé rozprávkové knihy včas. Dieťa, ktorému nie je ponúknutá
kvalitná rozprávková kniha v správnom období, býva zvyčajne „okradnutým „
dieťaťom v zmysle kultivácie jeho osobnosti. Kniha neskôr pomáha
a spolupôsobí pri začleňovaní dieťaťa do jeho sociálneho sveta a prostredia,
čím sa výrazne spolupodieľa aj na vývine jeho osobnosti.4
Akú knihu vybrať a čítať dieťaťu, ako to podporuje jeho vývin? Tieto
a mnoho iných otázok si kladú rodičia skôr, ako začnú s výberom prvej knihy
pre dieťa.
Prvá kniha, po ktorej rodičia siahnu, by mala byť čo najmenej
farebná, skôr čierno-biela, v ktorej sú obrázky. Zrak dieťaťa sa len vyvíja, pri
jednoduchých obrázkoch vie rozoznať iba jednoduché tvary a kontrastné
farby. Väčšinou sú tieto knihy leporelá a knihy z látkového materiálu.
V súlade s vývinom dieťaťa a jeho schopnosťou vnímať je vhodné pokračovať
taktiež leporelami z gumeného materiálu, knihy by mali byť už viac farebné,
s rôznymi zvukovými efektami, zrkadielkom a pestrým materiálom (rôzne
druhy látok, igelitu, dreva) na podporu hmatového zmyslu.
Textilné (látkové) knihy sú ušité z príjemnej, mäkkej látky, jednotlivé
stránky v nich obsahujú zvyčajne interaktívne prvky (zašité hrkálky, zrkadlá).
Taktiež sú doplnené o aktívny prvok, zvyčajne ním býva zvuk, ktorý sa spustí
stlačením plochy. Textilnú knihu tvorí niekoľko strán. Gumené knihy sú
vyrobené z mäkkého plastového materiálu, majú menej stimulačných prvkov
ako knihy látkové.5

3

4

5

DOLINSKÁ, E. Prienik hudby a literatúry v edukačnom procese. Ružomberok: Verbum,
2011. 147 s. ISBN 978-80-8084-788-3.
RUSŇÁK, R. Literatúra a život dieťaťa. In Integrovaná didaktika slovenského jazyka
a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita, 2011. s. 459- 460.
ISBN 978-80-555-0462-9.
KOVÁČOVÁ, B., VALEŠOVÁ-MALECOVÁ, B. Biblioterapia v ranom a predškolskom
veku. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. 160 s. ISBN 978-80-223-4487-6.
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Pri knihe, v ktorej sa otáčajú strany, sa deti začínajú učiť aj jemnej
motorike samostatným otáčaním strán. Keď už deti sedia, vedia sa s knihou
pekne pohrať aj samé.
Na rad prichádzajú zvukové knihy a taktiež knihy, ktoré aj naďalej
rozvíjajú jemnú motoriku dieťaťa. Môžu to byť knihy s úlohami typu–
pomocou suchého zipsu prilepiť na strom jabĺčka, odzipsovať bundu mackovi,
poukladať rôzne tvary na seba, priradiť farby, dotvoriť si obrázok na strane
a pod. Na trhu sú aj rôzne drevené knihy, ktoré majú rôzne otvory, okienka,
vydávajú rôzne zvuky, alebo majú koliesko na otáčanie, kde si deti pomocou
knihy rozvíjajú aj jemnú motoriku, predstavivosť, pamäť a predovšetkým
majú spojené čítanie so zábavou, s hrou alebo s jednoduchým riešením úlohy.
Keď dieťa pri knihe sedí, učí sa pozornosti, trpezlivosti, sebaovládaniu,
získava nové poznatky a informácie. V tomto období sa používajú knihy
s jednoduchými vetami alebo krátkym popisom.6
Vyberať knihu pre dieťa by sme teda mali hlavne vzhľadom na jeho
vek – vývinovú úroveň, schopnosti, ale aj individuálne špecifiká (zážitky,
rodinná situácia, prípadné krátkodobé ciele a pod.). Kniha a jej čítanie má
niekoľko významných funkcií.
Prioritná je funkcia estetická, pretože od kníh pre deti sa očakáva
univerzalizovaná, zvnútornená čistota, ktorá má jasný a premyslený najmä
estetický, poznávací, didaktický a mravný rozmer. V predškolskom veku je
dôležitá aj fyziologická funkcia kníh spočívajúca v jazykovej kultivácii
a cvičení výslovnosti ťažkých hlások, pre recipientov staršieho veku sa potom
dostáva do popredia funkcia spoločenská.7
Okrem estetickej a poznávacej funkcie plní kniha aj úlohu zábavnú,
relaxačnú či terapeutickú. Literatúra nemôže mať len úzke výchovné ciele,
prakticko-úžitkový pragmatický prístup k textu, keď kniha a príbeh z nej slúži
len na dokladovanie nejakého ponaučenia. Takáto literatúra narobí viac
škody ako úžitku, najmä čo sa týka citového vzťahu detí k nej. Pedagóg musí
inšpirovať dieťa k estetickej aktivite, otvárať mu cesty ku kultúre, formovať
jeho umelecký vkus a umožňovať mu primerané poznávanie krásou.8
Knihy a čaro príbehov v nich ukrytých môžeme použiť tiež pri riešení
nevhodného správania, kedy dokážeme cez príbehy vyvolať a upevniť vhodné
správanie a naopak eliminovať nevhodné prejavy v správaní.
Pokiaľ chceme formovať vzťah detí ku knihe a čítaniu od detstva,
mali by sme im byť v prvom rade sami príkladom. Dostupnosť vhodných kníh
6

7

8

HVIZDÁKOVÁ, A. Rozvoj dieťaťa prostredníctvom kníh podľa Marie Montessori: Prečo
je čítanie dôležité už od narodenia? [cit. 2018-20-02]. Dostupné na internete:
<https://najmama.aktuality.sk/clanok/250310/rozvoj-dietata-prostrednictvom-knih-podlamarie-montessori-preco-je-citanie-dolezite-uz-od-narodenia>
DOLINSKÁ, E. Prienik hudby a literatúry v edukačnom procese. Ružomberok: Verbum,
2011. 147 s. ISBN 978-80-8084-788-3.
VITÉZOVÁ , E. Dieťa a kniha. Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta.
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v domácnosti, spoločné čítanie, rodič ako príklad, rozvíjanie intelektuálnych
záujmov dieťaťa (vzťah k literatúre a umeniu), dostatok času pre relax
a oddych pri knihe v rodine tvoria ten správny základ vzťahu ku knihe
a čítaniu aj v dospelosti. Skôr než si začne dieťa čítať knihy samo, musí mu
ich prečítať rodič svojimi očami a srdcom. Schopnosť porozumieť obsahu
knihy predchádza predpoklad k ovládaniu techniky čítania. Preto iba správna
technika a plynulé čítanie s porozumením môže priviesť dieťa k dobrému
čitateľovi. Preto je potrebné, aby dieťa dostalo do rúk knihu prostredníctvom
blízkej osoby, pretože je to pre neho niečo neznáme a cudzie.9
Pri čítaní kníh je nepopierateľný aj vzťahový a osobnosť formujúci
prínos. Samotný obsah rozprávky je totiž formujúcim faktorom osobnosti
dieťaťa, najmä jeho morálneho vývinu. Deti však tak, ako pri iných
činnostiach, aj pri knihách vidia vzor vo svojich rodičoch. Pokiaľ vidia
svojich rodičov, ako s knihou manipulujú, čo s ňou robia, stáva sa predmetom
aj ich záujmu. Tento záujem sa prehlbuje a obohacuje práve tým, že rodičia
svojmu dieťaťu z knihy čítajú, trávia s ním pritom spoločný čas, venujú sa
jemu samotnému.
Rozprávka ako žáner môže byť predmetom výskumu viacerých
vedných disciplín. Zaoberá sa ňou nielen literárna veda, folkloristika či
kulturológia, ale aj iné odvetvia, ktorým rozprávka ponúka cenný výskumný
materiál – psychológia, psychiatria, lingvistika, etymológia a i.10.
Na Slovensku dnes každému tretiemu dieťaťu od 2 do 8 rokov rodičia
čítajú len príležitostne, alebo nečítajú vôbec. Dôvody, prečo je to tak, sú
rôzne: rodičia s malými deťmi sa radšej venujú iným voľnočasovým
aktivitám, majú v domácnosti len málo detských kníh, nenavštevujú knižnicu,
prípadne ani sami nečítajú. Aká je situácia s čítaním kníh rodičov s deťmi na
Slovensku dnes, sme doteraz presne nevedeli. K dispozícii boli len výsledky
prieskumov zo zahraničia, no v tejto súvislosti sú znepokojujúce výstupy
z medzinárodných testov čitateľskej gramotnosti PISA, ktoré ukazujú
u slovenských detí nízku úroveň a trend sa za ostatné roky ešte zhoršuje. Preto
bol zrealizovaný prieskum o čítaní kníh s deťmi do 8 rokov, ktorý poskytuje
základný obraz o tejto problematike.
Prieskum prebiehal prostredníctvom online dopytovania v novembri
2015. Do prieskumu bolo zapojených 182 rodičov detí vo veku 2 – 8 rokov.
Do prieskumu boli vybraní zo vzorky 1000 respondentov, reprezentatívnej pre
populáciu Slovenska z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, veľkosti miesta
bydliska a kraja. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že viac ako tretina
9

10

ORELOVÁ, D. Využitie literárneho textu v predprimárnom vzdelávaní. Bratislava: MC,
2014. 29 s.
MAGALOVÁ, G. Cesta rozprávky. Autorská rozprávka 1. polovice 20. storočia v Spolku
sv. Vojtecha v Trnave. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2010. 118 s. ISBN 978-80-7162861-3.
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rodičov (36 %) si s deťmi knihy vôbec nečíta, alebo ich číta len príležitostne.
Len necelá polovica (45 %) rodičov číta svojim deťom knihy viackrát do
týždňa alebo každý deň.11
Dieťa a rozprávka
Komunikácia s dieťaťom (aj prostredníctvom knihy) začína oveľa
skôr, než vie dieťa hovoriť. Prirodzenou a v súčasnosti čoraz častejšie
využívanou metódou je „baby sign“, čiže spôsob dorozumievania sa matky
(a samozrejme aj ďalších dospelých ľudí) s dojčaťom a batoľaťom. Ide
o rozvíjanie prirodzenej komunikácie dieťaťa raného veku prostredníctvom
komplexného komunikačného systému neoddeľujúceho slovo od znaku
a znak od slova. Vychádza z faktu, že dieťa neoddeľuje verbálnu
a nonverbálnu komunikáciu, vníma ju ako celok. Metóda uľahčuje
komunikáciu, podporuje prirodzený rozvoj reči dieťaťa a posilňuje citovú
väzbu medzi dieťaťom a rodičom (opatrovateľom dieťaťa).12
Rozprávka je literárnym útvarom a nesmie chýbať pri formovaní
osobnosti dieťaťa už v útlom veku. Sprevádza jednotlivca celým jeho
životom. Percepcia vedie príjemcu k osvojovaniu si skutočností, ktoré
využíva v ďalšom živote. Rozprávka dokáže svojou jednoduchou formou,
štruktúrou deja a polarizáciou dobra a zla stimulovať detskú zvedavosť,
podnecovať tvorivosť, rozvíjať poznanie, komunikáciu.13
Z psychologického hľadiska môžeme povedať, že rozprávka je
fenoménom, ktorý oddávna patrí do detského sveta. Dieťa vníma múdrosť
vyjadrenú v rozprávke a citovo prežíva to, čo mu rozprávka chce povedať.
Nie je dobré, ak dospelí hovoria dieťaťu, že rozprávkové bytosti sú len
vymyslené a že v skutočnosti neexistujú. Dieťa ešte nedokáže vnímať
rozprávku rozumovo, ale o to viac sa v nej citovo angažuje. Stotožňuje sa
s hlavnou postavou a spolu s ňou sa učí s múdrosťou prekonávať životné
prekážky.14
Rozprávky, ktoré sú po obsahovej stránke zrozumiteľné, si vedia
získať malého poslucháča a budúceho čitateľa. Vhodne zvolený text
rozprávky má neobyčajnú silu a dokáže s dieťaťom robiť zázraky.
Nevyhnutné je akceptovať vek dieťaťa a mať vedomosti o tom, kedy je aká
rozprávka vhodná. Rozprávkový príbeh pomôže dieťaťu odpovedať na mnohé

11
12
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www.vyskumy.sk/pdf/citanie.pdf [cit. 2018-07.06.2018].
VITÉZOVÁ , E. Dieťa a kniha. Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta.
ŠVÁBOVÁ, B. Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika. Ružomberok:
Verbum, 2014. 80 s. ISBN 978-80-561-0166-7.
SOTÁKOVÁ, I. Motivačný vplyv rozprávky na rozvoj gramotnosti detí predškolského veku.
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otázky, ktoré ani samo nevie sformulovať. Často mu ponúka riešenia
problémov, ktoré ho v živote čakajú a môžu ho trápiť.15
Rozprávky sú jedinečné nielen ako literárny útvar, ale taktiež ako
umelecké dielo, ktoré deti dokážu úplne pochopiť. Najhlbší význam
rozprávky je pre každého iný a vychádza z toho, čo konkrétny poslucháč
v danom momente prežíva, preto z rovnakej rozprávky si jednotlivé deti
vyberú niečo iné, čo ich zaujalo a to na základe ich aktuálnych potrieb.16
Rozprávkové príbehy intenzívne pôsobia na emocionálnu stránku detí
ešte skôr, ako dokážu rozumom pochopiť celú ich symboliku. Vzťah detí
k rozprávke je tak silný, že práve rozprávky sa môžu stať dôležitým
pomocníkom pri ich výchove a vzdelávaní.17
Celá obrazotvornosť dieťaťa, ktorú rozprávka rozvíja, sa u detí
transformuje do jeho schopnosti správne usudzovať. Predpokladom
schopnosti správne usudzovať pri vzájomnej komunikácii je dodržiavanie
zásady totožnosti, ktorá je jednou zo zásad logického uvažovania.18
Rozprávky prinášajú na konkrétnych faktoch informácie
o najzákladnejších zákonoch prírodnej a spoločenskej reality, protirečivých
mravných princípoch dobra a zla. Základnými atribútmi rozprávky sú
napríklad „dobro víťazí nad zlom, pravda nad klamstvom a pod. Podporujú
tým rast sociálneho cítenia, formujú detské „ja“. Pôsobia na dieťa bez toho,
aby si to samo uvedomovalo. Rozprávky výrazne pomáhajú pri orientácii
dieťaťa v medziľudských vzťahoch a pri jeho socializácii. Dieťa čelí rôznym
problémom a v rozprávke nájde osobný zmysel, pretože mu umožňujú zmeny
v identifikácii podľa potreby.19
V rozprávkach sa zobrazujú vlastnosti hrdinu, ktorý hľadá svoje
šťastie, verí vo víťazstvo spravodlivosti, na ceste za svojou pravdou
prekonáva všetky prekážky, udatne bojuje so zlom, ľudskou zlobou,
neprávosťou. Rozprávka sa netvári zaujato, nie je polovičatá, Vždy „nadŕža“
svojmu hrdinovi, je nekompromisná, všetkého je v nej vrchovato.20
Významný rozvoj osobnosti dieťaťa možno dosiahnuť práve
prostredníctvom tradičnej čítanej rozprávky, príbehu s jasným dejom,
šťastným koncom, dobrými i zlými postavami. Ide o rokmi overený recept na
15
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pokojný spánok detí, ale zároveň spôsob, akým prirodzene vniesť do života
dieťaťa aj mravné normy a hodnoty. Rozprávky sú vyjadrením vnútorného
sveta človeka, najjednoduchším a najčistejším výrazom psychických procesov
v historickej podstate ľudstva. Zobrazujú archetypy v ich najjednoduchšej
a najpresnejšej podobe a tým umožňujú porozumieť procesom odohrávajúcim
sa v ľudskej psychike – „duši“.
S morálnym vývinom dieťaťa súbežne prebieha aj jeho emocionálny
vývin, nakoľko dieťa ku všetkému, čo poznáva a prežíva, zaujíma určitý
vzťah – emócie, rovnako k postavám a dejom prezentovaným v rozprávkach
(dobrá princezná je pekná, zlá ježibaba je škaredá). Emócie regulujú správanie
dieťaťa a sú pozorovateľné v jeho vlastnom správaní. Z tohto dôvodu je
vhodné, pokiaľ sú rozprávky v tomto veku jednoznačné, postavy sú
identifikovateľné ako dobré či zlé a príbehy sú dejom primerané – dieťa
v nich vie rozoznať dobré a zlé.
Prostredníctvom rozprávok si dieťa osvojuje najvyššie ľudské city,
ako je dobro, cit pre spravodlivosť, súcit, sebavedomie. Rozprávka odpovedá
na traumy, keď sa deti stretávajú s nezrozumiteľnými reakciami dospelých
ľudí. Okrem toho poskytujú zábavu a poučenie. Dieťa verí tomu, čo rozprávka
rozpráva, pretože jej pohľad na svet sa zhoduje s jeho pohľadom. Rozprávky
svojou polarizáciou dobra a zla, jednoduchosťou deja a krásou jazyka
predvádzajú chaotický a nezrozumiteľný svet pred vyvíjajúcou sa detskou
dušou v zrozumiteľných obrazoch.21
Aké vzory nasaje dieťa do siedmich rokov, také v sebe nájde, keď sa
bude vyrovnávať s rozporuplnými emóciami v puberte. Deti, ktorým sa číta,
budú knihy vyhľadávať aj v dospelosti. Predčítavanie rozprávok rozvíja u detí
jazyk, myslenie aj schopnosť sústrediť sa.
Ak nám ide o kultiváciu vzťahu malého dieťaťa ku knihe, máme na
mysli okrem spomínaných schopností aj vnútornú túžbu dieťaťa po obsahu
kníh. Dieťa potrebuje umenie ako súčasť spoznávania okolitého sveta, ako
odpoveď na veľa otázok, ako vývinový stimul. Rozprávka, na rozdiel od
ostatných druhov umenia, má výsadné postavenie v tom, že ovplyvňuje
svojou slovesnou bázou rozvoj reči a myslenia. Výchovné pôsobenie na deti
v predčitateľskom období je celé postavené na názornosti a obraznosti, na
využívaní prvkov a postupov charakteristických pre umenie.22
Deti rozprávku prežívajú. Stotožňujú sa s hrdinom príbehu, učia sa
rozlišovať dobré a zlé vlastnosti, rozvíja sa ich slovná zásoba o slovíčka, ktoré
v bežnej komunikácii nepoužívajú. Prostredníctvom rozprávky sa dieťa učí
obrazotvornosti, kopíruje vzorce morálneho správania sa, vie, že za dobrú vec
treba bojovať a musí prekonávať strach. Aké vzory nasaje do siedmich rokov,
21
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také v sebe nájde, keď sa bude vyrovnávať s rozporuplnými emóciami
v puberte. Deti, ktorým sa číta, budú knihy vyhľadávať aj v dospelosti.23.
Rozprávky intenzívne pôsobia na emocionálnu stránku dieťaťa. Už
malé deti vedieme k tomu, aby cez konanie postáv v rozprávke odlišovalo
dobro a zlo, ktoré dieťa chápe odlišne ako dospelý jednotlivec, pretože
detskou túžbou je vstúpiť do roly spravodlivého hrdinu, do sveta fantázie
a kúziel.24
Žiaľ, niektoré rozprávky, ktoré v súčasnosti deťom prezentujeme, sú
síce moderné, pestrofarebné, bohaté na deje či osoby, avšak dieťa v nich
problematicky rozlišuje – identifikuje očakávané reakcie postáv (čo sa má,
nemá – v spoločnosti očakáva a čo nie), je zmätené, pretože nie všetky dobré
postavy sa správajú očakávane a príbeh sa preň stáva síce veľmi zaujímavým,
ale „morálne nejasným“. Podobne sú na tom príbehy, v ktorých sú postavy len
akýmisi karikatúrami živých osôb, a to, žiaľ, nielen výzorom, ale aj
charakterom – povahou, poskytujú skôr nevhodné vzory správania, paradoxne
pozitívne oceňované (v súčasnosti sa dieťa napr. stretáva s postavami, ktoré
má pozitívne prijímať a hodnotiť aj ako hrdinov či hrdinky, ale nie sú tradične
pekné, resp. sa ani dobre nesprávajú).25
Rozprávka pripravuje dieťa na život, vytvára základ samostatnosti
a videnia sveta. Je terapeutickým prostriedkom nielen u dieťaťa, ale aj
v staršom veku. Konflikty a ťažkosti, ktoré prekonávajú hrdinovia, pripravujú
dieťa na stretnutie s problémami, s ktorými sa môže stretávať vo svojom
živote. Rozprávky s dobrým koncom umožňujú mnohým deťom vyrovnať sa
s negatívnymi pocitmi, so strachom, tiesňou, skrytým humorom.26
Zmysel pre humor a vtip je jednou zo základných čŕt detskej
rozprávky. Humor je organickou zložkou pohľadu na svet a deti veľmi citlivo
vnímajú absenciu humoru či vtipnosti. Humor však neznamená zosmiešnenie
či dokonca iróniu, pretože ironický uhol pohľadu je pre najmenších
nepochopiteľný.27
Na čítanie využívame najmä čas pred spaním. Niektoré deti dokážu
počúvať knihy už skôr ako 3-ročné, niektoré ešte nie. Deti, ktoré už vedia
rozprávať, sa môžu začať pýtať, čo znamená, že slovo, ktoré počujú
v rozprávke, chcú vysvetliť a vtedy je dobre im ho aj vysvetliť. Pokiaľ sa
dieťa pýta k príbehu, ktorý je čítaný, malo by dostať odpoveď. Každé dieťa je
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v tomto individuálne. Často sa stáva, že deťom na myseľ prichádza všetko
možné práve v čase, keď počúvajú príbeh a príbehu sa to práve netýka. Ak sa
to nestáva často, prerušíme čítanie a porozprávame sa s dieťaťom o tom, na čo
práve myslí. Aj tak sa nesústredí na to, čo sa mu číta.
Ak chceme dieťa viesť k sebaovládaniu a trpezlivosti, môžeme mu
povedať, aby počkalo, kým bude dočítaná rozprávka. Toto závisí od veku
dieťaťa. Trojročné dieťa nevydrží veľmi dlho čakať a môže zabudnúť, čo
chcelo povedať, začne plakať, rozprávka sa aj tak nedá dočítať a emócie sa pri
čítaní rozprávky pozitívne nevytvárajú.
Môže to byť aj signál, že dieťa ešte nie je pripravené na dlhé čítanie
a je možné vymeniť knihu za knihu s kratšími príbehmi, či básničkami. Na
konci každej rozprávky je dobré spýtať sa dieťaťa, o čom bola, aké postavy
boli v rozprávke, ich mená, v akej krajine sa príbeh odohrával, čo si
zapamätalo, alebo čo sa mu na rozprávke páčilo alebo nepáčilo.
Deti od 3 rokov začínajú zaujímať rôzne veci. Niektoré deti sa
skutočne zaujímajú o dopravné prostriedky, vesmír, dinosaury, vtedy je veľmi
vhodná doba na kúpu kníh s tou tematikou, o ktorej dieťa stále rozpráva.
Knihu čítame s dieťaťom, vysvetľujeme mu, dieťa rozvíjame práve
v tom, o čo má záujem a vtedy sa vie dieťa najviac naučiť, vstrebať vedomosti
a zapamätať si. V tomto už pokračujeme stále.
Pozorujeme dieťa, o čo má práve záujem a poskytujeme mu dostatok
kníh práve na danú oblasť či tému. Dôležité je naučiť dieťa v knihách hľadať
informácie, riešenia problémov, ako predchádzať problémom alebo poučiť sa
z chýb iných.28
Preto je dôležité, kto dieťaťu kontakt s rozprávkovým príbehom
sprostredkuje. Rozprávka v podaní najbližších ľudí sa nevyrovná
profesionálnemu prednesu z CD prehrávača alebo magnetofónu, ale ten zasa
nikdy nemôže mať pravý emocionálny náboj, ktorý doň vložíme, keď pri
rozprávaní, alebo čítaní spoločne prežívame obsah rozprávky. Pri čítaní
môžeme robiť v texte významové prestávky, keď chceme na nejakú okolnosť
upozorniť viac, alebo môžeme prednes prerušiť, keď dieťa textu nerozumie
a my mu ho musíme vysvetliť.
Motivačné rozprávky a príbehy môžu byť účinným nástrojom
primárnej prevencie u predškolských detí a detí mladšieho školského veku,
hlavne čo sa týka primárnej prevencie problémov v správaní, prevencie
závislostí a sociálno-patologických javov. Podstatou prevencie je pôsobiť na
deti v útlom veku tak, aby získali základné predpoklady pre vek primeranú
odolnosť voči stresu a negatívnym zážitkom, schopnosť robiť samostatné,
28

HVIZDÁKOVÁ, A. Rozvoj dieťaťa prostredníctvom kníh podľa Marie Montessori: Prečo
je čítanie dôležité už od narodenia? [cit. 2018-20-02]. Dostupné na internete:
<https://najmama.aktuality.sk/clanok/250310/rozvoj-dietata-prostrednictvom-knih-podlamarie-montessori-preco-je-citanie-dolezite-uz-od-narodenia>
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správne rozhodnutia, schopnosť riešiť problémy, prípadne si vyhľadať pomoc
pri ich riešení, postoj k užívaniu návykových látok a prejavom agresívneho
správania, uplatňovanie adekvátnych sociálno-psychologických zručností.29
Knihy a čaro príbehov v nich ukrytých môžeme použiť tiež pri riešení
nevhodného správania, kedy dokážeme cez príbehy vyvolať a upevniť vhodné
správanie a naopak eliminovať nevhodné prejavy. Pokiaľ chceme formovať
vzťah detí ku knihe a čítaniu od detstva a aj v staršom školskom veku, mali by
sme im byť v prvom rade sami príkladom. Dostupnosť vhodných kníh
v domácnosti, spoločné čítanie, rodič ako príklad, rozvíjanie intelektuálnych
záujmov dieťaťa (vzťah k literatúre a umeniu), dostatok času pre relax
a oddych pri knihe v rodine tvoria ten správny základ vzťahu ku knihe
a čítaniu aj v dospelosti
Veľký význam má rozprávka pre svoju stručnosť a konkrétnu
obraznosť, ktorá je primeraná ich psychike, ale taktiež aj vďaka svojmu
zaujímavému deju, humoru či vtipu. Pôsobí na citovú stránku a pamäť detí.
Deti si ľahšie zapamätávajú to, čo v nich vyvolalo emócie a aktivizovalo ich.30
Vďaka rozprávke dieťa spoznáva svet, seba a aj iných ľudí. Pretvára
si svet v detskej a hravej fantázii. Svet zároveň hodnotí v polarite láska –
nenávisť, radosť – žiaľ, priateľstvo – nepriateľstvo. Umelecký zážitok
z čítania rozprávky dokáže vytvoriť v detskej duši najlepšie podmienky pre
výchovné pôsobenie, preto má rozprávka v systéme prostriedkov alebo
nástrojov, ktorými dospelí ovplyvňujú dieťa, aby ho pripravili na vstup do
života, veľmi významné a nenahraditeľné miesto.31
Rozprávky sú jedinečné nielen ako literárny útvar, ale taktiež ako
umelecké dielo, ktoré deti dokážu úplne pochopiť. Najhlbší význam
rozprávky je pre každého iný a vychádza z toho, čo konkrétny poslucháč
v danom momente prežíva, preto z rovnakej rozprávky si jednotliví žiaci
vyberú niečo iné, čo ich zaujalo, a to na základe ich aktuálnych potrieb.32
Čítanie rozprávky by malo prebiehať v pokojnej atmosfére spojenej
s príjemným emocionálnym zážitkom. Je dobré ukázať dieťaťu titulnú stránku
knižky a predstaviť autora a ilustrátora knihy. Čítanie má byť pokojné,
pomalé, občas zastaviť čítanie a rozprávať sa o príbehu, či deti pochopili
hovorené slová. Deti môžu dopĺňať text, akoby to mohlo byť, akoby sa dej
mal vyvíjať. Tak sa deti učia o texte premýšľať. Výber textov rozprávky má
byť vhodný a tematicky zaujímavý. Využitie rozprávkového textu prispieva
29
30

31

32
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k základnému literárnemu vzdelávaniu a vedie deti k celoživotnému čítaniu.
Rozprávky sú najprirodzenejšou cestou k poznaniu sveta, v ktorom deti
objavujú dobro, učia sa vzájomne si pomáhať a dôverovať.33
Keď sa pozrieme na dôvody prečo práve rozprávka je deťom najbližšia,
uvedomíme si, že práve ona odhaľuje tajomstvá života a učí ich pochopiť jeho
súvislosti. Ani dej rozprávky nie je príliš zložitý a vytvára si vlastné zákony
vnútorného usporiadania, ktoré často svoju logiku nadobúda v umeleckom
podobenstve. Hravosť, ktorou je písaná, k detskej duši úplne prirastá.
Rozprávky sú preplnené pravdou, krásou a spravodlivosťou, na rozdiel od
sveta, v ktorom deti žijú. Je pre nich svetom slobody a sna. Na záver je plná
napätia, prekvapení, hrdinských činov, obetavosti, lásky a vždy sa končí
dobre.
Záver
Dobrá rozprávková a detská kniha vôbec, ktorá je prečítaná v ten
pravý čas, môže v konečnom súčte okolností rozhodnúť o osude dieťaťa.
Kniha má veľký význam najmä v „impregnačnej“ fáze života dieťaťa, ktorú
môžeme inak nazvať aj obdobím vpečatenia alebo prvého stretnutia dieťaťa
s knihou. Táto fáza siaha už do predškolského obdobia, ktoré je rozhodujúcim
pre formovanie osobnosti dieťaťa, pretože rozumové a emocionálne možnosti
detí sú v tomto období mnohostranné. Preto prvé rozprávkové knihy
naznačujú smer vzťahu k budúcemu čítaniu.34
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School as a Problem and Challenge
for Contemporary and Future Poland
Schule als Problem und Herausforderung
für das heutige und zukünftige Polen
Škola ako problém a výzva pre súčasné a budúce Poľsko
Szkoła jako problem i wyzwanie
dla współczesnej i przyszłej Polski
Krzysztof Dziurzyński, Ewa Duda

Abstract
The most important in the education process are the pupil and the teacher.
It is for the student that the school is created. It is for him that the teacher
comes to this school – the second most important person in terms of
importance. If he has no idea what he is going to do with his students in
class, it will be a waste of time. The questions arise: what is the teacher
like, what is the student like in the modern Polish school? Knowledge
in school can be passed on to pupils or built together with them. You
can limit yourself to facts and theories and use them to solve problems.
You can educate in many ways. You can tell students to do something
while standing in front of them, and you can (standing next to them and
cheering them on) accompany them from idea to effect. You can make
them remember what they were doing in school long after they left it.
What is the state of the Polish school we learn from observations, a number
of national studies and international comparisons.

Keywords: Student. Teacher. PISA. The learning curve. Polish education
system. Finnish education system. Singaporean educational system.
Tytułem wstępu przedstawimy szereg statystyk pozwalających uzyskać
szerszy obraz polityki oświatowej w Polsce na tle innych krajów Europy. Kraje
Unii Europejskiej przeznaczają na edukację średnio 4,9 proc. Produktu Krajowego
Brutto, czyli nieco ponad 10 proc. wydatków. Na tym tle Polska nie prezentuje
się nawet źle. Polski rząd na kształcenie wydaje z naszych podatków równowartość 5,2 proc. PKB i niecałe 13 proc. budżetu – to dane z 2015 r. Gdyby
spojrzeć na tę statystykę, to przewyższamy Wielką Brytanię, Niemcy, Austrię,
Włochy i Irlandię. Ta ostatnia wydaje na edukację zaledwie 3,7 proc. PKB.
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W zestawieniu innowacyjnych gospodarek Eurostatu, Polska zajmuje
za 2016 r. 31 miejsce na 36 krajów w Europie. W ciągu roku Polska
przesunęła się o jedno miejsce, wyprzedzając Chorwację (Hollanders et al.,
2018). Za Polską oprócz wymienionej już Chorwacji są cztery kraje: Bułgaria,
Macedonia, Rumunia i Ukraina. Przed Polską Turcja i Serbia.
W rankingu Bloomberga z 2017 roku Polska znalazła się na 22
miejscu na świecie i przesunęliśmy się o jedno miejsce w górę w ciągu roku.
Według tego zestawienia wyprzedza Włochy, Hiszpanię i Czechy. Pierwsze
z Europy w tym rankingu są Niemcy, które wydają na edukację 4,2 proc.
Nie tyle jest istotne jak widać to, jaką część gospodarki rząd angażuje
w finansowanie edukacji, ale to jak to się robi. I to jest kluczowa sprawa, a nie
statystyka procentu wydatków.
Pod względem kwot na edukację na mieszkańca Polska jest w unijnej
końcówce. Średnio w Unii wydaje się 1,4 tys. euro na głowę. Ponad 2 tys.
euro rocznie wydaje się z budżetu państwa w sześciu krajach Europy:
Luksemburgu, Szwajcarii, Norwegii, Danii, Szwecji i Finlandii. Polskie
wydatki to 582 euro rocznie. Przewyższają te na Węgrzech, w Chorwacji
i w Bułgarii.
Wykres 1. Wydatki na oświatę w krajach europejskich według danych Eurostat
(dane dla 2015 roku, w tysiącach euro)
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W 2012 roku Polska zajęła 14. miejsce na świecie według raportu
Pearson pt. „The learning curve” („Krzywa nauczania”), dotyczącego
poziomu edukacji na świecie. W zestawieniu wzięto pod uwagę 50 państw.
W klasyfikacji ogólnej udało się Polsce wyprzedzić takie kraje, jak: Niemcy,
Belgia, Stany Zjednoczone, Węgry czy Słowacja.
Raport przygotowywany przez słynne wydawnictwo edukacyjne Pearson
bierze pod uwagę wiele wskaźników, w tym badania PISA, PIRLS oraz TIMSS,
które sprawdzają zdolności 10- i 15-latków z zakresu myślenia matematycznego,
umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz nauk przyrodniczych oraz danych
statystycznych poszczególnych państw dotyczących wskaźników w zakresie
oświaty, PKB, wskaźnika zatrudnienia, czy poziomu przestępczości.
Na czele listy znalazła się Finlandia, a cztery pozostałe miejsca
należały do Azji: Korea Południowa, Hongkong, Japonia i Singapuru.
Według raportu Polska jest w czołówce, jeżeli chodzi o udział na
rynku pracy osób, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne. Wskaźnik ten
w Polsce wynosi 68%, podczas gdy dla porównania w Niemczech jest to
59%, a w Finlandii 47%.
Z raportu tego wynika, że Polska w porównaniu z Finlandią:
‒ krócej uczy: średnia długość trwania edukacji wynosi nieco ponad 15
lat (w Finlandii 16,94);
‒ posiada mniejszą liczbę uczniów na jednego nauczyciela: w Polsce
przypada 9,61 ucznia (w Finlandii – 14,3 ucznia);
‒ mniej wydaje na edukację: wydatki na edukację stanowią 11,45%
wszystkich wydatków rządu (w Finlandii – 12,13%);
‒ ma niższy wskaźnik ukończenia na poziomie szkół ponadgimnazjalnych:
w Polsce szkoły te kończy 83,51% uczniów (w Finlandii 93,32%);
‒ ma wyższy wskaźnik osób kończących studia: szkoły wyższe kończy
55,38% uczniów (w Finlandii 48,94%).
Dwa lata później według rankingu zamieszczonego w edycji raportu
„The Learning Curve 2014” polski system edukacji jest bardziej efektywny
i oceniony wyżej niż systemy edukacyjne w Szwecji, Francji, USA, Niemczech
czy Szwajcarii. Polska znalazła się na 10. miejscu spośród 39 krajów na
świecie poddanych analizie pod względem jakości poziomu edukacji.
Główni aktorzy w teatrze życia szkoły
Najważniejsi w procesie edukacji są uczeń i nauczyciel. Tego uczyli
nas nasi mistrzowie na Uniwersytecie i w Akademii. To dla ucznia stworzona
jest szkoła. To dla niego do tej szkoły przychodzi nauczyciel – druga pod
względem ważności osoba. Jeśli nie ma pomysłu na to co będzie robił
z uczniami na lekcjach, będzie to czas bezpowrotnie stracony. Rodzą się
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pytania jaki jest nauczyciel, jaki jest uczeń we współczesnej polskiej szkole?
Co oni sobie nawzajem dają.
Kiedy do szkoły przychodzi młody człowiek, otwarty jest zdobywanie
wiedzy, poznawanie świata. Jednak szkoła nierzadko okazuje się instytucją
przemocy ograniczającej spontaniczność małego człowieka. Odbiera mu się
częstokroć zapał, spontaniczność i ciekawość. Odbiera mu się jego autorskie
prawo do widzenia świata, rzeczywistości po swojemu. Nawet każemy mu
mówić po dorosłemu. Każemu mu malować po dorosłemu. Odbieramy mu
prawo do pobrudzenia się, do popełniania błędów.
Uczeń wchodząc do szkoły powinien odczuwać dobre samopoczucie.
Przed lekcją zaś lekki niepokój jak przed długo oczekiwaną podróżą. By tak
się stało i nauczycielowi i uczniowi musi się chcieć. Problem motywacji
uczniów do nauki jest tak stary jak instytucja szkoły.
Kiedy uczniowie w szkole się nudzą, to wtedy rzeczywiście nie mają
motywacji do nauki. To wyraźny sygnał, że trzeba zmienić sposób pracy
z młodzieżą. Uczenie się i nauczanie jako uzupełniające się nawzajem
procesy muszą stać się sytuacją zaciekawienia, która motywuje młodych ludzi
do odkrywania nowych rzeczy - wiedzy, umiejętności. Musi być bliska ich
życiu osobistemu, społecznemu czy też zawodowemu. Edukacja powinna
stać się taką przestrzenią, gdzie uczniowie mogą korzystać z wiedzy
uzyskiwanej z różnych źródeł, z nowoczesnych technologii. Szkoła ma
nauczyć myślenia twórczego i krytycznego oraz rozwiązywania problemów.
Hannah Arendt wybitna myślicielka XX wieku powiedziała, że myślenie jest
tym co czyni człowieka nim samym. Odbierzcie człowiekowi prawo do
myślenia, a odbierzecie mu prawo do bycia Człowiekiem. Tutaj szkoła ma
być domeną tolerancji, zrozumienia, równości i braterstwa. A przede
wszystkim niczym nieograniczonej wyobraźni i kreatywności
Wiedzę w szkole można przekazywać uczniom lub budować razem.
Można ograniczyć się do faktów, teorii a można je użyć do rozwiązywania
problemów. Edukować można na wiele sposobów. Można stojąc przed
uczniami kazać im coś zrobić, a można (stojąc obok i kibicując) towarzyszyć
im od pomysłu do efektu. Można spowodować, że będą pamiętali o tym co
robili w szkole jeszcze długo po wyjściu z niej.
Klasa szkolna to absolutne królestwo nauczyciela i jego uczniów,
a może lepiej powiedzieć uczniów i ich nauczyciela. W tym miejscu
przypomina nam się Janusz Korczak, który widział dominującą rolę dziecka
w procesie wychowania i edukacji. A dorosły był swoistym dodatkiem do
dziecka. Ale i Maria Montessori się tutaj przypomina i Celestyn Frenet.
Poprzestaniemy na nazwiskach tych trzech Wielkich Nowatorów
Wychowania, którzy widzieli w dziecku podmiot i źródło przemian.
Wróćmy jednak do klasy i tego co się w niej może dziać. Każda
lekcja inna od poprzednich zostanie zapamiętana. A lekcja, w której
uczniowie będą mogli zaprezentować swoje pomysły, podczas której będą
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mogli coś bardzo konkretnego stworzyć, nie tylko zapamiętana będzie, ale też
będzie źródłem przeżyć, emocji.
Trzymając się kurczowo podręcznika czy przewodnika metodycznego
nauczyciel nie stworzy niczego nadzwyczajnego. Jego praca może być co
najwyżej poprawna. Można „Lokomotywę” przeczytać lub kazać jej się
nauczyć na pamięć, ale można ją namalować lub ciekawsze nakręcić film. To
nie przesada. Dzieci dość sprawnie posługują się kamerą w telefonie
komórkowym filmując scenki z życia rodzinnego czy ukochane zwierzaki.
Dlaczego nie miałyby zrobić tego samego na lekcji? A całość opublikować
np. na stronie internetowej szkoły. Można zrobić bardzo dużo i ciekawie.
Podstawa Programowa i wynikający z niej program nauczania to
zaledwie rama. Co się w niej znajdzie zależy od naszych możliwości, chęci
i wyobraźni. Poszukajmy sami lub razem takich metod, które zaangażują
i zaciekawią naszych uczniów. Pokażmy im jak bardzo ważne w procesie
uczenia się jest ich zaangażowanie. A ograniczenia są tylko i wyłącznie
w naszych głowach: nas nauczycieli i naszych uczniów. Odrzucajmy więzy
konwenansu i poprawności metodycznej. Kiedy jako dziecko chcieliśmy
zrobić pierwszy krok baliśmy się wielu niewiadomych. Ale kiedy
pokonaliśmy ten strach, chodzenie sprawiło nam przyjemność. Ta samo jest
z uczeniem. Kiedy odrzucimy sztywny gorset starego schematu nauczania
poczujemy lekkość nauczania. Pojawi się wtedy wiele pytań. Czy dojdziemy
tam dokąd planowaliśmy? Czy przekażemy te treści, które powinniśmy
przekazać? A co jeśli z całą swoją klasą pobłądzimy i dojdziemy nie tam
gdzie zamierzaliśmy? Co wtedy począć ze sobą i ze swoimi uczniami? Wtedy
sobie przypomnijmy, że edukacja to wspólna podróż, że uczymy tworzyć
nowe i odkrywamy nieznane. Stare schematy są tutaj niepotrzebne, zbyteczne
a nawet szkodliwe. Dzisiaj a jutro na pewno uczniowie będą wiedzieli więcej
od swoich nauczycieli. Pozwólmy być im edukatorami. Niech nie tylko się
uczą, ale także nas nauczycieli czegoś nauczą. Niech podzielą się
swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. Sposobem ich gromadzenia
i wykorzystywania. Szkolna zmiana zaczyna się w klasie w umysłach
nauczycieli i uczniów.
Uczenie się i nauczanie to proces oparty na synergii. Nigdy nie były
i nie będą prostą sumą.
Kiedy poznamy owoce reformy oświaty z 2015 roku
Doszliśmy do problemu pomiaru poziomu i efektywności nauczania
w szkole masowej. Najlepiej to zagadnienie można przeanalizować za
pomocą wyników międzynarodowego badania PISA. Badanie PISA
(Programme for International Student Assessment – Program
Międzynarodowej Oceny Uczniów) jest najważniejszym i jednocześnie
największym badaniem edukacyjnym na świecie. Przeprowadzane jest pod
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kierunkiem OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) co
trzy lata, począwszy od 2000 roku. Sprawdza ono umiejętności młodzieży
w zakresie posługiwania się wiedzą, określając ich przygotowanie do dalszej
edukacji i do wyzwań czekających ich w dorosłym życiu. W badaniu chodzi
o uzyskanie porównywalnych danych w celu poprawy jakości nauczania
i organizacji systemów edukacyjnych. W 2015 roku badanie odbyło się w 72
krajach i objęło ponad pół miliona 15-latków. W Polsce wzięło w nim udział
ponad 5 tys. uczniów (PISA 2015).
Za każdym razem badaniem objęte są trzy kluczowe obszary
kompetencji: 1) rozumowanie w naukach przyrodniczych, 2) czytanie
i interpretacja, 3) umiejętności matematyczne.
Po raz pierwszy badanie PISA przeprowadzono w Polsce w 2000 roku,
tuż po wprowadzeniu reformy ustanawiającej gimnazja (nowy system oświaty
funkcjonował od 1 września 1999 roku). Badaniem zostali objęci 15-latkowie,
którzy kształcili się w warunkach ośmioletniej szkoły podstawowej. Pomiar
edukacyjny odniósł się do umiejętności zdobytych w czasie 8-letniego cyklu
kształcenia. Uzyskane wówczas wyniki lokowały polskich 15-latków poniżej
średniej dla wszystkich krajów uczestniczących w badaniu. Badanie
dowiodło, że 23 proc. absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej nie
dysponowało umiejętnościami czytania i interpretacji na satysfakcjonującym
poziomie (PISA 2000).
Powtórzone trzy lata później badanie wykazało, że zmniejszył się
odsetek uczniów z najniższymi umiejętnościami. Jednak polscy 15-latkowie
nadal nie przekraczali średniej dla wszystkich krajów uczestniczących
w badaniu (PISA 2003).
Rok 2006 potwierdził trwałość tych rezultatów, ale poza czytaniem
i interpretacją nie odnotowano poprawy osiągnięć szkolnych w obszarze
matematyki czy nauk przyrodniczych (PISA 2006).
W 2009 roku w ramach badania PISA egzaminowano uczniów, którzy
„przeszli” nowy system edukacji od I klasy szkoły podstawowej po III klasę
gimnazjum. Zdaniem ekspertów wyniki osiągnięte przez polskich 15-latków
potwierdziły pozytywny rezultat wprowadzenia gimnazjów i systemu
egzaminów zewnętrznych po 6 klasie szkoły podstawowej i 3 klasie
gimnazjum. Wówczas to polscy uczniowie dobrze poradzili sobie z czytaniem
i interpretacją oraz naukami przyrodniczymi. Ich „piętą achillesową”
pozostawała matematyka (PISA 2009).
Rok 2012 przyniósł kolejne dobre wiadomości. Polscy uczniowie
naleźli się w czołówce krajów Unii Europejskiej. Wyniki z matematyki okazały
się naprawdę imponujące. W przypadku czytania znaleźli się na trzecim
miejscu (po Finlandii i Irlandii). Jeśli chodzi o nauki przyrodnicze polscy
gimnazjaliści zajęli trzecie miejsce (po Finlandii i Estonii) (PISA 2012).
Wyniki badania PISA 2015 roku przyjęto w Polsce z pewnymi
emocjami, ponieważ badanie dotyczyło uczniów kończących gimnazja. Chcąc
tego czy nie, wyniki PISA 2015 zawierały nie tylko ocenę uczniów, ale
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i gimnazjów i całego systemu edukacji dogimnazjalnej. To co jest warte
podkreślenia to to, że wyniki polskich 15-latków w badaniu PISA były we
wszystkich obszarach umiejętności wyższe od średniej krajów OECD.
W Europie polscy 15-latkowie zajęli 10. miejsce w naukach przyrodniczych,
3. w czytaniu i interpretacji tekstu, 6. w matematyce (PISA 2015).
Średni wynik polskich uczniów w zakresie matematyki to 504 pkt.,
o 14 pkt mniej niż w 2012 r. Wynik polskich uczniów był zbliżony do
wyników Belgii, Niemiec, Irlandii i Norwegii. W Unii Europejskiej lepsze od
Polski wyniki uzyskało 5 krajów: Estonia, Holandia, Dania, Finlandia
i Słowenia. Najlepsi w Europie byli Szwajcarzy, Estończycy, Holendrzy,
Duńczycy i Finowie. Niższe wyniki polscy uczniowie osiągnęli w dziedzinie
czytania i interpretacji (spadek o 12 pkt. w porównaniu do roku 2012)
znajdując się na 4. miejscu w Europie (wyprzedza nas Finlandia, Irlandia,
Estonia - wyższy jest również wynik uczniów z Niemiec).
Średni wynik polskich uczniów w zakresie umiejętności matematycznych
to 504 pkt., o 14 pkt mniej niż w 2012 r. Daje to polskim 15-latkom 6. miejsce
w Unii Europejskiej, za Estonią, Holandią, Danią, Finlandią i Słowenią. Wynik
polskich gimnazjalistów jest zbliżony do wyników uczniów z Belgii, Niemiec,
Irlandii i Norwegii (PISA 2015).
Obniżenie wyników PISA 2015 w stosunku do roku 2012 odnotowano
w większości krajów OECD. Ogólnie wyniki polskich uczniów są zbliżone do
tych, jakie osiągnęli piętnastolatkowie z Irlandii, Belgii, Danii, Portugalii,
Norwegii, Austrii i Szwecji.
Co nas czeka w niedalekiej przyszłości? Nie ulega wątpliwości, że
badanie PISA obrazuje niekorzystną sytuację w Polsce w zakresie nauczania
nauk przyrodniczych. A tymczasem zapowiedzi dotyczące tej dziedziny po
reformie edukacji są wysoce niepokojące, ponieważ zmniejszeniu ma ulec
liczba godzin lekcyjnych dedykowana właśnie tym przedmiotom. Trudno
w tej sytuacji planować nauczanie przez doświadczenie i eksperyment, co
w naukach przyrodniczych ma największe znaczenie.
Z reformą tak ważnego obszaru życia społecznego nie jest tak, że
wystarczy zacząć a potem jakoś tam będzie. To nie jest tak proste jakby się
zdawało. Szkoła to zbyt skomplikowany organizm społeczny i organizacyjny.
Specjaliści od oświaty mówią, że efekty polskiej reformy oświaty poznamy
jesienią 2019 roku. Wtedy okaże się, jak dobrze władze samorządowe poradziły
sobie nie tyle z reformą, co jej sprawnym przeprowadzeniem. Poznamy
konsekwencje wtłoczenia do szkół ponadpodstawowych podwójnego rocznika
pierwszoklasistów. Oto bowiem w wyniku nie do końca przewidzianych działań
w klasach pierwszych spotkają się uczniowie ostatniego rocznika gimnazjalistów
i pierwszy rocznik absolwentów szkół podstawowych po ósmej klasie.
Nie ulega wątpliwości, że wyniki badania PISA 2018 pokaże jak
reforma edukacji, która miała na celu „poprawę sytuacji” odbije się na
wynikach polskich 15-latków.
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Kim są światowi liderzy edukacji?
W badaniu PISA nieustanie na czele rankingu stoją Singapur (Azja)
i Finlandia (Europa). Można zadać sobie pytanie skąd bierze się ten sukces?
W obu tych krajach od wielu lat trwa spokojna, ale konsekwentna reforma
edukacji, ukierunkowana na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, autonomię
szkół oraz autonomię i kreatywność uczniów. Trudno rzetelnie porównać
funkcjonujące w nich systemy, albowiem poszczególne kraje różnią się nie
tylko gospodarczo, jak wskazaliśmy uprzednio, ale przede wszystkim
kulturowo. Osiąganie sukcesów edukacyjnych uczniów jest złożonym
procesem, w którym działania szkoły stanowią zaledwie ułamek wszystkich
zmiennych wpływających na ten fenomen, choć bezdyskusyjnie istotny.
Spróbujemy niemniej wskazać czynniki, które mogą być źródłem znaczących
osiągnięć edukacyjnych (niestety jednocześnie mogą być przyczyną porażek
w odniesieniu do pewnej grupy uczących się), uzyskiwanych przez ich
uczestników (uczniów, ale też nauczycieli).
Singapur
Singapurski system edukacji jest to system nastawiony na przyszłość.
Stąd wiele rozwiązań, które mają umożliwić ten cel. Powodów, dlaczego
singapurska oświata ma tak wysokie sukcesy, jest bardzo wiele. Wymienimy
parę z nich.
Ministrowie, decydenci i urzędnicy sprawujący nadzór nad systemem
edukacji postrzegani są jako osoby kompetentne, pragmatyczne i nowatorskie
(Tan & Dimmock, 2014).
Profesja nauczyciela jest jedną z lepiej opłacanych w tym kraju,
dlatego między innymi do zawodu trafiają najlepsi; rekrutacja kandydatów
jest wysoce-selekcyjna, na studia pedagogiczne przyjmuje się absolwentów
szkoły średniej znajdujących się w 30% najlepszych absolwentów (Dimmock
& Tan, 2016).
Nauczyciele są oceniani na postawie postępów swoich uczniów
(system dodatków finansowych za wysokie osiągnięcia dydaktyczne).
Zawód nauczyciela cieszy się dużym szacunkiem społecznym.
Język angielski jest językiem wykładowym w szkołach, jako drugiego
uczniowie uczą się języka urzędowego. I mają tu do wyboru: chiński (mandaryński), malajski lub tamilski.
Dużą uwagę zwraca się na rozbudzenie kreatywności i przedsiębiorczości
u dzieci (w oparciu o STEAM).
W szkołach rozwijane są dzieci szczególnie uzdolnione w konkretnej
dziedzinie (Kwiatkowski, 2016; Kwiatkowski & Nowosad, 2018; Pei-Ling
Tan et al., 2017).
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W społeczeństwie wartość nauki jest wysoko ceniona, więc rodzice
poświęcają wiele czasu i środków finansowych na dodatkowe dokształcanie,
ośmiu na dziesięciu singapurskich uczniów uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne
a część matek decyduje się na poświęcenie pełnoetatowej pracy zawodowej
na rzecz opieki edukacyjnej swoich dzieci w trakcie nauki w szkole
podstawowej (Cheo & Quah 2005).
W sześcioletniej szkole podstawowej podstawą nauki są język
angielski, matematyka (średnio 5 godzin tygodniowo), język ojczysty i nauki
ścisłe; przedmioty te nauczane są zgodnie zasadą, że lepiej mniej, ale
dokładnie, niż dużo, lecz powierzchownie.
Egzamin kończący edukację w szkole podstawowej determinuje
odpowiedni poziom nauczania matematyki w cztero lub pięcioletniej szkole
średniej – ”Special/Expres Course”, ”Normal (Academic) Course”, ” Normal
(Technical) Course”.
Program nauczania ma charakter spiralny.
Nauczyciele uczący w szkołach mają prawo swobodnie i elastycznie
dostosowywać plan pracy dydaktycznej do potrzeb i możliwości uczniów,
uwzględniając oczywiście podstawę programową (Kaur, 2014).
Ostatecznie Singapur zdecydował, w perspektywie kilku lat, na
rezygnację z egzaminów na studia argumentując tę decyzję wysokim
poziomem nauczania oraz obiektywnymi wynikami końcowymi po szkole
średniej.
Finlandia
W Finlandii to właśnie szkoła jest centrum społeczności i to ona
kształtuje tożsamość ucznia. Fiński uczeń spędza na lekcjach w szkołach
relatywnie mało czasu, jego dzień jest zaś przepełniony organizowanymi
przez szkołę zajęciami pozalekcyjnymi. Finowie wierzą, że najskuteczniej
uczyć się poza szkolną salą. Wyjątkiem są zajęcia sportowe, które nie są
sponsorowane przez szkołę, ale przez władze miasta.
Nauczyciel w Finlandii to bardzo ważna postać. Pedagogika na
studiach to tak poważany kierunek, jak medycyna czy prawo w innych
krajach. Równie trudno się na ten kierunek dostać. Na listę studentów
kwalifikuje się jeden na dziesięciu kandydatów (Crehan, 2016).
Aby uczyć w szkole, nauczyciel musi mieć co najmniej stopień
magistra. Choć jest to bardzo poważany zawód, pensje początkujących
fińskich nauczycieli (30,5 tys. dol. rocznie po uwzględnieniu siły nabywczej)
są tylko o 13 proc. wyższe, niż średnia dla OECD.
Fińscy nauczyciele mają dużą swobodę w kwestii nauczania. Nie
trzymają się ślepo wytycznych ze skryptów nauczania, ale dostosowują styl
nauczania i materiał do każdego ucznia osobno (Linnakylä & Välijärvi, 2005).
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Nauczyciele w fińskich szkołach pracują 600 godzin rocznie.
Prowadzą tylko 4 lekcje dziennie. Dwie godziny w tygodniu, wspólnie
z kolegami, poświęcają na przygotowanie kolejnych zajęć. Resztę czasu
przeznaczają na doskonalenie umiejętności zawodowych, spotkania z uczniami
i ich rodzicami.
Jedna trzecia przedmiotów w szkołach średnich, to przedmioty
wolnego wyboru. Uczniowie wybierają też, które z nich chcą zdawać na
egzaminie dojrzałości. Dzieci do 16 roku życia nie zdają żadnych egzaminów.
Uważa się, iż nie egzaminy zewnętrzne, a nauczyciel uczący danego ucznia
oceni najlepiej jego postępy w nauce (Sahlberg, 2011).
Fińskie klasy średnio liczą od 15 do 20 uczniów.
Finowie uczą się języków obcych. Oprócz fińskiego i szwedzkiego,
na porządku dziennym jest tu znajomość angielskiego, niemieckiego,
francuskiego czy rosyjskiego. Finowie zdają sobie sprawę, że znajomość
języków obcych to konieczność (Kupiainen, Hautamäki & Karjalainen, 2009).
W Finlandii nie ma zwyczaju porównywania szkół w rankingach.
Jeśli szkoła nie została jeszcze zamknięta, to znaczy, że jest dobra.
W Finlandii nie istnieje szkolnictwo niepubliczne, pobieranie opłat za
naukę jest wręcz nielegalne (Sahlberg, 2015).
Podsumowanie
Czy z dzisiejszej perspektywy Polski działania fińskie nie wydają się
nieustającą reformą w mikroskali, skali klasy, która wynika z zaufania do
nauczycieli oraz uznania wolności zarówno nauczających, jak i nauczanych.
Dobrze byłoby dać polskiej oświacie podobną szansę. W istocie bowiem
chodzi tu o rozwój w poczuciu ciągłości doświadczeń i dorobku.
Coraz więcej nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół widzi potrzebę
zmian w edukacji i chce tych zmian. Ale wciąż jest wielu, którzy żadnych
zmian nie chcą, uważają, że skoro nasze pokolenie przetrwało w tradycyjnym
modelu szkoły, to naszym dzieciom on też nie zaszkodzi. Z tego założenia
wyszli też twórcy polskiej reformy oświaty w 2015 roku. Kształceni w dobie
siermiężnego socjalizmu w szkole 8-klasowej, nie poznali innej szkoły niż ta,
którą sami ukończyli. I taką szkołę postanowili zafundować nowym
pokoleniom Polaków. Reforma nie może być regresem. Musi być postępem,
krokiem do przodu.
Opór przed zmianą w edukacji jest we wszystkich. W nauczycielach,
w dyrektorach, w rodzicach. Ale także na uczelniach kształcących nauczycieli
od wielu lat według tych samych schematów. Co znamienne środowiska
akademickie słabo włączały się w dyskusję nad reformą oświaty. Czy
powodem takiego stanu rzeczy jest niedopasowanie szkolnictwa wyższego do
oczekiwań cywilizacji przyszłości?
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Opór przed nowym to jest zupełnie naturalna reakcja, każda zmiana
budzi lęk. I my to doskonale rozumiemy. Jednak jesteśmy w takim momencie
zmian cywilizacyjnych, że nie możemy sobie pozwolić, na to by ten lęk nas
jako społeczeństwo hamował i wpychał na półkę „kraje rozwijające się”.
Stajemy jako społeczeństwo w obliczu historycznego przełomu. Dziś jest ten
moment, kiedy już nie możemy pytać, czy zmiana w edukacji jest potrzebna,
tylko musimy się zastanawiać, jaka zmiana jest nam potrzebna, czy ta którą
realizuje się w polskich szkołach jest tą, o którą chodzi. Jeśli nie odpowiemy
sobie na te pytania, jeśli nie podejmiemy zmian, to za chwilę w szkołach
będziemy mieli dzieci zniechęcone do nauki a nauczycieli wypalonych
i zniechęconych do nauczania.
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Appellative Element in Living Personal Names
in Moravany nad Váhom (Slovakia), Nová Lhota
(Czech Republic) and Smęgorzów (Poland)
Appellativum Mitglied in Live-Personennamen
in Moravany nad Váhom (Slowakei), Nová Lhota
(Tschechische Republik) und Smęgorzów (Polen)
Apelatívny člen v živých osobných menách
v Moravanoch nad Váhom (SR), Novej Lhote (ČR)
a Smęgorzówe (Poľsko)
Miroslav Kazík

Abstract
In the paper we describe an appellative element in the unofficial naming
of person in three villages in three West Slavic countries. We compare
naming models in these villages. Similar lexemas are used in all three
villages.

Keywords: Anthroponymy. Living personal names. Appelative element.
Živé osobné mená sú neúradné (ľudové) mená osôb. Hierarchicky
usporiadaný súbor sémantických príznakov, ktorým sa vyznačujú celé triedy
osobných mien, sa chápe ako obsahový model. Obsahový model sa jazykovo
realizuje v danom osobnom mene. Všeobecná schéma jeho slovotvornej
štruktúry predstavuje jeho slovotvorný model. Jeden slovotvorný model sa
v konkrétnom pomenovaní môže vyjadriť rozličnými slovotvornými typmi.
Obsahový model (a motivačný model) a slovotvorný model tvoria spolu
antroponymický (pomenovací) model. Antroponymický model sa v danej
komunikačnej situácii realizuje ako konkrétny antroponymický znak (úradné
alebo živé meno).1 Antroponymické modely sú koštitutívnymi prvkami
sústavy (systému) osobných mien. Rozlišuje sa štruktúra antroponymickej
sústavy (na úrovni systému) a spoločenské fungovanie antroponymickej
sústavy (v konkrétnej realizácii).2
1

2

V. Blanár – J. Matejčík, Živé osobné mená na strednom Slovensku. 1. diel. Designácia
osobného mena. Bratislava 1978, s. 14.
V. Blanár – J. Matejčík, o. c. v pozn. 1, s. 17.
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Pomenovacie modely sú tvorené funkčnými členmi. Funkčný člen je
člen vymedzený pomocou základných sémantických príznakov ako prvok
s osobitnou designáciou. V živých osobných menách sa ako funkčný člen
môže okrem krstného mena, priezviska, individuálnej charakteristiky,
rodinného mena a mena domu vyskytnúť i apelatívny člen. V. Blanár
a J. Matejčík (1978, s. 31) rozlišujú nasledovné významové skupiny
apelatívneho člena: vyjadrenie príbuzenského vzťah pomenovanej osoby
(muž, syn, dcéra, vnuk, vnučka, zať, nevesta a pod.), vekové a generačné
zaradenie (mladý, mladá, starý, stará), oslovenie staršej osoby a titul (ujo, teta,
pán, pani). Apelatívny člen má osobitné postavenie medzi funkčnými členmi.
Charakterizuje sa ako nededičný funkčný člen, ustálený užším spoločenským
úzom, ktorý poukazuje na mužského/ženského nositeľa, na jeho príbuzenské,
spoločenské, prípadne generačné zaradenie. Vyjadrenie príbuzenského vzťahu
pomenovanej osoby, vekové a generačné zaradenie kvalifikujú osobu podľa
príbuzenského vzťahu, oslovenie a titul bez vzťahu k iným osobám.
Rodné (krstné) meno môže mať úradnú podobu (K), hypokoristickú
podobu (K), alebo inojazyčnú, nárečovú, nespisovnú, alebo inak zmenenú
nepravidelnú podobu (<K>).
Priezvisko sa okrem úradnej podoby (P) môže vyskytovať v neúradnej
forme, ktorá sa končí na sufixy -ka, -ech, -ích (označenie sa používa, ak sú
meno rodiny a meno domu odvodené od iného základu alebo sa nepoužívajú)
(P) a môže sa objavovať i nepravidelná hlásková zmena priezviska (<P>).
Rozoznávajú sa priezviská, ktoré majú zhodnú antropolexému s
1. menom rodiny (P = RM),
2. menom domu (P = MD) a
3. menom rodiny a menom domu (P = RMD).
Rodinné meno (RM) môže mať antropolexému zhodnú s 1. menom
domu (RM = MD), 2. priezviskom (RM = P).
Meno (do) domu sa značí ako MD.
Pri individuálnej charakteristike (CH) sa rozlišujú motivačné príznaky
(zaznačujú sa horným indexom): v – telesné alebo duševné vlastnosti, z –
trvalé, dočasné alebo bývalé zamestnanie, stav, záľuba, záujmy, p – pôvod
a bydlisko, n – iná alebo nejasná motivácia. Ako CHn = <P> značíme
prezývku, ktorá je motivovaná priezviskom nositeľa.
Rozlíšenie MD a CHp/-: Člen, ktorý sa (potenciálne) stáva zložkou
MD, nemení predložku, keď sa stáva súčasťou živého mena.
Časť živého osobného mena, kde sa dostáva vyjadrenie bydliska podľa
budovy a podľa polohy, ktoré je tiež v mene domu, ale v živom osobnom
mene je iná predložka ako v mene domu, modelujeme ako MD = CHp.
Apelatívny člen zaznačujeme ako A.
V rámci [vzťahu k príbuzným osobám] sa rozlišujú príbuzenské
motivačné príznaky, ktoré sa označujú dolným indexom: 1 – otec, 11 – matka, 3 –
manžel, druh, priateľ, [3] – prvý manžel, 33 – manželka, družka, priateľka, 4 –
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starý otec, 44 – stará matka, 5 – svokor, tesť, 55 – svokra, testiná, 7 – brat.
Číselný index 2, ktorý označuje príznak rodiny ako celku (pri P, RM, MD), sa
neoznačuje. (Pri zdvojenom indexe zaznačujeme aj index 2, napr. 1/2, 11/2.)
Znamienkom plus (+) sa pripájajú jednotlivé funkčné členy, ktoré
spolu tvoria jeden model. Hviezdičkou (*) označujeme funkčný člen, ktorý sa
predpokladá, nulou (0) ten, ktorý sa používa fakultatívne, špicatými
zátvorkami (<>) funkčný člen, ktorý sa používa v skrátenej alebo ináč
adaptovanej podobe.
Do zátvoriek sa dávajú funkčné členy, ktorými sa pomenúva jedna
osoba (obyčajne pri opisnom pomenovaní) – ( ), [ ].
Dvojbodka (:) sa kladie za tie funkčné členy, ktoré sa spolu používajú
aj v nasledujúcom pomenovaní rodiny alebo domu.
Lomka (/) ukazuje, že pomenovacím východiskom je symbol na ľavej
strane. Funkčný člen na pravej strane ukazuje uplatnenie v dnešnej
antroponymickej sústave.
Funkčné členy pred znamienkom „rovná sa“ (=) a za znamienkom sú
antroponymickou lexémou zhodné a vzťahujú sa na tenže denotát. Na ľavej
strane sa uvádza funkčný člen, ktorý sa pokladá za slovotvorné východisko.
V nasledujúcom príspevku si všímame apelatívny člen v obciach
troch západoslovanských krajín. Zo Slovenska sme vybrali považskú obec
Moravany nad Váhom, kde sme výskum živých mien realizovali na prelome
rokov 2006 – 2007. Vo východomoravskej obci Nová Lhota sme živé mená
skúmali v roku 2000. Materiál z poľskej obce Smęgorzów v Tarnovskom
vojvodstve, ktorá leží na hlavnej ceste z mesta Kielce do Tarnova medzi
riekami Dunajec a Visla, pochádza zo štúdie Lucyny Tomczakovej3
Nieoficjalne antroponimy jako przejaw zachowań językowych w społeczności
wiejskiej Smęgorzowa (Tarnowskie). Neoficiálne antroponymá – živé mená
sme zmodelovali podľa teórie V. Blanára.
Moravany nad Váhom
Najfrekventovanejšie modely s apelatívnym členom sú v Moravanoch
nad Váhom v triede ženatých mužov K + P = RMD – A (ÚM: Jaroslav Baláž,
ŽM: Jaro Baláš starí) s frekvenciou 6, v triede vydatých žien A - P3 = RMD
(ÚM: Mária Kazíková, ŽM: pani Kazíková, v tom raz typ ÚM: Veronika
Vavrová, ŽM: stará Vavrová) s frekvenciou 11 a v triede slobodných K + P1
= RMD – A (ÚM: Jaroslav Baláž, ŽM: Jaro Baláš mladí) s frekvenciou 10.
Z morfologického hľadiska ide pri funkčnom člene apelatívum
v priamom pomenovaní o substantíva v nominatíve singuláru a plurálu
3

TOMCZAK, Lucyna: Nieoficjalne antroponimy jako przejaw zachowań językowych
w społeczności wiejskiej Smęgorzowa (Tarnowskie). In:
http:/www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-06/JK06-tomczak.pdf
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a o adjektívum v singuláre. Raz sa objavuje podoba genitívu singuláru
substantíva muž v opisnom živom osobnom mene (mala muža Karola).
Apelatívny člen sa nachádza v týchto modeloch:
Trieda ženatých mužov
Frekvencia Pomenovací model
6
K + P = RMD – A
5
(K + RM = P)33 + A
4
K + P = RMD – A
3
A – P = RMD
2
(K + RM = P)5 + A
2
K+P–A
1
A – <P> = RMD
1
CHn1 + A
1
RM = P – A
1
RM5 = P + A
1
RM3/21 + A
1
P = RMD - A
1
A – A – P = RMD
1
A - K + P = RMD
1
A - K + <P> = RMD
1
A – K + <P> = RMD
1
A + (K + RM3 = P)44
1
A + (RM = P + K : MD)5
1
(A – P3)44 + A
1
A + (K + RM3 = P)55
1
(K + RM1)33 + 0A
1
(K + RM = P : MD)33 + A
1
<K> + RM5 = P + A
1
(K# + RM)5 + A
1
(K + RM[3] = P)55 + A
1
K + P = MD – A
1
(RM = P + K)5 + A
1
(RM3 = <P> + K)[99] + A
1
K + (K + P = RMD)5 + A
1
K + RM = P + 0(K1 + A)
1
K33 + (K + RM = P)5 + A

Príklad
Jaro Baláš starí, Jožo Čavojskí mlaččí
Monikin Haluškech muš
Zdenko Raušlo starí
pán Oravec, starí Bašo
Tónov Hulmanech zat
Peter Trnka starí
pán Prochádzka
Lapov sin
Lajtmanech detko
Tomášikech zat
Hajdušíčkin pravnuk
Cvik starí
pán inžinjer Nuhál
mladí Jožo Vavro
mladí Peter Hrnčár
mladí Jožo Kusala
vnuk Tonkin Búcorech
zat Valkech Lubov
pani Haluzovej vnuk
zat Milkin Balážikech
Gitin Kaprálech (muš)
Amálkin Gabrišech muš
Štefan Tomášikech zat
Emila Zahranníkech zat
Darinin Vančech zat
Ivan Paulovič starí
Adamcech Rudov zat
Pavlechech Marjenin sinovec
Peter Dominikov Hulmanov zat
Mišo Čavojskích (Vladov sin)
Dášin Milanov Masarikech zat
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Trieda vydatých žien
Frekvencia
11
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pomenovací model
A – P3 = RMD
A – RM3 = P
A + (K + RM3 = P)11
(K + RM = P)3 + A
K + P3 = RMD – A
(A – K)3
A - <P3> = RMD
A + P1
A – P3
K3 + A
K5 = RMD + A
CHn5 + A
P3/11 + A
A – A – <P>3
A – CHz + RM3 = P
A – CHz + P3 = RMD
A + (RM3 = <P> + K)44
(<K> + CHz)3 + A
(K + RM = MD)1 + A
(K + RM = <P>)3 + 0A
(<K> + RM = P : RM)3 + A
(K + RM = P)5 + A
(<K> + RM = P)5 + A
(<K> + RM = P)11 + 0A
K + RM1 = P – A
(K + RM = P : MD)1 + A
K + RM3 = P – A
(K + RM3 = P)[77] + A
(<K> + P = RMD)3 + A
K + P3 = RMD - A
(K + <P3> = RMD)[66] + A
(K# + RM)1 + A
K3 + A + RM3 = P
K3 + A + RM3 = P
K3 + A + P 3
(RM = P + K)3 + A
(RM = P + K)3 + A
(RM = <P> + K)3 + 0A
(RM = P + K)3 + 0A
(RM3 = P + K)[66] + A
(P1 + K)11 + A
K + (RM = MD + K)1 + A
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Príklad
pani Oravcová
teta Lehutech, stará Baška
céra Milki Balážikech
Mišova Čavojskích žena,
Joža Vágnerech žena
Tána Kusalová stará
mala muža Karola
pani Glevenáková
céra Kolára
tetka Janžech
Karolova žena
Gančova nevesta
Lapova nevesta
Miškovej céra
stará pani Tótová
pani Učitelka Onofrejech
pani Učitelka Zichová
vnučka Masárech Joškina
Štefanova Kominárova žena
Jóžikova Dikesech céra
Janova Zuzícech (žena)
po Štefanovi Čavojskích žena
Vincova Hulmanech nevesta
Štefkova Noškech nevesta
Amalkina Ondrejkech (céra)
Adela Belicech mladá
!
Eda Belánech céra
Adela Belicech stará
Milkina Balážikech sestra
Pepova Kotlárova manželka
Jana Farlíková staršá
Milki Belanovej mama
Emila Zahranníkech céra
Karolova žena Komárech
Mirova žena Ondrisech
Milošova žena Svatiková
Dzurkech Karolova žena
Miklovičech Janova žena
Sarasech Ervínova (žena)
Gabrišech Rudova (žena)
Miklovičech Zitina mama
Petlákech Marjenina céra
Janka Dikesech Jóžikova céra
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1
1
1
1
1
1

(K + RM = P + RM = K1)1 + A
(K + *RM1 = P : MD) 11 + A + <K>
K + (RM3 = P + K)11 + 0A
K + P3 + 0(K3 + A)
(RM = <P> + K)7 + A + CHp
(P = RMD + K)1 + A + K

Tóna Hulmanech Frolech céra
Tonkina Miklovičech céra Lubica
Zuska Hulmanech Jarkina (céra)
Jarka Hulmanová (Enova žena)
Hrnčárech Joškova sestra z Ducového
Vančova Jožova céra Marjena

Trieda slobodných
Frekvencia
9
6
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pomenovací model
K + P1 = RMD - A
K + P1 = RMD – A
A - CHz
A + (K + RM3 = P)44

Príklad
Vlado Oprenčák mladí
Zdenko Raušlo mladí
pán Farár
vnuci Milkini Balážikech,
vnučka Joškina Dubovskích
mladí Palo Markovič
Veronkin Tomášikech vnuk
Ernest Horvát mladí
Danin Tomašikech sin
Ivan Paulovič mladí
Oldo Perní mlaččí
Robertov vnuk
Bubicov sin
Cvik mladí
malí Maroš Čapák
sinovia Evi Pagáčech
vnuci Dominikovi Hulmanech
vnuk Rudov Adamcech
pravnuk Tonkin Búcorech
mladí Lubo Hulmanech
mladí Roman Kunik
mladí Joško Kapusnák
pani Doktorka Maligová
pani Vanekovej Opatrovatelka
Ivanove Gančech decká
Palov Gabrišech sin
Janova Zuzícech céra
Mišova Balážech (céra)
Rudov Adamcech vnuk
Lubo Hulman mladí
Eugénija Svobodová mladá
Martini Varačkovej céra
Norikin Nuhálech sin
Šustríkech Ankina vnučka
Denis Gazdíkech Anitin sin
Anička Zuzícech Janova céra

A - K + P1 = RMD
(K + RM3 = P)44 + A
K + P1 - A
(K + <P1>)11 + A
K + P1 = MD - A
K + P1 = MD - A
K4 = RMD + A
CHn1/MD + A
P1 = RMD - A
A - K + P1
A + (K + RM = P)11
A + (K + RM = P)4
A + (K + RM = P)4
A + (K + RM3 = P)21
A – K + <RM>1 = P
A - K + P1 = RMD
A - K + <P1> = RMD
A – CHz + P1 = RMD
(A – P3 = RMD)21 + CHz
(K + RM = <MD>)1 + A
(K + RM = P)1 + A
(K + RM = <P>)1 + A
(K + RM = P)1 + 0A
(K + RM = P)4 + A
K + P1 = <RM> - A
<K> + P1 = RMD – A
(K + P1 = RMD)11 + A
(K + P1)11 + A
(RM1 = MD + K)44 + A
K + (RM1 = P + K)11 + A
K + RM1 = <P> + K1 + A
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Živé osobné meno pán inžinjer Nuhál modelujeme ako A – A – P =
RMD, hoci v prípade slova inžinjer by mohlo ísť o CHz alebo aj o jeden
funkčný člen spolu s apelatívom pán. Takýto model sa však vyskytuje iba raz.
Meno stará pani Tótová modelujeme ako A - A – <P>3, hoci spojenie stará
pani by sa dalo chápať ako jeden funkčný člen. Pri živom osobnom mene
Adela Belicech mladá ide o osobu, ktorá má rovnaké priezvisko po
manželovi, ako mala rodné priezvisko po otcovi. Keďže jej matka sa volá
Adela Belicech stará, predpokladáme ako východisko v pomenovaní meno
otca a pri mene Adely Belicovej ml. uvádzame model K + RM1 = P – A.
Apelatívny člen označujúci príbuzenský vzťah v triede ženatých mužov
Apelatívny V dvojčlenných V trojčlenných
člen
modeloch
modeloch
muš
7
sin
1
zat
1
8
vnuk
2
pravnuk
1
sinovec
1
Spolu
3
18

V štvorčlenných
modeloch
1
2
3

Spolu
7
2
11
2
1
1
24

V štvorčlenných modeloch sa apelatívny člen muš vyskytuje 7-krát,
z toho 1-krát ako fakultatívny člen, apelatívny člen sin sa v štvorčlenných
modeloch nachádza raz len ako fakultatívny člen.
Apelatívny člen označujúci generačné zaradenie, oslovenie (staršej) osoby
a titul v triede ženatých mužov
Apelatívny
člen
pán
pani
detko (ako
staršia osoba)
starí
mladí
mlaččí
Spolu

V dvojčlenných
modeloch
3
1

V trojčlenných
modeloch
1
1
-

2
6

11
4
1
18

V štvorčlenných
modeloch
-

Spolu
4
1
1
13
4
1
24

V jednom trojčlennom živom osobnom mene je prípad, že sú v ňom
dva apelatívne členy: pani Haluzovej vnuk.
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Apelatívny člen označujúci príbuzenský vzťah v triede vydatých žien
Apelatívny V dvojčlenných V trojčlenných
člen
modeloch
modeloch
žena
1
11
manželka
1
céra
2
7
nevesta
2
2
mama
2
vnučka
1
sestra
1
muža
1
Spolu
6
25

V štvorčlenných
modeloch
1
5
1
7

Spolu
13
1
14
4
2
1
2
1
38

V trojčlenných modeloch je apelatívny člen céra 7-krát, z toho 1-krát
je fakultatívny.
V trojčlenných modeloch je apelatívny člen žena 11-krát, z toho 3-krát
je fakultatívny.
V štvorčlenných modeloch je apelatívny člen céra 5-krát, z toho 1-krát
je fakultatívny.
Apelatívny člen žena v štvorčlenných modeloch je len fakultatívny.
Apelatívny člen označujúci generačné zaradenie, oslovenie (staršej) osoby
a titul v triede vydatých žien
Apelatívny
člen
pani
teta (ako
staršia osoba)
tetka (ako
staršia osoba)
ujčinka (ako
staršia osoba)
stará
staršá
mladá
Spolu

V dvojčlenných
modeloch
11
1

V trojčlenných
modeloch
3
-

V štvorčlenných
modeloch
-

Spolu
14
1

2

-

-

2

1

-

-

1

2
17

4
1
1
9

-

6
1
1
26

V trojčlenných modeloch je jedno živé meno s dvoma apelatívnymi
členmi – stará pani Tótová.
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Apelatívny člen označujúci príbuzenský vzťah v triede slobodných
Apelatívny V dvojčlenných V trojčlenných
člen
modeloch
modeloch
sin
1
3
sinovia
1
céra
4
decká
1
vnuk
1
3
vnuci
2
vnučka
3
pravnuk
1
Spolu
2
18

V štvorčlenných
modeloch
1
1
2

Spolu
5
1
5
1
4
2
3
1
22

V trojčlenných modeloch je apelatívny člen céra 4-krát, z toho 1-krát
je fakultatívny.
Apelatívny člen označujúci generačné zaradenie, oslovenie (staršej) osoby
a titul v triede slobodných
Apelatívny V dvojčlenných V trojčlenných
člen
modeloch
modeloch
pán
2
pani
2
malí
1
mladí
2
17
mlaččí
1
3
mladá
3
mlaččá
1
Spolu
5
27

V štvorčlenných
modeloch
-

Spolu
2
2
1
19
4
3
1
32

V trojčlenných modeloch sa 2-krát objavuje apelatívny člen pani. Raz
ide o priame pomenovanie (pani doktorka Maligová), v druhom prípade
o nepriame pomenovanie, pomenovanie pomocou opatrovanej osoby (pani
Vanekovej opatrovateľka).
Príbuzenský vzťah a generačné zaradenie a titul v živých osobných menách
Apelatívny člen
Príbuzenský
vzťah
Generačné
zaradenie a titul
Spolu

Ženatí muži
24

Vydaté ženy
38

Slobodní
22

Spolu
84

24

26

32

82

48

64

54

166
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V živých osobných menách v Moravanoch nad Váhom sa apelatívny
člen označujúci príbuzenský vzťah v triede ženatých mužov používa 24-krát,
v triede vydatých žien 38-krát a v triede slobodných 22-krát. Apelatívny člen
označujúci generačné zaradenie, oslovenie (staršej) osoby a titul sa v triede
ženatých mužov používa 24-krát, v triede vydatých žien 26-krát a v triede
slobodných 32-krát.
Apelatívne členy označujúce príbuzenský vzťah a apelatívne členy
označujúce generačné zaradenie, oslovenie (staršej) osoby a titul sú v živých
osobných menách celkovo približne rovnako zastúpené, len v triede
slobodných prevládajú apelatívne členy označujúce generačné zaradenie,
oslovenie (staršej) osoby a titul. Najviac sa apelatívne členy využívajú v triede
vydatých žien a najmenej v triede ženatých mužov.
Nová Lhota
V triede ženatých mužov v jednom živom mene sú dve apelatíva –
apelatíva žena a cera v akuzatíve singuláru: má ženu ceru Štipčáka Jana
Guriču [A + A + (P + K + RM)1]33. V dvoch živých menách je meno
vyjadrené pomocou bratovho mena a používajú sa apelatíva brácha a brat
v nominatíve singuláru:
Milki Režňákové brácha (za kostelem)
(K + P1)[77] + A + 0CHp[77]
brat Otpluváka
A + CHv7
V triede vydatých sa apelatívny člen používa najčastejšie (paňi, manželka, sestra, mladá, manžel):
paňi Učitelka Štipčáková
A – CHz + P3 = RM
Ondru Kománkového manželka
(K + RM)3 + A
Jana Pavlačkového manželka ot Korcú
(K + RM = P)3 + A + MD1
sestra Kački Naďové
A + (K + P3)[77]
mladá Litka Varhaňica
A – K + CHz11
manželka Marťina Hornáčka Čupca
A + (K + P + RM)33
má manžela ot Maršinú
(A + MD)33
V minulosti jestvovalo živé meno s modelom A – K, kde ako
apelatívny člen bolo substantívum tetka, vyjadrujúce generačné zaradenie:
tetka Marie.
V časti Vápenky sa v jednom živom mene nachádza apelatívum
sestra, ale v modeli, ktorý sme v hlavnej časti obce Nová Lhota nezachytili:
Kači Pleščákovej sestra (K + RM1)[77] + A.
Vo Vápenkách jestvuje okrem toho ešte jedno živé meno s modelom
(A + MD)33, ale obsahuje akuzatív singuláru apelatíva muž, ktoré sme v Novej
Lhote v užšom zmysle nezaznamenali: muža majú ot Maťejú. V triede
vydatých sú apelatívne členy v nominatíve singuláru okrem apelatívnych
členov manžela, muža, ktoré sú v akuzatíve singuláru.
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V triede slobodných sme apelatívny člen zistili u troch pomenovaných
objektov (zámerne používame slovo objektov, lebo v jednom prípade ide
o kolektív detí). Nachádza sa v nominatíve singuláru a v jednom prípade
v nominatíve plurálu:
sin Jošku Bartoščiného/ščinho
A + (K + RM)1
jedna osoba – Antoša Pavlačku sin a mladí
Tonda Tondu Pavlačku (svobodní)
(K + P)1 + A, A – K + (K + P)1 + CHv
Liduški kluci Varhaňice
K11 + A + CHz11.
Apelatívne členy označujúce príbuzenský vzťah v Novej Lhote
prevládajú nad apelatívnymi členmi, ktoré označujú generačné zaradenie,
oslovenie (staršej) osoby a titul a ktoré sme zachytili len v triede vydatých
žien.
Smęgorzów
Na pomenovanie manželky sa v obci Smęgorzów používa apelatívny
člen baba, ktorý autorka zapisuje s veľkým začiatočným písmenom. Vyskytuje
sa 6-krát:
Baba Felkowa A + K3 (manžel Feliks Chmura)
Baba Antakowa A + K3 (manžel Antoni Ciećko)
Baba Jósowa A + (<K> = CHv)3 (manžel Józef Ciećko)
Baba Chmurcoka A + <P>3 (manžel Henryk Chmura)
Baba Kogucioka A + <P>3 (manžel Jan Kogut)
Baba Pai A + CHv3 (manžel Kazimierz Dynak).
Apelatívum baba má podľa Uniwersalneho słownika języka
polskiego4 niekoľko významov. Jedným z nich je hovorové označenie ženy,
snúbenice, milenky.
Na pomenovanie detí sa v dvoch živých menách vyskytol apelatívny
člen. V oboch prípadoch ide o pomenovanie kolektívu:
chłopaki Właduniowe A + K1 (otec Władyslaw Chmura)
dziewuchy i chłopaki Koguciokowe A + <P>1 (otec Jan Kogut).
Apelatívny funkčný člen v Smęgorzówe je v nominatíve (v triede
vydatých žien singuláru, v triede slobodných plurálu). Pri menách ženatých
mužov L. Tomczaková neuvádza žiadny apelatívny člen.
Záver
Modely v triede ženatých mužov, v triede vydatých žien a v triede
slobodných, ktoré sme zistili v Novej Lhote, sa v Moravanoch nevyskytli.
4

Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 1. A – J. Pod red. S. Dubisza. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 166.
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V triede vydatých žien sú príbuzné modely A – CHz + P3 = RMD
v Moravanoch (pani Učitelka Zichová) a A – CHz + P3 = RM v Novej Lhote
(paňi Učitelka Štipčáková). Také pomenovacie modely s apelatívnym členom,
ktoré sú zachytené v poľskej obci Smęgorzów, sa v moravskej obci Nová
Lhota a v slovenskej považskej obci Moravany nad Váhom nevyskytujú.
Vysvetlenie nehľadáme v inojazyčnom prostredí či zemepisnej vzdialenosti,
ale vo veľkosti obcí a v ich odlišnom geografickom, historickom,
ekonomickom, kultúrnom a spoločenskom charaktere. Lexémy, ktoré sa
používajú, sú vo všetkých troch obciach významovo podobné.
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Phenomenology of Love
Phänomenologie der Liebe
Fenomenológia lásky
Ivan Ondrášik, Katarína Ondrášiková

Abstract
The aim of the article is to reflect on the phenomenon of love. The
precondition for establishing a relationship with a second person is on
the ontological level a substantial-relational understanding of the person.
Dialogic authenticity, existential communication and dialogue are possible
on the basis of love. We distinguish an authentic love which is understood
as agape from non-authentic love. The highest form of love has manifested
itself in the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Love is the highest
form of meaning in the life of man.

Keywords: Love. Person. God. Meaning of life. Authenticity. Dialogue.
Úvod
Aby sme komplexnejšie porozumeli zmyslu života, pri definovaní
fenoménu lásky najskôr budeme hovoriť o potrebe celostného chápania
osoby. Prostredníctvom myšlienok W. N. Clarka, M. Bubera a E. Levinasa
ukážeme formy vzťahov k druhým ľuďom a dialogické chápanie autenticity
človeka v diele Ch. Taylora. Položíme si otázku, čo je láska a ako vplýva na
náš spôsob objavovania a realizácie zmyslu života.
1 Osoba ako „bytie vo vzťahu“
Pre porozumenie koherentnej zmysluplnosti života treba osobu
človeka chápať v jednote jej biologických, psychologických, sociálnych
a spirituálnych aspektov nielen substanciálne, ale i v aspekte relačnosti –
sociálnosti a otvorenosti smerom k druhému človeku a transcendencii vôbec.
Vo filozofii sv. Tomáša Akvinského prevažuje substanciálne myslenie, v jeho
chápaní celku skutočnosti a človeka však možno nájsť i myšlienky smerujúce
i k vzťahovému odkrytiu bytia a ľudskej osoby. Existenciálny tomista W. N.
Clarke sa vo svojej knihe Osoba a bytí (2007) podujal tvorivým spôsobom
domyslieť načrtnuté intuície sv. Tomáša Akvinského: „Osoba ako každé iné
reálne súcno je živou syntézou substanciality a vzťahovosti, kde vzťahová
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časť je rovnako dôležitá ako substanciálna časť, pretože ja ako substancia
môže aktualizovať svoju potencialitu a naplniť tak svoje určenie iba skrze
vzťahovosť.“ (Clarke, 2007, s. 71) Pre porozumenie integratívnej sily
fenoménu zmyslu života je nevyhnutné vnímať človeka nielen ako
substanciálnu jednotu tela a duchovnej duše (v perspektíve ktorej sa
zvýrazňuje sebavlastníctvo osoby ako vedomie seba, naše sebaurčenie – teda
ovládanie poriadku činnosti prostredníctvom rozumu a slobodnej vôle), ale
rovnako je významný i rozmer vzťahovosti o otvorenosti osoby voči svetu, čo
má nepochybne veľký význam pre nadväzovanie dialogických medziľudských
vzťahov a vzťahu k Bohu. Substancialita spolu s relačnosťou konštituujú
identitu osoby. Osoba človeka je preto charakterizovaná nielen svojou
individualitou, interioritou a subjektivitou, ale komplementárne k tomu
i relacionalitou, otvorenosťou k exteriorite sveta, socialitou a bytostnou
transcendenciou smerom k osobnému Bohu.
M. Buber v diele Ja a Ty analyzuje dichotómiu vzťahu k druhému
v rozlíšení Ja – Ono a Ja – Ty. Tematizovaním vzťahu Ja – Ono odkryl
fenomén v spoločnosti hlboko zakotvený: predovšetkým to, že medziľudské
vzťahy sú narušené chápaním človeka žijúceho v našej blízkosti ako holý
predmet, ako objekt našich záujmov (preto ho pokladáme len za vec medzi
inými vecami vystupujúcimi z kontextuality najbližšieho okolia, zvecňujeme
ho). (Buber, 1969, s. 42)
Človek nie je monologická a autarkná bytosť – naopak, je bytosťou
dialogickou, otvorenou pre autentický vzťah k druhému človeku. Sme
bytostne odkázaní na druhých. Celou váhou dialogického filozofického
projektu M. Buber tvrdí: „Základné slovo Ja – Ty je možné vysloviť len celou
bytosťou... Stávam sa skutočne sebou samým len vďaka vzťahu k „Ty“... Celý
skutočný život je stretnutím.“ (Buber, 1969, s. 13) V buberovskom kontexte
by sme sa mali naučiť hovoriť druhému človeku nie Ono, ktoré je neosobné,
ale iba Ty, ktoré je výrazom podstaty jeho personálnej existencie vo svete.
Vzťah k druhému človeku v Ja – Ty je primárnejší ako vzťah k druhému v Ja –
Ono, ktorý je nepôvodný, výrazne neautentický, ba je jeho degradovanou
formou.
Druhý človek by sa mal stať výzvou pre konanie. E. Levinas v tomto
kontexte hovorí, že druhý je prienikom radikálnej transcendencie, nekonečna.
Jeho tvár je pre nás výzvou k autentickému etickému činu: „Nekonečno sa
sprítomňuje ako tvár v etickej rezistencii ochromujúc moju moc, vyvstáva
tvrdo a absolútne vo svojej nahote, núdzi, z hĺbky bezbranných očí. Pochopenie
tejto núdze, tohto hladu zakladá samu blízkosť Druhého. Avšak práve týmto
spôsobom je epifania tváre výrazom a rozhovorom.“ (Levinas, 1997, s. 176)
Ukazuje sa, že naša existencia vo svete nie je len bytím-pre-seba-samú, ale že
je bytostne bytím-pre-druhých.
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2 Dialogický charakter autenticity, otvorenej druhému človekovi
v sebatranscendencii a Bohu
Ch. Taylor vymedzuje autenticitu aj vo vzťahu k zmysluplnosti života
a v jej dialogickej perspektíve: „Stručne môžeme povedať: A. autenticita
obsahuje: 1. nielen tvorbu a konštrukciu, ale takisto i odhaľovanie, 2. originalitu
a často 3. odpor voči spoločenským pravidlám a potenciálne takisto voči
uznávanej morálke. Ako sme ale uviedli, platí takisto B., teda že autenticita
vyžaduje: 1. otvorenosť k horizontom zmyslu (pretože inak tvorba stráca
pozadie, ktoré ju chráni pred stratou zmyslu) a 2. sebaurčenie v dialógu.“
(Taylor, 2001, s. 65)
Naša existencia vo svete nie je hermetická monáda. Človek, ak chce
byť skutočne autentický a naplno realizovať vlastnú zmysluplnosť, nemal by
sa uzatvárať len do sebarealizácie a do vlastného sebauskutočňovania, nemal
by byť solipsistický, ale vlastnú autenticitu a zmysluplnosť života by mal
vidieť v perspektíve dialogickej otvorenosti voči druhým ľuďom. Tento
dialogický rozmer odkazuje človeka na širší horizont zmysluplnosti jeho
života vo vzťahu k jeho najbližším, rodine, spoločenstvu, Cirkvi či v religióznom
význame vo vzťahu k Bohu. Na to poukazuje Ch. Taylor v diele Zdroje
subjektu. Utváranie modernej identity. (Taylor, 1989, s. 93) Preto aj naše
chápanie koherentnej zmysluplnosti v živote človeka chápeme v tomto
kontexte dialogickej autenticity. Ukazuje sa zároveň podstatný fakt, že naša
sebarealizácia musí byť v podstatnej miere ukotvená v otvorenom horizonte
sebatranscendencie, do ktorého nevyhnutne patrí najmä bytostný vzťah
k druhým ľuďom.
Z Franklovej ontologicko-antropologickej koncepcie človeka cítiť
ducha Schelerovej filozofie a vyplýva z nej fakt, že človeka nemožno
zredukovať na partikulárne vrstvy jeho bytia, ako je jeho somatika a psychika,
ale ony samy osebe poukazujú i na jeho duchovný rozmer, ktorý je špecificky
ľudským fenoménom. Vedci a odborníci zaoberajúci sa z rôznych uhlov
pohľadu problémom človeka by mali s pokorou uznať, že človek je vždy
niečo viac ako to, čo je. Ľudská osoba je jedinečná a neopakovateľná. Každý
človek je nielen jednotou, ale i celosťou. Zároveň človek je podstatne
dynamickým duchovným fenoménom, ktorý presahuje sám seba.
Ďalšou filozofickou implikáciou Franklovej koncepcie je jeho ontická
modifikácia fenoménu intencionality, ktorý poukazuje na to, že bol ovplyvnený
i Husserlovou fenomenológiou. Fenomén intencionality tvorí pozadie toho, čo
Frankl nazýva sebatranscendenciou človeka. Tá poukazuje na zameranosť
a presah človeka na niečo iné, čím on sám nie je. „Povedal by som, že
podstata ľudskej existencie spočíva v jej sebatranscendencii. Byť človekom
znamená vždy už byť zameraný a nastavený na niečo alebo na niekoho, byť
oddaný dielu, ktorému sa človek venuje, nejakému človeku, ktorého miluje,
alebo Bohu, ktorému slúži.“ (Frankl, 1977, s. 145) Podľa Frankla sebatranscendencia orientuje ľudskú existenciu a nasmerováva ju na konkrétne
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úlohy, ktoré má vykonať. To, že človek smeruje k transcendencii a určite nie
je do seba samého hermeticky uzatvorenou monádou, je jeho podstatná
charakteristika.
Sebatranscendencia má i podstatný terapeutický význam. Potenciality
sebatranscendencie neutralizujú hyperreflexiou a hyperintenciou trpiaceho
napríklad depresívneho človeka tým, že mu umožňujú aktívne zobrať do rúk
svoj vlastný osud a nezostať tak v živote len pasívnym divákom, ale tak i sám
niečo pozitívne urobiť pre zmenu svojho stavu. Ukazuje sa tu dereflexia ako
nosná terapeutická metóda, ktorou logoterapia operuje. Pre terapiu je dôležitý
i fakt, že človek disponuje okrem schopnosti sebatranscendencie i schopnosťou
sebadištancie, ktorá je možná len vďaka tomu, že človek je duchom. Najúčinnejšie
sa schopnosť sebadištancie prejavuje v humore, ktorý je i základom druhej nosnej
terapeutickej metódy nazvanej paradoxná intencia. Človek trpiaci fobickými
strachmi, ktoré strpčujú jeho neuroticky nastavenú existenciu, môže ich postupne
neutralizovať tým, že mu terapeut pomôže strachy humorne ironizovať, a tak
postupne odbúravať.
3 Podstata lásky
Vďaka láske môžeme vstupovať s druhým človekom do existenciálnej
komunikácie (Jaspers, 1996, s. 84) a pravého dialógu (Poláková, 2008, s. 8).
Základom vzťahu „ja a ty“, dialogicky chápanej autenticity, existenciálnej
komunikácie a dialógu, sebatranscendecie je láska. Vzťah medzi fenoménom
zmysluplnosti života a láskou zdôrazňuje i J. Šlosiar: „Láska nám nielen
odhaľuje našu prítomnosť vo svete, ale nesporne patrí aj medzi základné
spôsoby sebavyjadrenia zmyslu života človeka.“ (Šlosiar, 2002, s. 132)
Fenomén lásky je univerzálny a vnútorne bohato diferencovaný, preto
je, podobne ako zmysel života, i obsiahlym filozofickým problémom. Lásku
nie je možné striktne zaškatuľkovať do definícií. Napriek tejto ťažkosti sa
fenomén lásky pokúsime aspoň priblížiť a dať do hlbšej korelácie s existenciálom
zmyslu života. W. Brugger vymedzuje lásku takto: „Láska je hodnotovo
potvrdzujúca – hodnototvorná prasila chcejúceho ducha. Nahliadame ju
bytostne v jej zážitkovom jadre, preto je postojom vôle, ako celkové prežívanie
je orientujúcim (uznávajúcim, tvorivým, hľadajúcim zjednotenie) totálnym
postojom voči osobe.“ (Brugger, 1994, s. 217) V tomto vymedzení fenoménu
lásky môžeme vidieť, že je bytostne spojená s naším chcením, vôľou, že
odkazuje k úcte voči druhému, je jej inherentná kreativita a že je spojená
s realizáciou určitej hodnoty, ktorá smeruje k ucelenosti a koherentnosti nášho
života vo svete. Lásku možno vnímať v troch dimenziách: ako eros, v kontexte
ktorého sa vzťahuje k našej telesnosti, ako priateľskú lásku filia a tretím
rozmerom je jej porozumenie ako agapé, teda takej, ktorá sa druhému dáva, je
sebaobetujúcou a odpúšťajúcou. (Maritain, 2005, s. 48)

110

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2019, roč. 19, č. 2

Človek je homo amans – bytosť milujúca. Frankl píše o troch dimenziách
lásky. Najnižšou formou lásky je sexuálny vzťah, ktorý sa odohráva v telesnej
dimenzii. Je síce veľmi podstatný, ale Frankl mu ani zďaleka neprikladá taký
význam ako Freud. Človek, ak chce byť skutočne šťastný, nemá byť primárne
zameraný na slasť a sexuálnu rozkoš. Slasť je až sekundárnym fenoménom,
ktorý sa pridružuje k vyšším dimenziám lásky. Druhou dimenziou lásky
je erotický vzťah, ktorý preniká k duševnej vrstve človeka. Je to najmä
zamilovanosť. Najvyššou formou lásky je tá, ktorá preniká k duchovnému
jadru bytia človeka. Frankl hovorí, že láska je milosťou a darom, a je tým
najvyšším, čo človek môže zakúsiť. V láske sa v dialógu stretá ja a ty, ako to
tematizoval M. Buber. Aj samotný psychoterapeutický vzťah je takýmto
vzťahom lásky.
Ukazuje sa, že podstatným momentom v živote dieťaťa je to, že svet,
do ktorého prichádza, je nasýtený interpersonálnymi vzťahmi. Intersubjektívne
vzťahy vytvárajú v živote dieťaťa akúsi kolísku, v perspektíve ktorej prežíva
svoj život. Na interpersonálny rozmer života v detstve ako na jeho podstatný
moment poukazuje i J. Patočka vo svojom prvom pohybe existencie: „V pohybe
zakotvenia sa teda utvára ona praštruktúra, ktorá prináleží ako všeobecný
rámec ľudskému svetu ty- ja- spoločné okolie, pričom ja a ty sú rovnakou
mierou telesné, ale nie iba objektívne telesné, telesné fenomenalizujúco
zjavujúce telesnosť.“ (Patočka, 1992, s. 237) Práve toto spoločenstvo dieťaťa
najmä vo vzťahu k matke, otcovi alebo širšiemu spoločenstvu dodáva jeho
životu akýsi základný rozmer spokojnosti, ktorý je bytostne napojený na
prejavené dotyky lásky. To detstvu dodáva v existenciálnej rovine pocit
bezpečia a prijatia druhými ľuďmi. Láska, ktorá vytvára atmosféru spokojnosti
a naplneného života, je pre život dieťaťa rovnako potrebná a významná ako
uspokojovanie jeho základných životných potrieb.
Láska má aj neautentické prejavy, ako to vyjadruje S. Kierkegaard vo
svojom Zvodcovom denníku. Tematizoval vzťah medzi Kordéliou a Johanesom,
na ktorom ukázal deficientné vyjadrenia lásky (egocentrickosť, patologickú
sebalásku) v kontexte analýzy estetického – odcudzeného spôsobu existencie
človeka vo svete. (Kierkegaard, 2003, s. 37) Na deficientné vyjadrenia lásky
upozornil aj G. Marcel v odhalení fenoménu posesívnej lásky, prostredníctvom
ktorej chceme druhého človeka vlastniť ako objekt našich túžob a správame sa
k nemu egoisticky: „Zdá sa, že je možné prijať ako princíp toto: čím viac bol
vzťah, ktorý ma spájal s druhou bytosťou striktne posesívny, tým viac môže
byť jej odchod stavaný na úroveň straty predmetu.“ (Marcel, 1998, s. 95) Táto
podoba lásky je teda zakorenená v neautentickej existenciálnej modalite mať.
Fenomén lásky je spojený aj s biologickou konštitúciou osoby. Tu
súvisí s pudmi, inštinktami a ľudskou sexualitou. Láska je napojená i na
emocionálny život v psychologickom rozmere osoby. Ak uskutočňujeme
lásku neautentickým spôsobom, ak druhého človeka chápeme len ako objekt
vybitia našich potlačených pudov v sexuálnej oblasti, môžeme pocítiť hlboké
odcudzenie.

111

Ondrášik, I., Ondrášiková, K.:
Fenomenológia lásky

Láska, najmä nezrelá, býva spojená i s prežívaním ťaživých emocionálnych rozpoložení, ako je strach, úzkosť, previnilosť, osamelosť, znudenosť
alebo smútok. Takýmto spôsobom prežívaná láska sa môže stať a často sa
i stáva príčinou a počiatkom hlbokého utrpenia a frustrovanosti zo života. Aj
láska môže výrazne prispieť k problematizácii zmysluplnosti nášho života, ba
zdá sa, že je ambivalentným fenoménom, ktorý môže narušiť koherentný
spôsob realizovania a objavovania jeho zmysluplnosti. I v osobnom živote
treba lásku očistiť, aby sme mohli realizovať jej autentickú podobu. Je zrejmý
rozdiel medzi neautentickou láskou, ktorá je nezrelá a egoistická, a láskou
autentickou, ktorou je agapé, láska sebaobetujúca a odpúšťajúca.1
4 Dimenzie autentickej lásky
Ak chceme vo svojom živote realizovať a objavovať zmysluplnosť,
treba sa učiť lásku s otvorenosťou prijímať, aby sme ju mohli odovzdávať.
Autenticky uskutočňovaná a prežívaná láska transcenduje izolovanosť
a osamelosť človeka, bytostne ho spája s druhým človekom do tajomnej
symbiózy, ktorá je prameňom hlbokého zakúšania integrovanej zmysluplnosti
v jeho živote. E. Fromm hovorí: „Láska je aktívnou silou človeka, silou, ktorá
rúca múry, oddeľujúce ho od jeho blízkych, ktorá ho spája s inými. Láska
pomáha prekonať pocit izolácie a odlúčenosti, no napriek tomu umožňuje, aby
sa stal sám sebou a zachoval si vlastnú integritu.“ (Fromm, 2006, s. 31) Láska
nie je rozmarný cit, ktorý zmieta ľudským emocionálnym životom, ale je
hodnototvornou skutočnosťou, ktorá v plnej miere človeku umožňuje prežívať
hlbokú skúsenosť zmyslu v plnosti jeho života. Je primárne duchovným
a existenciálnym fenoménom, ktorému je bytostne inherentná integratívna
funkcia pozitívne ovplyvňujúca spôsob realizácie a objavovania zmysluplnosti
v našich životoch.
J. Patočka píše: „Milujeme nie stránky a charaktery, ale bytosť v jej
bytí – a hlboký ozajstný vzťah nemôže kompromitovať žiadne sklamanie
a žiadna zrada.“ (Patočka, 1992, s. 239) Láska je bytostným centrom našej
personálnej existencie, zjednocuje nás v sebe samých. Môžeme dokonca
povedať, že my sme primárne láskou. Túto pozoruhodnú vec potvrdzuje
i sv. Augustín: „Moje ťažisko – to je moja láska. Tá ma ženie, nech ma ženie
kamkoľvek.“ (Augustín, 1997, s. 392) Prostredníctvom lásky v jej autentickej
podobe a uskutočňovaní človek môže zakúšať v hĺbke svojho života
nepodmienenosť. Láska odstraňuje všetku uzavretosť človeka len na vlastnú
existenciu. V autentickom vzťahu k druhému človeku transcendujeme vlastnú
ohraničenosť, čo nám otvára priestor pre plnohodnotnejšie realizovanie
vlastnej zmysluplnosti života. „Ľudský život má svoj absolútny zmysel v tom,
1

Takto chápaný pojem autentickej lásky preberáme od J. Maritaina. (Maritain, 2005, s. 33)
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že fakticky transcenduje svoju vlastnú podmienenosť... len vzťahom k druhému
„bytiu so sebou“ sa človek môže stať celým.“ (Buber, 1997, s. 93)2
Fenomén autentickej lásky je existenciálnym faktorom, ktorý dynamizuje
náš život i samotné prežívanie zmysluplnosti našej existencie vo svete.
Za predpokladu, že je prežívaná autenticky, stáva sa fenoménom, ktorý
neobmedzene transcenduje parciálnu zmysluplnosť v živote a otvára horizont
zakúšania transcendencie (ak chodíme po svete s otvorenými očami, ktoré
nám ona sama otvára). „Láska miluje a v milovaní sa díva vždy o kúsok ďalej
ako len na to, čo má v rukách a čo vlastní.“ (Scheler, 1971, s. 30) Takáto láska
zahŕňa primárne integratívnu funkciu vo vzťahu k našej existencii, ale aj vo
vzťahu k zmysluplnosti nášho života.
Láska za predpokladu, že je uskutočňovaná a prežívaná v autentickej
podobe, nás chráni pred zúfalstvom, úzkosťou a strachom zo života. Pre
koherentnú realizáciu a objavovanie zmysluplnosti je potrebná láska, ktorá
ich robí trvalo možnými, nesie ich a z pozadia im dodáva silu zo svojich
nevyčerpateľných prameňov. V láske sa zmysluplnosť života môže tajomne
premeniť do podoby konkrétnych drobných činov vo vzťahu k milovaným
osobám. „K určeniu a poznaniu lásky po ovocí je teda rozhodujúce, ako sa
slovo vysloví, najmä ako je mienené a ako sa skutok vykoná.“ (Kierkegaard,
2000, s. 14)
Najplnším výrazom pre autentickú lásku, ktorá pozitívnym spôsobom
prispieva k pravému objavovaniu a realizovaniu zmyslu života v jeho
koherentnosti, je láska ponímaná ako agapé, ktorá sa dáva nepodmienene,
transcendujúc všetky egoistické a individualistické tendencie života. Je to
láska sebadarujúca, sebaobetujúca, vychádzajúca z ulity môjho Ja smerom
k Ty. Prostredníctvom takejto lásky sme schopní prežívať zmysluplnosť ako
vnútorne integrujúcu. V autentickej sebadarujúcej láske môžeme vidieť nielen
seba a svoje problémy a ťažkosti života, ale aj citlivo vnímať problémy
a ťažkosti blížnych vo svojom bezprostrednom okolí. Sebaobetujúca sa láska,
vidiaca bezradnú a bezmocnú tvár blížnych, je v tomto sebadarovaní sa inému
a bytostne pre iného i akousi formou umierania, pretože dávaním niečoho zo
svojho života nevyhnutne strácame, no paradoxne nás to napĺňa novou
zmysluplnosťou. „... lebo milovať znamená umierať a stále znovu vstávať ...“
(Lacroix, 1970, s. 207)
2

Na to, že láska je bytostnou transcendenciou, poukazuje i T. Halík: „Láska je natoľko hlboko
ľudská, že najviac zo všetkého svedčí o hlbine, v ktorej je človek viac ako človekom, v ktorej
človek seba samého prekračuje.“ (Halík, 2012, s. 255) Láska a v úzkej korelácii s ňou zmysel
života sú najvyššími hodnotami, ktoré človek môže v kontexte svojho prirodzeného sveta
uskutočňovať v absolútnom význame. Láska dotvára zmysluplnosť života do čoraz koherentnejšej
podoby. I Frankl tematizuje lásku v kategórii zážitkových hodnôt, ktoré popri hodnotách tvorby
a postoja chápe ako univerzálie zmyslu v našom živote a ich uskutočňovanie má eminentný
význam pre realizovanie a objavovanie zmysluplnosti v našom živote v jej koherentnosti.
(Frankl, 1977, s. 61) Láska sa však výrazne prejavuje i v postojových hodnotách, keď je človek
konfrontovaný s vlastným utrpením alebo s utrpením svojich blízkych.
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Ak v láske darujeme seba samých, umierajúc sebe samým, nanovo sa
získavame a dostávame novú silu k ďalšiemu prežívaniu zmysluplnejšieho
života. Realizáciou takejto formy stravujúcej lásky, ktorá je bytostným
odovzdaním sa druhému človeku, milovanej osobe alebo blížnemu, ktorý ma
potrebuje, nastáva bytostné naplnenie života transcendentnou zmysluplnosťou
a láskyplná aktivita voči druhému človeku robí náš život šťastnejším
a radostnejším.
Fenomén lásky, ktorá pre človeka bola, je a zostane radikálnym
tajomstvom života, sa javí ako jeden z najvyšších možných zmyslov života,
ktoré môžeme (situovaní v našej konečnosti) realizovať a objavovať. V láske
môžeme zakúsiť istý záblesk a prienik večnosti a nesmrteľnosti. Láska je vždy
viac, ako to, čo aktuálne uskutočňujeme v našom živote. „Veľkým zmyslom
života je láska. Žiť z lásky, ktorá sa dáva a dostáva a ktorá ukazuje zmysel
väčší, ako sme my sami. Tento zmysel je nesmrteľný.“ (Grondin, 2006, s. 126)
Takto sa sebapresahovanie môže komplementárne rozvíjať v horizontálnom smere na základe lásky k druhým ľuďom, a tak rozvíjať interpersonálne
vzťahy s blízkymi a blížnymi. Sebapresah sa môže uskutočňovať i vo vertikálnom
smere vo vzťahu k transcendentnej skutočnosti, k Bohu ako absolútnemu bytiu
a najvyššiemu dobru nášho života, ktorý je zároveň prameňom zmysluplnosti.
Láska človeka má svoj bytostný pravzor v živote, smrti a vzkriesení Ježiša Krista.
Tento moment obdivuhodne vystihol J. Ratzinger: „Byť kresťanom znamená
prejsť od bytia pre seba k bytiu pre druhých... Podľa toho základné kresťanské
rozhodnutie znamená odpútanie sa od sústredenosti na seba a pripojenie sa
k existencii Ježiša Krista otvorenej voči celku... Človek tým, že zanechá svoju
uzavretosť a uspokojenie so sebou samým, vyjde zo seba, aby v takomto
prekrížení svojho ja nasledoval Ukrižovaného a žil pre druhých... Každý je
povolaný neprestajne uskutočňovať exodus sebaprekračovania.“ (Ratzinger –
Benedikt XVI., 2007, s. 200- 201)
Záver
Predpokladom pre nadviazanie láskyplného vzťahu k druhému človekovi
je na ontologickej úrovni substančno-relačné chápanie nášho personálneho
bytia. To tvorí metafyzický predpoklad pre možnosť rozvinutia dialogickej
autenticity, existenciálnej komunikácie a dialógu. Tie sa môžu uskutočňovať
len na základe lásky. Rozlíšili sme autentickú lásku, ktorá je chápaná ako
agapé, od neautentickej lásky, ktorá chce druhého vlastniť. Až autentická
láska je schopná robiť náš život zmysluplným. Láska je darom, milosťou
a hlbokým tajomstvom. Fenomenológia lásky, ktorú sme sa snažili načrtnúť,
má svoj najplnší výraz v živote, výkupnej smrti a vzkriesení Ježiša Krista,
ktorý nás pozýva každého jedinečným spôsobom mať účasť na jeho Láske.
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The effect of the vertical zoning area to communities
of insects (Insecta) on meadow and forest habitats sites
in Liesková (849 MASL, CHKO Kysuce, North Slovakia)
Die Wirkung des vertikalen Zonenbereiches
Gemeinschaften von Insekten (Insecta) in der Wiese
und Wald Lebensraum im Seiten Liesková (849 m ü. M.,
CHKO Kysuce, Nordslowakei)
Vplyv vertikálnej zonálnosti územia na spoločenstvá hmyzu
(Insecta) lúčnych biotopov lokality Liesková (849 m n. m.,
CHKO Kysuce, Severné Slovensko)
Radoslav Kvasničák, Monika Bestwinová

Abstract
During the vegetation period (april – october) in the year 2017 we observed
the communities of insect (Insecta) in a meadow – forest biotop near
the village of Skalité on the hill Liesková (849 MASL, CHKO Kysuce,
Nord Slovakia). The object of examination was to determine the effect
of vertical zoning study area at the communities of insect on three selected
stations with different altitudes (site A – 849 MASL, site B – 700 MASL,
site C – 550 MASL). We counted approximately 1222 ex. of insect.
They belong to 76 different species originating from 7 orders, 26 different
families. From the quantitative point of view at site A (849 MASL)
were 312 ex. The lower-altitude station site B (700 MASL) was represented
by 410 ex. Site C (550 MASL) located at the lowest altitude was represented
by 456 ex. The most represented species were Chrysomelidae and
Curculionidae with 9 species (11.9%). The Table n. 1 shows the number
of individuals insect, category of dominance and the summary abundance
of species in the study aireas. The Graph n. 1 compares the seasonal
dynamics of the insect in the study biotops with different vertical
zoning on the hill Liesková (550 – 849 MASL).

Keywords: Insect. Vertical zoning. Liesková. Skalité. CHKO Kysuce. Nord
Slovakia.
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Úvod
Výskumom skúmame vplyv vertikálnej zonálnosti študovaného územia
ako limitujúceho abiotického faktoru na skladbu entomocenóz žijúcich na
lúčno-lesných stacionároch. Predchádzajúce výskumy porovnávajú početnosť
a diverzitu chrobákov na dvoch výškovo rozdielnych lúčnych stanovištiach
v oblasti Malých Karpát1. Tri lúčno-lesné ekotony sme vybrali na
odlesnenenom svahu lokality Liesková (849 m n. m., CHKO Kysuce)
v blízkosti obce Skalité. Stanovištia boli zámerne situované v 150 metrových
výškových rozdieloch, a to na vrcholovej časti (A = 849 m n. m.), v strede
svahu (B = 700 m n. m.) a v nižšie položenej oblasti extravilánu obce (C =
550 m n. m.). V minulosti bionomicko-ekologické zložky koleopterocenóz
boli v oblasti Kysúc skúmané na spoločenstve chrobákov v okolí doliny
Chmúra vo Vychylovke2 a v rámci epigeických druhov v smrekovo-jedľových
monokultúrach na Skríželnom v blízkosti obce Stará Bystrica3. Z blízkeho
oravského prostredia (Oravská Magura, CHKO Horná Orava) sú známe
výsledky skúmania potravovej a vývinovej fidelity lúčnych druhov chrobákov
na bylinný porast kvitnúcich rastlín na dvoch výškovo odlišných lúčnolesných stanovištiach4. Zo zahraničných výskumov sú známe zistenia vplyvu
nadmorskej výšky na spoločenstvá hmyzu z oblasti predhoria talianskych
Álp5, či v mexickej oblasti Strednej Ameriky6. Zistenia vplyvu vertikálnej
zonálnosti územia na bioindikátory z radu chrobákov ponúka výskum

1

2

3
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5
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KVASNIČÁK, R. – ŠTIAVNICKÁ, A., 2015. Ovplyvňuje vertikálna zonálnosť študovaného
územia skladbu koleopterocnóz v lúčnom biotope. Acta fac. Paed. Trnavská univerzita, Ser. B,
č. 17, s. 16- 34, 2015.
KVASNIČÁK, R. – BRANIŠOVÁ, M., 2017: Pratikolné spoločenstvá chrobákov (Coleotera)
lúčnych biotopov v blízkosti PR Hlboče (Malé Karpaty, JZ Slovensko).Disputationes Scientificae,
Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2017, č. 4, r. XVII., s. 141 – 163.
VALENČÍK, M. 1978: Príspevok k poznaniu fauny chrobákov (Coleoptera) v okolí doliny
Chmúra na Kysuciach. In: Galvánek, J. (Ed): XIII. Tábor ochrancov prírody 1977: Prehľad
odborných výsledkov. Prievidza 1978, 26 s.
KVASNIČÁK, R. – ŠUMSKÁ, L., 2012: Spoločenstvo chrobákov lesného biotopu v oblasti
Stará Bystrica – Skríželné na Kysuciach (SZ Slovensko). Acta Facultatis Pedagogicae Universitas
Tyrnaviensis, Ser. B, Trnava 2012, s. 21- 43.
KVASNIČÁK, R. – DZUREKOVÁ, P., 2018: Chrobáky (Coleoptera) a ich viazanosť (fidelita)
na choriotop kvitnúcich rastlín v oblasti Oravskej Magury (CHKO Horná Orava, Severné
Slovensko). Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum,
Ružomberok, 2018, č. 3, r. XVIII., s. 129 – 147.
CHAMBERLAIN, D., TOCCO, C., LONGONI, A., MAMMOLA, S., PALESTRINI, C.,
ROLANDO, A., 2015: Nesting strategies affect altitudinal distribution and habitat use in
Alpine dung beetle communities. In: Ecological Entomology, (4), 40, 2015, s. 372- 380.
RIVAS-ARANCIBIA, S.P., BELLO-CERVANTES, E., CARRILLO-RUIZ, H., ANDRES-HERNANDEZ, AR., FIGUEROA-CASTRO, D. M., 2015: Community of floral visitors
variations of Bursera copallifera (Burseraceae) through an anthropogenic disturbance
gradient. In: Revista Mexicana De Biodiversidad, (1), 86, 2015, s. 178 – 187.
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v oblasti tropických lesov Ekvádoru7, príp. skúmanie biodiverzity najvyššie
položenej oblasti sveta (3400 m n. m.) Peruánskych Ánd. Preto
predpokladáme, že spoločenstvá hmyzu (Insecta), ktoré žijú na lúčno-lesnom
biotope vo vyššej nadmorskej výške, osídľujú študované územie v nižšom
počte ako druhy v oblastiach s nižšou nadmorskou výškou. Ďalej môžeme
predpokladať, že na študovanom území ovplyvnenom antropogénnymi
vplyvmi (kosenie bylinného porastu, turizmus) sa prejaví nižšie kvantitatívnokvalitatívne zastúpenie hmyzu ako na území, ktoré nie je ovplyvňované
antropogénnymi faktormi.
Charakteristika sledovaného územia
Výskumné plochy tvoria ekotony lúčno-lesného charakteru situované
v rôznej nadmorskej výške lokality Liesková (550 – 849 m n. m.). Skúmaná
lokalita je súčasťou extravilánu goralskej obce Skalité. Obec sa rozprestiera
v povodí rieky Skaliťanka, v severozápadnej časti Slovenska, pri štátnej
hranici s Poľskou republikou (Obrázok 2). Z hľadiska správneho a územného
členenia SR patrí obec do Žilinského samosprávneho kraja a do okresu Čadca.
Nachádza sa asi 500 metrov od Trojmedzia, ktoré oddeľuje Česko, Poľsko
a Slovensko8. Geomorfologicky je súčasťou celku Vonkajších Západných
Karpát konkrétne flyšového pohoria Kysuckých Beskýd situované v CHKO
Kysuce. Podľa DFS9 a fytogeografického členenia10 patrí skúmaná lokalita
do oblasti západokarpatskej flóry (Carpathicum occidentale) a do obvodu
západobeskydskej flóry (Beschidicum occidentale). Na sledovanom území
boli vybrané tri stacionáre (ekoton lúka-les) s výškovým prevýšením cca 150
metrov (A – 850 m n. m., B – 700 m n. m., C – 550 m n. m.). V rastlinných
spoločenstvách sa vyskytuje viacero chránených a ohrozených druhov rastlín
európskeho významu (Obrázok 2), ako je rosička okrúhlolistá (Drosera
rotundifolia), perovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris), orlíček obyčajný
(Aquilegia vulgaris) či ľalia zlatohlavá (Lilium martagon).

7
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9
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DOMINGUEZ, D., MARIN-ARMIJOS, D., RUIZ, C., 2015: Structure of Dung Beetle
Communities in an Altitudinal Gradient of Neotropical Dry Forest. In: Neotropical Entomology,
(1), 44, 2015, s. 40- 46.
LAŠ, P. 2015. Skalité obec pod Trojakom. Skalité: Monografia obce Skalité, 2015. 559 s.
ZELENÝ, J., 1972: Návrh členení Československa pro faunistický výzkum. In: Zprávy čs.
Spol. entomolog., 8, ČSAV, Praha, 1972. s. 3- 17.
FUTÁK, J., 1972: Fytogeografický prehľad Slovenska. Rastlinstvo, živočístvo a fenológia,
Fytogeografické členenie Slovenska, Phytogeographical Division, Mapa č. 14, Slovensko 2,
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Obr. 1: Orientačná mapa lokality Liesková (849 m n. m.) s označením stanovíšť
A, B a C (CHKO Kysuce)

Obr. 2: Drosera rotundifolia (foto: autorka, júl, 2017)

Stanovište A (849 m n. m.) bolo situované v najvrchnejšej časti
lokality Liesková v tesnej blízkosti radarov Ministerstva vnútra SR, ktoré sa
nachádzajú na vrchole Lieskovej. Lepové pasce boli umiestnené na lúke
v blízkosti lemu ihličnatých lesov (Obr. 3, 4). Okrem smrekových monokultúr
(Picea spp.) je zastúpená aj krovinná vegetácia: slivka trnková (Prunus
spinosa), ruža šípová (Rosa canina) a brusnica čučoriedková (Vaccinium
myrtillus). Z bylinnej vegetácie prevláda čeľaď lipnicovité (Poaceace)
zastúpená druhmi, ako lipnica lúčna (Poa pratensis), timotejka lúčna (Phleum
pratense), kostrava lúčna (Festuca pratensis), reznačka laločnatá (Dactylis
glomerata) a iné.
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Obr. 3: Stanovište A (849 m n. m.) tvorí ekoton lúky a smrekového lesa
(foto: Monika Bestwinová, 2017)

Obr. 4: Pohľad zo stanovišťa A na obec Skalité (foto: Monika Bestwinová, 2017)

Stanovište B (700 m n. m.) bolo lokalizované na okraji zmiešaného
lesa, ktorý je tvorený najmä smrekmi (Picea spp.), jedľou bielou (Abies alba)
a smrekovcom opadavým (Larix decidua). Z listnatých stromov sú tu
zastúpené buk (Fagus spp.), javor (Acer spp.), breza (Betula spp.).V krovinnej
etáži opäť dominuje brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus), ostružina
malinová (Rubus idaeus) a ostružina černicová (Rubus fruticosus). Bylinná
etáž stanovišťa B je tvorená ďatelinou lúčnou (Trifolium pratense), púpavou
lúčnou (Taraxacum officinale), skorocelom kopijovitým (Plantago lanceolata).
Z čeľade lipnicovité (Poaceae) sú početne zastúpené druhy lipnica lúčna (Poa
pratensis), pýr plazivý (Elymus repens), reznačka laločnatá (Dactylis
glomerata). Lúky stanovíšť B a C boli v priebehu vegetačného obdobia
v mesiaci júl raz skosené, pričom pôvodný bylinný porast zostal na svojom
mieste a podliehal prirodzenému rozkladu.
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Obr. 5: Stanovište B (700 m n. m.) reprezentovalo podhorskú lúku
(foto: Monika Bestwinová, 2017)

Obr. 6: Pohľad zo stanovišťa B na extravilán obce Skalité
(foto: Monika Bestwinová, 2017)

Stanovište C (550 m n. m.) je lokalizované v mieste tesne nad
obydliami obyvateľov obce Skalité. Nachádza sa v nadmorskej výške 550 m
n. m. v blízkosti listnatého porastu (Obr. 7). Zastúpené sú najmä druhy: breza
(Betula spp.), javor (Acer spp.), hloh obyčajný (Crategus laevigata), lieska
obyčajná (Corylus avellana), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), orech vlašský
(Juglans regia). Bylinný porast je tvorený bežnými druhmi z čeľade
lipnicovité (Poaceae). Na území stanovišťa C sa vyskytovalo niekoľko až
jeden meter vysokých bylín lopúcha plstnatého (Arctium tomentosum)
a kostihoja lekárskeho (Symphytum officinale). Okraj lesa lemovali kvitnúce
porasty veternice lesnej (Anemone silvestris). Ostatné druhy bylín vyskytujúce
sa v tomto lúčnom biotope boli totožné so stanovišťom B (700 m n. m.).
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Obr. 7: Stanovište C (550 m n. m.) lúčno-lesného biotopu situované v blízkosti
obytnej zóny obce Skalité (foto: Monika Bestwinová, 2017)

Obr. 8: Označenie výskumnej plochy C pred antropogénnym vplyvom kosenia
bylinného porastu (foto: Monika Bestwinová, 2017)

Materiál a metodika
Zber entomologického materiálu bol realizovaný na študovanom
území počas vegetačného obdobia (apríl – október, 2017), a to v druhej
dekáde každého mesiaca. Zoologický materiál bol získavaný pomocou
metódy nárazových lepových pascí bez feromónového účinku11, ktorá
umožňuje intaktný zber jedincov lietajúceho aj lezúceho hmyzu. Ako lepová
pasca bola použitá tvrdá priesvitná fólia s rozmermi 10 x 10 cm. Tá bola
lokalizovaná na drevenej podpere výšky 80 centimetrov v tesnej blízkosti
bylinného porastu. Na každé stanovište sme vertikálne usporiadali desať pascí
s odstupom jedného metra v 10 metrovej priamočiarej línii (Obrázok 9). Pred
zberom bola celá plocha štítku pomocou štetca potretá priesvitným
11

HAGSTRUM, D., D. – DOWDY, A., K. – LIPPERT, G., E. 1994. Early Detection of Insects
in Stored Wheat Using Sticky Traps in Bin Headspace and Prediction of Infestation Level,
Environmental Entomology, 23, (5), s. 1241–1244.
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insekticídnym lepidlom s dĺžkou pôsobenia 7 dní. Po uplynutí času boli
jednotlivé štítky zozbierané, označené a s prehľadom napichované na tabuľu
polystyrénu. Získaný entomologický materiál už nebolo nutné usmrcovať,
nakoľko bol lepidlom na štítkoch zakonzervovaný. Následne bol zozbieraný
materiál klasifikovaný a určovaný v biologickom laboratóriu pomocou
determinačných kľúčov a odbornej literatúry12. Určený entomologický
materiál bol systematicky usporiadaný do radov a čeľadí podľa Check list of
Czechoslovak Insect13. V rámci získaného materiálu boli na stanovištiach
s rôznou nadmorskou výškou vyhodnotené nasledovné kvantitatívne
a štruktúrne znaky entomocenóz:
• abundancia – celkové množstvo získaného materiálu,
• hodnotenie druhovej dominancie a kategórií dominancie,
• vyhodnotenie sezónnej dynamiky na študovaných územiach.

Obr. 9: Vertikálny zber nárazových lepových pascí na stanovištiach A, B a C
(foto: Monika Bestwinová, 2017)

Výsledky
V priebehu roka 2017 v mesiacoch máj – október bolo na troch
stanovištiach (ekoton lúka/les) získaných celkom 1 222 jedincov (ex.), ktoré
prislúchajú k 7 radom, 26 čeľadiam a 76 druhom (sp.). Z kvantitatívneho
hľadiska na stanovišti A (849 m n. m.) bolo v bylinnom poraste evidovaných
312 ex. patriacich do 6 radov a 24 čeľadí. Lúčno-lesný stacionár B v nižšej
12

13

REICHHOLFOVÁ-RIEHMOVÁ, H., 1997: Hmyz. Bratislava: IKAR, a. s., 1997., s. 287.
GERSTMEIER, R. 2004: Vreckový atlas – Hmyz. Bratislava: SLOVART, spol. s r.o.2004.
s. 158.
ZAHRADNÍK, J. 2008: Brouci. Praha: Aventinum, 2008. s. 288.
RIETSCHEL, S. 2011. Hmyz. Praha: REBO. 2011. s. 240.
JELÍNEK, J et al. 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia Hyerovskyana
Supplementum 1, Praha, 1993, s. 75- 78.
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nadmorskej výške (700 m n. m.) bol zastúpený 410 ex. so 6 radmi a 24
čeľaďami. Stacionár C (550 m n. m.) lokalizovaný v najnižšej nadmorskej
výške bol zastúpený 456 ex. zo 6 radov a 24 čeľadí. Najväčšie kvalitatívne
zastúpenie mal rad Coleoptera, ktorý bol reprezentovaný až 10 čeľaďami a 44
druhmi. Druhovo najviac zastúpené boli čeľade Chrysomelidae
a Curculionidae s počtom získaných druhov 9 (11,9 %). Najpočetnejšie
zastúpenie týchto dvoch čeľadí pozorujeme na najnižšom stanovišti C,
vzhľadom na nadmorskú výšku 550 m. n. m. Z čeľade Chrysomelidae sme tu
evidovali 42 ex. (35,9 %). Z čeľade Curculionidae bolo získaných 37 ex.
(33,3 %) (Tabuľka 1).
Okrem kvantitatívno-kvalitatívneho rozboru sme stanovili hodnoty
druhovej dominancie, na základe ktorej sme zistené čeľade zadelili do
kategórii dominancie14 (Tabuľka 1). Na stanovišti A (849 m n. m.) boli
eudominantne zastúpené (ED) čeľade Pentatomidae 39 ex. (12,5 %) z radu
Hemiptera, Coccinellidae 32 ex. (10,3 %), Chrysomelidae a Curculionidae
s 35 ex. (11,3 %) z radu Coleoptera. Dominantné zastúpenie (D) vykazovali
z radu Hemiptera čeľade Cercopidae s 24 ex. (7,7 %) a Miridae so 16 ex.
(5,1 %). Dominantne bola zastúpená aj čeľaď Forficulidae (Dermaptera) so
17 ex. (5,5 %). Nižšie lokalizovaný ekoton lúky a lesa stanovišťa B (700 m n.
m.) vykazoval totožné eudominantné čeľade (ED) s vyšším počtom jedincov:
Pentatomidae 54 ex. (13,2 %) z radu Hemiptera, Coccinellidae 67 ex.
(16,3 %), Chrysomelidae 40 ex. (9,8 %) a Curculionidae s 37 ex. ( 9,0 %)
z radu Coleoptera. Medzi dominantné čeľade (D) patrili z radu Hemiptera
čeľade Miridae so 24 ex. (5,9 %), Cercopidae s 23 ex. (5,6 %) a Cicadellidae
s 22 ex. (5,4 %). Stanovište C s najnižšou nadmorskou výškou (550 m n. m.)
vykazovalo najpočetnejšie zastúpenie eudominantných čeľadí (ED)
Pentatomidae 56 ex. (12,3 %) z radu Hemiptera a Coccinellidae 64 ex.
(14,0 %) z radu Coleoptera. Obdobne aj dominantné čeľade vykazovali na
stanovišti vyššie kvantitatívne zastúpenie: z radu Hemiptera čeľade Miridae
s 32 ex. (7,0 %), Cercopidae s 25 ex. (5,5 %) a Cicadellidae s 24 ex. (5,3 %).
Početné zastúpenie vykazovali aj čeľade z radu Coleoptera, ako Chrysomelidae
42 ex. (9,2 %) a Curculionidae s 39 ex. (8,6 %).

14

TOWNSEND, C. R. – BEGON, M. – HARPER, J., L., 2010: Základy ekológie (Essentials
of Ecology). Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2010, s. 505.

127

Kvasničák, R., Bestwinová, M.: Vplyv vertikálnej zonálnosti územia na spoločenstvá hmyzu (Insecta)
lúčnych biotopov lokality Liesková (849 m n. m., CHKO Kysuce, Severné Slovensko)

Tabuľka 1: Rady a čeľade s počtom jedincov a ich dominancia na stanovištiach
STANOVIŠTE
RAD/ČEĽAĎ

A
(849 m n. m.)
KD
N
%

B
(700 m n. m.)
KD
N
%

C
(550 m n.m.)
KD
N
%

Spolu
N

KD
%

S

KD
%

Dermaptera
Forficulidae

17

5,5

16

3,9

19

4,2

52

4,3

2

2,6

Orthoptera
Phaneropteridae

4

1,3

10

2,4

13

2,8

27

2,2

2

2,6

Gryllidae

-

-

1

0,2

4

0,9

5

0,4

1

1,3

Acrididae
Hemiptera
Miridae

13

4,2

7

1,7

18

3,9

38

3,1

2

2,6

16

5,1

24

5,9

32

7,0

72

5,9

3

3,9

Pentatomidae

39

12,5

54

13,2

56

12,3

149

12,0

3

6,7

Jassidae

9

2,9

10

2,4

15

3,3

34

2,8

1

1,3

Cercopidae

24

7,7

23

5,6

25

5,5

72

5,9

3

3,9

Cicadellidae
Coleoptera

11

3,5

22

5,4

24

5,3

57

4,7

3

3,9

Carabidae

7

2,3

3

0,7

3

0,5

13

1,1

3

4,0

Silphidae

13

4,2

18

4,4

20

4,4

51

4,2

2

2,6

Cantharidae

6

1,9

9

2,2

9

1,9

24

2,0

2

2,6

Cleridae

1

0,3

2

0,5

4

0,9

7

0,6

3

4,0

Elateridae

7

2,3

13

3,2

17

3,7

37

3,0

5

6,7

Coccinellidae

32

10,3

67

16,3

64

14,0

163

13,2

6

7,9

Meloidae
Scarabaeidae

10
9

3,2
2,9

11
4

2,7
1,0

13
4

2,9
0,9

34
17

2,8
1,4

2
3

2,6
4,0

Chrysomelidae

35

11,3

40

9,8

42

9,2

117

9,6

9

11,9

Curculionidae
Hymenoptera

35

11,3

37

9,0

39

8,6

111

9,1

9

11,9

Siricidae

6

1,9

7

1,7

8

1,7

21

1,7

1

1,3

Formicidae

9

2,9

12

2,9

13

2,8

34

2,8

2

2,6

Vespidae

1

0,3

12

2,9

5

1,1

18

1,5

2

2,6

Apidae
Lepidoptera
Nymphalidae
Celkom

5

1,6

6

1,5

6

1,3

17

1,4

1

1,3

2
312

0,6
100,0

2
410

0,5
100,0

4
456

0,9
100,0

8
1222

0,6
100,0

2
76

2,6
100,0

Legenda: N – počet jedincov, S – počet druhov, KD% – dominancia početnosti

Predmetom výskumu bolo porovnať sezónnu dynamiku výskytu
hmyzu na jednotlivých lúčno-lesných stacionároch situovaných v rôznej
nadmorskej výške (A – 849 m n. m, B – 700 m n. m., C – 550 m n. m.) počas
vegetačného obdobia roku 2017. Zistili sme rôzne výsledky, ktoré boli
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pravdepodobne zapríčinené vertikálnou zonálnosťou stanovíšť, ich
lokalizáciou v závislosti od svetových strán, ako aj rastom vegetačných
vrcholov bylinného porastu. Stanovište A (849 m n. m.) ako najvyššie
položená lúčno- lesná lokalita svahu Liesková, dosiahlo najmenší počet
jedincov hmyzu (312 ex.), nakoľko táto výskumná plocha je klimaticky
najchladnejšia a zároveň najmenej zahrievaná slnečnými lúčmi, čo
pravdepodobne ovplyvnilo aj rast bylinného porastu, ktoré bolo v tretinovej
veľkosti ako na najnižšie zvolenej výskumnej plochy (C – 550 m n. m.).
Uvedené zistenia potvrdzuje aj kvantitatívne zastúpenie jedincov hmyzu na
stanovištiach s nižšou nadmorskou výškou (B – 700 m n. m., 410 ex. a C –
550 m n. m., 456 ex.). Krivka sezónnej dynamiky ukazuje, že najväčší počet
jedincov hmyzu bol získaný na všetkých troch stanovištiach v letnom mesiaci
júl (Graf 1).
Graf č. 1: Sezónna dynamika hmyzu na lúčno-lesných stanovištiach

Na stanovišti A (850 m. n. m.) bolo v mesiaci júl získaných 81 ex.,
(26,0 %). Za ním nasleduje mesiac august, s počtom 70 ex., (22,4 %).
Najmenší počet jedincov bol pozorovaný v mesiaci október s 15 ex. (4,8 %).
Na stanovišti B (700 m. n. m.) pozorujeme lokálne maximum výskytu hmyzu
taktiež v mesiaci júl s počtom 101 ex. (24,6 %) z celkového počtu jedincov
získaných na stanovišti B. Najmenšiu početnosť jedincov na tomto stanovišti
sme zaznamenali na začiatku vegetačného obdobia v mesiaci apríl s výskytom
22 ex. (5,4 %). Najvyššia početnosť jedincov stanovišťa C (550 m. n. m.)
bola evidovaná taktiež v mesiaci júl – 122 ex. (26,8 %). Následne krivka
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sezónnej dynamiky klesá, kedy v mesiaci august (95 ex.) evidujeme na
stanovišti C antropický vplyv kosenia lúčneho porastu.
Diskusia
Entomologický výskum prebiehal na troch rôznych stanovištiach A
(849 m n. m.), B (700 m n. m.) a C (550 m n. m.) lúčno-lesného charakteru
počas vegetačného obdobia (apríl – október) v roku 2017 v oblasti CHKO
Kysuce (lokalita Liesková, 849 m n. m.). Predmetom skúmania bolo zistiť, či
ovplyvňuje vertikálna zonálnosť skladbu entomocenóz na vybraných
stacionároch, ktoré sa medzi sebou líšili nadmorskou výškou s rozdielom
celkom 300 metrov. Na týchto lokalitách bolo sumárne počas vegetačného
obdobia zistených 1 222 ex. patriacich k 76 druhom determinovaných do 7
radov a 26 čeľadí. Kvantitatívne bohatšie sa javí stanovište C s nižšou
nadmorskou výškou, kedy sme evidovali 456 ex. Následne na stanovištiach
lokalizovaných s prevýšením o 150 metrov vyššie evidujeme nižší počet
jedincov hmyzu (B – 410 ex., A – 312 ex.). Uvedené kvantitatívne zistenia
početnosti entomocenóz sú pravdepodobne ovplyvnené vertikálnou
zonálnosťou skúmaných lokalít a následne aj klimatickými faktormi
prostredia (teplota ovzdušia, teplota pôdy, vlhkosť vzduchu), ktoré na
stanovištiach komplexne ovplyvňujú spôsob života všetkých zoocenóz.
V súčasnosti je dostupný aj výskum početnosti a diverzity chrobákov
v kysuckej oblasti Stará Bystrica (Skríželné, 496 m n. m.), ktorý upozorňuje
na suchý a teplý aspekt podhorských lúk15. Tu autori evidujú výskyt
xerofilných druhov epigeického spoločenstva chrobákov z čeľade Carabidae.
Vplyv vertikálnej zonálnosti lúčnych biotopov na spoločenstvá chrobákov bol
zisťovaný aj v lokalite pezinských Malých Karpát v rekreačnej oblasti ModraHarmónia16. Tie sa podobne ako v prezentovanom výskume líšili nadmorskou
výškou cca o 300 metrov. Na stanovišti A (Čermákova lúka – 604 m n. m.) vo
vyššej nadmorskej výške autori získali menší počet jedincov (310 ex.)
chrobákov ako na nižšie položenej lúke v Harmónii (stanovište B – 308 m n.
m.) s počtom jedincov 374 ex. Pozitívne zistenia vplyvu nadmorskej výšky na
početnosť a diverzitu chrobákov evidujeme aj z dvojročného výskumu
realizovaného v oblasti prírodných rezervácií doliny Hlboče (358 m n. m.)

15

16

KVASNIČÁK, R. – ŠUMSKÁ, L., 2012: Spoločenstvo chrobákov lesného biotopu v oblasti
Stará Bystrica – Skríželné na Kysuciach (SZ Slovensko). Acta Facultatis Pedagogicae
Universitas Tyrnaviensis, Ser. B, Trnava 2012, s. 21- 43.
KVASNIČÁK, R. – ŠTIAVNICKÁ, A., 2015: Ovplyvňuje vertikálna zonálnosť študovaného
územia skladbu koleopterocenóz v lúčnom biotope? (CHKO Malé Karpaty, Modra Harmónia,
JZ Slovensko) Acta Facultatis Pedagogicae Universitas Tyrnaviensis, Ser. B, Trnava 2015,
s. 16- 34.
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a Smolenického krasu (275 m n. m)17. Tu v nižšej nadmorskej výške
evidujeme početnejšie zastúpenie jedincov chrobákov (105 ex.) ako vo vyššie
položenej lokalite (75 ex.). Z tohto hľadiska môžeme konštatovať, že
početnosť a variabilita chrobákov je ovplyvnená vertikálnou zonálnosťou
skúmaného územia. V rámci prezentovaných výsledkov evidujeme počas
vegetačného obdobia aj antropogénny vplyv kosenia bylinného porastu
v mesiaci august, kedy následne dochádza k zníženiu počtu jedincov
v jesenných mesiacoch. Podobné zníženie počtu jedincov vplyvom kosby
v letných mesiacoch evidujeme aj v spoločenstve chrobákov na vrchu
Klopotovo (601 m n. m.) na Horehroní v blízkosti detvianskej obce Hriňová
(CHKO Poľana)18. Kvantitatívne zastúpenie hmyzu mohlo byť ovplyvnené aj
lokalizáciou stanovíšť, kedy na severnej strane vrcholu Liesková (849 m n.
m.) predpokladáme nižšiu abundanciu a diverzitu druhov hmyzu ako na
slnečnej južnej strane. Obdobné zistenia vplyvu slnečného svitu na
kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie chrobákov sú zrejmé aj z lokality Veľkej
Javoriny (CHKO Biele Karpaty) a jej vrcholovej časti (906 m n. m.)19. Tu
južná časť svahu vykazuje porovnateľné nižšie zastúpenie jedincov a druhov
chrobákov ako vrcholová a severná časť svahu. Nasvedčuje tomu aj lokálne
maximum výskytu početnosti jedincov v mesiaci august, kde abundancia
hmyzu na lúčnom biotope je ovplyvnená aj trofickou a vývinovou
viazanosťou pratikolných druhov hmyzu (Heteroptera) na choriotop
kvitnúcich druhov rastlín (Obrázok 9). Otázku trofickej a vývinovej fidelity
chrobákov rieši aj výskum z oravského prostredia lúčno-lesného charakteru na
vrchole Oravskej Magury (Magurka, 906 m n. m.)20. Tu autori štúdie zistili, že
práve kvitnúci bylinný porast rastlín z čeľadí Brassicaceae, Daucaceae,
Lamiaceae, Ranunculaceae ovplyvňuje abundanciu a diverzitu lúčnych
druhov, potravovo viazaných na lúčnu vegetáciu. Na abiotický faktor
nadmorskej výšky a vplyv vertikálnej zonálnosti študovaných lokalít na
skladbu entomocenóz upozorňujú aj zahraničné výskumy autorov z rôznych

17

18

19

20

KVASNIČÁK, R. – BRANIŠOVÁ, M., 2017: Pratikolné spoločenstvá chrobákov (Coleotera)
lúčnych biotopov v blízkosti PR Hlboče (Malé Karpaty, JZ Slovensko). Disputationes Scientificae,
Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2017, č. 4, r. XVII., s. 141 – 163.
KVASNIČÁK, R. – GAJDOŠOVÁ, M., 2014: Ovplyvňuje kosenie lúčneho porastu spoločenstvá
chrobákov (Coleoptera) lúčneho biotopu? Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae
in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2014, č. 3, r. XIV., s. 173 – 188.
KVASNIČÁK, R. – SCHMIDTOVÁ, G., 2017: Ovplyvňuje slnečný svit (heliofília) skladbu
koleopterocenóz lúčneho biotopu? (Veľká Javorina, Biele Karpaty, Z Slovensko). Disputationes
Scientificae, Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2017, č. 1, r. XVII.,
s. 133 – 153.
KVASNIČÁK, R. – DZUREKOVÁ, P., 2018: Chrobáky (Coleoptera) a ich viazanosť (fidelita)
na choriotop kvitnúcich rastlínv oblasti Oravskej Magury (CHKO0 Horná Orava, Severné
Slovensko). Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum,
Ružomberok, 2018, č. 3, r. XVIII., s. 129 – 147.
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oblastí sveta, ako napr. výskum realizovaný na predhorí talianskych Álp21
skúmajúci štúdium stability biodiverzity ovplyvnených antropogénnym
zásahom hnojenia pôdy na základe vybraných epigeických druhov chrobákov
z čeľadí Geotrupidae a Aphodiidae, ktoré napriek antropogénnemu vplyvu
indikujú stabilitu lúčnych ekosystémov s pôvodnou lesnou vegetáciou.
Dostupné sú aj zistenia z mexických oblastí skúmajúcich vývinovú fidelitu22
pratikolných
druhov
chrobákov
(Coleoptera)
a blanokrídlovcov
(Hymenoptera) s ohľadom na faktory prostredia, ako sú teplota, vlhkosť
a nadmorská výška územia. Podobne aj z oblastí strednej Ameriky sú
aktuálne synekologické výsledky skúmajúcich bioindikátorov z radu
chrobákov23, ktorých výskyt je limitovaný súčasne nadmorskou
výškou, teplotou ovzdušia a zrážkami z oblastí tropických lesov Ekvadoru.
Naopak najvyššie položená biodiverzíta na svete z oblasti Peruánskych Ánd
(s výškovým gradientom 1 400 m n.m. – 3 400 m n.m.) bola študovaná
autormi24, ktorí študujú bioindikátorov stability prostredia z radu Coleoptera
(f. Carabidae) v závislosti od vertikálneho zloženia (nadmorská výška)
a časového zloženia (obdobie dažďov a obdobie sucha) skúmanej horskej
lokality. Pozitívne zistenia prináša autekologická štúdia koleopter, skúmajúca
existenčné nároky dvoch druhov chrobákov z čeľade Cetoniidae (Gnorimus
nobilis a Gnorimus variabilis), ktorých životné nároky sú limitované
nadmorskou výškou stanovišťa a skladbou pôvodného lesného porastu
drevín25. Podobne sú riešené trofické vzťahy v biocenóze na skupine
drevokazného hmyzu (f. Buprestidae) a zástupcov opeľovačov (f. Apiidae)26,
ktorých trofická aktivita je podmienená najmä nadmorskou výškou
a klimatickými nárokmi skúmaného prostredia. Podobne aj v našich
podmienkach Slovenska by bolo možné v budúcnosti experimentálny dizajn
21

22

23

24

25

26

CHAMBERLAIN, D., TOCCO, C., LONGONI, A., MAMMOLA, S., PALESTRINI, C.,
ROLANDO, A., 2015: Nesting strategies affect altitudinal distribution and habitat use in
Alpine dung beetle communities. In: Ecological Entomology, (4), 40, 2015, s. 372- 380.
RIVAS-ARANCIBIA, S. P., BELLO-CERVANTES, E., CARRILLO-RUIZ, H., ANDRES-HERNANDEZ, A. R., FIGUEROA-CASTRO, D. M., 2015: Community of floral visitors
variations of Bursera copallifera (Burseraceae) through an anthropogenic disturbance gradient.
In: Revista Mexicana De Biodiversidad, (1), 86, 2015, s. 178 – 187.
DOMINGUEZ, D., MARIN-ARMIJOS, D., RUIZ, C., 2015: Structure of Dung Beetle
Communities in an Altitudinal Gradient of Neotropical Dry Forest. In: Neotropical Entomology,
(1), 44, 2015, s. 40- 46.
MAVEETY, S. A., BROWNE, R. A., ERWIN, T. L., 2013: Carabid beetle diversity and
community composition as related to altitude and seasonality in Andean forests. In: Studies
on Neotropical Fauna and Environment, (3), 48., s. 165 – 164.
TRIZZINO, M., BISI, F., MORELLI, C. E., PREATONI, D. G., WAUTERS, L. A.,
MARTINOLI, A., 2014: Spatial niche partitioning of two saproxylic sibling species
(Coleoptera, Cetoniidae, genus Gnorimus), Insect Conservation and Diversity, (3), 7, 2014,
s. 223 – 231.
RASMANN, S., ALVAREZ, N., PELLISSIER, L., 2014: The Altitudinal Niche-Breadth
Hypothesis, Insect-Plant Interactions, (1) 47, 2014, s. 338 – 359.
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výskumu doplniť aj o parciálne sledovanie entomocenóz na viacerých
rôznych stanovištiach lúčno-lesného charakteru s rôznou nadmorskou výškou
(napr. odlesnený lúčny svah využívaný na lyžovanie v dĺžke viac ako 1 000
metrov) aj v blízkej Kysuckej oblasti Veľkej Rače Osčadnice (1 236 m n. m.).
Takýto postup by v budúcnosti umožňoval kvalitatívnejšie sledovanie vplyvu
vertikálnej zonálnosti v tom istom čase na viacerých stacionároch naraz, a to
napr. v stometrových výškových rozdieloch pozdĺž celého svahu lúčno-lesného ekotonu. V rámci našich zistení by bolo vhodné získané
kvantitatívne výsledky s časovým odstupom porovnať na tých istých
lokalitách a na základe druhového spektra entomocenóz stanoviť ekologickú
stabilitu študovaného územia Liesková (849 m n. m., CHKO Kysuce).

Obr. 9: Graphosoma lineatum (Heteroptera) a jej trofická fidelita na bylinný porast
(foto: Monika Bestwinová, 2017)

Záver
Realizovaným výskumom sme sledovali vplyv nadmorskej výšky na
kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie spoločenstiev hmyzu na troch vybraných
lúčno-lesných ekotonov lokalizovaných v CHKO Kysuce na svahu lokality
Liesková (849 m n. m.) pri obci Skalité v rôznej nadmorskej výške. Metódou
nárazových lepových pascí sme získali 1 222 ex. hmyzu. Zistené jedince tvorí
76 druhov, ktoré patria do 7 radov a 26 čeľadí. Najvyššie položené stanovište
A (849 m n. m.) malo najmenšie kvantitatívne zastúpenie s 312 ex. hmyzu.
Stanovište B s nadmorskou výškou 700 m n. m. reprezentovalo 410 ex.
Najnižšie položené stanovište C 550 m n. m. bolo kvantitatívne najbohatšie so
456 ex. hmyzu patriacich do 6 radov a 24 čeľadí. Výsledky z kvantitatívneho
hľadiska dokumentujú aj kategórie dominancie čeľadí s eudominantným
zastúpením. Na stanovišti A (849 m n. m.) sú eudominantne zastúpené čeľade
Pentatomidae 39 ex. (12,5 %) z radu Hemiptera, Coccinellidae 32 ex.
(10,3 %), Chrysomelidae a Curculionidae s 35 ex. (11,3 %) z radu
Coleoptera. Na stanovišti C (550 m n. m.) dominujú Pentatomidae 56 ex.
(12,3 %) z radu Hemiptera a Coccinellidae 64 ex. (14,0 %) z radu Coleoptera.

133

Kvasničák, R., Bestwinová, M.: Vplyv vertikálnej zonálnosti územia na spoločenstvá hmyzu (Insecta)
lúčnych biotopov lokality Liesková (849 m n. m., CHKO Kysuce, Severné Slovensko)

Výsledky početnosti hmyzu na vybraných stanovištiach v závislosti od
nadmorskej výšky potvrdzuje aj krivka sezonnej dynamiky s maximálnym
výskytom v mesiaci júl (A – 81 ex., B – 101 ex., C – 122 ex.). Predložená
hypotéza, či vertikálna zonálnosť ovplyvňuje kvantitatívno zastúpenie
entomocenóz, bola potvrdená, nakoľko na študovanom území (A – 849 m n.
m.) s vyššou nadmorskou výškou a s chladnejšou klímou prostredia sme za
celé sezónne obdobie zistili nižšiu početnosť hmyzu, ako na stanovištiach B
(700 m n. m.) a C (650 m n. m.) lokalizovaných v nižšej vertikálnej oblasti
s teplejšou klímou. Bolo zistené, že výškový rozdiel lúčno-lesných biotpov
situovaných na svahu v rozmedzí 300 metrov ovplyvňuje početnosť a druhovú
diverzitu spoločenstiev hmyzu.
Poďakovanie
V závere chceme vysloviť poďakovanie recenzentom za konštruktívne
pripomienky k predkladanému rukopisu článku, ktorý bol spracovaný na
základe výsledkov entomologického prieskumu zverejneného v bakalárskej
práci autorky.
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Why Mathematics?
Warum die Mathematik?
Prečo matematika?
Ján Kuruc
Abstract
[Why Mathematics?]: Mathematics as a tool of human thinking. A look
at the era of the start of mathematics as a science. Causal reasoning and
it’s evolution. Ancient Greece and it’s contribution to causal reasoning.
The parallel between phylogeny and ontogeny. Problems with the
present state of bringing up and education of young people and the need
to improve it. The need to change the transmisive way of teaching
science as a subject to a constructivist approach.

Keywords: Ancient Greece. Causal Reasoning. Mathematics Teaching.
Education. Transmisive. Constructivism.
História nie je učiteľka. Je vychovávateľka,
ktorá nás trestá za nevedomosti.
(Vasilij Osipovič Ključevskij)
Milý čitateľ, vezmem ťa na výlet populárnou matematikou. Nebude to
vysokohorská túra vedeckou matematikou, ale prechádzka matematikou
všedných dní, ktorá silne a hlboko zasahuje do nášho každodenného života.
Často si neuvedomujeme, kde všade nás sprevádza a ako nás ovplyvňuje.
Pri ľudskom druhu stojí už odvtedy, keď ľudia začali mať potrebu
počítať predmety nevyhnutné k ich životu. História ľudstva je úzko spojená
s históriou matematiky. Dirk J. Struik vo svojom diele Dejiny matematiky
hovorí: „Matematika je veľké dobrodružstvo v myslení; v jej dejinách sa
zrkadlí mnoho najhlbších myšlienok nespočetných generácií ľudstva.“
História ľudstva a história matematiky sú navzájom silne prepojené.
Zaujímavé je pozrieť sa na ich krivolaké cesty z dôvodu narovnať chodníčky
pre mladých ľudí, ktorí chcú byť múdri a vzdelaní. Ide predovšetkým
o spôsoby myslenia, ktoré sa dajú formovať na základe paralely medzi
históriu a súčasnosťou.
Vyberiem úsek histórie, kedy vznikala matematika ako veda, na
základe rozvinutia nového spôsobu myslenia, ktorý voláme príčinnosťou.
Dnes chápeme príčinnosť z hľadiska matematiky ako logický operátor –
implikáciu. Pod ňou rozumieme vyvodenie určitých záverov, či už kladných
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alebo záporných, na základe určitých predpokladov. Ak a > b a súčasne b > c,
tak a > c. Ak je Adam vyšší ako Boris a Boris je vyšší ako Cyril, tak Adam je
vyšší ako Cyril. Keď sa elektrický statický náboj nahromadí v oblakoch nad
kritické množstvo, potom dôjde k elektrickému výboju, ktorého sprievodným
javom je zvukový efekt. Ak bude pršať, nepôjdeme sa kúpať.
Pozrime sa do minulosti, do obdobia 3. až 2. tisícročia pred naším
letopočtom. Medzi riekami Eufrat a Tigris žili v tých časoch spoločenstvá
Sumerov, Babylončanov, Asýrčanov. Historici toto územie považujú za
kolísku ľudskej civilizácie. Práve tu sa našiel jeden z prvých obsiahlych
písomných dokumentov napísaných klinovým písmom. Je známy ako epos
o Gilgamešovi. Dáva nám určitú predstavu o spôsobe myslenia vtedajších
ľudí. Samotný epos vznikal desiatky storočí ústnym podaním. Aj keď sa
nenašli všetky hlinené tabuľky, rekonštrukciou možno pochopiť základné
myšlienky, identifikovať hlavných aktérov a ich konanie. Hlavnou dejovou
líniou je hľadanie nesmrteľnosti. Gilgamešovi, vládcovi starobylého mesta
Uruk, pošlú bohovia druha Enkidu, s ktorým prežijú mnoho spoločných
udalostí. Túžba sa strieda s beznádejou, láska s nenávisťou, uplatňujú sa city,
vášne, hromadia dobrodružstvá. Všetko sa deje náhodne a nad všetkým visí
vrtkavý osud. Nenájdeme tam žiadne príčinné súvislosti. (A súčasťou je aj
opis potopy sveta, ako ju poznáme z Biblie.)
Podstatne inak sa opisujú udalosti v Iliade, hrdinskej epopeji, ktorú
napísal asi o 1000 rokov neskôr v starovekom Grécku Homér, niekedy
v rokoch 900 až 800 pred naším letopočtom. Čím bol spomínaný staroveký
autor? Bol liečiteľom, šarlatánom či vojenským lekárom? Zo spôsobu, akým
udalosti vo svojom texte opisuje, sa možno domnievať, že bol ich priamym
svedkom, no nie hlavným protagonistom. Pravdepodobne mal významné
a dôležité postavenie. Bol mu dobre známy lesk, ale aj utrpenie jeho postáv.
Mal veľa životných skúseností a dôverne poznal mnoho životných osudov,
veľkosť ľudského ducha a jeho silu.
Svoj výtvor skomponoval dômyselne a dôsledne. Všetko, čo sa v ňom
deje, má s niečím súvis, je niečím podmienené a aj zdôvodnené. Tvorca
využíva každú okolnosť, aby presne vymedzil, prečo sa veci vyvinuli práve
takto a nie inak. Ba dalo by sa povedať, že sa priam vyžíva v opise motivácií
udalostí. Zároveň sa vyznačuje výraznou averziou voči náhodným faktom,
ktorých výskyt by nevedel nijako vysvetliť. Ani bohovia nevystupujú
ľubovoľne a rozmarne, ale vždy bez výnimky sa riadia určitými pohnútkami
a túžia dosiahnuť konkrétny cieľ, lebo žičia tej či onej strane. V podstate sa dá
povedať, že konajú tak, akoby konali ľudia.
Pripomeňme si, ako Homér opisuje začiatok vojny o Tróju.
Tetida bola najkrajšia morská víla a zaujímal sa o ňu aj sám najvyšší
grécky boh Zeus. Od Prometea sa však dozvedel veštbu, že syn, ktorého bude
mať Tetida, prevýši svojho otca veľkosťou a slávou, a preto sa rozhodol, že
otcom nebude on, ale nejaký smrteľník. Na tento účel vybral najkrajšieho
pozemšťana Pelea. Bohovia vystrojili jednu z najväčších a najkrajších
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svadieb. Zúčastnil sa jej celý panteón okrem bohyne sváru Eridy. Asi vedeli
prečo ju na svadbu nepozvali. Ona však vyhútala pomstu. Medzi stolovníkov
hodila zlaté jablko, na ktorom bolo napísané „Tej najkrajšej“. Medzi troma
najpyšnejšími bohyňami, ktoré si robili nárok na tento zlatý klenot, nastal taký
prudký spor, že o jeho rozriešenie požiadali najvyššieho boha. Zeus hneď
vedel, že je zle, a že je to nad jeho sily. Aby sa vyhol nepríjemnosti, rolu
sudcu zveril Parisovi. Syn kráľa Priamosa a jeho ženy Hekaby z Tróje bol
pastierom stád svojho otca. Keď Hekaba mala porodiť Parisa, prisnil sa jej
sen, že namiesto dieťaťa porodila fakľu, ktorá spôsobila veľký požiar. Veštci
jej sen vysvetlili tak, že porodí syna, ktorý privodí skazu Tróji. Chlapca preto
dali odniesť do hôr, kde ho nechali osudu. Tam sa o neho starala medvedica
a neskôr ho našiel pastier, ktorý ho vychovával so svojimi deťmi. Paris preto
nevedel, že pasie stáda svojho otca.
Keď sa Parisovi zjavili tri krásne bohyne, každá z nich mu ponúkala
úplatok, ak sa rozhodne pre ňu. Héra sľubovala bohatstvo a vládu nad
všetkými krajinami, kam až oko dohliadne. Athéna ponúkala múdrosť,
šikovnosť, ovládanie všetkých umení a vojnovú slávu. Afrodita prehovorila:
„Paris, nechci moc, bohatstvo a slávu, lebo budeš v neustálom strachu
a nebezpečenstve. Ja ti dám za manželku najkrajšiu ženu na svete.“
U Parisa sa práve prebúdzali erotické zmysly, je teda zrejmé, ktorým
smerom sa ubral jeho duševný pohyb. Vtedajšia „Miss World“ bola však toho
času vydatá, a preto bohyňa Afrodita musela pomôcť Parisovi nielen vrátiť sa
k svojmu otcovi, ale aj pomôcť mu uniesť krásnu Helenu do Tróje.
Okradnutému manželovi, sparťanskému kráľovi Menealovi, sa podobrotky
doviesť ženu naspäť nepodarilo. A tak mu neostalo nič iné, ako zorganizovať
veľkú vojnovú výpravu proti Tróji.
Už v tých časoch fungovali úplatky a bolo by zaujímavé zamyslieť sa
nad tým, či sa to naučili ľudia od gréckych bohov, alebo to bolo naopak.
Túto ukážku som zvolil preto, aby sme mohli lepšie pochopiť
kauzalitu – príčinnosť homérskeho sveta.
Hneď na začiatku prvého spevu nachádzame tieto verše:
Ktorýže z bohov to bol, čo zviedol ich k hádke a bitke?
Létin a Zeusov syn. Ten zanevrúc na kráľa hnevom,
roznietil v tábore ukrutný mor – i hynuli ľudia –
lebo mu Atreov syn tak hanebne potupil Chrysa,
božieho kňaza. Vo veršoch sú zachytené dve príčinné väzby.
Prvá z nich hovorí o príčine Apolónovho hnevu (syn Zeusa a Léti),
druhá o príčine moru. Každá z nich je typickým príkladom jednej z dvoch
príčinných sfér:
• príčinnosť spoločenská odráža väzbu človek – človek,
• príčinnosť prírodovedná odráža väzbu človek – príroda.
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Porovnajme obidve tieto sféry.
Apolónov hnev dokážeme pochopiť aj preto, že každý z nás by sa
nahneval, keby niekto potupil nám blízkeho človeka. Prečo sa Apolón
rozhneval? Preto, že mu Agamemnón potupil služobníka, kňaza Chrysa. To je
príčinnosť spoločenská, pretože hovorí o väzbe
človek – človek. Nie je nič čudné na tom, že ten druhý je bohom. Ide
o zákonitosť spoločenských vzťahov a tu sa grécky boh správa rovnako ako
človek, závidí, prenasleduje nepriateľa, chráni svojich miláčikov, zaľúbi sa,
dá sa podplatiť, splieta intrigy a podobne. Túto kauzalitu opisuje Homér
verne, nedeformovane. V tejto spoločenskej sfére správne funguje príčinnosť.
Môžeme smelo tvrdiť, že spoločenská príčinnosť bola dobre rozvinutá
u starých Helénov. Druhá, prírodovedná príčinnostná väzba, sa týkala moru.
Prečo vypukol mor? My dnes vieme, že príčinou bola infekcia. Homér však za
príčinu moru určil boha. Teda príčinnosť prírodovednú Homér nepoznáva
verne, ale deformovane. Homérsky svet nepozná ešte prírodovedné
zákonitosti, nič nevie o biológii, meteorológii, fyzike, geológii. Aby vysvetlil
neúrodu, búrku či mor, tieto úkazy personifikuje a prisudzuje ich bohom.
Tu si môžeme uvedomiť, že u starých Grékov sa najskôr dobre
vyvinula príčinnosť spoločenská a až na tomto základe mohla vzniknúť
príčinnosť prírodovedná. Z uvedeného vyplýva, že nutným predpokladom
zrodu a rozvinutia schopnosti príčinne myslieť v oblasti prírodovednej
(špeciálne aj v matematike) bola dobre rozvinutá príčinnosť v sfére
spoločenských javov.
Samotný proces nebol vôbec jednoduchý.
U Helénov sa totiž dobre uplatňovala spoločenská príčinnosť, no nie
prírodovedná, a preto si blesk, neúrodu či mor vysvetľovali hnevom,
žiarlivosťou, závisťou a ďalšími prejavmi svojich božstiev. Natíska sa otázka,
ako mohol takýto deformovaný stav vydržať konfrontáciu s empíriou. Veď
nesčíselnekrát sa muselo stať, že sa táto umelá kauzalita priečila ľudskej
skúsenosti. Bohom sa obetovalo a prírodná katastrofa pokračovala. Ako to, že
to neotriaslo vierou v Olymp?
Bohovia akokoľvek mocní, nesmrteľní, neboli suverénnymi pánmi
sveta. Nad nimi, rovnako ako nad ľuďmi, vládol všemohúci osud – Moira.
Ona určovala toleranciu, v rámci ktorej sa ľudia budú milovať či nenávidieť,
ona určovala skon i zrod, ona bola imperatívom. Moira, a to je
najpodstatnejšie, nepripúšťa spätnú väzbu. Nie je v moci človeka ani
olympských bohov akokoľvek osud ovplyvniť. Ak teda Moira nedovolí, sú
všetky obete, všetky náreky zbytočné. Avšak v rámci tolerancie povolenej
Moirou platí príčinnosť Olympu. To je vysvetlenie stability viery v Olymp.
Úspešné obete ju potvrdzujú a neúspešné ju nevyvracajú, lebo sú pripísané na
vrub Moiry. Moira je preto hlavnou bariérou zamedzujúcou vznik príčinného
poznávania v oblasti racionálnej, prírodovednej či matematickej. Ak sa
vžijeme do vtedajšej doby, tak pochopíme, že mali všetko svojským
spôsobom vyriešené.
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Prekonať túto bariéru sa podarilo ako prvému Tálesovi, ktorý
prapríčinu hľadal mimo Olymp. Poznáme jeho výrok „všetko vzniklo z vody“.
Dodnes sa chápe v učebniciach ako materialista, ktorý hľadal podstatu
v matérii. Tento názor je prinajmenšom nie presný. Aj keď sa jeho výrok zdá
hlúpy a nič nehovoriaci, bol to v podstate významný objav prvej veľkosti,
lebo posunul myslenie ľudí novým smerom. Tento čas môžeme označiť za
epochu počatia nového poznávania. Prvým krokom na novej ceste bude
poznanie toho, že existuje príčinnosť aj v oblasti vzťahu človek - príroda. To
vykonal o 150 rokov neskôr Pytagoras zo Samu.
Okolo Pytagora a jeho slávnej školy existuje mnoho nejasností. Je to
aj vďaka tomu, že nielen okolo nich, ale v celej vtedajšej spoločnosti vládlo
veľa mysticizmu. Isté je však jedno a to, že Pytagoras objavil príčinnosť.
Dnes by sme povedali, že objavil implikáciu. Tú chápeme ako nástroj na
potvrdenie alebo vyvrátenie tvrdenia, za predpokladu, že platia iné tvrdenia.
Pytagoras bol svojím objavom taký nadšený, že svoj objav
neprimerane nadhodnotil a vysoko precenil. Domnieval sa, že objavil nástroj,
pomocou ktorého bude môcť vypočítať, a tým aj určovať osudy ľudí.
Dokonca bol presvedčený, že objavil logos vesmíru. Meno, ktoré svojmu
objavu dal, to jasne a presvedčivo dokazuje mathe–mata znamená poznanie
všetkého.
Takéto precenenie objavu nie je ojedinelým javom ako v histórii, tak
aj vo vývine jednotlivca. Býva tým silnejšie, čím ide o väčší objav. Súčasťou
školského vyučovania sa stáva vtedy, keď sa vyučovanie deje v tvorivej
atmosfére konštruktivizmu. Významne prispieva k vnútornej motivácii
žiakov. Smelo však môžeme povedať, že objavením implikácie vznikla
matematika ako deduktívna veda a Pytagoras jej dal aj meno. Pokiaľ sme
povedali, že v dobe Tálesa šlo o počatie novej myšlienky, potom v dobe
Pytagora šlo o jej zrod.
Pytagorov objav naplno využil Grék Euklides. V Egypte napísal prvú
matematickú učebnicu – Základy a to na dôsledne deduktívnom princípe, kde
hlavným nástrojom bola príčinnosť. Podľa nej sa mohli budovať aj základy
ostatných vied. Táto učebnica sa na viac ako dvetisíc rokov stala vzorom pre
vedecké pojednávania.
Zákonitosť odhalená vo fylogenéze (histórii) má bezprostrednú
aplikáciu v ontogenéze. Psychické schopnosti príčinného myslenia, nazvime
ich orgánom príčinného myslenia, sa rodia a budujú najprv iba v oblasti
medziľudských vzťahov a väzieb, v rodinnom kruhu. Pokiaľ si dieťa
v predškolskom veku nevybuduje tieto schopnosti spoločenskej príčinnosti,
niet u neho reálnych predpokladov pre budovanie príčinnosti prírodovednej,
teda ani matematickej. V tomto prípade je potrebné vyučovanie matematiky
začať nematematicky – dotvorením chýbajúcej spoločenskej príčinnosti.
Príčinnosť spoločenská sa buduje ako prvá preto, že vzťah človek –
človek poskytuje spätnú väzbu. Keď ma niekto oklame, viem, čo mám robiť,
aby som sa v budúcnosti vyhol nepríjemnosti byť oklamaný – nebudem
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dotyčnému veriť. Vzťah človek – príroda spätnú väzbu neposkytuje, aspoň
nie okamžite. Dieťa nemá možnosť vlastnou skúsenosťou zistiť príčiny svojej
choroby, či pochopiť zákonitosti matematiky, fyziky, chémie. Táto príčinnosť
vo sfére prírodovednej je zo začiatku dieťaťu dávaná ako poznatok, iba
neskoršie dochádza k jeho osvojeniu.
Zvážme, či je predškolské obdobie rozvoja dieťaťa určujúce pre jeho
ďalší rozvoj. Práve tu zohráva rodina dôležitú úlohu. Rodina v zmysle vzniku
príčinného myslenia tu funguje ako starogrécka spoločnosť. Mala by dobre
rozvinúť príčinné myslenie vo sfére spoločenskej.
Skúsme konfrontovať súčasný stav vyučovania matematiky
s históriou. Inak povedané, do akej miery využívame poznatky získané
z histórie.
Prečo je vyučovanie matematiky v dnešnej dobe tak žalostne zlé?
Podľa jedného z prieskumov až 80 percent študentov učiteľstva pre 1. –
4. ročník základných škôl nemali počas svojich žiackych čias radi
matematiku, pričom 4/5 z nich vinou svojho učiteľa. Je to takmer
neuveriteľné.
Funguje vôbec príčinnosť vo vyučovaní matematiky? Odpovedať na
túto otázku je veľmi ťažké. Mohli by sme povedať, že ako-tak. To znamená
veľmi neurčito. Je to z viacerých príčin. Predovšetkým je to dané osobnosťou
učiteľa a tá je najčastejšie v rovine jeho individuálnych schopností. Učitelia,
rodičia a vychovávatelia majú len osobné zážitky a chabé teoretické
skúsenosti bez silného vedenia a zázemia. V školskej praxi je zavedený
systém transmisívnosti. To znamená, že učiteľ je postavený do roly trénera,
ktorého úlohou je pripraviť žiaka na testy, skúšky, previerky. Ministerskí
úradníci, a nielen oni, sú presvedčení, že nezmyselnými alebo
„zmysluplnými“ testami sa dá posúdiť úroveň vzdelanosti a kvality
vzdelávania. Cieľom úradníkov je zrejme len roztriediť žiakov na schopných
a neschopných vzdelávania, a nie rozvoj duševných vlastností a schopností
mladých ľudí. S istým nadhľadom a použijúc termín významných svetových
politológov ide vlastne o debilizáciu školského systému.
O aké vzdelávanie by malo ísť? Je potrebné: 1. zmeniť cieľ; 2. zmeniť
systém; 3. zmeniť vzťah medzi učiteľom a žiakom; 4. pomôcť učiteľom
vypracovať diagnostiku žiakov.
Cieľ postaviť do oblasti výchovy. Nie do zvládnutia nejakých
nezmyselných zručností. Vychovať mladého človeka k tomu, aby mal rád
tvorivú prácu, aby jeho myslenie bolo správne rozvinuté. Systém by mal
akceptovať to, že existuje v niektorých prípadoch nielen transmisívnosť, ale aj
konštruktivizmus. Predurčené sú k tomu nielen prírodovedné predmety, najmä
matematika, ale aj predmety umeleckého charakteru. Prevládajúci postojový
vzťah medzi učiteľom a žiakom zaťažený subjektivizmom je nutné zmeniť na
vzťah dialogický, ktorý bude podporovaný správnou diagnostikou. A zmenu
realizovať postupnými krokmi.
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Zastavenie žalostného stavu vyučovania je v rukách spoločnosti.
Príkladov toho, že sa to dá, je mnoho. Zdá sa, že chýba dobrá vôľa.
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Letz, J.:
Kristológia z filozofického pohľadu. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej
univerzity v Trnave, 2014, 277 s. ISBN 978-80-8082-781-6.
Toto dielo predstavuje ambiciózny pokus autora o tvorbu takého
konceptu kristológie, ktorý je vytváraný prednostne z filozofického hľadiska,
a to osobitne z pohľadu jeho konceptu experienciálno-vývojovej, stvoriteľsko-vývojovej a kenotickej filozofie, ktorého základy položil vo viacerých svojich
predchádzajúcich prácach. Filozofický prístup tu neredukuje na jednoduchý
metodologický nástroj pre teologické myslenie, ale ho poníma ako autonómne
východisko, i ako nenahraditeľný horizont porozumenia skúmaného
problému. V tomto diele teda predovšetkým ide o jeho osobitý náčrt filozofickej
kristológie. Potreba tvorby takého konceptu vzišla z jeho stretnutí
prírodovedca a filozofa a v neposlednom rade i z jeho stretnutí veriaceho
kresťana so skutočnosťou Krista. Dielo sa člení na sedem kapitol. V prvých
piatich kapitolách tvoriacich úvodnú časť diela, uvádza poznatky, ktoré
považuje za nevyhnutné pre tvorbu jeho kristologického konceptu. Stredná
časť diela zahŕňa autorov konceptu kristológie. Pozostáva zo šiestej kapitoly
nazvanej Filozofické východiská autora, v ktorej približuje hlavné idey svojho
filozofického konceptu, ktoré využíva ďalej, a zo siedmej kapitoly nazvanej
Koncept stvoriteľsko-vývojovej a kenotickej kristológie, ktorá tvorí jadro
autorovej práce a zahŕňa jeho kristologický koncept. Po tejto kapitole
nasleduje záverečná časť diela, pozostávajúca z týchto kapitol: Charakteristika
použitých termínov, Literatúra (jednak zoznam citovaných prác a jednak širšia
bibliografia z problematiky kristológie a prehľad významných kristologických
mysliteľov), anglické Summary a Menný register.
Kristus existoval v Bohu od večnosti ako jeho idea a súčasťou tejto
idey je aj cesta, ktorá viedla ku stvoriteľskému utvoreniu Krista v dejinách,
dovŕšená vývojom a kenóziou cez Ježiša. Krátko povedané, Ježiš sa stal pre
Boha optimálnou cestou pre utvorenie Krista. Základ Ježišovho úspechu na
jeho ceste ku kristovskej dokonalosti spočíva zrejme v tom, že celým svojím
životom potvrdzoval túto cestu. A niečo podobné napokon platí pre každého
človeka. Do optimálnej trajektórie Ježišovho života je zahrnutá aj optimálna
trajektória Ježišovho rodu, predovšetkým jeho rodičov a osobitne Ježišovej
matky Márie. Ježiš bol počatý a narodil sa tak, ako každý iný človek. Obrazy
výnimočnosti Ježišovho splodenia a narodenia, ktorými by sa sčasti alebo
úplne vystihovala povaha jeho výnimočnej cesty života a smrti, vyplývajú
z mýtického, statického a nevývojového spôsobu uvažovania. Bol teda „len“
človekom. Na rozdiel od iných – často mimoriadne duchovne nadaných a vyvinutých osobností – bol obdarený mimoriadnymi genetickými predispozíciami
a osobitne priaznivým rodinným a sociálnym prostredím, takže jeho bytosť sa
mohla prepracovať k duchovnej ontogenéze nevídanej kvality, pre ktorú bolo
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charakteristické najmä radikálne otvorenie svojmu božskému Otcovi a prísľub
uskutočňovania bohočlovečenskosti. Ježiš bol od začiatku svojho života
potenciálne rovnako hriešny ako ostatní ľudia, no vďaka mimoriadnemu
priebehu jeho ontogenézy sa dokázal ubrániť všetkým možným skĺznutiam do
hriechu. A tak Ježiš už v začínajúcej dospelosti sa stal dejiskom bohočlovekostávania, no to neznamená, že bol prejavom bohočlovečenstva, alebo že bol
dokonca bohočlovekom. Sledujúc líniu Ježišovej ontogenézy dospel autor
k názoru, že Ježiš sa dal pokrstiť preto, aby aj navonok prejavil svoju
potenciálnu hriešnosť. Neučinil tak len zo solidárnosti s hriešnym ľudstvom,
ale aj z hlbokej spolunáležitosti s ním. Ježiš sa dal pokrstiť aj z plnej
zodpovednosti, že sa chce aj na ďalšej ceste svojím životom definitívne rozísť
s hriechom. Po krste v Jordáne bol Ježiš v stave aktuálnej bezhriešnosti, ktorá
bola zjavná aj pre druhých. Napokon autor nachodí ešte jednu významovú
rovinu Ježišovho krstu. Ježiš sa krstom potreboval verejne predstaviť ako
Boží človek, ktorý stojí pred veľkou mesiášskou úlohou, ktorú nikto z jeho
spoluveriacich – azda okrem jeho matky – nepoznal a nechápal. Ježišovo
zrodenie z ducha sa udialo už v jeho ranom dospievaní. Uskutočňovalo sa
postupne ako duchovná ontogenéza v celom jeho skrytom živote tesára
a zavŕšilo sa krstom v Jordáne. Ježiš vo svojej duchovnej ontogenéze dospel
k plnosti synovského povedomia, v ktorom je anticipované jeho mesiášske
poslanie. V jeho duchovnej ontogenéze spolupôsobili sociálno-personálne
a vnútorno-duchovné konštituenty, prejavujúce sa na jednej strane v jeho
opravdivých medziľudských vzťahoch v rodine i mimo nej, v láske k práci
a k jej hodnotám a na druhej strane v modlitbe, meditácii a v štúdiu posvätných
textov. Na konci svojej duchovnej ontogenézy sa Ježiš odhodlal trvale zotrvať
v aktuálnom stave bezhriešnosti a žiť až do svojej smrti v napätí medzi ňou
a potenciálnou hriešnosťou svojej prirodzenosti. Plne sa otvoril svojou
pneumatickou osobnosťou procesu divinizácie Slovom. Autor dáva aspoň
rámcovú základnú odpoveď na základnú otázku, ako je to vlastne s počiatkom
Kristovej existencie. Existoval Kristus reálne od večnosti alebo až od počatia
a narodenia Ježiša Krista, alebo až po Zmŕtvychvstaní? Kristus pred svojím
príchodom na zem, medzi ľudí, existoval síce reálne, ale v skrytosti ako
počiatok a idea božskej Trojice. Osoba Bohočloveka Krista je základom
všetkých božských ustanovení (Ef 3,11; 1,9- 10), ako veľký archetyp
a originál všetkého stvorenstva. I prví ľudia a vôbec každý človek boli
stvorení ako jedinečné originály podľa tohto archetypu. Kristus je aj účinná
príčina vesmíru, a to nie povahy ex-, ale per- (skrze). Túto kauzalitu nemožno
redukovať len na poriadok mravnosti a milosti. Ona sa prejavuje v samotnom
ontologickom poriadku. Skrze Krista sa stvoriteľsko-ontologicky konštituuje
nová, kristovská realita. Kristova osoba sa nedá redukovať na Ježišovu osobu,
veď je to osoba božského Logu, v ktorej je jedinečným spôsobom obsiahnutá
Ježišova osoba. Osoby Logu, Ježiša a Krista sú si však v mnohom veľmi
blízke a vytvárajú spolu dôležité triadické unio. Ním je vyjadrené veľké
stvoriteľsko-kenotické preutváranie vo svojom výsledku. Jedinečne novým
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spôsobom sa v ňom spája Boh, stvorenstvo a v ňom človek s Kristom, a to až
do podoby personálneho zavŕšenia. Tieto osoby zrejme jedna na druhej
bytostne participujú a nemožno dostačujúco porozumieť jednej bez ďalších
dvoch. Podľa autora osobitne dôležité je skúmať uvedenú triádu vo vzťahu
k duchovným dejinám stvorenstva, najmä ľudstva. Božský Logos je naddejinný,
jestvuje a pôsobí vo večnosti a len vďaka svojej kenózii a inhabitácii (ubytovaní)
spolujestvuje skrze Slovo s duchovnými dejinami, a takto je aj v nich prítomný.
Ježiš je naproti tomu dejinný, no svojou pneumatickou osobnosťou pôsobí aj
naddejinne. Participuje teda jednak na dejinách a jednak v interkoaktivite so
slovom v „naddejinách“, ktoré sú vlastne dejinami pneumosféry a dávajú dejinám
vyšší zmysel. Každý duchovný človek môže ako pneumatická osobnosť
participovať na tejto Ježišovej naddejinnosti. Táto participácia umožňuje
každému človeku, aby sa v každej dobe dostal k autentickému Ježišovmu
životu a vydával o ňom svedectvo. V Kristovi naproti tomu jedinečným
spôsobom participuje večnosť na trvaní et vice versa, čo vedie k temporalizácii
večnosti a eternalizácii času, ktoré v nich dosahujú osobitné vyrovnanie.
Celým kristovským spôsobom jestvovania sa postupne vyrovnávajú módy
stvorenej reality s módmi božskej reality. O Kristovi sa priamo nedozvedáme
nič. Všetko sa o ňom dozvedáme od Ježiša, presnejšie, z kristovských anticipácií
Ježiša. Ježišov život nie je usmerňovaný len zvnútra, implicitne Slovom, ale aj
zjavne, viditeľným anticipovaním Zmŕtvychvstalého, osláveného Krista. Azda
najjasnejším príkladom tejto anticipácie je Ježišovo premenenie na hore Tábor
spojené so zjavením Božieho synovstva. Tajomným spojením medzi Ježišom
a Kristom sa utvoril základ na prekonanie osudovej priehrady medzi týmto
a budúcim životom. Toto spojenie sa však nedá vysvetliť bez stvoriteľsko-kenotického pôsobenia Slova. S Ježišovou ontogenézou smerujúcou k nemu
ako Kristovi úzko súvisí aj otázka Ježišovho vedomia, sebapoznania a slobody.
V prvom štádiu jeho ontogenézy sú však tieto schopnosti obmedzené. Ježiš si
nie je vedomý, že je Bohočlovekom, či toho, že smeruje k bohočlovečenstvu,
ale to len nanajvýš tuší a na konci prvého štádia svojej ontogenézy dospieva
k presvedčeniu o mimoriadnosti svojho poslania zvereného mu Bohom, jeho
Otcom. V druhom štádiu jeho ontogenézy Ježiš disponuje už božským vedomím
a sebapoznaním a rozhoduje sa v absolútnej slobode. Svoje božské poslanie
a božskú identitu potvrdzuje absolútne dobrovoľnou smrťou na kríži. Prvá
a druhá alternatíva teórie Ježišovho veľkého preutvárania na Krista sa v ďalšom
spájajú nasledovným spôsobom. Ježišova dovŕšená pneumatická osobnosť
s úplne vyjaveným jeho základom je nositeľkou implicitného obsahu Ježišovho
osláveného tela, ktoré zmŕtvychvstaním vyrástlo z tejto osobnosti akoby z kukly,
a to nie postupne, ale naraz, na spôsob eklózie. Zmŕtvychvstalý Kristus s jeho
osláveným telom je teda z tohto hľadiska neprocesuálnym emergentom jeho
dovŕšenej bohoľudskej osobnosti. V koncepte kristológie predkladanom autorom,
ako aj v mnohých iných konceptoch je centrálny moment zavŕšenia, ku ktorému
dôjde v dôsledku parúzie. Z filozofického hľadiska možno parúziu interpretovať
ako eklóziu Krista na konci dejín, po ktorej stvorenstvo stratí svoje konečné
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raison d´être, pretože všetko, čo bolo v ňom hodnotné a zmysluplné, bude
Kristom pozdvihnuté, preutvorené a do neho integrované. Je to teda radikálne
a konečné zavŕšenie božského a stvorenského, menovite božského a ľudského,
spojené s úplným dovŕšením veľkého Krista. Parúzia nie je kontinuálny proces
kvalitatívnej premeny, ani nie katastrofická diskontinuálna premena. Je niečím
„medzi tým“. Je nesmiernou pre ľudské chápanie ťažko predstaviteľnou
radikálnou premenou, bezpečne však nesenou Božím Duchom.
Osobne považujem Letzovu knihu za cenný prínos pre filozofiu
a teológiu, osobitne filozofickú teológiu. Kniha je pomerne náročná a jej
čítanie predpokladá hlbšie znalosti z oblasti kristológie. Niektorí súčasní
teológovia hlásajú potrebu obratu od „antického Krista“ k „hebrejskému
Ježišovi“. Zdôvod-ňujú to tým, že hebrejský Ježiš je historická postava, kým
antický Kristus predstavuje dobovo podmienený filozoficko-teologický
konštrukt. Myslím si, že autorovi sa v jeho diele podarilo prepojiť tieto dva
pohľady a vytvoriť kvalitatívne novú syntézu pomocou svojho evolučného
konceptu chápania sveta a človeka, v ktorom nadväzuje na myšlienky P.
Teilharda de Chardin. Dielo pôsobí ucelene, možno by však bolo vhodné ho
rozšíriť a doplniť o filozofickú reflexiu niektorých tém kristológie. Napríklad
o otázky Ježišovho chápania vykúpenia a jeho druhého života v kresťanskej
komunite chápanej ekumenicky. Treba zdôrazniť, že Ježišov život a dielo
nemožno uzavrieť do žiadneho myšlienkového systému. Podľa Michela de
Certeau Ježiš nie je to, čo vlastníme, ale to, bez čoho by život nebol životom.
Knihu odporúčam nielen filozofom a teológom, ale všetkým, ktorí chcú hlbšie
preniknúť do života a diela Ježiša Krista a nechať sa nimi inšpirovať.
Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.
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