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Preface
The second issue of this year's Disputationes Scientificae Universitatis
Catholicae in Ružomberok offers a wide range of studies in the following
areas: social, economic and legal sciences; education and training; humanities
and arts; natural science.
Filip Bambúch deals with the specifics of marital communication.
Júlia Fričová analyses the possibilities of providing social counselling to
families in a divorce situation in selected institutions in Slovakia – at
employment, social affairs and family offices and in centres for children and
families. Mariusz Kuskowski writes about helping seniors through occupational
therapy. René Strouhal deals with the preventive prison treatment program by
priests Ján Bosek and František Řezáč. Eliška Knošková, Pavol Tománek,
Jaroslava Drgová and Monika Knošková discuss the issue of personal handling
of complaints from participants in court proceedings. Anna Žilová and Barbora
Antolová write about risk groups of people at high risk of poverty and about
young people's views on poverty.
Ivana Prachárová deals with Friedrich Fröbel’s pedagogical system,
his theory of play and the so-called Fröbel’s gift. Zdenka Zastková analyses
selected ideas by Jan Amos Komenský and points out their topicality in
connection with the concept of cooperative learning.
Ivan Ondrášik and Katarína Ondrášiková deal with cosmogenesis,
biogenesis and anthropogenesis in the thinking of Pierre Teilhard de Chardin.
Štefan Šrobár writes about water as an archetype of ecological
thinking.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Translation: doc. Andrey Kraev, CSc.
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Predhovor
Druhé tohtoročné číslo univerzitného časopisu Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok ponúka pestrú paletu štúdií
z nasledovných oblastí: sociálne, ekonomické a právne vedy; výchova a vzdelávanie; humanitné vedy a umenie; prírodné vedy.
Filip Bambúch sa venuje špecifikám manželskej komunikácie. Júlia
Fričová analyzuje možnosti poskytovania sociálneho poradenstva rodinám
v rozvodovej situácii vo vybraných inštitúciách na Slovensku – na úradoch
práce, sociálnych vecí a rodiny a v centrách pre deti a rodiny. O pomoci
seniorom cez pracovnú terapiu píše Mariusz Kuskowski. René Strouhal sa
zaoberá preventívnym väzenským programom zachádzania u kňazov Jána
Boska a Františka Řezáča. Eliška Knošková, Pavol Tománek, Jaroslava Drgová
a Monika Knošková rozoberajú problematiku osobného vybavovania sťažností
účastníkov súdnych konaní. O rizikových skupinách osôb najviac ohrozených
chudobou a o názoroch mladých ľudí na chudobu píšu Anna Žilová a Barbora
Antolová.
Ivana Prachárová sa venuje pedagogickému systému Friedricha
Fröbela, jeho teórii hry a takzvaným Fröbelovým darčekom. Zdenka Zastková
analyzuje vybrané myšlienky Jana Amosa Komenského a poukazuje na ich
aktuálnosť v súvislosti s koncepciou kooperatívneho učenia.
Ivan Ondrášik a Katarína Ondrášiková sa venujú kozmogenéze,
biogenéze a antropogenéze v myslení Pierra Teilharda de Chardin.
O vode ako archetype ekologického myslenia píše Štefan Šrobár.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
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Specifics of Social Communication
in the Institution of Marriage
Besonderheiten der sozialen Kommunikation
in der Institution der Ehe
Špecifiká sociálnej komunikácie v inštitúcii manželstva
Filip Bambúch
Abstract
The paper deals with the specifics of marital communication. The first
part is devoted to the definition of marital communication and marital
satisfaction and approaches the relationship between them. The next
part is focused on the effectiveness of marital communication. It also
describes communication problems. The last part is focused on practical
help in solving ineffective communication.

Keywords: Marital communication. Effective communication. Marital
satisfaction.
Úvod
Manželstvo je inštitúcia, ktorá je v našej spoločnosti od nepamäti.
Za posledných niekoľko rokov, a to najmä v druhej polovici 20. storočia, si
prešla rôznymi zmenami. Či už z pohľadu legislatívneho alebo kultúrno-spoločenského. Aj začiatok 21. storočia je pre manželstvo veľmi kľúčový. Je
to čas, kedy prechádza rôznymi premenami. Z odbornej verejnosti aj z pozície
rôznych politických predstaviteľov (a krajín samotných) môžeme vnímať, že
tlak spoločnosti apeluje na redefiníciu tejto dlhodobo zaužívanej inštitúcie.
V zahraničí môžeme v rámci tejto problematiky vnímať rôzne protesty, na
Slovensku napr. referendum, a niektoré krajiny prejavujú nezáujem o túto
problematiku. Legislatíva manželstva je v rôznych krajinách podobná. Na
Slovensku je definovaný ústavným zákonom SR z roku 2006.1 V publikácii
„What is Marriage“ autori definujú manželstvo ako úplnú jednotu muža
a ženy, ktorí sú spojení po telesnej a duševnej stránke. „Začína sa zmluvným
zväzkom a spečaťuje sa pohlavným stykom.“2
Porov. Ústavný zákon NR SR z roku 2006 o ochrane manželstva. Čl. 1.
GIRGIS, S., GEORGE, R., ANDERSON, R. What Is Marriage? Harvard: Journal of Law and
Public Policy. 2012. pp. 13 – 22.
1
2
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Manželská komunikácia
Manželská komunikácia je druh sociálnej interakcie. Ide o zdieľanie,
výmenu informácií, pričom prostriedkom nie sú len slová a gestá, ale aj
správanie. Je sociálnou interakciou medzi manželmi. Uplatňujú sa v nej rôzne
konverzačné štýly:
‒ konvenčné: spoločenské rituály, lichotenie, pozdravy;
‒ konverzačné: diskusie, zábava, spoločenské hry, polemika, vyjednávanie;
‒ osobné: erotika, hádka, sex, fyzické dotyky, nežnosti;
‒ operatívne: práca, vyučovanie, rozhovor na úrade, vyjednávanie.3
Autor Pláňava dopĺňa, že operatívny štýl v manželstve „predpokladá
to, čo je charakteristické aj pre zamestnaneckú sféru. Jasne stanovené
kompetencie“.4
Vzťah je zložitý a záhadný jav, ktorý existuje medzi dvomi ľuďmi.
Značná časť ľudského správania sa týka odosielania, prenosu alebo prijímania
správ. Toto sa označuje ako komunikácia. Ipaye poznamenal, že „existujú
zreteľné dôkazy o komunikačných medzerách, nesprávne zostavených zámeroch,
nesprávne interpretovaných a nesprávne pochopených správach, nevhodne
prenášaných a zle prijatých správach“5 Komunikácia v manželstve je veľmi
dôležitá. Zlá a neefektívna komunikácia v manželstve ovplyvnila v priebehu
rokov rast a vývoj mnohých rodín. Schopnosť efektívne komunikovať sa
považuje za ústrednú v nadväzovaní dobrých manželských vzťahov. Bez
dobrej komunikácie je nemožné nadviazať sprostredkovateľský vzťah, ktorý
môže viesť k zmenám v hodnotách, postoji, pocitoch, znalostiach, viere
a nakoniec vo zvykoch a ich praktizovaniu. Komunikácia v manželstve je
súčasťou rozvoja, udržiavania, zhoršovania alebo ukončovania vzťahov.
Komunikácia je však hlavným zdrojom manželského úspechu. Bez komunikácie
nie je možné vyriešiť nedorozumenie alebo konflikty, bez komunikácie
nedochádza k rastu vzájomnej spokojnosti medzi manželmi. Neúčinná
komunikácia môže viesť k mnohým poruchám v rodine. Komunikácia je
chýbajúcim článkom v nešťastnom manželstve; je to nevyhnutný nástroj na
stabilizáciu manželstva.6
Najväčším mýtom o komunikácii vo vzťahu je, keď sú partneri nútení
sa medzi sebou rozprávať. Treba podotknúť, že komunikácia je nástrojom,
ktorý poukazuje na určitý problém. Riešenie problému manželskej komunikácie
Porov. NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha : Academia, 2001.
PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy - dovednosti - poruchy. Praha :
Grada, (Psyché) 2005. s. 64.
5 ESERE, M. O. Communication management skills training as a marriage enrichment programme
in the improvement of marital adjustment. The Counsellor, 23(1), 2006. pp. 69 – 77.
6 Porov. BABAEE, S. N., GHAHARI, S. Effectiveness of communication skills training on
intimacy and marital adjustment among married women. International Journal of Medical
Research & Health Sciences, 5 (8). 2016. pp. 375 – 380.
3
4
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je explanáciou skutočných problémov vzťahu. Ak však manželia chcú
efektívne komunikovať, je nutné, aby dôraz zamerali viac na osobné problémy,
ako aj na problémy vo vzťahu. Ak chceme odkryť problémy komunikácie,
potrebujeme spĺňať niektoré náležitosti:
‒ môcť hovoriť otvorene a bez posudzovania,
‒ hovoriť explicitne a výstižne,
‒ bezpečne vyjadriť svoje emócie (pozitívne aj negatívne),
‒ rešpektovať mlčanie,
‒ vyjadriť svoje potreby,
‒ učiť sa načúvať a adekvátne reagovať,
‒ využiť, ale nezneužiť vzájomné sa poznanie.7
Nedorozumenie v komunikácii môže viesť ku konfliktu. Problémy,
ktoré sa v komunikácii často vyskytujú, sú z dôvodu používania negatívnych
komunikačných štýlov.8 Páry, ktoré podstúpia manželstvo na diaľku, sa
prirodzene stretávajú s rôznymi problémami ako napr. manželské páry, ktoré
žijú spolu. Manželské páry, ktoré podstúpia manželstvo na diaľku, nemôžu
kvôli vzdialenosti komunikovať priamo tvárou v tvár, takže môžu svoje
pocity prejaviť iba prostredníctvom verbálnej komunikácie vo forme chvály,
ale nemožno ich realizovať priamym dotykom.
Manželská spokojnosť
Spokojnosť v manželstve predstavuje úroveň úspechu manželského
páru pri riešení a prispôsobovaní sa v manželstve, ako aj problémy, ktoré sa
vyskytujú v domácom živote. Fowers a Olson (In Anindya & Soetjiningsih,
2017)9 naznačujú, že manželská spokojnosť je pocit súvisiaci s aspektmi
v manželstve.10 Tieto pocity sú subjektívne, napríklad pocity spokojnosti,
šťastia a tiež zážitky s partnerom. Aspekty, ktoré uviedol Olson a ktoré sa
odvolávajú na škálu manželskej spokojnosti ENRICH, sú dôsledkom
konkrétnejších aspektov týkajúcich sa manželskej spokojnosti a niekoľko
ďalších štúdií, ktoré sa tiež odvolávajú na aspekty vyvinuté Olsonom,
konkrétne komunikácia, flexibilita, blízkosť, zápas osobnosti, riešenie
Zdroj: Vlastné. Spracované z viacerých vedeckých publikácií.
Porov. LESTARI, S. Psikologi Keluarga. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
9 Porov. FOWERS, B. J., and OLSON, D. H. ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research
and clinical tool. In: ANINDYA, A., S., SOETJININGSIH, Ch, H. Kepuasan Perkawinan Dengan
Kesejahteraan Subjektif Perempuan Dengan Profesi Guru Sekolah Dasar. Insan: Jurnal
Psikologi dan Kesehatan Mental, vol. 2, no. 1, 2017, doi: 10.20473/jpkm.V2I12017.44-50.
10 Porov. ROHMAH, L., NOVIEKAYATI, I., SARAGIH, S. Effective Communication Training
to Improve the Satisfaction of Wedding Marriage / Long Distance Marriage (LDM) Review
Marriage Commitments from Marriage Commitment. International Journal of Multicultural and
Multireligious Understanding. 7. 459. 2020.
7
8
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konfliktov, sexuálne vzťahy, voľnočasové aktivity, rodina a priatelia, finančné
hospodárenie a spiritualita.11 Manželská spokojnosť sa priamoúmerne dotýka
aj komunikácii v manželstve. Čím je spokojnosť v manželstve horšia, tým
výraznejšia (v negatívnom kontexte) sa stáva komunikácia. Počas tejto krízy
je najlepšie vidieť, aká efektívna je komunikácia oboch manželov. Ak je
efektívna k smerovaniu riešiť problém, manželská spokojnosť náležite stúpa.
Efektívna a neefektívna sociálna komunikácia
Efektívna komunikácia podľa Syagitta a kol.12 zahŕňa komunikáciu
uskutočňovanú verbálne aj neverbálne. Efektívna komunikácia má charakteristické vlastnosti, a to: jasné a výstižné slová, ľahko zrozumiteľné, majú
denotatívny a konotatívny význam, intonácia má správne tempo a pauzu,
obsah správy je ľahko zrozumiteľný a humorná zložka. Efektívnosť medziľudskej
komunikácie je vysvetlená z pohľadu 5 nevyhnutných zákonov efektívnej
komunikácie alebo päť efektívnych zákonov o komunikácii, obsahuje päť
aspektov skrátených ako REACH13, ktoré zahŕňajú rešpekt, empatiu, zvukovosť,
jasnosť a pokoru. Tie sú dôležité pre princíp medziľudskej komunikácie, ktorý
predstavuje snahu získať pozornosť, uznanie, lásku a ocenenie pre seba zo
sociálneho prostredia.14
Neefektívna komunikácia je postavená na bariérach komunikácie.
Medzi charakteristiky nevhodnej komunikácie Soudková definuje nasledovné
oblasti:
‒ „mať pravdu – často jeden z partnerov trvá na tom, že má pravdu a nie
je schopný prijať názor iného. Tvrdí, že ten druhý sa mýli, a nie je
schopný prijať jeho argumenty.
‒ obvinenie – zvaľovanie viny na toho druhého
‒ mučeníctvo – považovanie sa za nevinného
‒ bezmocnosť – trvanie na tom, že niečo ani nemá zmysel skúsiť
‒ nevyjadrené požiadavky – častokrát jeden z partnerov priamo nepožiada
o to, čo chce
‒ popieranie – trvanie partnera na tom, že nie je rozčúlený, dotknutý,
i keď práve je

11

Porov. FOWERS, B. J., and OLSON, D. H. ENRICH Marital Satisfaction Scale...
Porov. SYAGITTA et al.. Persepsi Perawat Terhadap Pelaksanaan Komunikasi Efektif di
IRJ Al–Islam Bandung. Jurnal Keperawatan BSI, V (2). 2017.
13 Z Anglických slov: Respect, Empathy, Audible, Clarity, and Humble.
14 Porov. SYAGITTA, M., SRIATI, A., & FITRIA, N. Persepsi Perawat Terhadap Pelaksanaan
Komunikasi Efektif di IRJ Al–Islam Bandung. Jurnal Keperawatan BSI, V (2). Tavakolizadeh,
J., & Nejatian, M. 2015.
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‒ pasívna agresia – trucovitosť a stiahnutie sa do seba, náhly odchod
z miestnosti, buchnutie dvermi. Aktívna agresia je ešte horší prípad
zlej komunikácie, kedy sa partner vyhráža alebo kladie ultimáta.
‒ sebaobviňovanie – označovanie seba za toho zlého, namiesto
konštruktívneho prístupu k riešeniu problému
‒ predčasné pomáhanie alebo riešenie – snaha o vyriešenie partnerovho
problému skôr ako vypočutie a pochopenie partnerovho problému
‒ sarkazmus – nepriateľský postoj ironickým spôsobom
‒ zvaľovanie viny – zbavovanie sa zodpovednosti za spoločný problém
‒ defenzíva – partnerove odmietanie toho, že urobil niečo zlé
‒ protiútok – namiesto pochopenia partnera prichádza impulzívna
kritika
‒ odbočovanie do minulosti – namiesto zamerania sa na prítomnosť,
partner „vyťahuje“ krivdy z minulosti
‒ ponižovanie – dávanie druhému najavo, že nikdy nerobí to, čo je
potrebné.“15
Problematika efektívnej a neefektívnej sociálnej komunikácie, teda aj
komunikácia v manželstve, nie je absolútne priamoúmerná problémom vo
vzťahu. Komunikácia z veľkej časti vytvára priestor pre riešenie problémov.
To sa netýka v prípade, že sa vyskytuje problematická komunikácia.
V každom prípade je tu možnosť využitia odbornej pomoci.
Niektoré inštitúcie odbornej pomoci
Systém manželského, predmanželského, rodinného a rodičovského
poradenstva prešiel v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
niekoľkými premenami. Tento typ manželského poradenstva sa realizuje
v centrách poradensko-psychologických služieb, ktoré poskytujú odborné
služby párom, rodinám a individuálnym klientom. Centrá poradensko-psychologických služieb z odborného hľadiska sú centrá, ktoré využívajú kombináciu
psychologického, sociálneho a zdravotníckeho prístupu k riešeniu problémov
klientov. Pracujú v nich sociálno-administratívne pracovníčky, psychológovia,
pedagógovia, sociológovia, externí gynekológovia, genetici, právnici, psychiatri
a ďalší odborní špecialisti z oblasti zdravotníctva, školstva a jurisdikcie.16
Odbornou a najmä efektívnou pomocou pre manželov (párová), ale
najmä pre jednotlivcov (individuálna) sa v posledných rokoch stáva psychoterapia. Psychoterapeut vedie sedenia s oboma partnermi, ktorí prinášajú svoje
SOUDKOVÁ, M. O zdravých vztazích mezi lidmi. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2006. s. 20 – 21.
Porov. TOKÁROVÁ, A. a kol. Sociálna práca kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej
práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity AKCENT PRINT – Pavol Šidelský,
2009.
15
16
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problémy. Terapeut vytvára bezpečný priestor pre svojich klientov, aby mohli
bezpečne vyjadriť svoje emócie, pocity, potreby atď. V závislosti od prístupu
terapeut volí vhodné prostriedky pre vyriešenie konfliktu. Dobrý terapeut
pomáha zefektívňovať komunikáciu oboch partnerov. Na Slovensku je
možnosť využiť aj hradenie psychoterapie zo zdravotného poistenia, ak
psychoterapeut je zazmluvnený so zdravotnou poisťovňou.
Záver
Manželská komunikácia je zásadným, kľúčovým elementom, ktorý
vytvára obraz o vzťahu samotných jedincov. Efektívnou komunikáciou
v manželstve možno nazvať takú, ktorá vytvára spokojnosť pre oboch jej
členov. Práve komunikácia je jedným z prostriedkov, ktorý umožňuje zdieľať
svoje pocity v partnerskom zväzku. Manželia teda majú možnosť riešiť
problém komunikovaním o svojich potrebách. Internet ponúka množstvo
„návodov“, ktoré im majú pomôcť pri prekonávaní prekážok. Treba
podotknúť, že nie všetky sú relevantné a môžu vytvoriť ešte viac problémov.
Ak je problém v komunikácii dlhodobý, je potrebné pre manželov, aby sa
obrátili na odbornú pomoc. Treba pamätať, že ich problém má dosah aj na
celú rodinu. Správna a odborná pomoc vytvára priestor pre skvalitnenie
komunikácie a taktiež aj skvalitnenie samotného vzťahu.
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Providing of Social Counselling for Families in Divorce
Situation in State Administration Institutions
Bereitstellung von Sozialberatung für Familien
in Scheidungssituationen in staatlichen
Verwaltungseinrichtungen
Poskytovanie sociálneho poradenstva rodinám
v rozvodovej situácii v inštitúciách štátnej správy
Júlia Fričová
Abstract
The aim of the paper is to analyze the possibilities of providing social
counseling to families in divorce situation in selected institutions in
Slovakia – at the Offices of Labor, Social Affairs and Family and in the
Centers for Children and Family. In the introduction, the author
analyzes the statistical indicators of divorce in Slovakia, then defines
divorce as a subject of social counseling through the compilation of
knowledge of several authors. The next part of the paper deals with the
analysis of the activities of the children's guardian as an organ of sociolegal protection of children and social care, and a social worker
performing field and outpatient social work in the Center for Children
and Families, who provide professional intervention for families in
divorce situation.

Keywords: Children's guardian. Divorce. Social counseling. Social worker.
Úvod
V minulosti bolo manželstvo považované za trvácny a celoživotný
zväzok muža a ženy, ich rozchod či rozvod bol niečím neprípustným, ba až
zahanbujúcim. V súčasnej dobe sa však vnímanie rozvodu manželstva
zmenilo. Časť spoločnosti ho toleruje a podporuje, pretože ho vníma ako
spôsob vyriešenia manželských nedorozumení či konfliktov. Hoci zákon
o rodine uvádza, že úlohou spoločnosti je chrániť a napomáhať manželstvu,
v § 23 ustanovuje, že: „Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov
rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené,
že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať
obnovenie manželského spolužitia“.
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1 Stav rozvodovosti na Slovensku
V rokoch 2014 – 2018 bolo na okresné súdy ročne podaných
v priemere 12 337 návrhov na rozvod (Graf 1), pričom v rozmedzí rokov 2014 –
2017 mal počet podaných žiadostí klesajúcu tendenciu a v roku 2018 opäť
mierne vzrástol.

Graf 1: Počet návrhov na rozvod podaných na okresné súdy v rokoch 2014 –
2018 (MS SR)
Podľa Rusnákovej (In Lukáčová, 2019, s. 48) sú častými príčinami
pre rozvod „nedostatočná láska, neznalosť rozdielov medzi ženou a mužom,
nezhoda v sexuálnom živote a takisto problém s účinným a správnym
komunikovaním v rodine“. Ďalšími dôvodmi pre rozvod sú podľa Jurčišínovej
(2011) neuvážene uzatvorené manželstvo, alkoholizmus, nevera, zdravotné
dôvody, nezáujem o rodinu, rozdielnosť pováh, názorov a záujmov a iné.
Údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky potvrdzujú, že v rokoch 2013
– 2017 (Tab 1) bola najčastejšou príčinou rozvratu v manželstve práve
rozdielnosť pováh, názorov a záujmov manželov. Za ňou nasledovali ostatné
príčiny, ktoré v štatistikách neboli bližšie špecifikované, a tiež nevera jedného
z manželov. Naopak, najmenej frekventovanou príčinou rozvratu manželstva
boli zdravotné dôvody, sexuálne nezhody či zlé zaobchádzanie, resp.
odsúdenie za trestný čin.
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Tab. 1: Príčiny rozvratu manželstiev v rokoch 2013 – 2017
Príčiny rozvodov
Neuvážené uzavretie
manželstva
Alkoholizmus
Nevera

Muži

Ženy

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

120

116

82

92

58

120

116

82

92

58

815

747

596

538

499

117

114

78

93

102

1 149 1 072

980

877

864

776

766

691

581

664

331

360

334

245

250

195

248

207

175

163

126

129

78

85

93

21

14

11

10

15

Nezáujem o rodinu
Zlé zaobchádzanie/odsúdenie
pre trestný čin
Rozdielnosť pováh, názorov
a záujmov
Zdravotné dôvody, vrátane
neplodnosti
Sexuálne nezhody

6 875 6 588 6 343 6 158 6 558 6 875 6 588 6 343 6 158 6 558

Ostatné príčiny

1 131 1 076

Súd nezistil zavinenie

29

16

23

29

36

30

20

30

26

31

52

51

33

32

28

52

51

33

32

28

981

937

968

1 384 1 311 1 195 1 122 1 147

336

293

264

1 376 1 286 1 116

318

359

997

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2018
2 Rozvod ako predmet sociálneho poradenstva
Gabura (2012) považuje rozvod za sociálny jav, ktorý plní funkciu
indikátora stability rodiny, ale aj sociálnej klímy spoločnosti. Uvádza tiež, že
rozvod nemožno považovať len za negatívny sociálny jav, pretože v niektorých
prípadoch predstavuje vhodnú alternatívu pre vyriešenie traumatizujúcej situácie
manželov alebo detí. Podľa Alana (In Gabura, 2008) je rozvod ukazovateľom
neúspešného manželstva, za ktorý nesú zodpovednosť predovšetkým manželia.
Rozvod však predstavuje záťažovú situáciu pre všetkých zúčastnených –
manželov, deti, prípadne aj ďalších členov rodiny.
Viacerí autori (Lukáčová, 2019; Zakouřilová, 2014; Gabura, 2012;
Kratochvíl, 2009; Kasanová, 2008) opisujú tri fázy rozvodu:
1. predrozvodová fáza, pre ktorú je typická kumulácia neriešených
problémov, rezignácia riešiť vzniknuté problémy, odcudzenie partnerov,
častejšie hádky alebo zámerná ignorácia a vyhýbanie sa, bilancia
pozitív a negatív v prípade rozvodu,
2. rozvodová fáza začína deklaráciou rozvodu, podaním návrhu na
rozvod na príslušný súd, ktorý následne rozhodne o rozdelení majetku
a starostlivosti o dieťa; súčasťou tejto fázy je v prípade manželstva
s deťmi aj ich informovanie o tom, že sa rodičia rozvádzajú. Tejto
úlohy by sa podľa autorov mali ujať ich rodičia, nie susedia, spolužiaci
či sociálny pracovník.

24

852

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2021, roč. 21, č. 2

3. porozvodová fáza zahŕňa adaptáciu na novú životnú situáciu, ktorá so
sebou prináša otázku bývania, starostlivosti o zverené dieťa, zhoršenie
ekonomickej situácie a iné.
Jednou z foriem pomoci rodinám nachádzajúcim sa v predrozvodovej,
rozvodovej alebo porozvodovej fáze je sociálne poradenstvo, ktorého podstatou
je pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií. Zákon o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele v § 11, ods. 2, písm. a) uvádza, že v prípade
rozvodu rodičov „je potrebné dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo
sprostredkovať sociálne poradenstvo“.
Plaňava (In Gabura, 2013, s. 66) tvrdí, že úlohou sociálneho poradcu
je „pomôcť všetkým zainteresovaným vyrovnať sa s rozpadom manželstva,
minimalizovať rozvodové straty, vytvoriť šance na funkčné usporiadanie
vzťahov po rozvode, zefektívniť vitálnosť rodičovských funkcií, najmä vzťahov
k maloletým deťom bez syndrómu zavrhnutého rodiča“. Matoušek a kol.
(2013) považuje za cieľ rozvodového poradenstva elimináciu nepokoja
a tenzie medzi partnermi a ich vedenie k tomu, aby napriek rozvodu vytvorili
čo najefektívnejší vzájomný vzťah, ktorý bude mať minimálny negatívny
dopad najmä na ich maloleté deti. Prvoradým hľadiskom v prípade rozvodu
manželov je totiž najlepší záujem o dieťa a jeho ochranu.
Sociálny pracovník by mal rodinu priviesť k čo najlepšiemu zvládaniu
problémov súvisiacich s rozvodom rodičov, a to „pomocou uspokojivého
riešenia rozvodovej/rozchodovej situácie, dobrej komunikácie, vzájomnej
spolupráce rodičov, rešpektovaním potrieb detí a psychickým zvládaním
celého procesu rozvodu/rozchodu zo strany rodičov“ (Hovanová – Húsková –
Lichner, 2020, s. 7).
Otázkou dostupnosti sociálneho poradenstva pre rodiny na Slovensku
sa vo svojom výskume zaoberala Révayová (2016). Kvantitatívneho výskumu
sa zúčastnilo 121 respondentov pracujúcich v rôznych zariadeniach sociálnych
služieb z celého Slovenska. Z výsledkov výskumu vyplýva, že sociálne
poradenstvo na základnej aj špecializovanej úrovni sa najčastejšie poskytuje
rodinám so sociálno-ekonomickými problémami, so zdravotne postihnutým
členom alebo so seniorom. Naopak, rozvodové a porozvodové sociálne
poradenstvo poskytujú respondenti len zriedka (Tab. 2), a to hlavne v štátnom
sektore, tzn. prostredníctvom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately (ďalej len „SPODaSK“) úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
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Tab. 2: Poskytovanie sociálneho poradenstva podľa jednotlivých
problémových oblastí
Druh soc. poradenstva
"SP pre dysfunkčné rodiny
SP rodiny zlyhávajúce pri výchove detí
SP rodiny so sociálno-ekonomickými problémami
SP proces osvojenia a náhradnej rodinnej starostlivosti
SP osoby so zdravotným postihnutím a ich rodiny
SP rozvodové a porozvodový proces rodiny
SP týraní a zneužívaní rodinní členovia
SP nezamestnanosť členov rodiny
SP seniori v rodine
SP závislý a jeho rodinní príslušníci
SP postpenitenciárnej starostlivosti o rodinného člena
SP pozostalým členom rodiny"

Základné
52
48
79
34
88
37
50
57
84
45
24
48

Špecializované
28
29
37
22
41
22
26
36
43
21
18
23

Zdroj: Révayová, 2016, s. 147, 149
2.1 Funkcia kolízneho opatrovníka orgánu SPODaSK
Orgán SPODaSK plní funkciu kolízneho opatrovníka, ktorý má
postavenie „ad hoc“, tzn., že je ustanovený pre konkrétne konanie alebo
právny úkon, v ktorých sú účastníkmi súčasne rodičia aj ich deti. Konania sa
najčastejšie týkajú úpravy výkonu rodičovských práv a povinností
v situáciách rozvodu manželstva a potreby úpravy rodičovských práv
a povinností na čas po rozvode, zverenia dieťaťa do striedavej osobnej
starostlivosti obidvom rodičom alebo zverenie dieťaťa jednému z rodičov,
jeho zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti či pestúnskej starostlivosti.
Ďalej zahŕňa aj konania o osvojiteľnosti a osvojení dieťaťa, nariadení ústavnej
starostlivosti či dedičské konanie. Hlavnou funkciou sociálneho pracovníka
v uvedených prípadoch je predovšetkým ochrana práv a právom chránených
záujmov dieťaťa, zabezpečenie jeho priaznivého a všestranného fyzického,
psychického i sociálneho vývinu a zabezpečovanie jeho potrieb s prihliadnutím
na jeho jedinečnosť a individualitu (Interná norma č. IN – 014/2012).
Podobne aj Antolová (2020) považuje za najdôležitejšiu úlohu kolízneho
opatrovníka ochraňovať práva a záujmy maloletého dieťaťa a zisťovať
a zohľadňovať jeho názor na danú situáciu.
Podľa § 20, ods. 1 zákona o SPODaSK kolízny opatrovník „poskytuje
dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, sociálne
poradenstvo a pomoc na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov rozporu
záujmov medzi rodičmi dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
a dieťaťom alebo medzi deťmi navzájom, najmä využitím vhodných opatrení“.
Vo všeobecnosti je cieľom sociálneho poradenstva poskytnutie pomoci pri
riešení sociálnych problémov prostredníctvom mobilizácie dostupných
zdrojov, ktoré by mohli napomôcť pri predchádzaní alebo riešení vzniku
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problémov (Gabura, 2005; Žilová – Novotná, 2003). Bazálnou súčasťou
sociálneho poradenstva poskytovaného kolíznym opatrovníkom je oboznámenie
rodičov i dieťaťa s pozíciou orgánu SPODaSK, s jeho významom a úlohou
v súdnom konaní a rovnako informovanie rodičov o tom, že ich dieťa má
právo slobodne sa vyjadriť k danej situácii, a to s ohľadom na jeho vek
a rozumovú vyspelosť. Medzi ďalšie úlohy kolízneho opatrovníka v rámci
poskytovania sociálneho poradenstva rozvádzajúcim/rozchádzajúcim sa
rodičom patrí:
‒ viesť ich k porozumeniu, že aj naďalej zostávajú rodičmi dieťaťa
a majú svoje rodičovské práva a povinnosti,
‒ napomôcť k obnove či náprave rodičovskej komunikácie a spolupráce
podstatnej pre dôstojné plnenie rodičovskej role,
‒ oboznámiť rodičov o práve dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo
strany obidvoch rodičov a tiež o práve dieťaťa na stretávanie sa
s obidvoma rodičmi,
‒ pomôcť im rozlišovať partnerskú a rodičovskú rovinu vzájomného
vzťahu v prípade ich rozvodu,
‒ informovať ich o možnosti striedavej osobnej starostlivosti o dieťa
v prípade ich rozvodu,
‒ informovať ich o možných negatívnych vplyvoch rozvodu na dieťa,
a to najmä v prípade absencie prítomnosti jedného z rodičov, či
v prípade bránenia a obmedzovania styku dieťaťa s druhým rodičom
(Interná norma č. IN – 014/2012).
V rámci sociálneho poradenstva môže kolízny opatrovník odporučiť
rodičom alebo dieťaťu konzultáciu so psychológom, a to prostredníctvom
referátu poradensko-psychologických služieb alebo ich môže distribuovať
k sociálnym pracovníkom pôsobiacim v príslušnom Centre pre deti a rodinu.
2.2 Funkcia sociálneho pracovníka v Centre pre deti a rodinu
Od roku 2018 prebieha na Slovensku realizácia Národného projektu
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, ktorého osobitným
cieľom je „zvýšenie dostupnosti odbornej pomoci a skvalitnenie vykonávania
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre dieťa
a rodinu“ (MPSVR, NP DEI III). Na dosiahnutie vytýčeného cieľa bolo
naplánovaných viacero aktivít, vrátane podpory dostupnosti ambulantnej
a terénnej formy práce v centrách pre deti a rodinu. Do projektu boli
obligatórne zapojené centrá pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Fakultatívnu účasť v projekte využilo
aj niekoľko neštátnych akreditovaných subjektov. Prehľad počtu zapojených
subjektov vykonávajúcich opatrenia pre orgán SPODaSK v jednotlivých
krajoch znázorňuje nasledujúca tabuľka.
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Tab. 3: Počet subjektov zapojených do NP DEI III podľa jednotlivých krajov
zriaďovateľ
ÚPSVaR

akreditovaný
subjekt

Bratislavský kraj
Trnavský kraj

5
7

x
x

Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj

9
6

2
x

Žilinský kraj
Banskobystrický kraj

6
12

4
2

Prešovský kraj
Košický kraj

8
14

1
2

SPOLU

68

11

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, vlastné spracovanie
Centrum pre deti a rodinu vykonáva, okrem iného, aj opatrenia na
predchádzanie vzniku, prehlbovania alebo opakovania krízových situácií
dieťaťa a porúch fyzického, psychického či sociálneho vývinu dieťaťa v jeho
v prirodzenom či náhradnom rodinnom prostredí, v širšom sociálnom prostredí
alebo v rôznych medziľudských vzťahoch (zákon o SPODaSK). Medzi krízové
situácie ohrozujúce zdravý vývin dieťaťa možno zaradiť aj rozvod. Pre účely
eliminácie alebo odstránenia negatívneho vplyvu rozvodu na maloleté dieťa
a jeho rodičov centrum realizuje podprogram zameraný na vykonávanie
opatrení pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách, ktorého
podstatou je poskytovanie sociálneho poradenstva. Podprogram je určený:
‒ pre rodičov, u ktorých v dôsledku rozvodu došlo k narušeniu vzájomnej
komunikácie,
‒ pre rodičov, ktorí potrebujú pomoc pre dosiahnutie vzájomnej dohody
ohľadom starostlivosti o dieťa po rozvode,
‒ pre rodičov, ktorí chcú spoznať a pochopiť rozvod z aspektu prežívania
dieťaťa,
‒ pre dieťa, pre ktoré rozvod predstavuje nadmernú psychickú záťaž
(CDR Malacky, 2020).
Obsah uvedeného podprogramu zahŕňa činnosti, ako mapovanie
rodinnej situácie, podpora zvládania rozvodového procesu, sprevádzanie
rodiny v procese adaptácie na novú situáciu, podpora konštruktívnych
vzorcov správania a komunikácie, posilňovanie výchovných zručností rodičov
a ďalšie činnosti s cieľom priviesť rodičov k vzájomnej spolupráci počas aj po
skončení rozvodového procesu, eliminovať negatívny vplyv rozvodu na
všetkých zúčastnených a predchádzať vzniku ďalších potenciálnych konfliktov
(CDR Bratislava, 2019).
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Záver
Aj napriek tomu, že rozvod sa postupom času stal prirodzenou
súčasťou vývoja spoločnosti, pre jedinca môže predstavovať záťažovú,
krízovú či traumatizujúcu situáciu, ktorú nedokáže odvrátiť ani vyriešiť.
Giddens (1999) považuje rozvod za slobodné rozhodnutie človeka, na ktoré
má právo. S jeho tvrdením by sme mohli súhlasiť len vtedy, ak by sa celý
rozvodový proces týkal len jednotlivca, bol by len individuálnou a egoistickou
záležitosťou. Vieme však, že rozvod sa vždy týka minimálne dvoch jednotlivcov,
ktorých Matoušek a Pazlarová (2014) rozdeľujú na nezávislého, t. j. obvykle
toho, kto podáva návrh na rozvod, a závislého, ktorý neinicioval rozvod alebo
s ním nesúhlasí. Obidvaja, závislý i nezávislý účastník rozvodového procesu,
sa môžu ocitnúť v situácii, kedy potrebujú pomoc, či už ohľadom poskytnutia
základných informácií týkajúcich sa rozvodu, alebo v súvislosti s adaptáciou
na novú životnú situáciu. V takomto prípade môže rozvádzajúcim sa manželom
poskytnúť pomoc kolízny opatrovník ako orgán SPODaSK, ktorého môžu
vyhľadať sami, alebo ktorého ustanoví súd v prípade, že manželia sú rodičmi
maloletého dieťaťa. Kolízny opatrovník môže manželov aj dieťa, vzhľadom
na ich individuálne potreby, distribuovať k sociálnemu pracovníkovi
pôsobiacemu v príslušnom Centre pre deti a rodinu, ktorý im tiež môže
poskytnúť adekvátnu pomoc a prispieť tak k zdravému fungovaniu rodiny aj
napriek rozvodu manželov.
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Occupational Therapy
”Which Way to People”– Świętokrzyskie Villages
Ergotherapie „Ein Weg, den Menschen näher zu
kommen“ – Świętokrzyskie Dörfer
Pracovná terapia
„Spôsob ako sa priblížiť k ľuďom“ – świętokrzyskie obce
Terapia zajęciowa
„Którędy do Ludzi” – wioski świętokrzyskie
Mariusz Kuskowski
Abstract
This article focuses on the actual aid for the elderly from villages in the
Świętokrzyskie region offered by the San Giovani foundation,
established among others for this reason, and the implementation of
civic projects. The first part of the article i devoted to the peculiarities
of living in a village in the Świętokrzyskie region, in particular of the
elderly who often experience not only aging but also a sense of solitude.
Initiatives such as organising meetings for the elderly lasting several
days, therapeutic diagnosis, and occupational therapy preceded by
training allow the people who frequently feel deserted and unneeded to
find and experience the joy of creating and, above all, of being together
with another human.

Keywords: Aging. Solitude. Occupational therapy.
Wprowadzenie
Którędy do ludzi? To pytanie towarzyszy w większości osób
pragnących zawiązać wspólnotę osobową lub społeczną. Zapewne każdy
z nas wie z doświadczenia własnego, że ludzkie więzi nie są trwałe. Na co
zwrócił już uwagę 1651 roku, w swoim dziele „Lewiatan”, Tomasz Hobbes.
Stąd stale towarzyszące w życiu ludzkim pytanie, którędy do ludzi, którędy
do bycia razem we wspólnocie. Przypomnę tylko za T. Pilchem, że wspólnota
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„jest takim typem zbiorowości, który powstaje w sposób naturalny, spontaniczny,
i w którym dominują więzi społeczne, stosunki pokrewieństwa, związki rodowe
i więź sąsiedzka”1. Determinantem powstania i trwania wspólnoty pomiędzy
ludźmi są więzi osobowe i społeczne. Więzi kształtują się na bazie styczności
przestrzennej oraz łączności psychicznej. Styczność przestrzenna „postrzeganie
drugiego człowieka w naszym życiu jako pewnej stałej w przestrzeni życia”2.
Natomiast „łączność psychiczna to utożsamianie się na różnych płaszczyznach
człowieka z drugim człowiekiem np. płaszczyzna. zawodowa, religijna, miejsce
zamieszkania (miasto, wieś)”3.
Do dziś w środowisku wiejskim bardzo ważną rolę odgrywa więź
społeczna. Określana w literaturze przedmiotu jako „mała, odizolowana
i jednostronna o silnym zmyśle grupowej solidarności…”4. W dalszej części
definicji możemy przeczytać, że podstawą działania tej społeczności jest
świadomość bycia wielką rodziną.
Od piętnastu lat mieszkam w jednej z świętokrzyskich wiosek
położonej w bardzo malowniczym miejscu. Zresztą jak większość wiosek
położonych w tym regionie. Każdy, kto był w takiej wiosce mógł zauważyć
już na pierwszy rzut oka, że podwórka są małe, budynki postawione jeden
przy drugim, tworząc kwadrat. Jest to podwórze zamknięte, do którego dostęp
mają tylko gospodarze i zaproszeni goście. Wielka brama i furtka chronią
prywatność właścicieli. Jest to typowa zabudowa dla tego regionu, z którą
przyszło się mi zmierzyć. Przez piętnaście lat byłem i nadal jestem świadkiem
pustoszejących wiosek. Młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą i na studia. Bardzo
rzadko, ktoś z nich wraca na świętokrzyską ziemię na stałe. Zostali Seniorzy.
Pytanie którędy do ludzi wobec opisanej przeze mnie rzeczywistości
wzrosło na sile. Z pomocą przyszły mi następujące słowa Marii Łopatkowej:
„Nie znajdzie się drogi do ludzi i do swego wśród nich miejsca, jeśli
wiedza o innych będzie uboga, wyobraźnia skąpa, a wrażliwość przytępiona
troską o własną osobę”5. Punktem wyjścia ku wszelkiej działalności
wypływającej z serca człowieka jest poznanie drugiego serca. W poznanych
sercach ludzi mieszkających w wioskach świętokrzyskich przeważał lęk,
samotność i związany z nimi niepokój, a także mocno zaakcentowana
tęsknota za wspólnotą. Za dziećmi, które mieszkają daleko, za sąsiadami,
którzy już odeszli. Jak stwierdzili moi rozmówcy niepokój jest ich
codziennością przeżywaną w samotności.
Idąc konsekwentnie za słowami Marii Łopatkowej, kolejną rzeczą
jako należało uruchomić, jest wyobraźnia, której efektem będą realne
T. Pilch, Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.),
Pedagogika społeczna, „Żak”, Warszawa 2003, s. 156.
2 Op. cit, s. 160.
3 Op. cit, s. 162.
4 J. Ziółkowski, Socjologia miasta, Warszawa 1964, s. 8.
5 M. Łopatkowa „Którędy do ludzi”, MAW, Warszawa 1987.
1
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działania na rzecz seniorów. Pierwszym efektem naszej wrażliwości
i wyobraźni było zdobycie zaufania seniorów. Drugim, powołanie do życia
fundacji San Giovani, trzecim - jest do dziś pisanie projektów społecznych,
które w dużej mierze pomagają nam realizować zamysły naszych serc. Od
2015 roku piszemy i realizujemy projekty społeczne, których celem jest
zaproszenie seniorów z różnych wiosek woj. świętokrzyskiego do wynajętego
przez nas ośrodka na kilka dni. Podczas spotkań, Seniorzy uczestniczą
w zajęciach terapeutycznych z zakresu, zajęć kulinarnych, muzycznych,
rękodzielniczych, plastycznych, teatralnych. Seniorzy wyjeżdżają również na
wycieczki krajoznawcze, organizowane są grille i zabawy taneczne.
Zapraszamy na spotkania ludzi kultury, sztuki, nauki, lekarzy.
Proces terapii zajęciowej w pracy z seniorami
Metodą przewodnią, dzięki której realizujemy naszą myśl jest terapia
zajęciowa. Jak wiemy w istotę natury ludzkiej wpisane jest zajęcie. Człowiek
od zarania swoich dziejów jest istotą powołaną do wykonywania różnych
czynności zarówno umysłowych, jak i praktycznych. Terapia zajęciowa
należy do grupy terapii czynnościowych. Wypchnięcie zajęcia z przestrzeni
osobistej człowieka powoduje jego pustkę. Terapia zajęciowa powoduje
również bycie twórczym, a nie tylko odtwórczym. Proponowane uczestnikowi
zajęcia powinny być pożyteczne dla niego samego jak i dla społeczeństwa.
E. Janus ujmuje terapię zajęciową jako „dobrostan psychiczny człowieka oraz
nabywanie satysfakcji z życia poprzez wykonywane zajęcia”6. Podstawą
terapii zajęciowej jest dopasowanie proponowanych zajęć do wieku, zdrowia
oraz zainteresowań uczestnika. Terapia zajęciowa posiada również w swych
oddziaływaniach aspekt psychoterapeutyczny. Polega on na byciu razem, na
integracji, przekierunkowaniu negatywnych myśli na inne „tory”. Dążymy
poprzez nasze oddziaływania terapeutyczne do chęci tworzenia więzi
i przyjaźni, Kształtujemy przestrzeń do wzajemnych rozmów, wsparcia
i przynależności. Dbamy aby przez te kilka dni dać naszym Seniorom podczas
spotkań pokój serca, od którego wszystko inne pochodzi.
Proces starzenia się jest zjawiskiem nieodwracalnym, przebiegającym
w takich płaszczyznach jak: biologiczna, psychologiczna i społeczno-socjalna.
Proces starzenia się rozpoczyna się w średnim wieku człowieka i wraz
z upływem czasu nasila się. W poszczególnych etapach procesu starzenia,
pojawia się wiele czynników świadczących o zmianach zewnętrznych jak
również funkcjonalnych człowieka. Zaliczyć możemy do nich spadek masy
ciała, spadek sprężystości i aktywności mięśni, ogólny spadek kondycji
E. Janus, Terapia zajęciowa podstawowe pojęcia [w:] A. Bac (red.), Terapia zajęciowa, PZWL,
Warszawa 2016.
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psychicznej i fizycznej seniora. W tej sytuacji często dochodzi ze strony
seniorów do zależności od innych i rezygnacji z życia społecznego. Często
procesowi starzenia się towarzyszą choroby lub zaburzenia. Co powoduje
maksymalne skupienie się na sobie i niechęć do codziennej aktywności.
Wszystkie te czynniki powodują rezygnację z aktywnego funkcjonowania nie
tylko w środowisku społecznym ale również i domowym. Pozostawieni sami
sobie, często mieszkający lub przebywający w domu bez tzw. nadzoru osób
młodszych popadają w przygnębienie, lęk i samotność. Silny lęk zmusza
niektórych seniorów do manipulacji swoim stanem zdrowia wobec pozostałych
członków rodziny. Często wzmaga się płaczliwość, podejrzliwość i infantylność.
W procesie terapii zajęciowej bardzo ważną rolę odgrywa diagnoza
terapeutyczna. To dzięki niej możemy dowiedzieć się o tym, co u danego
seniora jest mocną stroną a co słabą. Diagnoza terapeutyczna opiera się na
informacjach zaczerpniętych z diagnozy funkcjonalnej na temat seniora.
Dzięki diagnozie funkcjonalnej jesteśmy w stanie zapoznać się z dotychczasowym funkcjonowaniem seniora w różnych jego sferach życia. Diagnoza
terapeutyczna czyli inaczej lecznicza nastawiona jest na rozpoznanie
najsłabszych funkcji uczestnika terapii zajęciowej w sferze ruchowej lub
mocnych stron w sferze psychologicznej. Rozpoznanie terapeutyczne pozwala
na dalsze kształtowanie lub podtrzymywanie funkcji życiowych. Terapeuta
zajęciowy poprzez diagnozę leczniczą stara się jak w największym stopniu
poznać uczestnika terapii również za pomocą innych technik takich jak np.
obserwacja swobodna, rozmowa. Diagnoza terapeutyczna wpisana jest w etap
pierwszy procesu terapeutycznego podczas, którego poznanie uczestnika
terapii jest punktem wyjścia, ku dalszym działaniom terapeutycznym. Drugim
aspektem na poziomie pierwszego etapu terapii zajęciowej jest przygotowanie
seniorów do udziału w zajęciach. Na etapie przygotowawczym bardzo
dużą rolę odgrywają dwa zjawiska. Pierwsze zjawisko to nawiązywanie
i zawiązywanie więzi między ludzkich. Więzi osobowe powodują, że senior
przychodzi na zajęcia ze względu na poznanych ludzi. Drugim zjawiskiem na
etapie przygotowawczym jest wytworzenie dobrej atmosfery podczas zajęć
terapeutycznych. Dobra atmosfera już sama w sobie posiada walor leczniczy.
To również dla wytworzonej atmosfery seniorzy przychodzą na zajęcia bo
dzięki niej czują się akceptowani, bezpieczni i docenieni.
Podczas etapu przygotowawczego na bazie diagnozy terapeutycznej
dowiadujemy się o zainteresowaniach, pasjach i hobby naszych seniorów. Jest
to bardzo cenna wiedza, bo dzięki niej możemy rozpocząć treningi. Niestety
w procesie terapii zajęciowej treningi są traktowane po macoszemu lub
całkowicie pomijane. Jest to kardynalny błąd powodujący zachwianie się
całego procesu terapii, a także bardzo często rezygnację uczestnika z zajęć.
Trening w procesie terapeutycznym jest niczym jak instruktażem słowno –
praktycznym wykonywanym systematycznie w pewnej przestrzeni czasowej.
Podczas treningu uczestnik nabiera pewności siebie, kształtuje własne
umiejętności związane z wykonywaną czynnością. Celem treningu jest
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wyrobienie w ludzkim organizmie adekwatnych reakcji wobec wykonywanej
czynności praktycznej lub umysłowej. Osobą prowadzącą trening jest
terapeuta zajęciowy. Odgrywa on na tym etapie bardzo ważną rolę.
Wprowadzając seniora w trening musi pamiętać o wielu istotnych zasadach
takich jak: wzajemna akceptacja, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy. Podczas treningu terapeuta zobowiązany jest stosować zasadę
poglądowości (bezpośredniości) pozwalając uczestnikowi na bezpośredni
kontakt z rzeczą czy zjawiskiem. Drugą bardzo ważną zasadą stosowaną
przez terapeutę jest zasada stopniowania trudności. Dzięki tej zasadzie
uczestnik treningu jest w stanie bez lęku i obaw fragmentarycznie i stopniowo
wykonywać zlecone zajęcie. Zasada systematyczności w procesie terapeutycznym odgrywa rolę nadrzędną. To dzięki stosowaniu systematyczności
podczas wykonywanego zajęcia, uczestnik treningu jest w stanie nabyć
i kształtować potrzebne umiejętności praktyczne. Ważnym zadaniem podczas
odbywanego treningu jest również kształtowanie i utrwalanie kompetencji.
Podczas treningu osób w starszym wieku terapeuta zajęciowy nie jest
zwolniony z kształtowania osobowości człowieka lub podtrzymywania tego
co dobre w nim i niwelowania zachowań niepożądanych. Dobrze prowadzony
przez terapeutę zajęciowego trening powinien kształtować kompetencje
osobiste. Nabywanie czy podtrzymywanie kompetencji osobistych przez
seniora powinno odbywać się na podstawie prawidłowo dobranego zadania.
Dobieramy ono zgodnie z zainteresowaniami seniora, jego wiekiem i stanem
zdrowia oraz możliwościami psychofizycznymi. W ramach kompetencji
osobistych podczas treningu, kształtujemy lub podtrzymujemy kompetencje
z zakresu ustanawiania i dążenia do wyznaczonego celu. Cel jest determinantem
wszelkich działań człowieka podczas treningu. W początkowej fazie treningu
ustanowiony cel, powinien być na tzw. „wyciągnięcie ręki”. Szybkie osiągnięcie
założonego celu przez uczestnika treningu jest bardzo ważnym czynnikiem
w całym procesie. Pozwala na uwierzenie we własne umiejętności i zdolności,
podnosi samoocenę seniora oraz jego poczucie wartości. W trakcie prowadzonego treningu możemy założyć czy też ustanowić jednocześnie dwa cele.
Pierwszy cel tzw. jawny jest przekazany uczestnikowi treningu i będzie
dotyczyć np. wykonania stroika świątecznego. Drugi cel tzw. ukryty jest
w posiadaniu terapeuty zajęciowego i dotyczyć może niwelowania zachowań
destruktywnych uczestnika treningu przez wyciszenie, skupienie za pomocą
wykonywanego zajęcia itp. Oczywiście oba cele można przedstawić uczestnikowi treningu jednocześnie pod warunkiem, że jest on już przygotowany
mentalnie do świadomej pracy nad sobą. Podczas nabywania umiejętności
praktycznych przez seniora dbamy również o to, aby podczas treningu
stymulować go do gotowości uczenia się nowych rzeczy, wykorzystania
podczas zajęcia nowych technik pracy. Wiek starszy charakteryzuje się pewną
stałością i lękiem przed czymś nowym, dlatego podczas treningu terapeuta
powinien dążyć do zmiany mentalności seniora w oparciu o kształtowanie
kreatywności i otwartości. Trening służy również do nabywania i kształtowania
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mechanizmów odporności psychicznej seniorów wobec lęku i niepewności.
Tego typu kompetencja pomaga w pokonaniu stresu związanego z wejściem
w nową grupę, czy zmianą miejsca zamieszkania. Trening pomaga również
w niwelowaniu presji czasu, który odciska swe piętno na ludziach. Nie bez
znaczenia podczas wykonywanego treningu jest również presja człowieka.
Stąd też kompetencja, jaką jest odporność psychiczna kształtuje w człowieku
myśl o jego wyjątkowości i indywidualności, jak również podmiotowości.
Wszelkie porównywanie się z innymi uczestnikami treningów, może powodować
osłabienie u seniora motywacji do dalszej pracy terapeutycznej. Ogromną rolę
w tym miejscu przypisuje się terapeucie zajęciowemu. Na tym etapie, jakim
jest trening, jak wcześniej wspomniano, terapeuta wypracował z uczestnikiem
świadomość jego wyjątkowości i indywidualności. W ramach kompetencji
osobistych podczas treningu służącego wypracowaniu daleko idącej
samodzielności seniora, bardzo ważną rolę odgrywa zasada świadomego
i aktywnego udziału. Podczas treningu uczestnik dąży poprzez wykonywane
zajęcie do aktywności we wszystkich możliwych sferach (poznawcza,
emocjonalna, ruchowa, społeczna) swojego życia do aktywności. Podczas
tego treningu kształtujemy również świadomość seniora, co do aktywnej
samokontroli. Ważnym aspektem w tego rodzaju treningu jest również
nabycie umiejętności samooceny dotyczącej własnych możliwości.
Treningi poprzedzające terapię zajęciową nie są jak sądzą niektórzy
mechanicznym przygotowaniem człowieka do uczestnictwa w terapii
zajęciowej. Przez trening dąży się do utrwalenia wykonywanych czynności
z możliwością ich rozszerzania, ulepszania, z możliwością zwiększania lub
zmniejszania tempa wykonywania poszczególnych czynności.
Trening jest przygotowaniem człowieka do drugiego etapu, jakim jest
udział w terapii zajęciowej. Trening w procesie terapii zajęciowej służy do
nabycia pewności i stosowania nabytych umiejętności, które sprawiają, że
człowiek ponownie zaczyna wierzyć w siebie i w swoje możliwości. Treningi
są również formą, podczas której wykonywania uczestnik musi zmierzyć się
z występującymi problemami. Tego typu występowanie problemów stwarza
uczestnikowi treningu bezpieczną sytuację. W początkowej fazie treningu
u boku uczestnika zawsze obecny jest terapeuta, którego zadaniem jest
towarzyszenie seniorowi w rozwiązywaniu jego problemów. Trening dobrze
poprowadzony przez terapeutę z udziałem seniora, pozwala na współistnienie
poznania zmysłowego, rozumowego oraz doświadczenia.
Senior przechodząc do drugiego etapu procesu terapeutycznego,
uczestniczy w terapii zajęciowej. Zdaniem K. Milanowskiej terapia zajęciowa
to „proces rehabilitacyjny o charakterze zajęć ciągłych fizycznych lub
psychicznych, dążących do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji
spowodowanych niepełnosprawnością”7. Istotą definicji K. Milanowskiej jest
7

K. Milanowska, Terapia zajęciowa, Warszawa 1965, s. 11.
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leczenie za pomocą zajęcia. Możemy zauważyć, że Milanowska ujmuje
terapię zajęciową jako proces dążący do samodzielności człowieka, a także do
usprawniania i kompensacji jego niepełnosprawnych funkcji za pomocą zajęć
psychicznych lub/i fizycznych prowadzonych systematycznie. Według T. Kotta
terapia zajęciowa w pracy z seniorami, powinna mieć charakter oddziaływań
wielokierunkowych, dlatego też uznaje, że terapia zajęciową jest składową
innych terapii (socjoterapia, ergoterapia, arteterapia), za pomocą których
następuje leczenie sfery psychicznej i fizycznej człowieka8. W literaturze
przedmiotu możemy przeczytać, że terapia zajęciowa jest „jedną z form
rehabilitacji – jest swoistą klamrą spinającą rehabilitacje leczniczą i społeczną;
uzupełnia także fizjoterapię i rehabilitację psychologiczną”9. Autorka definicji
E. Baum uzmysławia czytelnikowi rolę jaką odgrywa terapia zajęciowa
w jego rozwoju i jego funkcjonowania psychospołecznym. Istotą terapii
zajęciowej jest leczenie, usprawnianie, podtrzymywanie sprawności oraz
kształtowanie nowych umiejętności praktycznych czy umysłowych. Oddziaływania terapeutyczne wobec seniorów powinny być przeprowadzane
kompleksowo i w sposób systematyczny. Dążenie przez zajęcie do idącej
daleko samodzielności seniorów powinno odbywać się na zasadzie oddziaływań
o charakterze wielokierunkowym. Ważnym aspektem w procesie terapii
zajęciowej jest również kształtowanie i podtrzymywanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji, które zapoczątkowane zostały podczas treningów.
Leczenie za pomocą zajęcia
Leczenie za pomocą zajęcia rozpoczyna się od wyrażenia chęci przez
uczestnika, co do udziału jego w procesie terapii zajęciowej. Przystępując do
zasadniczej części terapii zajęciowej proponujemy seniorowi lub może on
również sobie samodzielnie je wybrać wykonywanie zajęcia zgodnego z jego
zainteresowaniami i możliwościami. Od pierwszego momentu współpracy
z uczestnikiem, terapia powinna być osadzona w zakresie rehabilitacji
medycznej, społecznej, zawodowej lub psychologicznej w zależności od
rozpoznania potrzeb seniora. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji
medycznej nastawiona jest przede wszystkim na niedopuszczenie do
pogłębiania się do już występujących dysfunkcji w organizmie uczestnika
zajęć. Zrozumiałą rzeczą jest oczywiście, że terapia zajęciowa dąży jak
wspominano wielokrotnie w artykule do usprawniania i podtrzymywania,
tych funkcji życiowych, które są najsilniejsze w organizmie. Oddziaływania
terapeutyczne mają jeszcze jedną zaletę w przypadku niepełnosprawności
któregoś z członków organizmu u człowieka a mianowicie „wymuszają”
T. Kott, Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej,
Warszawa 2002, s. 34.
9 E. Baum, Terapia zajęciowa, Warszawa 2008, s. 5.
8
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rozwijanie mechanizmów kompensacyjnych10. J. Wyczesany twierdzi, że
oddziaływania terapeutyczne w zakresie rehabilitacji medycznej mogą być
wykonywane z uczestnikiem w formie zajęć ruchowych, sportowych w zakresie
ruchu ogólnego lub zajęcia z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego11.
Kolejna propozycja zajęć terapeutycznych z seniorami, może być poprowadzona
w zakresie rehabilitacji społecznej. Rehabilitacja społeczna ma na celu ponowną
socjalizację poprzez reintegrację. Jak wcześniej wspomniano, wiek starszy
oznacza często stopniowe wycofywanie się człowieka z życia społecznego.
Z tego względu zadaniem rehabilitacji społecznej jest przywrócenie seniorów
do aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym w różnych jego formach.
Terapia zajęciowa ma za zadanie również kształtowanie umiejętności
przystosowania się do nowych warunków, społeczności przez adaptację.
Proces terapeutyczny powinien dążyć do ponownej samodzielności seniorów
i szeroko pojętej ich aktywności. Terapia zajęciowa jest zjawiskiem, który
gromadzi ludzi, aby wspólnie dążyli do bycia twórczym i aktywnym.
Przystępując do realizacji zajęć terapeutycznych z seniorami, powinna
zaistnieć świadomość terapeuty, co do ukierunkowania jego działań.
J. Doroszewska w rozważaniach na temat terapii zajęciowej dokonuje jej
rozróżnienia ze względu na funkcje. Według autorki terapię zajęciową
możemy podzielić na terapię ogólną i specjalną, czyli ukierunkowaną.
Zadaniem terapii zajęciowej ogólnej jest poddanie uczestnika ogólnemu
usprawnianiu oraz normowaniu sfer nerwowo-kinestetycznych oraz psychologicznych12. Terapia zajęciowa specjalna dotyczy wybiórczej i fragmentarycznej
części organizmu, która podlega leczeniu lub stymulacji (pobudzaniu) do
aktywności13. Kolejne oddziaływania terapii zajęciowej skierowane są do
seniorów w zakresie rehabilitacji psychologicznej. Ważnym aspektem terapii
zajęciowej w rehabilitacji psychologicznej jest psychoterapia. Odbywa się ona
często w sposób nieuświadomiony dzięki uczestnikom zajeć. Dotyczy przede
wszystkim relacji pomiędzy samymi uczestnikami w trakcie zajęć, poprzez
rozmowę, wsparcie, pomoc czy dobre słowo. Nie bez znaczenia w tej części
są relacje z samym terapeutą i innymi pracownikami placówki czy projektu.
Ważnym aspektem podczas terapii zajęciowej jest wypracowanie umiejętności
akceptacji siebie i swoich chorób. Przez odpowiednio dobrane zajęcie, uczestnik
terapii podnosi samoocenę i wartość własnej osoby. Terapia zajęciowa otwiera
nowe możliwości wprowadzając w dobrostan psychiczny uczestników zajęć.
Interesujące zajęcie terapeutyczne, które wykonuje senior jest w stanie
odwrócić uwagę od jego schorzeń czy problemów życiowych tych dawnych,
T. Majewski, Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych [w:]
W. Dykcik (red.) Pedagogika specjalna, Poznań 1995.
11 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków 2011.
12 J. Doroszewska, Pedagogika specjalna t.1, Wydaw. Ossolińskich, Wrocław 1981.
13 Tamże.
10
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jak i teraźniejszych. Zajęcie terapeutyczne powinno nie tylko wyciszać
seniora, co również zachęcać jego myślenie i wyobraźnię do kreatywności.
Skupienie się na poszczególnych czynnościach pozwala uczestnikowi zajęć na
odpoczynek od jego codzienności. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji
psychologicznej ma za zadanie niwelować napięcia depresyjne, lękowe. Ma
ona dążyć do tego, aby wykonywana czynność, przedmiot posiadały pozytywny
ładunek emocjonalny. Terapia zajęciowa powinna neutralizować nudę, którą
odczuwają seniorzy i zachęcać ich do aktywizacji. Punktem wyjścia w terapii
zajęciowej jest również tak jak i w przypadku treningu, atmosfera podczas
zajęć. Jak wspomniano wcześniej, atmosfera jeżeli jest dobra, to sama w sobie
może mieć już walor leczniczy. Podczas zajęć odpowiedzialni są za nią są
wszyscy uczestnicy, również terapeuta. Dobra atmosfera powinna posiadać
w sobie walor pewnej normalności, która to będzie zachęcać uczestników
terapii do przychodzenia na zajęcia i brania w nich udziału. Dobra atmosfera
to taka, która daje poczucie wolności uczestnikowi podczas zajęć. Sprawia, że
uczestnik czuje się swobodnie. Wyzbył się lęku przed oceną własnej osoby,
umiejętności praktycznych czy zrobionego przez siebie wytworu.
Istota terapii zajęciowej w pracy z seniorem
Istotą terapii zajęciowej nie jest piękno wytworu wykonanego przez
uczestnika zajęć ale wszystko to, co działo się z człowiekiem podczas jego
powstawania (np. odporność na stres związany z czymś nowym, kształtowanie
mechanizmów odporności, otwartość, integracja z ludźmi, szukanie rozwiązań
dotyczących zaistniałych problemów podczas wykonywania czynności lub
wytworu). Terapia zajęciowa nie powinna być dla uczestnika edukacją
plastyczną czy muzyczną. Nie powinna być także nastawiona tylko na efekty
wymierne (wytwory). W świadomości każdego terapeuty powinna istnieć
świadomość, że terapia to przede wszystkim leczenie za pomocą zajęcia.
Dzięki zajęciom twórczym człowiek ma możliwość uzewnętrznienia swoich
emocji i wszystkiego tego, co trudne jest czasami do opisania drugiej osobie14.
Efekty niewymierne możemy uzyskać dzięki pomocy odpowiednio dobranych
metod terapeutycznych. Mamy tu na myśli metody wykorzystywane na etapie
przygotowawczym (treningi) jak również w zasadniczej części procesu
terapeutycznego. Aby móc mówić o metodach w pracy z seniorami należy
odwołać się do klasyfikacji rodzajów terapii zajęciowej. W skład terapii
zajęciowej zaliczamy ergoterapię, arteterapię i socjoterapię. Rodzaj w terapii
zajęciowej ujmowany jest jako pewna kategoria wyróżniająca się pewną
charakterystyczną cechą. W pracy z seniorami wykorzystywane są wszystkie
D. Szeligiewicz-Urban, Rola prac ręcznych w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych,
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”, nr 11, 2015, s. 27.
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trzy rodzaje w terapii zajęciowej, wpisane w zakres poszczególnych rehabilitacji
(społeczna, zawodowa, medyczna). Ważną rolę w pracy z seniorami odgrywają
metody terapeutyczne ściśle skorelowane z poszczególnymi rodzajami terapii.
Metoda w terapii zajęciowej traktowana jest jako świadome i celowe
oddziaływanie na jednostkę. Zaletą metody terapeutycznej jest możliwość
wielokrotnego jej wykorzystania w pracy z drugim człowiekiem. Istotą
posługiwania się metodą jest osiągnięcie zamierzonego celu terapeutycznego.
Metoda powinna być realizowana sposób systematyczny i w odpowiedniej
kolejności z wykorzystaniem poszczególnych technik i narzędzi terapeutycznych.
W terapii zajęciowej realizowanej w kontekście rehabilitacji społecznej
z seniorami najczęściej wykorzystywane są metody socjoterapii, których
zadaniem jest podtrzymywać i kształtować nowe umiejętności społeczne
i adaptacyjne w różnych sytuacjach interpersonalnych15. Ważnym zadaniem
socjoterapii jest również podtrzymanie aktywności społecznej i zawodowej
wśród seniorów. Dotyczy to dalszej aktywności zawodowej seniora w oparciu
o bycie wolontariuszem w fundacji czy stowarzyszeniu, którego cele statutowe
nastawione są na pomoc potrzebującym. Dzięki takiemu zaangażowaniu
senior czuje się potrzebny i dowartościowany. Wartością dodaną jest tu wyjście
seniora z tzw. czterech ścian. Dzięki realizowanym projektom, w których
biorą udział seniorzy staramy się zachęcić ich do włączenia i zaangażowania
się w różne sfery życia publicznego. Jak wspomniano wcześniej wiek starszy
charakteryzuje się często wycofaniem również z życia społecznego seniorów.
Z tego względu podczas projektów w celu podtrzymania aktywności seniorów
wykorzystywane są metody socjoterapii, za pomocą których uzyskuje się lub
podtrzymuje samodzielność życiową.
Nadrzędną metodą stosowana podczas realizacji projektów jest
oczywiście ruch fizyczny. W myśl nadwornego lekarza króla Stefana Batorego
i Zygmunta III Wazy, Wojciecha Oczki „ruch zastąpi prawie każdy lek,
podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu” 16.
Terapia ruchem w znacznym stopniu pomaga seniorom w rozładowaniu
stresu. Przyczynia się do podniesienia endorfin i odpoczynku. Wysiłek fizyczny
traktowany jest również jako lek przeciwdepresyjny. Jak przekonują zajmujący
się terapią ruchem po wysiłku człowiek lepiej śpi, zwiększa się apetyt a na
problemy patrzymy z dystansem17. Terapia ruchem prowadzona z seniorami,
skupia się na ćwiczeniach ogólnie usprawniających motorykę dużą i małą.
Oprócz psychologicznych walorów terapii, ruch posiada również ogromne
znaczenie dla dotlenienia organizmu seniora, rozszerzenia tętnic dzięki czemu
M. Marek–Ruka, Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. Wyd. II: APS, Warszawa
2001.
16 J. Derbich, Wychowanie fizyczne – ważna lekcja. www.aktywniepozdrowie.pl, 2011, (dostęp
20.02.2020).
17 A. Jarosz, Mądrość ukryta w porzekadłach. „Zdrowie” 2012, nr 8.
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zmniejsza się ryzyko powstawania skrzeplin. Zdaniem M. Żuławnik duża
pomocą w obniżeniu złego cholesterolu (LDL) jest właśnie ruch fizyczny 18.
Ważnym aspektem terapii ruchem przed zajęciami zasadniczymi jest
edukacja seniorów na temat zalet aktywności fizycznej. Po wprowadzeniu
seniorów w tematykę ruchu następują ćwiczenia rozgrzewające poranne,
następnie wykorzystujemy gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Proponowane zajęcia oczywiście dostosowane są do aktualnego zdrowia,
wieku i sił seniora. W dalszej części dnia proponujemy seniorom zajęcia,
podczas których uzyskany poranny efekt sprawności fizycznej będzie
kontynuowany. Podtrzymanie ruchu fizycznego zyskujemy poprzez np.
zajęcia kulinarne, przygotowanie sali do obiadu, jak również posprzątanie po
nim. Wszelkie te czynności powodują, że seniorzy są aktywni i wykonują te
zadania z przyjemnością. Wiedzą, że wykonywane czynności są pożyteczne
przez co też czują się dowartościowani. Obowiązkowym punktem programu
w każdym projekcie jest zabawa taneczna. Jest to również formą, za pomocą
której staramy się aktywizować uczestników projektu. Jak sami podkreślają
ostatni raz tańczyli kilkanaście lat temu albo i więcej. W trosce o ruch
fizyczny staramy się odpowiednio dobrać repertuar muzyczny tak by sam
w sobie już wywołał miłe wspomnienia, skojarzenia i porwał do tańca. Dzieje
się tak na podstawie rozmów, które prowadzimy z seniorami. Nie bez
znaczenia prowadzone są podczas projektu w ramach socjoterapii treningi
umiejętności społecznych. Pomagają one uczestnikom w przełamaniu
nieśmiałości wobec innych. Podczas treningów prowadzonych w atmosferze
wzajemnej akceptacji seniorzy przełamują swą nieśmiałość. Nawiązują
pierwsze kontakty poprzez przedstawienie się i skierowanie kilku słów
o sobie do pozostałych uczestników zajęć. Zasadnicza część treningu
umiejętności społecznych obejmuje naukę asertywności i umiejętności
rozmowy oraz zapobieganie bycia wykorzystanym (na tzw. wnuczka,
policjanta itp.) przez innych. Treningi są również swoistym przygotowaniem
do podjęcia wyzwania związanego z udziałem w kolejnym rodzaju terapii
zajęciowej, jakim jest arteterapia. Terapia przez sztukę posiada w swoich
zasobach popularną i często wykorzystywaną w terapii zajęciowej metodę
jaką jest teatroterapia. Wykorzystując tę metodę punktem wyjścia są
przedstawienia teatralne, które seniorzy oglądają wspólnie. Oglądane seanse
teatralne mają za zadanie motywować przyszłych aktorów do podjęcia się
tego zadania jakim jest gra aktorska. Kolejnym krokiem są wykonywane
przez seniorów scenki rodzajowe dotyczące przedstawienia prostych sytuacji
życiowych. Podczas zajęć ćwiczone są również scenki pantomimiczne oraz
drama. Wszystkie te techniki realizowane poprzez teatroterapię mają za
zadanie otworzyć człowieka na wystąpienia publiczne lub rozwinąć jego
dotychczas ukrywane zdolności aktorskie. Drugim walorem tego typu
18

M. Żuławnik, Jakie są normy cholesterolu? „Zdrowie”2012, nr 5, s. 34.
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ćwiczeń jest uzewnętrznianie się człowieka poprzez otwarcie. Podczas prób
jednego z krótkich przedstawień, kobieta grająca w przedstawieniu matkę nie
umiała przytulić koleżanki, która grała w przedstawieniu jej córkę. Po
pewnym czasie dla potrzeb spektaklu udało się jej przełamać i przytuliła
graną przez koleżankę córkę. Wobec tego faktu usłyszeliśmy następujące
słowa Pani Heleny: „Gdybym umiała przytulać swoich synów, kiedy byli
małymi dziećmi , dziś nie byłabym sama”.
Podsumowanie
W procesie terapii zajęciowej nie ważny jest jak wspomniano już
efekt, ale wszystko to, co dzieje się z człowiekiem podczas jego tworzenia.
Człowiek potrzebuje być twórczy w kształtowaniu swojej osobowości, jak
i otaczającej go rzeczywistości. Poprzez tego typu projekty może wyjść
z domu i po prostu zaistnieć dla innych. Może pokazać, że jest, że chce
i potrafi wnieść coś dobrego w ten świat i ludzi. Terapia zajęciowa jest formą,
która pozwala na uwolnienie swoich „zakopanych” czy odstawionych na bok
zdolności manualnych, artystycznych przez seniorów. Zarazem wprowadza
walory lecznicze w życie seniora i prowadzi go bycia razem z innymi.
Sukcesem tego typu projektów są spotkania ludzi starszych, którzy zadają
również sobie pytanie dążąc do integracji „Którędy do ludzi”.
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Preventive Prison Treatment Program
of Priests Jan Bosko and František Řezáč
Präventives Gefängnisbehandlugnsprogramm
der Prister Jan Bosko und František Řezáč
Preventivní vězeňský program zacházení
u kněží Jana Boska a Františka Řezáče
René Strouhal
Abstract
The purpose of imprisonment in a prison is not only to imprisonment
itself, as it was mostly accepted by the turn of the 19th and 20th centuries,
but its more important goal is to motivate prisoners to moral integrity
and reintegration in the post-release phase of execution of punishment.
So-called treatment programs aim to achieve this. Thanks not
only to the biological, psychological or social nature of man, but also to
his spiritual nature, the Church's contribution to the recovery of society
is its resocialization activity in prisons. We find stimulating impulses in
the prison activity of the Italian priest Jan Bosko and the Czech clergyman
František Řezáč.
After comparing the wazy of resocialization of prisoners in both
pioneers from the ranks of priests, research follws on the acceptance of
such resocialization of respondents.

Keywords: Penitentiaristics. Treatment programs. Resocialization. Prison.
Prison chaplains.
Smysl penitenciárního zacházení
Smysl výkonu trestu ve věznici netkví pouze v odnětí svobody
samém, ale jeho důležitějším cílem je motivovat vězně (poskytovat mu
společensky hodnotné a osobně přitažlivé výzvy) k práci na sobě samém, a tím
pomáhat zvyšovat jeho šance na život v zákonnosti po propuštění z vězení
a na reintegraci do demokratické společnosti. V současných podmínkách věznic
se tato resocializační činnost nazývá pojmem programy zacházení.
Současný výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody kromě
programu zacházení ještě zahrnuje pracovní aktivity, speciálně výchovné
aktivity, vzdělávání, zájmovou činnost a trénink utváření vnějších vztahů.

45

Strouhal, R.:
Preventivní vězeňský program zacházení u kněží Jana Boska a Františka Řezáče

Součástí zacházení s vězni jsou též arteterapie, psychoterapie, psychorelaxační
techniky, právní a sociální poradenství, protidrogová poradna a komunitní
setkání.
Kromě řízené organizační socializace se prostředí věznic nezřídka
stávají místem ztráty osobní identity (deindividuace) ve skupině, což je
v relaci k ní opačným záměrem a jevem, neboť k socializaci jedince patří
adekvátní personifikace. To vede k takovému chování, kterého by se člověk
sám bez přítomnosti dalších členů nedopustil, např. impulsivní a agresivní
chování v davu. Deindividuace se projevuje snížením nebo ztrátou sebeuvědomění a menší sebekontrolou. Jedinec je poslušnější k normám skupiny. Příčiny
tohoto jevu jsou skupinové emoční nabuzení, difúze odpovědnosti a fyzická
anonymita.
Potřeba penitenciárního zacházení se datuje už od zhruba 16. století
a radikálně zesílela na přelomu 19. a 20. století, kdy se ve společnosti
eruptivně rozšiřoval názor, že zločin je projevem – vyústěním antisociálnosti
jedince, kterou získal v průběhu života, že je produktem jeho nedostatečné či
chybné socializace – začleňování do většinové společnosti, a že antisociálnost
lze zaměřeným působením zlomit a jedince radikálně změnit, že zločinec je
následkem takového působení schopen se ze svých zločinů kát.
Dle filosofické etiky, která vymezuje pojem etické či morální
skutečnosti a je vnímána jako obecná nebo fundamentální etika, z níž je
předpokladem pro etiky speciální, člověk a každá rozumná bytost existuje
jako účel sám o sobě, nikoliv pouze jako prostředek, jehož by mohla libovolně
užívat ta či ona vůle. Rovina morality (rovina praxe, která je základní) počítá
s rovinou mravnosti, rovinou práva či rovinou víry.1
Příspěvkem křesťanské etiky a průnikem s fundamentální etikou je, že
právo státu trestat zločince a internovat jiné narušitele práva je nezbytné pro
ochranu společenského pořádku, který participuje na obecném blahu. Všechny
tresty a preventivní opatření mají v posledku za cíl ochranu obecného blaha.
Spravedlnost vyžaduje, aby ukradená věc byla vrácena, hmotná škoda
odstraněna, pomluvy odvolány a jiná provinění přiměřeně napravena. Tím se
oběti vrací, co jí patří, nebo se jí pomáhá jiným způsobem. Kriminalita
nemůže být posuzována ne nezávisle na sociálním prostředí. Zločinci však
často pocházejí z poměrů, které jsou sociálně narušené. 2
Základní zásady trestního práva zajišťující právní jistotu obviněného,
resp. obžalovaného, vychází z axiomu: není zločinu, není trestu, nestanoví-li
tak zákon, a jen podle zákona se může konat trestní řízení (nullum crimen,
nulla poena, nullus processus criminalis sine lege”).3
Srov. ANZEBACHER, A., Úvod do etiky, s. 56 – 70.
Srov. PESCHKE, K. H., Křesťanská etika, s. 511 – 515.
3 Listina základních práv a svobod, čl. 39. In: Tryzna, J., Právní principy a právní argumentace,
s. 123 – 182.
1
2
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Resocializace vězňů
Generálně chápeme resocializaci jako opakovaný proces socializace
jedince, u kterého už socializace sice jednou proběhla, ale kvůli dramatické
životní změně (např. odchod do důchodu, propuštění z vězení, politický
převrat) byl donucen ke změně dosavadních životních norem, návyků
a hodnot.4
K tomu, aby se stejný jedinec opakovaně nedopouštěl zločinu, je třeba
jej v rámci penitenciárního působení socializovat správně, či resocializovat.
V současných podmínkách věznic je resocializace prováděna tzv.
programy zacházení. Ty lze definovat jako soubor aktivit vězeňských
pracovníků aplikovaný s cílem motivovat vězně (poskytovat mu společensky
hodnotné a osobně přitažlivé výzvy) k práci na sobě samém, a tím pomáhat
zvyšovat jeho šance na život v zákonnosti po propuštění z vězení a na
reintegraci do demokratické společnosti.
Současný výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody, kromě
programu zacházení, ještě zahrnuje pracovní aktivity, speciálně výchovné
aktivity, vzdělávání, zájmovou činnost a trénink utváření vnějších vztahů.
Součástí zacházení s vězni jsou též arteterapie, psychoterapie, psychorelaxační
techniky, právní a sociální poradenství, protidrogová poradna a komunitní
setkání.5
Resocializační služba církve
Ve vězení se ocitají lidé, kteří neměli či nemají s církví mnoho
společného, ale také ti, kteří v církvi žili a jejichž příbuzní dále chodí do
společenství křesťanů. V naší republice sice existuje řádně ustanovená
vězeňská duchovenská služba, a to na ekumenickém podkladu, to ovšem
neznamená, že je ve všech věznicích stejně dostupná a stejně kvalitně konaná.
Zkušenost ukazuje, že zájem o vyloženou pastoraci je malý a jen nepatrná část
vězňů kontakt s duchovním vyhledá. Pro jiné je to někdy zpestření
jednotvárnosti, jindy snaha o získání nějaké drobné pomoci či výhody
a v neposlední řadě touha po kontaktu s někým, kdo je důvěryhodný. To vše
ovšem má také své oprávnění, jde jen o to, aby ten, kdo do věznice dochází,
neměl dojem, že je určen jen pro zbožné rozhovory a na druhé straně aby se
nedal zneužít nebo se nestal spojencem v nezákonnosti. Menší pole
působnosti je samozřejmě u zkušených kriminálníků – recidivistů. Duchovní,
který je v písemném nebo osobním kontaktu s vězni, má zůstat v určité
anonymitě, kryt institucí (charita, biskupství apod.). Vězeň totiž může po
Srov. URBAN, L., Sociologie trochu jinak, s. 27 – 30.
Srov. MAREŠOVÁ, A., TAMCHYNA, M., Několik připomínek k současným pokusům
o resocializaci vězňů. In: Trestně právní revue 9/2011, s. 260 – 263.
4
5
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propuštění vyžadovat pomoc dost nevybíravým způsobem nebo snažit se
udržovat kontakt v neúnosné formě.
Velkým problémem vězňů bývá to, že je jejich bezprostřední okolí
(rodina, přátelé) po uvěznění odmítne, případně se právně oddělí (rozvod). To
přitíží vězni a sníží naději na dobrou resocializaci při návratu z vězení. Snaha
o pomoc ovšem není jednoduchá a nemá být naivní. Řada vězňů dokáže
mluvit velmi dojemně o svém osudu, ale je třeba počítat s tím, že mnozí mají
celé morální vědomí silně posunuto a těžko ho mění.
Všeobecně lze říci, že o lidi propuštěné z vězení se má starat spíš
kolektivní instituce než jedinec. Jednak proto, že bývalý vězeň zpravidla
společenství lidí hledá, a dopadne špatně, když se vrátí mezi ty, z jejichž
středu se do vězení dostal. A dále proto, že pro jedince či rodinu může být
i jeden vězeň příliš velkou zátěží. A to i v případě, když například navrátilec
z vězení zcela upřímně konvertuje. Mentalitu vězňů (zejména recidivistů) je
prostě třeba poznat, stát se poněkud imunním proti jejich častému tvrzení, že
jsou zcela nevinní a nepředpokládat, že naše slušné a solidní jednání
automaticky vyvolá u nich stejné postoje. Zkušenosti s komunitami (domy)
pro lidi propuštěné z vězení jsou u nás zatím malé, ve světě se občas vyskytují
úspěšná zařízení (USA), která ovšem stojí zpravidla na výjimečně osobnosti,
která je vede.6
Kněží, kteří předběhli dobu a inspirovali
Služba kněží ve věznicích byla součástí kněžského života od založení
církve kolem roku 33 po Kristu Trestní politika v českých zemích i ve světě
byla až do poloviny 18. století postavena na zcela jiných základech, než jsme
zvyklí v dnešní době. Penitenciární filozofie nebyla v žádném případě
motivována snahou o nápravu pachatele, ale zejména odplatou za nezákonné
jednání nebo ochranou společnosti před zločinem na jedné straně a tzv.
generální prevencí, tedy snahou delikventy odradit přísností hrozícího trestu
od páchání trestných činů na straně druhé.
Na základě Ježíšova učení7 péče o vězně od svých prvopočátků se
církev o ně starala. Ze své přirozenosti byla první, kdo se začal zabývat
vzděláváním vězňů. Na druhé straně pro ni byla vždy prioritní charitativní
činnost ve věznicích, zejména pak role duchovní útěchy.8
V zahraničí byl pozoruhodný preventivně výchovný systém kněze
Jana Boska a v naší vlasti se vězeňská služba opírá o dílo kněze Františka
Řezáče.
Srov. OPATRNÝ, A., Pastorační péče v méně obvyklých situacích I., výukový CD-ROM
Teologické fakulty v Českých Budějovicích.
7 Ježíš v Matoušově evangeliu říká: „Byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ Mt 25,36
8 Srov. JŮZL, M., Sociálně pedagogická role církve v penitenciární praxi, s. 11.
6
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Don Jan Bosko a jeho preventivní systém
Svatý Jan Bosco, resp. Don Bosco (někdy česky psán jako Bosko),
vlastním jménem Giovanni Melchiorre Bosco, byl italský katolický kněz,
světec, vychovatel, zakladatel a první hlava Salesiánů Dona Bosca. V roce
1989 byl Janem Pavlem II. prohlášen za Otce a učitele mládeže. Narodil se
16. VIII. 1815 v Becchi u Turína v rodině chudých rolníků. Když se stal
knězem (1841), věnoval se opuštěným dětem z rozvrácených rodin a dělnické
mládeži v Turíně. Pomáhal jim nacházet rovnováhu mezi povinností
a svobodou. Jeho výchovný systém byl založen na předcházení chybám
a životním omylům mladých lidí. Důsledně se vyhýbal nátlaku a hrozbám.
Založil Oratoř svatého Františka Saleského, kde se konaly večerní přednášky;
byl tam i učňovský domov, střední škola, odborné kursy, pamatovalo se i na
prázdninové tábory. Aby toto jeho dílo mohlo pokračovat, založil řeholní
společnost salesiánů a stal se spoluzakladatelem kongregace sester Panny
Marie Pomocnice. Zemřel v Turíně 31. ledna 1888 a za svatého byl prohlášen
v roce 1934.
Don Bosko inicioval charitativní péči o slabou a delikventní mládež,
jíž se snažil poskytovat lidsky důstojný způsob života, náboženskou výchovu
a celkový rozvoj osobnosti. Celá jeho koncepce spočívala na umění získat si
srdce svěřeného chovance, čehož lze docílit láskou, vyloučením ponižujících
trestů, přímou účastí na zaměstnáních i hrách. Poslušnost jedince má mít
základ v lásce, nikoliv ve strachu. Touto strategií prevence, která stojí
v protikladu k represivnímu systému, chtěl předcházet konání zla.9
Utěšující plody s pocity radosti se v práci dona Boska pojily
s intenzivními emocemi strachu a soucitu. Vnitřní stav vězněných davů
mladých chlapců a dokonce dětí ve věku od dvanácti do osmnácti let děsily
mladého kněze natolik, že intenzivně hledal příčinu takovéto zkaženosti. Don
Bosco se rozhodnul nabídnout jim přátelství, blízkost, pomoc i náboženské
vzdělání jako prevenci před postupující zkažeností.10
Středem jeho činnosti se tak stala preventivní metoda. Dnes se mluví
o prevenci všude na různých úrovních: z lékařského hlediska, na úrovni
drogové osvěty či sexuální výchovy apod. Jeho preventivní metoda byla
rovněž teoreticky propracovaná, i když don Bosco ve skutečnosti nebyl
pedagog v teoretickém smyslu. Byl pedagog praktik. S preventivní metodou
byl nucen experimentovat každý den, a to s tisíci a tisíci mladých lidí, s nimiž
se ve svém životě setkal. Tuto svoji metodu prezentoval dona Bosko ve spisku
Preventivní systém ve vzdělávání mládeže z roku 1877.

Srov. JŮVA, V. sen., JŮVA, V. jun., Stručné dějiny pedagogiky, s. 34.
Srov. http://www.donboscosanto.eu/memorie_biografiche/Don_BoscoMemorie_biografiche_Vol_02.pdf
9
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Zmíněnou knihu o preventivním vzdělávání Bosko vypracoval, aby
vyhověl četným požadavkům nadřízeným domů pro mládež, které zřídil.
Pravděpodobně to musel být nástin rozsáhlejšího díla, které nebylo nikdy
napsáno. Brožura začíná porovnáním represivní metody a preventivní metody.
Ve skutečnosti v té době byla represivní metoda používána více než cokoli
jiného, co bychom dnes nazvali metodou autoritářství. Tato metoda spočívala
ve zveřejnění zákona a následném dohledu nad chytáním pachatelů a trestáním.
Represivní systém vyžaduje jistý odstup nadřízeného, naopak, preventivní
metoda vyžaduje účastnou přítomnost v životě studenta. Preventivní metoda
je založen výhradně na rozumnosti, zbožnosti a lásce.
František Řezáč a jeho reforma vězeňství
František Josef Řezáč se narodil v rolnické rodině v Poleradech nad
Labem (okr. Praha - východ). Navštěvoval německou školu v Brandýse nad
Labem, poté absolvoval střední školu na Starém Městě v Praze. Vystudoval
filozofii, odkud přešel na teologickou fakultu, ale také složil zkoušky
z filozofie a historie. Během studií se spřátelil s Karlem Havlíčkem
Borovským.
Po kněžské vysvěcení v roce 1842 působil jako kaplan na různých
místech, například v Peru a Hostouně, poté se stal knězem v Klára Blind
Institute v Praze nebo v Drážďanech. Jel na studijní cestu do rakouských
věznic a také do vzdělávacích institucí a škol. V revolučním roce 1848 byl
z politických důvodů krátce uvězněn na Pražském hradě.
Do roku 1856 působil jako kněz ve Svatováclavské věznici v Novém
Městě. Podporoval dělení vězňů na základě závažnosti jejich zločinů. V roce
1861 byl zvolen za člena říšské rady, pracoval také v městské radě v Praze,
byl spoluzakladatelem Malostranského gymnázia a dívčí koleje. V roce 1861
se stal dopisovatelem na Charkovské univerzitě.
V posledních letech působil ve farnosti Liteň ve středních Čechách na
Berounsku. Zde mu v roce 1875 byl jako kaplan přidělen debutový spisovatel
Václav Beneš Třebízský, ale oba muži se přes stejný pohled na život
nepřiblížili. A i když se neměli rádi, mluvili s tolerancí. Řezáč byl oslavován
jako reformátor, který se snažil vzdělávat národ.11
Pro své politické postoje byl podezřelou a sledovanou osobou.12 Roku
1853 podnikl studijní cestu po hlavních rakouských věznicích a o tři roky
později uskutečnil cestu po školských zařízeních v Německu. Aktivně se
zabýval také školstvím, v jehož prostoru provedl v této oblasti řadu statistických
Srov. KÝR, A., Odkaz Františka Josefa Řezáče nejen českému vězeňství. In Historická penologie:
časopis Institutu vzdělávání - Kabinetu dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii,
s. 5 – 6.
12 Srov. JŮZL, M., Sociálně pedagogická role církve v penitenciární praxi, s. 80.
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výzkumů. Pro vězeňství je nejvýznamnější jeho dílo Vězeňství v posavadních
způsobech svých s návrhem o zdárnější trestání a polepšování zločinců.13
Řezáč kritizoval strohé vyučování předmětů bez dostatečné polepšující výchovy
vězňů, což bylo charakteristické pro německý systém školství a vězeňství,
zdůrazňoval komplexní působení jednotlivých výchovných prostředků, důležitost
postpenitenciární péče a prevenci kriminality, obzvláště u mladistvých.14
Osobnost Františka Josefa Řezáče je spjata s jeho působením ve
Svatováclavské zemské trestnici. František Josef Řezáč nastoupil do zemské
trestnice jako vězeňský kněz. Řezáč působil ve Svatováclavské trestnici od
roku 1847, nastoupil do ní ve svých 28 letech a zůstal tam 7 let. Byl
účastníkem mše, kterou sloužil roku 1851 ve vězeňském kostele sv. Václava
pražský arcibiskup, i návštěvy císaře roku 1854. Vypracoval vyjádření
o duševním stavu vraha, které se stalo prvním v historie věznice. Po působení
ve Svatováclavské trestnici přijal místo spirituála v kněžské káznici, zřízené
v západní části budov bývalého kláštera sv. Jiří na Hradčanech.
Jelikož v trestnici pobýval denně, s vězni trávil všechen svůj čas, měl
mnoho praktických zkušeností, znalostí a vědomostí ze studia odborné
literatury. Byl přesvědčen, že napsat o vězeňství a seznámit širokou veřejnost
s tímto tématem je velmi potřebná věc. V roce 1852 vydal svým nákladem
spis psaný v českém jazyce nazvaný Vězenství v posavádních způsobech svých
s návrhem o zdárnějším trestání a polepšování zločinců. Spis věnoval Řezáč
P. F. Schneiderovi, který velmi podporoval Řezáče v národním uvědomění,
probudil v něm zájem o vychovatelství a o sociální problematiku.
Útlý spis o 54 stránkách Řezáč napsal v době, kdy ještě nebyla
ustanovena česká vězeňská terminologie. Přesto je dílo napsáno vkusnou
češtinou a je snadno pochopitelné. Řezáč důrazně požadoval, aby každému
trestanci byla věnována nezbytná souhrnná péče a pomoc a to jak ve výkonu
trestu samotném, tak zvané penitenciární péči, tak i po propuštění z trestnice.
Řezáčův spis je rozdělen do čtyř částí, z nichž první se zabývá
vývojem pojetí evropských a amerických vězeňských systémů již na základě
možné úspěšnosti převýchovy vězňů. Druhá je věnována úloze státu a církve.
Zdůrazňuje tři základní stránky týkající se trestních ústavů: stránku občansko
zákonní, nábožensko mravní a vychovatelskou. Nejpodstatnějším bylo pro něj
hlavně to, aby trestnice vězně polepšovaly. „Mezi vnější příčiny patří především
stupeň vzdělání, pak poměry rodinné, občanské, státní a církevní.“ Pokud šlo
o příčiny vnitřní, tak Řezáč soudil, že „člověk, je-li rozumu nevzdělaného
a žádostí nespořádaných, neodolá ani chtíčům svým vnitřním, ani lákání
zevnímu, protož v nevzdělanosti a v nespořádanosti schopnosti a mocnosti
lidských základní příčinu slabosti i porušenosti mravní stíhati dlužno“.
Nakonec uvádí, „aby menší provinili a nezatvrzeli zločincové v obcích buď ve
13
14

Srov. UHLÍK, J., F. J. Řezáč – reformátor vězeňství a školství 19. století, s. 134 – 136.
Srov. UHLÍK, J., F. J. Řezáč – reformátor vězeňství a školství 19. století, s. 28 – 29.
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svých, aneb cizích před tváří občanů lepších trest svůj odbývali, a jenom
zatvrzelci, způsobem přirozeným nepolepšitedlní a společnosti vždy škodní, ať
se do věznic, do žalářů tuhých a osamotnělých uzavírají.“15
Velkou pozornost ve spisu věnuje Řezáč také systému věznění,
vězeňskému personálu, jaký má být a např. i: „v čem se má vězňů ujímati“
(Řezáč, 1852). Řezáč vyzdvihl potřebu diferenciace věznic, tzn. rozlišení
věznice na oddíly pro třídění trestníků a to hlavně oddělení mladistvých
delikventů od přetěžkých zločinců, zločinců trestaných poprvé a odsouzených
za méně závažné zločiny.
Věnuje se též stavbě a vybavení trestnic a to nejen z hlediska
bezpečnosti, ale aby se vyhovělo i po zdravotní stránce. K vybavení každé
trestnice považuje za nutnost vybudovat školu pro vyučování a kapli
(modlitebnici) pro potřeby náboženských cvičení nebo konání bohoslužeb.
Smysl v převýchově trestníků vidí i v přiměřené pracovní činnosti za
nějaký výdělek. Od roku 1843 připadl veškerý trestancův výdělek obci, která
vykonávala nad věznicí správu a odsouzené tudíž k práci nebyli motivováni.
Ve věznici kladl důraz na pořádek a kázeň a proto je důležité mít
dobrý domácí řád. Řezáč také v publikaci popisuje dvě věznice a uspořádání
v nich a to věznici Pentonvillskou u Londýna a Genfskou ze Severní Ameriky.
Pokusil se objasnit důvod mravní zkázy u trestanců a to rozdělením na
příčiny vnitřní, vznikající u nevzdělaného člověka a příčiny vnější, kdy na
člověka působí prostředí, ve kterém žije, poměry v rodině, vzdělanost rodičů
od kterých se učí a příznivé nebo nepříznivé materiální poměry.
Dále Řezáč popisuje i nápravné prostředky a na prvním místě uvádí
vzdělání, osvětu, dobré rodinné zázemí a prostředí kolem a dobrou nebo
uspokojující materiální situaci. V závěru knížky Řezáč vyslovil pokrokovou
myšlenku, napravovat menší provinilce a zločince schopné nápravy prací pro
obec zejména při údržbě veřejných prostranství, úklidu na nich nebo údržbě
veřejných budov, před zraky občanů, dnes bychom mohli říct, aby prováděli
veřejně prospěšné práce. A ty těžší zločince bez snahy o nápravu zavírat do
tvrdých žalářů a na samotku. F. J. Řezáč si byl vědom, že zavedení a uskutečnění
těchto návrhů a podnětů bude podléhat mnohým obtížím, jak už bylo u jeho
snah běžné, už jen proto, že trestnice spadaly pod správu států a ne obcí. Své
myšlence ale pevně věřil a jako poslední větu ve spisu uvádí: „Státům by
odpadlo břemen mnoho, obce by dokázaly mravní sílu svou, klesající nalezl
by v ní vydatné podpory, a jenom tomu by trudno bylo tráti v tuhém vězení
a v trapné samotě, kdo by nechtěl se káti ve společnosti útrpných šlechetných
bratří svých“ (Řezáč, 1852).
Na základě zkušenosti v zemské trestnici, v níž byli vězněni i trestanci
těch nejtěžších zločinů, kritizoval tehdejší důraz na strohé vyučování jednotlivým
Srov. ŘEZÁČ, F., Vězeňství v posavádních spůsobech svých, 1852, s. 40 (reedice díla – České
vězeňství 4/1995).
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předmětům bez současné dostatečné polepšující výchovy vězňů, což bylo
charakteristické právě pro německý systém nejen vězeňství, ale i školství.
V prostředcích, „jimiž lze zlému nadcházeti a dobré zmáhati“16 uvádí páter
Řezáč ve svém spisu na prvém místě vzdělávání lidu.
Velký důraz kladl na prevenci kriminality, zvláště u mladistvých, na
uspořádanost rodiny a společnosti, na posilování morálních vlastností a na
potřebu zvýšení hmotného blahobytu nemajetných vrstev.
Pro širší veřejnost napsal německy Über die seelsogerliche Wirksamkeit
in den österreichischen Detentions – und Straf – anstalten.17 Byl totiž určen
nejen pracovníkům věznic na území dnešního Polska, Itálie a dalších území
tehdy spadajících pod vládu Habsburků, ale především pro informaci
rakouské vězeňské správy. Řezáč konstatoval, že tehdejší rakouské věznice
nejsou účelné a nevládne v nich mírné humánní zacházení s vězni. Uvádí, že
vězně je potřebné vyučovat v našich zemích nejdříve německy, ale pro lepší
porozumění i česky.
Řezáč poznal během svého působení ve Svatováclavské trestnici, kde
vykonávali před otevřením valdické trestnice svůj trest i nejtěžší zločinci, že
výchovné snahy sice mohou v některých případech ovlivnit polepšený způsob
života propuštěného vězně, daleko větší význam však přikládal vzdělanosti
a výchově již ve spořádané rodině v dobře vedených školách, zvláště pro
nejmladší žáky. To podle něj může daleko podstatněji napomoci snížení počtu
nových delikventů.
Hned v prvním čísle sešitě časopisu Škola a život uvedl statistické
údaje o počtech trestanců ve Svatováclavské trestnici se sdělením, že
v souhrnném počtu 96 vězňů, mezi 15ti-letými až 20tiletými, bylo 50 vězňů
mluvících česky, zbytek potom německy.
F. J. Řezáč byl jedním z prvních zakladatelů, dnes bychom to nazvali,
penologické péče, tj. péče o propuštěné osoby a vytváření podmínek, které by
předcházeli páchání další trestné činnosti. Řezáč od samého počátku
vyzvedával potřebu výchovy od raného věku dítěte a v tom viděl hlavní smysl
předcházení páchání trestné činnosti.
Důležité a zároveň zajímavé v Řezáčově díle je to, že ačkoli byl
Řezáč duchovním římskokatolické církve, nepreferuje pouze význam duchovní
péče o odsouzené, ale podává ucelený a souhrnný návrh na reformu vězeňství.
Do reformy zahrnuje celou činnost „vědy žalářní“, byl povšechně klasifikován
především jako spisovatel než jako politik a pedagogický pracovník.

Srov. ŘEZÁČ, F., Vězeňství v posavádních spůsobech svých, 1852, s. 34 (reedice díla – České
vězeňství 4/1995).
17 Srov. ŘEZÁČ, F., Über die selbsorgerliche Wirksamkeit in den österreichischen Detentions
und Strofanstalten, s. 22.
16
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Komparace způsobů resocializace vězňů u Jana Boska
a Františka Josefa Řezáče
K dosažení vytýčeného cíle nám poslouží komparační metoda přístupu
Jana Boska a Františka Josefa Řezáče.
Teoretická
východiska

Prevence

Výkon trestu

Jan Bosko
Porovnával represivní metody (v té
době byla represivní metoda
používána více než cokoli jiného)
a preventivní metody (tehdy
spočívala ve zveřejnění zákona
a následném dohledu nad chytáním
pachatelů a trestáním. Represivní
systém vyžaduje jistý odstup
nadřízeného, naopak, preventivní
metoda vyžaduje účastnou
přítomnost v životě člověka. Svoji
preventivní metodu založil
výhradně na rozumnosti, zbožnosti
a lásce.
Prevence stojí v protikladu
k represivnímu systému, chtěl
předcházet konání zla.

Má vykazovat lidsky důstojný
způsob, náboženskou výchovu
a celkový rozvoj osobnosti.
Vylučuje ponižující tresty, vězni
mají mít přímou účast na
zaměstnáních.
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František Josef Řezáč
Studoval vývoj pojetí evropských
a amerických vězeňských systémů
a jejich domácí řád.
Úspěšnost převýchovy vězňů
nalezl v úloze státu a církve
a zdůrazňoval jejich občansko
zákonní, nábožensko mravní
a vychovatelskou stránku.

Vyzvedával potřebu výchovy od
raného věku dítěte.
Velkou roli hraje uspořádanost
rodiny a společnosti, posilování
morálních vlastností, potřeba
zvýšení hmotného blahobytu
nemajetných vrstev.
Nejpodstatnějším bylo pro něj
hlavně to, aby trestnice vězně
polepšovaly:
- menší provinilce a zločince
schopné nápravy napravovat prací
pro obec, zejména při údržbě
veřejných prostranství, úklid na
nich nebo údržba veřejných budov,
a to před zraky občanů;
- těžší zločince bez snahy
o nápravu zavírat do tvrdých žalářů
a na samotku;
- ve věznici kladl důraz na pořádek
a kázeň, a proto je důležité mít
dobrý domácí řád;
- za nápravné prostředky a na
prvním místě uvádí vzdělání,
osvětu, přiměřené pracovní
činnosti za nějaký výdělek;
- k vybavení každé trestnice
považoval za nutnost vybudovat
školu pro vyučování a kapli pro
potřeby náboženských cvičení
nebo konání bohoslužeb.
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Postpenitenciární
péče

Poslušnost jedince má mít základ
v lásce, nikoliv ve strachu.

Péče o propuštěné osoby spočívá
ve vytváření podmínek, které by
předcházely páchání další trestné
činnosti.

Výzkum ohledně akceptace resocializace respondentů
Ohledně resocializační činnosti služby vězeňských systémů, včetně
činnosti církve, je důležitá a přínosná zpětná vazba hodnocení veřejnosti.
V našem výzkumu zjišťujeme a k zpětné vazbě předkládáme:
1) V jaké míře populace věřících i nevěřících respondentů vůbec akceptuje
vězně samé a zda je přesvědčena o možnosti jejich nápravy jako předmětu
úsilí programů zacházení Vězeňské služby ČR i pastorační činnosti církví.
2) Nakolik věřící preferují péči církve mezi jinými kategoriálními formami
pastorace.
Ad 1)
Tabulka 1: Akceptace vězňů a jejich hodnocení
Mimo církev
(z 73)

Věřící laici
(z 44)

Řk kněží
(z 28)

Celkový průměr
(z 145)

Akceptuji jejich lidskou
důstojnost a rovnost

3,49

4,1

4,32

3,97

Jsou mně nepříjemní
a nepřijímám je

2,9

2,43

2,11

2,48

Jsou schopni
nápravy

3,1

3,41

3,43

3,31

Ne všichni nejsou
schopni nápravy

3,66

3,45

3,29

3,47

Potřebují projevení
důvěry a pověření úkolem

3,51

3,93

3,96

3,8

Vězni:

Dle výsledků šetření prostřednictvím metody Likertovy škály jsou
vězni vnímáni takto:
‒ většina respondentů akceptuje jejich lidskou důstojnost a rovnost
(preferují v souhrnu přesvědčení spíše ano);
‒ to, že jim vězni jsou nepříjemní a nepřijímají je, ve většině respondenti
nepociťují (preferují v souhrnu přesvědčení spíše ne);
‒ v otázce, zda jsou vězni schopni nápravy, jsou respondenti nerozhodní
(preferují v souhrnu přesvědčení ani ano, ani ne);
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‒ podobně hodnotí, zda aspoň někteří vězni jsou schopni nápravy, i když
s lepším desetinným skóre (preferují v souhrnu přesvědčení ani ano,
ani ne);
‒ větší část respondentů zastává názor, že vězni potřebují projevení
důvěry a pověření úkolem (preferují v souhrnu přesvědčení spíše ano).

Graf 1: Akceptace vězňů a jejich hodnocení
Ad 2)
Tabulka 2: Akceptace pastorace vězňů
Za současné situace je
třeba se věnovat této
oblasti pastorace:

Věřící laici
(z 44)

Řk kněží
(z 28)

Celkový průměr
(z 72)

Mládež

6,8

5,5

6,15

Rodiny

6,5

6,25

6,38

Senioři

5,3

4,93

5,12

Nemocní

5,8

5,68

5,74

Vojáci

5

3,68

4,34

Lidé v ústavech

5,48

4,39

4,94

Vězni

5,27

4,64

4,96

Neúplné rodiny

5,89

5,07

5,48

Lidé s odlišnou sexuální
orientací

4,45

3,89

4,17

Národnostní menšiny
(Rómové, Vietnamci)

4,32

4,18

4,25

Sdružení (Junák, Orel,
Kolpingovo dílo)

4,8

4,54

4,67
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Na sedmistupňové škále od hodnot 0 vyjadřující hodnocení „vůbec“
po hodnotu 7 definující hodnotu „velmi silně“ je přínosnost pastorace vězňů
s hodnotou 4,96 v komparaci s dalšími kategoriálními pastoracemi vnímána
jako akceptovatelná avšak mezi méně preferovanými.

Graf 2: Akceptace pastorace vězňů
Závěr
Výkon trestu odnětí svobody se odvíjí ve dvou formačních směrech:
v snášení samotného trestu a ve snaze nápravy se začleněním do společnosti.
Druhý aspekt přichází instituizačně mnohem později než samotný
fenomén věznění. Jeho průkopníky byli duchovní, kteří z pozice učení své
víry počítali s možností nápravy. V dějinách formace penitentů se uvádějí
italský kněz Jan Bosko a český kněz František Josef Řezáč. V komparaci jejich
přístupů jsme nalezli shody v myšlence prevence člověka v jeho fázi dětství
a mládí, rozdílnost pak v pojetí výkonu trestu – druhý jmenovaný více akcentuje
potrestání přestupků, zejména u zločinců se závažným proviněním se.
V našem výzkumném šetření byly stanoveny výzkumné metody
s ohledem na zmíněnou intenci předmětu zkoumání a formulování cílů,
kterých mělo být dosaženo. Náš výzkum je charakterizován užitím techniky
dotazníku a následným použitím matematicko-statistické procedury.
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Bylo užito dotazníkového šetření, komparační metody a Likertovy
škály, přičemž u posledně uvedené metody škálování (vytváření škál) bylo
významné, že pomocí této metody lze zachytit určité edukační i náboženské
kvalitativní jevy v kvantitativní podobě a dobře informuje o míře stupně
souhlasu či. Jako zkoumaná populace byli vybráni respondenti mimo církev
a ti, kteří praktikují křesťanskou víru, a to z řad laiků a duchovních. Výběr byl
zamýšlen a realizován lokálně ze všech regiónů naší vlasti, věkově od
nejmladších s plnoletostí po seniory, muži i ženy. Celkem se do výzkumu
zapojilo 145 respondentů.
Dle našeho výzkumného vzorku jsou vězni společností akceptováni se
střízlivou prognózou nápravy a pastorační péče o ně je jejími členy přijímána
jako opodstatněná, ale vykázaná do nižších sfér zájmu po preferovanějších
skupinách společnosti.
Péče o vězně je relevantní a preventivní forma je správnou cestou,
která si zaslouží většího systematického výzkumu a následného uvedení do
široké pastorační praxe.
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Complainers Psychology
Psychologie der Beschwerder
Psychológia sťažovateľov
Eliška Knošková, Pavol Tománek, Jaroslava Drgová,
Monika Knošková
Abstract
The article deals with the personal handling of complaints by participants
in court proceedings (in rare cases also those citizens who do not have
such a legal status as the public). The aim is to define, analyze and
describe the personal characteristics of the complainants, to specify
what inspires, motivates and leads them before, during and after court
proceedings, in addition to a written complaint, to communicate the
complaint in person directly in interaction with the court manager,
respectively. court staff by this atypical procedure. The management of
complaints and the case law of complaints are based in particular on the
provisions of § 62 et seq. Act no. 757/2004 Coll. on courts as amended
(exceptionally also from Act No. 9/2010 Coll. on complaints as amended).
On the one hand, it is a description of the basic characteristics of the
applicants' mental state, communication, behavior and conduct, and on
the other hand, it is a managerial activity of a court employee. The article
clarifies the peculiarity of the above-mentioned form of the used method
of settling the parties to the dispute before the courts, but outside the
court proceedings finding that this activity for the complainants is absent
from the previous state or private social, health and legal counseling
service. These areas to some extent, ev. the courts of the Slovak Republic
are more or less sanitizing more or less by personally accepting and
equipping the complainants, about which the public is usually unaware,
but the professional public understands this activity as a protopype
(basis) of family court formation or a return or a return to classical
counseling at the beginning of the 21st century.

Keywords: Court. Complaint. The applicant. Complaints management.
Psychology of the applicant.
Úvod
Sťažnosti sú parciálne upravené v ustanoveniach § 62 až § 69 zákona
č. 757/2004 Z. z. o súdoch. Súvisia so súdnym konaním, a teda ich môžu
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podať účastníci týchto konaní, tzv. sťažovatelia (aj neúčastníci súdnych
konaní, ak ide o naliehavý právny záujem, majúci priamy súvis s daným
prebiehajúcim sporom). V tomto osobitnom prípade uplatňovania sťažností je
odvolacím správnym orgánom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky ako ústredný orgán štátnej správy v nadväznosti na zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v platnom znení. Orgánmi verejnej
správy sú na účely tohto zákona orgány štátnej správy.
Pokiaľ ide o sťažnosti, tieto sú upravené v zákone č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach, ktorý je teda osobitným vykonávacím zákonom k ústavnej
právnej úprave.
Snahou je v tomto článku na podklade písomne podaných sťažností
podľa ustanovenia § 62 a nasl. zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch bližšie
ozrejmiť zavedený administratívno-pracovný postup v osobnom kontakte
sťažovateľa a súdu, a to mimo uvedenej právnej úpravy citovaných dvoch
zákonov. Taktiež popísať a vyšpecifikovať osobnostné charakteristiky sťažovateľov a ich motivácie, vedúce k rôznym formám psychického prejavu
správania sa a konania pri osobnom podaní sťažnosti na súde, najmä ak sa
týka súdneho konania začatého z podnetu samotného sťažovateľa.
1 Manažment sťažností – zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch
Slovenská republika (SR) od roku 2007 (splatnosťou od 01. 01. 2008)
v aplikačnej praxi súdov zaviedla poskytnutie informácií nielen zákonnou
písomnou formou, ale aj v rámci riadiaceho manažmentu súdu tiež vyvážene
ústnou formou, konkrétne osobným prijímaním a vybavovaním sťažovateľov.
Ide o tzv. službu občanom, spočívajúcu v osobnom vybavovaní nespokojných
ľudí, občanov, ktorí vedú, poprípade viedli, na súde spor.
S rozhodnutím súdu je takmer vždy a v každom prípade jedna strana
nespokojná. Právny poriadok SR aj v tomto prípade poskytuje občanom
a strane v spore, ktorá sa cíti rozhodnutím súdu (pred, počas a po ňom) osobne
dotknutá, určité právne možnosti, aby si svoje negatívne teoretické i praktické
skúsenosti riešila mimosúdnou cestou.
V tomto záujme slúži účastníkom súdneho konania, ale aj iným
osobám, ktoré majú na výsledku súdneho konania naliehavý právny záujem,
právny inštitút písomnej sťažnosti podľa ustanovenia § 62 a nasl. zákona
č. 757/2004 Z. z. o súdoch (Zákon č. 400/2015 o tvorbe právnych predpisov
a o Zbierke zákonov SR, 2015).
Činnosť súdov svedčí o tom, že možností, ako nestranne a nezaujato
pomôcť nespokojnému občanovi prostredníctvom sťažnosti alebo v rámci
rozhodovania jeho sporu súdom, je viacero. Predmetná činnosť je verejne
dostupná na webovom sídle každého súdu.
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Organizačné členenie súdov SR predstavujú štyri súdne oddelenia
práva (týka sa okresných, krajských a najvyššieho súdu SR, i Ústavného súdu
Slovenskej republiky (ÚS SR):
 Občianske právo (vedie ho občiansko-právne kolégium sudcov s jeho
predsedom).
 Obchodné právo (vedie ho obchodno-právne kolégium sudcov s jeho
predsedom).
 Správne právo (vedie ho správno-právne kolégium sudcov s jeho
predsedom).
 Trestné právo (vedie ho trestno-právne kolégium sudcov s predsedom).
Vonkajšie prostredie, ktoré vytvára občianske, obchodné, pracovné
a iné vzťahy s manažmentom súdov, tvoria účastníci súdnych konaní, vedľajší
účastníci, ich právni zástupcovia, najmä advokáti (európski, medzinárodní),
alebo občianski aktivisti s (či bez) právnickým vzdelaním, svedkovia,
poškodení, znalci, tlmočníci, prekladatelia, orgány činné v trestnom konaní,
prokurátori, kolízni opatrovníci, mediační a probační pracovníci.
V oblasti štátnej správy súdov nemožno hovoriť o konkurenčnom
prostredí súdov SR, ale najmä o kooperácii, kompatibilite, rešpekte, vzájomne
sa podporujúcom napredovaní existujúcich a činných orgánov štátnej správy
súdov a dodržiavaní platných zákonov právneho poriadku SR. S týmto
tvrdením sa síce občianska verejnosť veľmi nestotožňuje, ale je to všeobecný
názor ľudí v rámci spoločnosti, ba niekedy až „davová psychóza“ útočiaca na
súdy a ich rozhodovanie, pričom o danej problematike má verejnosť skreslené
informácie v dôsledku negatívnych aktivít médií; známe je, že verejnosť
disponuje nízkym právnym vedomím, či neoverenými právnymi skutočnosťami,
a preto je v neposlednom rade realita úplne odlišná.
Vec je spoločensky veľmi zložitá, takže verejnosti o pôsobení súdov
chýbajú jednoznačné, presné a objektívne informácie. Praktické skúsenosti
súdov v rámci činnosti osobného vybavovania sťažovateľov sú totiž takmer
vždy totožné, a na tieto chceme poukázať.
V prvom rade sa u sťažovateľa prejavuje bezradnosť, nemožnosť
vlastnými schopnosťami vyriešiť dlhotrvajúci súdny spor (v ojedinelých
prípadoch spor novovzniknutý). Spor (zväčša niekoľko, ba až desiatok sporov
vedených jedným sťažovateľom súčasne) sprevádzajú také skutočnosti
a okolnosti, ako sú:
 narušené vzťahové väzby (znepriatelené a rozhádané rodinné spoločenstvá, odchod niektorých členov rodín do zahraničia, rozpad rodín,
vážne narušenie súkromia...),
 ekonomické straty (nezamestnanosť, nedostatok finančných prostriedkov, škody na majetku nezmyselne vynakladané na riešenie sporu...),
 sociálna inklúzia (separácia od priateľov, kamarátov, známych, osobná
zanedbanosť, vrátane hygienických návykov...),
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 psychické rozpoloženie (neschopnosť vnímať realitu, posudzovať stav
vecí, hodnotiť situáciu, ale i naopak, schopnosť obviňovať ostatných,
zbavovať sa psychickej ťarchy sporu),
 zdravotné ťažkosti (vysoký krvný tlak, poruchy spánku, žalúdočné
kŕče, srdcovo-cievne ochorenie, infarkt, rakovina, početné operácie,
začatie sebazničujúceho procesu končiaceho spravidla smrťou sťažovateľa...),
 spoločenské a politické vplyvy (zameranie sa na určitú skupinu alebo
politickú príslušnosť a následné sklamanie sťažovateľa, keď pomoc
nebola v intenciách jeho požiadaviek).
O týchto veciach verejnosť nemá vedomosť, lebo sa týkajú jednotlivých
členov rodín.
1.1 Sťažnosť podaná podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch
Uvedený zákon nadobudol účinnosť dňa 01. 04. 2005, okrem čl. I,
ustanovenia § 23 ods. 2, ktorého platnosť a účinnosť začala dňom 30. 09.
2005 a čl. XI, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. 01. 2005 (historicky a časovo
prijatý skôr ako zákon o sťažnostiach).
Po prijatí troch kódexov v právnom poriadku SR v roku 2015,
konkrétne zákon č. 160/2015 Z. z. – Civilný sporový poriadok, Zákon
č. 161/2015 Z. z. – Civilný mimo sporový poriadok a zákon č. 162/2015 Z. z. –
Správny súdny poriadok, sa účinnosť zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch
neustále mení.
Citovaným zákonom sa riadia výhradne súdy SR. To znamená, že sa
netýka verejnosti, resp. verejnosti sa týka nepriamo. Je určený len na
podávanie tzv. zákonných sťažností sťažovateľov (myslia sa tým účastníci
súdnych konaní, aj to za presne vymedzených právnych podmienok)
podaných v súlade s ustanoveniami § 62 až § 69, ev. ustanovenia § 70 tohto
zákona.
Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch
„... sťažnosť môže podať účastník konania alebo strana v konaní. Sťažnosť na
postup súdu môže smerovať proti porušovaniu práva na verejné prerokovanie
veci bez zbytočných prieťahov alebo porušovaniu zásad dôstojnosti súdneho
konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí plnia
úlohy pri výkone súdnictva“ (Zákon č. 757/2004 Z. z., 2004).
Predmetné ustanovenia zákona slúžia primárne na písomne podanú
sťažnosť účastníkov súdneho konania z dôvodu prieťahov v súdnom konaní,
ktoré na súde prebiehajú, alebo z dôvodu nevhodného správania sa sudcov,
súdnych úradníkov a zamestnancov súdu. Preto sa anonymné sťažnosti
nevybavujú.
Pokiaľ sťažovateľ nie je spokojný s prešetrením jeho sťažnosti
predsedom súdu, má právo podať na nadriadený orgán žiadosť o prešetrenie
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vybavenia sťažnosti; v prípade podanej sťažnosti na okresný súd, nadriadeným
orgánom je miestne príslušný krajský súd; v prípade podanej sťažnosti na
krajský súd, nadriadeným orgánom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky (MS SR), ktoré prešetruje aj sťažnosť podanú predsedom Špecializovaného trestného súdu.
Práve zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch je najčastejšie aplikovaným
zákonom, ako zo strany sudcov a zamestnancov súdov, tak i zo strany
sťažovateľov, či už ide o písomne podané sťažnosti, alebo o sťažnosti osobne
interpretované sťažovateľmi (Zákon č. 757/2004 Z. z., 2004).
Z uvedeného je zrejmé, že súdy vybavujú sťažovateľov na základe ich
písomne a v listinnej forme podaných sťažností z titulu troch platných zákonov
a zvykového práva, ako to uvádza tabuľka č. 2 takto:
1. Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch (okresné súdy v pôsobnosti krajských
v prvom stupni; krajské súdy druhého stupňa).
2. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ojedinele).
3. Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (ÚS
SR; podmienkou je najskôr podať sťažnosť podľa bodu 1).
4. Obyčajové (zvykové) právo uplatňované v súdnej praxi z čias
Rakúsko-Uhorska (tabuľka 1).
Tabuľka 1: Písomne podané sťažnosti v SR

DRUH ZÁKONA

Zákon č. 757/2004 Z. z.
o súdoch
Zákon č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach
Zákon č. 314/2018 Z. z.
o ÚS SR
Obyčajové (zvykové)
právo

FORMA
PRIJATIA
SŤAŽNOSTI
SŤAŽOVATEĽA

FORMA
VYBAVENIA
SŤAŽNOSTI
SŤAŽOVATEĽA

POTENCIÁLNI
OSOBNÍ
SŤAŽOVATLIA
NA SÚDOCH

Listinná – písomne

Listinná – písomne

Áno

Listinná – písomne

Listinná – písomne

Áno

Listinná – písomne

Listinná – písomne

Áno

Listinná – písomne

Listinná – písomne

Áno

Zdroj: Vlastné spracovanie autorov
Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa ide o zákonný a podporne aj
o mimo zákonný postup, tzv. administratívno-pracovný postup v záujme
rozsiahlejšej informovanosti, ústretovosti, priblíženiu sa k verejnosti, a tým
zvyšovania právneho vedomia i povedomia ľudí. Je to časovo veľmi náročná
práca, spojená s nadmernou trpezlivosťou, pretože výsledky tohto snaženia sa
navonok ani nemusia prejaviť.
Táto štátom zriadená tzv. služba občanom na všetkých súdoch SR,
spočívajúca v osobnom vybavovaní nespokojných účastníkov súdnych konaní,
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a to priamym osobným kontaktom s predsedom (podpredsedom) prvostupňového
okresného alebo druhostupňového krajského súdu, sa síce realizuje na súdoch
SR aj v súčasnosti, ale so značným obmedzením, i keď je na druhej strane
povzbudzujúce, že prebieha kontinuálne od roku 2008.
Keďže aj takouto formou sa dajú odstrániť určité príčiny a nedorozumenia medzi sťažovateľmi a súdnymi inštitúciami, možno pozitívne vnímať
postoj štátu, keď svojím prínosom taktiež už 13 rokov napomáha, okrem
súdnej oblasti, riešiť do určitej miery aj časť oblasti osobnej, ekonomickej,
sociálnej, zdravotnej, psychickej, právnej a spoločensko-politickej jednotlivých
sťažovateľov (Rozvrhy prác jednotlivých súdov, prijaté v príslušnom kalendárnom roku; aktuálne platné na rok 2020).
1.2 Dôvody osobných sťažností sťažovateľov
Za sťažovateľov pred súdmi sa považujú a sú spravidla tí, ktorí sa
svojím návrhom na okresných a krajských súdoch, ev. na najvyššom súde či
ÚS SR, domáhajú ochrany svojich práv. Môže ísť o práva vyplývajúce
zo súdnych konaní alebo vyplývajú z komunikácie a úkonov zamestnancov
súdov.
Zdalo by sa, že ich právne postavenie ako žalovaného (odporcu), je
v prvom momente znevýhodňujúce, čo nemusí byť vždy pravdou. Stáva sa, že
sťažovateľom je aj taká osoba, ktorá je v súdnom procese v právnom
postavení žalobcu (navrhovateľa); napríklad, ak je takýto účastník nespokojný
s priznaním sumy súdnych poplatkov.
Rôznorodosť sťažností je skutočne široká. Sú sťažovatelia, ktorým
prekáža, že súdny spor bol rozhodnutý do troch dní (ide o prípad, keď sudca
alebo senát zistí, že návrh bol podaný na nepríslušnom súde a takýto návrh
bezodkladne vracia). Inokedy sťažnosť smeruje na, podľa neho, neprimeranú
dĺžku, avšak bez znalosti náročnosti prípadu, že práve opakované podávanie
sťažností (písomné či ústne) sú bariérou nemožnosti skončenia sporu
sťažovateľov.
Evidencia písomných sťažností sťažovateľov podľa zákona č. 757/2004
Z. z. o súdoch je zákonná, právne riešená, dôležitá a v neposlednom rade
realizovaná na základe podporných platných interných riadiacich aktov MS
SR, ktorými je citovaný zákon bližšie špecifikovaný.
Pokiaľ ide o základné práva a slobody, tieto sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné (na súde ide o povzbudzovanie
a súvisiace uspokojovanie potrieb práv a slobôd, poskytovanie základných
informácií a doporučení, konzultácie, dohľad nad tým, aby boli aktivity
a podnety vykonané v požadovanom rozsahu, správnom poradí, ale aj
s minimom konfliktov). V zásade možno hovoriť o preventívnej funkcii
manažmentu súdov vyriešiť sťažnosť sťažovateľa priamo na súde, ktorého sa
týka daná záležitosť, čím bezprostredne súd predchádza šíreniu zbytočných
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a zmätočných poloprávd a neprávd či dezinformáciám, ktoré sú „živnou
pôdou“ pre tzv. veľmi aktívnych novinárov a ich médiá, v dôsledku ktorého
negatívneho konania porušujú ochranu dobrého mena súdov i sťažovateľov.
Pri komplexnom a objektívnom posúdení sa u sťažovateľov spravidla
vyskytuje najmä nepriaznivý zdravotný stav a psychické ťažkosti, ako
následok hromadiacich sa právnych, majetkových a v konečnom dôsledku
i sociálnych ťažkostí.
Rizikovými sú sťažovatelia voči štátnym zamestnancom tým, že
v psychickom rozpoložení hlavne slovne (aj fyzicky) útočia a vyhrážajú sa
zamestnancom súdu nechápajúc, že títo zamestnanci súdu im nemajú záujem
ubližovať, naopak, riešia ich sporné záležitosti komunikáciou. Riadenie rizík
na súde je oblasť, zameriavajúca sa na analýzu a zníženie rizika, pomocou
rozličných metód a techník prevencie rizík, ktoré eliminujú existujúce, alebo
odhaľujú budúce faktory zvyšujúce riziko konfrontácie sťažovateľov
so zamestnancami súdu. Riziko je všade prítomným a charakteristickým
sprievodným javom fungovania organizácií.
Najčastejšie dôvody nespokojnosti sťažovateľov sú uvedené v poradí
za sebou idúce podľa závažnosti daných okolností a skutočností u jednotlivých
prípadov strán sporu takto:
1) Prehra súdneho sporu pociťovaná ako osobná krivda zo strany štátu
a súdu; vždy je na vine najmä „ten druhý“ (myslí sa tým druhá strana
sporu).
2) Neprimeraná dĺžka rozhodovania sporu; vždy je na vine najmä
príslušný súd.
3) Nespravodlivé rozhodnutie súdu; vždy sú na vine najmä konajúci
sudcovia.
Kladieme si otázku, či riešenie nespokojnosti a sťažností zo strany
sťažovateľov na súdoch je výhradne otázkou právnou, avšak nie je tomu tak.
Sťažovatelia, interne nazývaní tiež ako stránky, sa v prvom rade sťažujú na
svoj zdravotný stav, čím si nepriamo od súdu vynucujú z hľadiska citových
pohnútok, aby sa súd ich veci venoval čo najskôr, najrýchlejšie, najzodpovednejšie a hlavne, aby rozhodol v ich prospech.
V druhom rade je to oblasť ekonomická, t. j. nepriaznivé, nízke, resp.
žiadne finančné zabezpečenie jednotlivca alebo celých rodín.
A naostatok sa sťažovatelia, či už ako občania, alebo účastníci
súdnych konaní omylom domnievajú, že súd má v rámci súdneho konania
vyriešiť aj ich sociálnu situáciu. Tento názor sťažujúcich sa ľudí vyplýva
jednak z neznalosti práva (nízke právne vedomie obyvateľstva, verejnosti), ale
najmä z nemožnosti získať informácie a právnu radu o riešení individuálnych
a sociálnych problémoch jednotlivcov z dôvodu akejsi priepasti, absencie, či
neexistencie inej inštitúcie ako medzičlánku medzi ním (jeho osobnou
ťažkosťou) a inštitúciou, ktorá mu daný nežiaduci stav pomôže vyriešiť.
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Najzávažnejšou skutočnosťou pri osobnom riešení záležitostí sťažovateľov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení, ktorého účinnosť nastala dňom 25. 05. 2018 je, že informácie
o menovaných sťažovateľoch, resp. o informáciách osobného charakteru, ktoré
uvedie sťažovateľ o svojej osobe, rodine, zdravotnom stave, zamestnaní, majetku
atď. nemožno ďalej vedome (i nevedome) rozširovať sprostredkovaním, či
odovzdaním tretím osobám, čím je celá záležitosť sťažená (Zákon č. 18/2018
Z. z., 2018).
Treba podotknúť, že nejde o právnu pomoc, ani právne poradenstvo,
nakoľko tieto právne rady sú poskytované ako odplatná právna služba a pomoc
advokátmi, či celými advokátskymi kanceláriami, pričom súdy ako štátne
inštitúcie riešia a rozhodujú súdne spory zadarmo, bezodplatne a rovnako
bezplatne riešia písomné sťažnosti aj osobne sa sťažujúcich. Súdy prísne
rozlišujú zákonnú hranicu svojich právomocí a kompetencií s prácou advokátov.
1.3 Právny postup vybavovania sťažností
Je pravdou, že štát má zriadené miestne a okresné úrady sociálnych
vecí, či bezplatné kancelárie právnej pomoci (Centrá právnej pomoci), avšak
podľa vyjadrení sťažovateľov, je tento systém časovo i finančne zaťažujúci,
preto sa domnievajú, že svoju sociálnu otázku vyriešia jedine súdnou cestou.
Štátna služba zamestnancov súdov je v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z.
o štátnej službe v platnom znení, budovaná a vychádza z týchto základných
princípov:
 politickej neutrality,
 zákonnosti,
 transparentného zamestnávania,
 efektívneho riadenia,
 nestrannosti,
 profesionality,
 spravodlivého prístupu odmeňovania,
 stability,
 rovnakého zaobchádzania (Zákon č. 55/2017 Z. z., 2017).
To znamená, že súdy postupujú aj pri výkone vlastnej činnosti
a funkcie, aj pri osobnom vybavovaní sťažovateľov v intenciách uvedených
zásad, ktoré súd v celom rozsahu realizuje v súlade s platnými konštitutívnymi
a deklaratórnymi ustanoveniami jednak podľa zákona o súdoch, a taktiež
podporne v zmysle zákona o sťažnostiach.
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Týmto princípom zodpovedá aj samotný pracovný postup vybavovania
sťažovateľov vo vzťahu k zákonu č. 757/2004 Z. z. o súdoch. Ten pozostáva
z nasledujúcich krokov:
1) Sťažovatelia sa primárne domáhajú osobného stretnutia s predsedami
súdov, nemajúc pritom vedomosť, že predseda súdu nemôže byť
sústavne k dispozícii verejnosti, pokiaľ mu na to nepostačuje
vyhradený čas; v takom prípade sa objednajú a vybaví ich poverený
stály zamestnanec jeho kancelárie.
2) Zamestnanec súdu môže mať na vybavovanie sťažovateľov k dispozícii vyhradené priestory súdu z dôvodu objektívnych podmienok
sťažovateľov.
3) Sťažovateľov vybavuje súd v stránkových dňoch pondelok a v stredu
v rámci stránkových hodín od 08.00 hod. do 15.00 hod. (tabuľka č. 2).
4) Nie je výnimkou, keď sťažovatelia buď nerešpektujú, alebo nevedia
o vyhradených stránkových dňoch a hodinách, alebo náhle pricestujú
z územia celej republiky, či sa práve nachádzajú na súdoch v inej
záležitosti, že nie sú týmto zamestnancom odmietnutí, ale naopak,
vybavení aj v iné stránkové dni.
5) Komunikácia sťažovateľa a predsedu súdu, či povereného zamestnanca
trvá spravidla 30 – 45 minút riadneho pracovného času.
6) Sťažovateľ najskôr ústne tlmočí dôvod svojej sťažnosti, resp.
preukáže listinnými dokladmi, ak je to potrebné na objasnenie celej
záležitosti, a v prípade, že ide o súdne konanie prebiehajúce na
okresných či krajských súdoch v jeho obvode, aktívne zamestnanec
súdu tieto skutočnosti zistí a preverí počítačovou technikou, zapožičia
si z úradnej moci „ex offo“ základný súdny spis okresného súdu, resp.
pokiaľ je takýto spis v odvolacom, ev. dovolacom konaní na inom
súde, môže si telefonicky priamo (alebo vopred) vyžiadať vyjadrenie
sudcu a pracovníkov súdnych oddelení na príslušnom súde, pracovníkov
súdnych oddelení a predsedu senátu na danom súde, či iných
zodpovedných zamestnancov súdu na vec sa vzťahujúcich.
7) Zamestnanec vypočuje sťažovateľa, objektívne zhodnotí jeho sťažnosť,
komunikuje s ním, vysvetlí mu danú situáciu, informuje ho o aktuálnom
štádiu súdneho konania, ktoré sťažovateľ vedie buď na okresnom
súde, alebo na krajskom súde.
8) Pokiaľ sa sťažnosť sťažovateľa týka okresného súdu, zamestnanec
súdu poučí sťažovateľa o miestnej príslušnosti a právnej subjektivite
každého súdu, ktorý je oprávnený a povinný takéhoto sťažovateľa
vybaviť vo vlastnej kompetencii a právomoci.
9) Pre úplnú spokojnosť sťažovateľa mu zamestnanec súdu venuje toľko
času, koľko potrebuje, resp. sám uzná za prijateľné, že sťažovateľa
vybavil zodpovedne.
10) Celý proces vybavovania sťažovateľa zamestnanec súdu zaznamená
písomne, záznam prečíta sťažovateľovi, ktorý má právo si záznam
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prečítať aj sám a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne
podpíše, poprípade spracuje písomný úradný záznam o priebehu
vybavovania sťažovateľa.
11) Návštevy sťažovateľov sa môžu opakovať v prípade, ak je prekážka
na strane súdu, že dôvod sťažnosti je oprávnený a súd ho má
v určenej lehote odstrániť.
Tabuľka 2: Osobne vybavovaní sťažovatelia predsedom, troma
podpredsedami súdov a povereným zamestnancom súdu
SÚDY

STRÁNKOVÉ
DNI

STRÁNKOVÉ
HODINY

PREDSEDA/
PODREDSEDA/
POVERENÝ ZAMESTNANEC

Okresný súd

Pondelok

09.00 hod. – 15.00 hod.

Krajský súd

Streda

13.00 hod. – 15.00 hod.

Predseda súdu – zastupujúci
poverený zamestnanec súdu
Podpredsedovia súdu – zastupujúci
poverený zamestnanec súdu

Zdroj: Intranet súdov
2 Psychológia osobnosti
Štruktúra osobnosti je v zmysle obsahu rôznych odborných učebníc nasledovná:
Psycho-biologické zložky osobnosti:
 konštitučné aspekty, temperamentné črty a črty viazané na neurofyziologické procesy;
 afektívne procesy, prežívanie emočných stavov, emocionálne
charakteristiky osobnosti.
Motívy:
 základné potreby, pudy, inštinkty, vedomé aj nevedomé, hodnoty,
ideály;
 aktuálne ciele a plány, dominantné túžby, záujmy, averzie, vedomé aj
nevedomé.
Kognitívne zložky osobnosti:
 kognitívne procesy vnímania, myslenia, pamäte, pozornosti..., kognitívne
štýly;
 intelektové kapacity (inteligencia, tvorivosť), kognitívna reprezentácia
sveta – svetonázor;
 presvedčenia a očakávania, postoje, osobné roly (rodové a vzťahové
roly).
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Adaptačné zložky osobnosti:
 vedomé zvládanie stratégií, obranné mechanizmy, osobnostné zdroje
zvládania záťaže;
 osobné skripty (scenáre, uplatňujúce sa pri zvládaní problémov).
Sebaurčujúce zložky osobnosti:
 zážitok „ja“, ego-štruktúra, vzťah k sebe, modely, schémy a reprezentácie
seba;
 seba-regulačné mechanizmy (self ako agent).
Sociálne a interpersonálne zložky osobnosti:
 makro-sociálny kontext osobnosti, enviromentálne a sociálne vplyvy;
 mikro-sociálny kontext, rodina a malé skupiny, interpersonálne črty,
sociálne zručnosti.
Integrujúce a transcendentné funkcie osobnosti:
 zmysel života, životná filozofia, životný príbeh, identita, spiritualita
(Ondrušová, 2018).
Pri usporadúvaní psychických vlastností osobnosti (človeka aj ako
sťažovateľa) môžeme uplatniť tieto známe hľadiská:
 všeobecné – to, čo je spoločné všetkým ľuďom, ide o zovšeobecnené
vlastnosti v type vykazujú určitú konšteláciu alebo štruktúru
vzájomných väzieb (napríklad pamäť);
 individuálne – to, čo je jedinečné, každá osobnosť konkrétneho
jedinca je individualitou a súčasne má niečo spoločné s inými ľuďmi
(napríklad jedinečný obsah pamäti);
 typické – to, čo je spoločné určitej skupine osôb, u väčšiny povahových vlastností môžeme predpokladať najtypickejšiu temperamentnú
zložku emocionálneho základu človeka (napríklad pamäť na čísla).
Odborná literatúra v rámci psychológie práce píše o skúmaní
vzájomnej podmienenosti človeka a práce pri konkrétnej pracovnej činnosti,
a naopak, spätnom skúmaní vplyvu práce na psychický rozvoj človeka.
Pri osobnom kontakte s druhým človekom je veľmi dôležitý prvý
dojem. Ten si utvárame na zaklade zmyslového vnímania zrakom (postava,
oblečenie, celková úprava zovňajšku, gestá, chôdza, držanie tela, črty a výraz
tváre, úsmev, očný kontakt), sluchom (obsah a intenzita slov, farba a moduláciu
hlasu, tempo reči, intonácia, tón reči), hmatom (podávanie rúk, stisk ruky)
a čuchom (vôňa, pach).
Na základe osobných skúseností a vlastností sa môže prvý dojem
prejaviť podľa individuálnych vlastností, ako iného človeka vnímame i cez
naše osobné charakteristiky (pesimizmus, optimizmus, skepticizmus, tolerancia,
spoločenskosť), v rámci stereotypov (náš úsudok je často strnulý, s predsudkami, máme tendenciu uplatňovať zjednodušujúce a zovšeobecňujúce
pohľady na vekové, etnické, spoločenské skupiny), na základe súkromných
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názorov osobnosti (naša predstava o tom, aký by mal človek byť, ako by sa
mal správať podľa vzdelania, profesie, spoločenského statusu, vzhľadu), ale aj
„halo efektom“ (časté je stotožnenie sa s mienkou, ktorá o osobe a situácii
prevláda).
Pri vybavovaní sťažovateľa možno z hľadiska psychologického
rozpoznať a uplatňovať rovnaké, všeobecne platné zásady charakteristiky
typov osobností tak, ako ich popisuje Szárková (2007, 2008). Autorka píše, že
už najstaršia teória osobnosti podľa Hipokrata obsahovala typológiu
osobnosti. Táto teória na základe telových tekutín a temperamentu rozdeľuje
ľudí do štyroch typov:
 flegmatik (pomalý, silný, pokojný, zdržanlivý, ľahostajný, výkonný);
 sangvinik (rýchly, slabý, optimistický, nestály, nadšený, veselý, hlučný);
 melancholik (slabý, utlmený, zraniteľný, tajomný, nenápadný, disciplinovaný);
 cholerik (silný, nevyrovnaný, nepohyblivý, výbušný, tvrdohlavý,
nezávislý) (Szárková, 2007).
Tieto skupiny vlastností sa špecifikujú, najmä podľa vzťahových
väzieb (užších – rodinných, širších – sociálnych) či pracovných procesov
(interpersonálnych).
Pokiaľ teda ide o psychický stav sťažovateľov, tento podstatne
ovplyvňuje kvalitu jeho správania a konania, a teda aj kvalitu psychických
procesov, schopností a zručnosti, komunikácie, či iných osobných prejavov,
vzniknutých v interakcii so súdom pri vybavovaní sťažnosti.
2.1 Motivácia k podaniu sťažnosti
Ľudia potrebujú k plnohodnotnému životu viacej, ako len prežiť. Ak
chceme vedieť, ktoré ľudské potreby sú pre sťažovateľa dôležité, hierarchia
potrieb to vysvetľuje. Ľudia majú fyziologické potreby, potrebu bezpečia
a istoty, potrebu lásky a prijatia, potrebu spolupatričnosti, potrebu ocenenia,
uznania a úcty, a tiež potrebu jedinečného potenciálu, sebarealizácie. Práve
potreby jasne formuloval vo svojej teórii Maslow (obrázok č. 1).
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Obrázok 1: Maslowova pyramída potrieb

Zdroj: Maslow, A. H., 1968
V súvislosti s niektorými neuspokojenými potrebami sťažovateľa vo
vzťahu k súdu, akými sú najčastejšie potreby nedocenenia, neuznania a neúcty
k jedinečnému potenciálu jeho individuality, či nemožnosti sa sebarealizovať,
je z pohľadu sťažovateľa jediným možným riešením podanie sťažnosti.
Sťažnosť totiž vytvára sťažovateľovi vonkajší priestor na prejavenie
vnútorných psychických stavov a procesov, ako aj vyjadrenie absencie tých
potrieb, ktoré nemá naplnené. Viditeľne sťažovatelia potrebujú cítiť lásku
a prijatie či spolupatričnosť, pretože majú pocit oddelenosti od celku.
V mnohých prípadoch majú strach z neistoty a ohrozenia, ale základnými
fyziologickými potrebami sťažovatelia trpia zriedka.
Z hľadiska zákona je sťažnosť podanie FO alebo PO, ktorým sa
domáha ochrany svojich práv, alebo právom chránených záujmov, o ktorých
sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej
správy. Sťažnosťou poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie
právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej
správy. Takéto sťažnosť sa potom posudzuje podľa konkrétneho obsahu.
2.2 Psychologické nástroje
Švédski autori v článku Administration & Society (2012) tvrdia, že
psychologické faktory určujú obsah pracovnej motivácie ľudí a sociálne
faktory zasa určujú ich relatívnu dôležitosť. Z toho vyvodzujú záver, že
motivácia sa líši viac v súlade s hierarchickou hodnosťou, metódami kontroly
a povolaním, ako v prípade života jednotlivca.
Z hľadiska teórie motivácie môžeme povedať, že motivácia je jedným
zo základných psychických procesov. Je to vnútorná pohnútka, ktorá podnecuje
konanie človeka. Motivácia môže byť aktivovaná pomocou rôznych stimulov
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(stimulačných či aktivizačných faktorov). Motivácia úzko súvisí s výkonnosťou
človeka. Je to vnútorná sila organizmu (potreby – núdza, nedostatok, záujmy –
kultúra, prostredie, postoje – reakcie určitým spôsobom, hodnoty – určujú
životný štýl, normy – ich hierarchia stanovuje správny spôsob života), ktorá
aktivuje a usmerňuje správanie človeka k istému cieľu, pričom podmetom
k tomuto správaniu je motív.
V tejto súvislosti motivovanie je úsilie jedného ľudského jedinca
alebo jedincov vytvoriť u iného jedinca (iných jedincov) motiváciu na
požadované správanie. V praxi to znamená, že človek jedná buď pudovo
(vrodené mechanizmy na uspokojenie základných biologických potrieb),
inštinktívne (ustálený, geneticky podmienený vzorec správania sa), alebo
incentívne (podnetom je neustále tlačený do nejakej činnosti). Človeku sa
z hľadiska jeho prirodzených pohnútok väčšinou nechce konať určité veci,
pokiaľ na to nemá motiváciu.
Autor Maslow (1968, s. 34 – 35) rozoznáva dve motivačné sily človeka
a s nimi súvisiace potreby: sily obranné a sily rastu a rozvoja. Obranné
motivačné sily sa prejavia ako závislosť od objektov, najmä materiálnych vecí
a ľudí. Človek má strach, že sa nenaplní jeho materiálne vlastníctvo či priazeň
iného človeka. Obranné sily sa prejavujú až na úrovni vnímania jedinca, ktorý
potom vníma svet ako „čierno-biely“. Naopak, motivačné sily rastu prežíva
človek ako naplnenie vnútorných potrieb života. V tomto prípade človek
čerpá silu z vlastného bytia, prežívania, emócií, pričom si prehlbuje sebaúctu.
V človeku teda neustále prebieha striedanie síl obranných a motívov rastu, čo
mu umožňuje rozhodovať sa, a tým sa odlišuje od iných jedincov (Macková,
2010, s. 111 – 117).
S danou problematikou čiastočne súvisí aj jeden z druhov sociálnej
motivácie, a to motív moci. Súvisí s potrebou riadiť a ovplyvňovať iných
ľudí. Táto potreba v nadmernom prejave spravidla ohrozuje okolie.
Blašková (2011) vo svojej publikácii Rozvoj ľudského potenciálu
definovala celkom 22 vhodných motivačných nástrojov, udalostí a prvkov,
ktoré môžu podniky využiť v rámci rôznych svojich motivácií.
Z nich niektoré uvedieme aj v rámci našej témy psychológie sťažností,
ktoré sa používajú v aplikačnej praxi súdu najviac:
 atmosféra na pracovisku – výrazne ovplyvňuje výkon každého
zamestnanca, spoluprácu;
 dôvera – systém dôvery (a sebadôvery) umožňuje tempo náplne svojej
práce a zásad;
 etika – princípy slušnosti, poctivosti, korektnosti a pravdivosti navodzujú
pocit príležitosti;
 informovanosť – dostatok informácií pozitívne ovplyvňuje výkon
práce a naopak;
 náplň práce – ak je práca atraktívna, uspokojujúca a zaujímavá, môže
pôsobiť motivačne;
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 osobnosť manažéra – zásadovosť, serióznosť a zodpovednosť prekračuje
bežnú úroveň;
 spätná väzba – zamestnancom treba venovať väčšiu pozornosť
a poskytovať im ohlas na ich prácu (Stacho, 2017, s. 134 – 136).
V rámci etiky sa klientom – sťažovateľom „... rozumejú všetky osoby,
pacienti, osoby vo vzťahu vzájomnej závislosti alebo organizácie, s ktorými
majú psychológovia profesionálny vzťah, vrátane nepriamych vzťahov“
(Lindsay, G. et al., 2010, s. 66).
Vzájomný vzťah zamestnanca a sťažovateľa vyplýva nielen zo
základného ľudského postoja človeka k človeku, ale pri výkone štátneho
zamestnanca najmä z interných riadiacich noriem a parciálne v oblasti etickej
je určený profesionalitou, pretože nerovnováha vedomostí a moci vždy
ovplyvňuje prácu zamestnanca. S tým úzko súvisí aj profesionálna
zodpovednosť zamestnanca. Prijať pri vybavovaní sťažnosti správne
rozhodnutia, znamená riešiť nielen ťažké etické otázky, ale aj etické dilemy
(sťažovateľ – človek bez domova so stratou hygienických návykov,
pochádzajúci z rómskeho etnika), či dialóg s takými sťažovateľmi, kde treba
zvážiť rôzne etické princípy.
Zachovanie dôvernosti informácií a ochrana súkromia sťažovateľa je
pravdepodobne najcennejším nástrojom. V praxi sa veľmi často vyžaduje
posúdenie dôverných informácií, interpretácia a odovzdávanie týchto
informácií ďalej, inému človeku, iným zamestnancom, okrem sťažovateľa,
ktorý je dopytovaný. Pre profesionálneho zamestnanca je nevyhnutné zistiť
všetky potrebné informácie na posúdenie sťažnosti, preto by mal byť
sťažovateľ z jeho strany informovaný o všetkom, čo sa bude diať, preto má
slobodnú voľbu vstúpiť do tohto vzťahu alebo nevstúpiť. Lindsay (2010)
o tomto spôsobe výmeny vzájomných informácií uvádza: „Objasňovanie
postupov používaných pri vyhotovovaní záznamov a podávaním správ je
spojený s otázkou informovaného súhlasu“ (Lindsay, 2010, s. 88 – 102).
S ukončením štátneho monopolu na poskytovanie služieb, môžu teraz
sociálne, zdravotné a iné služby poskytovať akékoľvek subjekty – štátne,
súkromné, cirkevné i neziskové. Pokiaľ by sme chceli psychosociálnu sieť
spriehľadniť podľa delenia spoločnosti, ide o tieto tri sektory: štátny verejný
sektor, súkromný, podnikateľský sektor, neziskový sektor.
2.3 Odporúčania pre prax
Ukázalo sa, že vybavovanie písomne podaných sťažností a sťažovateľov
osobnou konzultáciou, prejavením osobnej vôle a potrieb, má svoje opodstatnenie. Vidno to z toho, že sťažovatelia sa obracajú na súdy s odôvodnení, že
„... to funguje bezkonkurenčne“.
Súdy z hľadiska ďalšieho rozšírenia pomoci sťažovateľom umožňujú
ich vybavovanie v hociktorý pracovný deň, resp. čas a deň, keď sa aj bez
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predchádzajúceho objednania dostavia (docestujú) osobne na súd z väčšej
vzdialenosti. Tak sa potom nemôže stať, aby občan, ktorý docestuje na súd
z iného územia Slovenska, bol poslaný naspäť domov bez adekvátneho
vybavenia sťažnosti.
Dobré meno si súdy udržujú aj tým, že občanov – sťažovateľov
vybavia za každých okolností, a to i napriek tomu, že majú pevne rozvrhom
práce stanovený každodenný harmonogram rozsahu svojej činnosti. Táto
situácia je značne náročná, pretože súdna agenda je prísno ohraničená
zákonnými lehotami, ktoré súdy musia dodržiavať, keďže v opačnom prípade
by došlo k premlčaniu práv FO a PO, resp. štátnych inštitúcií, vyplývajúcich
z ich podaní, čo je pre súdy neprípustné.
V rámci manažmentu času si potom predseda, či poverený zamestnanec
súdu musí rozvrhnúť pracovný čas tak, aby splnil všetky zákonné požiadavky
a objektívne vybavil sťažovateľov vopred objednaných, ako aj tých, ktorí sa
dostavia náhle, bez dohody, čo v mnohých prípadoch znamená zotrvať v práci
nad stanovený pracovný čas. Spokojnosť sťažovateľov je však na prvom
mieste a predsedovia súdov si túto skutočnosť plne uvedomujú.
Všetky uvedené činnosti súdov, súvisiace s osobným vybavovaním
sťažovateľov ako účastníkov súdnych konaní najmä v rámci zákona č. 757/204
Z. z. o súdoch, sú realizované v rámci administratívnych možností. Z tohto
hľadiska je uvedená činnosť náročná nielen čo do psychického vypätia
a stresu, ale aj nebezpečná z hľadiska ohrozenia zdravia zamestnancov súdu.
Riešenie otázok zabezpečenia preventívnych opatrení v prospech
zamestnancov súdov (bezpečnosť zdravia) pred menej, či viac agresívnymi
sťažovateľmi zmierni, alebo úplne eliminuje v zásade psychologické vypätie
a strach prípadného ohrozenia takéhoto zamestnanca súdu. Predmetný
preventívny postup treba považovať za najdôležitejšie odporúčania pre súdne
inštitúcie vo vzťahu k vybavovaniu vysoko emotívne naladeným sťažovateľom,
osobne si presadzujúcim pozitívny výsledok sťažností na súde, poukazujúc
pritom na fakt, že v súčasnej celospoločensky zložitej dobe takto naladených
sťažovateľov geometrickým radom neustále pribúda.
Záver
V aplikácii na štátnu inštitúciu, každé manažérske rozhodnutie má
zásadný vplyv na vnútornú kultúru súdov. Preto by malo byť vždy
posudzované v kontexte vytvárajúcej atmosféry zamestnancami. Môžu to byť
neformálne stretnutia, utužovanie a budovanie vzťahov a tímov, ktoré dokážu
nielen posilniť tím, ale i upevniť puto zamestnanca k zamestnávateľovi.
Ustanovenia § 62 a nasl. zákona č. 757/2004 a súdoch v platnom
znení predstavuje nielen písomnú komunikáciu, ale aj neformálne osobné
prerokovanie sťažností sťažovateľov.
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Ide o mimoriadny vnútroorganizačný inštitút súdov Slovenska, zriadený
v záujme lepšej právnej istoty a orientácie účastníkov súdnych konaní a tiež
občanov ako sťažovateľov vo vzťahu k súdom. Ide výhradne o interný spôsob
vybavenia, resp. vybavenia samotného sťažovateľa v súlade s etickými zásadami
bežného administratívno-pracovného postupu súdu.
Správanie, konanie, emotívne prežívanie, komunikácia, nálada,
vyjadrenie a iné osobné psychologické prejavy sťažovateľov sú primárnym
pri vybavovaní sťažností. V snahe zistiť pohnútky, motivácie, postupy,
spôsoby či iné inšpirácie, ktoré viedli sťažovateľov (aj opakovane) prísť sa
osobne sťažovať buď na sudcov, ich procesný postup, ale hlavne na to, že
nespravodlivo a nezákonne rozhodli, dáva priestor hlbšiemu skúmaniu
rôznych prejavov psychík obidvoch pohlaví, spravidla vo vekovej hranici
druhej polovice života.
Môžeme konštatovať, že tieto aktivity súdu ako priekopnícke mimo
zákona, ale v prospech účastníkov súdnych konaní a občanov, majú svoj
význam, miesto a opodstatnenie v našom súčasnom súdnictve.
Kým vyspelé západné štáty s takouto právno-psychologicko-sociálnou
„pomocou“ v prospech strán sporu už vôbec nepočítajú, Slovensko ju stále
využíva na obrusovanie hrán názorov verejnosti na činnosť súdnictva.
Väčšina sťažujúcich v dobe príchodu na súd má však sprievodné iné osobné
ťažkosti, spravidla rovnakého typu, ako sú: zdravotné (psychické, psychiatrické),
sociálne (vylúčení spoločnosťou), rodinné (rozvody), pracovné (strata
zamestnania, bývania), finančné (nesplatené úvery) a iné, ktoré neprispievajú
k ich psychickej pohode, práve naopak. Nemajú ich s kým konzultovať alebo
ich nechcú verejne riešiť. V takýchto prípadoch je súd terčom ich hnevu,
strachu, vyhrážok a ventilovania ega, na ktorom môžu cez osobnú sťažnosť
komunikáciou uvoľniť všetko psychické napätie. Príkladom toho je
sťažovateľ, ktorý súd navštívil za dva roky takmer tridsaťkrát i napriek tomu,
že meritom veci nebolo riešenie sťažnosti, ale ľudský prístup súdu
k sťažovateľovi.
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Risky Groups of People Most at Risk of Poverty
Die am stärksten gefährdeten Gruppen
für Menschen sind Armut
Rizikové skupiny osôb najviac ohrozených chudobou
Anna Žilová, Barbora Antolová
Abstract
The contribution defines the groups at risk of poverty in our society and
presents the results of opinions from young people in the context of
their perceptions of poverty as a problem of society.

Keywords: Poverty. Lack of. Threat. Group of people.
Úvod
Chudoba je trvalým predmetom záujmu väčšiny štátov i medzinárodných
organizácií. Každá spoločnosť má svoje rizikové prednostné nízkopríjmové
skupiny. Rizikovými skupinami sa myslia chudobou najviac zraniteľné osoby
v spoločnosti. Podľa Hlaváčovej (2017, s. 53) ,,chudobný je predovšetkým
človek v núdzi, človek trpiaci, ktorý potrebuje nielen pomoc materiálnu, ale
potrebuje aj duchovnú pomoc, možnosť zažiť lásku a prijatie.“ Príspevok je
zameraný na rizikové skupiny osôb najviac ohrozených chudobou.
 Rodina
Rodinu veľa autorov definuje ako bunku spoločnosti, ktorá ju vytvára
a ovplyvňuje. V dnešnej dobe sa veľa rodín ocitá v kríze. V SR je veľa
dysfunkčných, neúplných a problémových rodín, ktoré potrebujú pomoc
(Vamcáková, 2015).
Rodiny čoraz častejšie potrebujú podporu od štátu, a to prostredníctvom sociálneho zabezpečenia. Najviac ohrozené v dnešnej dobe sú neúplne
rodiny alebo mnohodetné rodiny s viac ako troma deťmi. Rodina žijúca
v chudobných pomeroch môže negatívne vplývať na vývoj dieťaťa
v spoločnosti (Bánovčinová, 2017). Medzi rodiny najviac ohrozované chudobou
patrí:
o Neúplná rodina – ak v rodine zomrie rodič, je to veľká strata
a utrpenie nielen pre deti, ale aj pre partnera. Neúplnou rodinou sa
rozumie aj rozvedená rodina. Tieto rodiny sú vo vysokej miere
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o

o

o
o

vystavené prepadnutiu do chudoby (Bánovičová, 2010). Podľa
Vamcákovej (2015) v neúplných rodinách mnohokrát vznikajú tieto
situácie, napr. dedenie dlhov po rodičoch, problémy s exekúciami po
partneroch, neplatenie výživného a podobne.
Matka samoživiteľka – na Slovensku narastá počet žien, ktoré žijú
samé s deťmi a nachádzajú sa v ťažkých životných situáciách. Žena
musí niesť ťarchu každodenných problémov (Vamcáková, 2015).
Podľa autora Šlosára (2010) ženy samoživiteľky častokrát majú málo
času na svoje deti, pretože musia pracovať na polovičný úväzok, aby
mali finančné zabezpečenie, čo sa neskôr odzrkadlí na výchove
a psychike detí.
Nezamestnanosť v rodine – ak sa len jeden člen z rodiny ocitne bez
práce a nevyrieši svoju situáciu ihneď, môže to mať negatívny vplyv
na jeho rodinu. Pravidelný finančný zdroj dokáže zabezpečiť rodine
aspoň primeranú životnú úroveň (Bánovičová, 2010).
Dlhy v rodine – zadĺženosť rodín v našej spoločnosti má rastúcu
tendenciu. Rodiny nevedia primerane hospodáriť a nepočítajú
s nečakanou udalosťou v ich živote (Bánovičová, 2010).
Živiteľ rodiny s látkovou a nelátkovou závislosťou – ak jeden člen
v rodine má problém s látkovou alebo nelátkovou závislosťou, je to
ovplyvňujúci faktor, ktorý má dopad na celú domácnosť. Za rodinný
rozpočet sa nakupujú veci, bez ktorých sa dá žiť, napr. cigarety,
alkohol atď. Fenoménom v dnešnej dobe je nelátková závislosť.
Bohužiaľ, s rozširujúcou sa tendenciou, napr. otec hrá celé dni
počítačové hry a nechodí do práce. Pravdaže v rodine môžu vzniknúť,
aj iné nelátkové závislosti, napr. workoholizmus, mobilománia
(Šavrnochová, 2017).

 Maloleté deti a mladiství
Ďalšou ohrozenou skupinou sú maloleté deti a mladiství. Dieťa
v spoločnosti nesie status, podľa toho v akej rodine vyrastá. Môžeme uviesť,
že postavenie rodiny v spoločnosti má dopad na maloleté dieťa alebo
mladistvú osobu (Šlosár, 2010).
Dôsledky na deti vyrastajúce v chudobnej rodine môžu byť napr.
nedostatočné vzdelanie, problém so zamestnaním. Dieťaťu a neskôr
mladistvej osobe v budúcnosti bude ťažké uplatniť sa v spoločnosti
(Vamcáková, 2015).
Deti sú natoľko chudobné, nakoľko sú chudobní ich rodičia. V SR
deti nevykazujú príjem pre rodinu, sú závislé na svojich rodičoch. My sa
zhodujeme s názorom Žilovej (2011), že čím viac detí je v rodine, tým väčšie
je riziko ohrozenia chudobou. Pre deti a mladistvé osoby z chudobných rodín
to má negatívny vplyv, napr. nevhodné výchovné vzory, nízke sebavedomie,
slabá emočná podpora. Chudoba v rodine môže mať generačný kolobeh, čo sa
dieťa naučí, neskôr prenesie znova na svoje deti.
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 Seniori
Človek, ktorý získa status senior, je osoba, ktorá zažíva svoju jeseň
života, tzv. starobu. Táto životná etapa sa spája predovšetkým s úbytkom
fyzickej energie, väčším voľným časom a nahromadenou múdrosťou. Podľa
Jurčišinovej (2010) starostlivosť o seniorov v SR nie je dostatočná. Senior je
odkázaný na pomoc od rodiny a ostatných ľudí v okolí. Nie je zárobkovo
činnou osobou pre spoločnosť a je odkázaný na svoj dôchodok, ktorý mu
pridelil štát podľa odpracovaných rokov v živote.
Senior patrí do skupiny osôb ohrozených chudobou, pretože jeho
príjem je podstatne nižší oproti zárobkovo činným osobám v SR. S pribúdajúcim vekom každému človeku ubúda síl a kvôli zhoršenému zdravotnému
stavu sú seniori nútení platiť si napr. lieky, sociálne služby, opatrovanie
(Šlosár, 2010).
Človek už od narodenia je závislou bytosťou na iných osobách a tejto
závislosti sa nezbavíme do konca života. Senior má právo dožiť svoj život
v tichosti a pokoji. Má právo na dôkladnú paliatívnu starostlivosť1 (Lojan,
2017). Bohužiaľ, v dnešnej dobe sú s pohrebom spájané veľké finančné
problémy. Človek, aby bol dôstojne pochovaný, potrebuje mať dopredu
našetrenú finančnú rezervu.
 Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím
Sú to osoby s ŤZP, ktoré nemôžu plnohodnotne napĺňať svoje potreby
kvôli nedostačujúcim nízkym dôchodkovým dávkam v SR kompenzujúcim
ich zdravotné postihnutie (Šlosár, 2010). Na porovnanie Žilová (2011) sa
vyjadrila, že ich život sa spája so zvýšenými výdavkami, napr. úprava
interiéru trvalého bydliska, lekárska a sociálna starostlivosť. Všetko záleží od
stupňa postihnutia osoby.
 Minoritná skupina
Minoritná skupina sa často spája predovšetkým s diskrimináciou
a v SR za najviac ohrozenú minoritnú skupinu považujeme Rómov (Šlosár,
2010).
V dnešnej dobe aktuálnou témou je migrácia ľudí do Európy. Podľa
Pčolinského (2017) vlna utečencov vytvára nové minoritné skupiny v rámci
celej EÚ. Rómovia patrili medzi prvé skupiny migrujúce na kontinent Európy.
Napriek mnohoročnému spolužitiu Rómov na území Slovenska sa rómska
populácia svojimi výraznými charakteristikami zaraďuje práve do skupín
ohrozených chudobou.

1

Starostlivosť o umierajúcich pacientov.
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 Chudobní zamestnaní ľudia
,,Nikto, kto ťažko pracuje, by nemal byť chudobný.“2
Novým fenoménom v dnešnej spoločnosti sú chudobní pracujúci
ľudia. Podľa autoriek Matiovej a Krajčírikovej (2010) chudobní bývajú často
označovaní za obete nedostatočne fungujúceho systému sociálneho
zabezpečenia alebo diskriminácie na trhu práce.
Je možné definovať, že ,,zamestnanecká chudoba, je teda stav, keď
ani príjmy zo zamestnania nedokážu pokryť základné životné potreby, keď
samotná platená práca nedokáže garantovať ochranu pred chudobou
a sociálnym vylúčením“ (Ondrejkovič, 2009, s. 88).
Ďalej Ďurová (2017) opísala ľudí, ktorí pracujú, že sú chudobní kvôli
nečakaným situáciám v ich živote, za ktoré nemôžu, ale snažia sa ich vyriešiť.
Autorka sa stotožnila s autorom Davidom Ahiplerom, ktorý opísal pracujúcich
ako chudobných. Poukázal na fakt, že muž, ktorý vytvára súčiastky do áut
v továrni, žiadne nevlastní, úradníčka v banke robí každý deň s peniazmi,
pritom na svojom účte ich má málo. Ďurová (2017) robila rozhovory
s pracujúcimi ľuďmi v SR. Participanti opisovali, že predovšetkým ich
zárobkový príjem je nízky, ale nemajú na výber. Poukazovali na to, že sú
ovplyvňovaní nečakanými životnými situáciami v rodine, napr. tehotenstvo,
zdravotné problémy, autohavária, živelné pohromy.
Do tejto skupiny patria aj osoby, ktoré pracujú, ale sú finančne
negramotné. Nedokážu správne hospodáriť s vlastnými zarobenými peniazmi.
Nemajú tendenciu si peniaze odkladať alebo si ich nemôžu odložiť. Preto sme
vo výskume osobitne vyčlenili jeden faktor, ktorý robí pracujúcich ľudí
chudobnými:
o Úver, pôžička, hypotéka – častokrát si pracujúci človek zoberie
obnos peňazí, aby si vylepšil svoju životnú situáciu, a mnohokrát sa
cíti byť oklamaný, pretože platí vysoké úroky. Na človeka pôsobia
reklamy a marketingové ťahy, napr. pred Vianocami ponuky na
spotrebiče na splátky, rýchle pôžičky (Bánovičová, 2010).
 Ľudia bez prístrešia
Niektorí autori ľudí bez prístrešia spájajú s absolútnou chudobou.
V zákone NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách3 sa uvádza definícia
bezdomovca: ,,fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky
na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené
ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.“ Myslíme si, že je to
najbližšia definícia bezdomovca. Zákon NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci

2
3

Shipler, D. K. – Americký autor.
Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov § 25 – 28.
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v hmotnej núdzi4 definuje občana v hmotnej núdzi a vymedzuje práve vzťahy
pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Bezdomovec je získaný status, ku
ktorému vedú určité životné procesy, ako strata zamestnania, strechy nad
hlavou, zadĺženosť. Je to životná situácia jedinca, z ktorej sa mu nedarí, alebo
sa nechce dostať. Takýto človek sa snaží prežiť zo dňa na deň. Ľudia
v spoločnosti majú rôzne pohľady na ľudí bez domova. Niektorí ich ľutujú
a snažia sa im pomôcť. Iní majú odpor a myslia si, že bezdomovec si za to
môže sám, pretože nemá snahu o životnú zmenu, ale opak môže byť pravdou
(Hlaváčová, 2017).
Empirický výskum
Začiatkom roka 2018 sme realizovali kvalitatívny výskum s cieľom
zistiť subjektívne názory mladých ľudí na chudobu. V tomto výskume sme
použili metódu pološtrukturovaný rozhovor. Úlohou bolo skúmať, ako
vnímajú mladí participanti chudobu ako sociálny jav a sociálny problém
v spoločnosti a ako vnímajú chudobu u jednotlivcov. Ďalej sme skúmali ich
individuálne názory na chudobu vo vlastnom živote a v blízkom okolí.
V tomto príspevku prezentujeme výsledky výskumu zamerané na
vnímanie chudoby mladými ľuďmi ako problém spoločnosti.
Predmet výskumu: Konkrétne sme zisťovali, či sa stretli s chudobu
v spoločnosti a či chudobu pociťujú sami na sebe.
Participanti boli mladí ľudia z okresu Ružomberok s vekovým
ohraničením od 20 do 30 rokov.
Výskumná otázka znela: ,,Vnímajú mladí ľudia chudobu ako problém
spoločnosti?“ Desiatim mladým participantom z Ružomberka a jeho okolia
sme položili niekoľko otázok, aby sme získali informácie o tejto skúmanej
realite. Vyskúmané zistenia sú uvedené v tabuľke.

Zákon NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4
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Tabuľka 1: Chudoba v spoločnosti podľa mladých ľudí
Centrálna
kategória

Kategória

Subkategória

Príčiny
Problém
spoločnosti

Problémy
Chudoba

Mladí ľudia
Ohrozené
skupiny
osôb

Maloleté deti
Seniori

Ľudia

Kódy
Rozdiely medzi ľuďmi
Ekonomika spoločnosti
Vládny systém
Byrokracia
Málo pracovných miest
Nízke pracovné mzdy
Nezamestnanosť
Vysoké životné náklady
Lenivosť pracovať
Depresie
Rozvodovosť
Zhoršenie zdravotného stavu
Závislosti (alkohol, drogy, hazardné hry)
Bezdomovectvo
Trestné činy (lúpeže, prepadnutia, vraždy, znásilnenia)
Samovraždy
Nedostatok pracovných príležitostí
Neochota pracovať
Generačná chudoba
Mladí rodičia
Generačná chudoba
Nízke dôchodky
Životný stereotyp
Nízka minimálna mzda
Nedostatok príležitostí
Zlá životná situácia
Nezamestnanosť
Závislosti

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2018.
Názory mladých ľudí na chudobu ako problém spoločnosti
Pomocou výskumnej otázky ,,Vnímajú mladí ľudia chudobu ako
problém spoločnosti?“ sme zisťovali ich subjektívne názory na danú tému.
Participanti sa zhodli, že chudoba je problém dnešnej spoločnosti. Zaujímavo
sa nám vyjadrila Ema ,,myslím si, že spoločnosť zodpovedá za chudobných
ľudí. Však ona vytvára podmienky, v akých by mali ľudia žiť. Myslím si,
že v minulosti viacej zatvárala ,,oči“ spoločnosť pred chudobou, teraz sa
snaží riešiť túto problematiku.“ Na porovnanie Michal vysvetľuje, že
,,slovenská vláda môže za to, že je chudoba na Slovensku. Ale zase nie až
natoľko. Každý má šancu, ale chudobný človek si môže za to sám, pretože ak
nepracuje, nemá peniaze. Človek môže pracovať aj za skromnejší plat, aby
nebol chudobný.“ Myslíme si, že to bola zaujímavá a úprimná odpoveď z jeho
strany. Participant Dalibor si myslí, že ,,spoločnosť ovplyvňuje ľudí.“
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Od participatky Márie zaznela táto skutočnosť ,,myslím si, že v každej krajine
sú chudobní ľudia. Spoločnosť ovplyvňujú ľudia, ale myslím si, že nastavená
ekonomika spoločnosti opačne zase ovplyvňuje ľudí.“ Participantka Nikola sa
nám zaujímavo vyjadrila, že ,,áno, chudoba je, žiaľ, veľkým problémom
spoločnosti, dokonca celého sveta, čo prináša negatívne dôsledky na celú
spoločnosť.“ Môžeme uviesť, že ostatní šiesti participanti sa zhodli
pri odpovediach a vyjadrili sa, že vnímajú chudobu ako problém a dôsledok
spoločnosti.
Medzi najčastejšie príčiny chudoby v spoločnosti uvádzali participanti
rozdiely medzi ľuďmi, ekonomiku spoločnosti, vládny systém, byrokraciu,
málo pracovných miest, nízke pracovné mzdy, nezamestnanosť, vysoké
životné náklady a lenivosť pracovať. Participantka Romana pri rozhovore
vysvetľuje ,,to, že veľa ľudí má exekúcie, tak sa nechcú zamestnať, pretože
im exekútor siahne na účet. Ľudia nechcú robiť za také veľmi nízke mzdy, tak
radšej utekajú do zahraničia. Myslím si, že je vysoká nezamestnanosť,
spoločnosť neponúka lukratívne ponuky práce.“ Na porovnanie Tomáš
spomenul, ako príčiny chudoby ,,nedostatočne platené pracovné pozície
a vysoké náklady na život na Slovensku.“ Ďalej Mária nám vyjadrila príčiny
chudoby v spoločnosti, že ,,človek, sa nemá kde zamestnať alebo sa zamestná
v robote, ktorá nesúvisí s jeho školou. Pracuje za minimálnu mzdu alebo na
čierno. Málo peňazí spôsobuje, že si nemôže dovoliť veci, po ktorých túži on
alebo dokonca jeho rodina.“ Ďalšie príčiny chudoby vyslovila Nikola, a to
,,nízke platy, drahé potraviny, vysoké nároky na zamestnancov, ktoré
častokrát spôsobujú značné problémy, reklamy na pôžičky, malým písmom
označované najdôležitejšie informácie v zmluvách, rôzne reklamné ťahy,
exekúcie, poplatky za odstúpenie z rôznych zmlúv.“ Dalibor nám uvádzal, že
vznikajú ,,veľké rozdiely medzi ľuďmi. Je čoraz viac bohatých a čoraz viac
chudobných. Strednú vrstvu udržujú fabriky“ a podľa neho, sú toto príčiny
chudoby v spoločnosti. Ostatné odpovede siedmich participantov boli podobného
charakteru.
Participanti sa zhodli na problémoch, ktoré spôsobuje chudoba
v spoločnosti. Uvádzali predovšetkým depresie, rozvodovosť, zhoršenie
zdravotného stavu, rôzne závislosti, bezdomovectvo, trestné činy a nakoniec
samovraždu. Participant Tomáš uviedol problémy, ako ,,rozvodovosť,
zhoršenie zdravotného stavu, alkoholizmus, bezdomovectvo.“ Odpoveď
Romany sa zhodovala a zdôraznila ,,závislosť na alkohole, aj na drogách,
psychická labilnosť. Pohodlnosť človeka, keď je dlho doma, tak sa mu nechce
vrátiť do práce.“ Podľa vyjadrenia Natálie ,,ľudia kradnú, nemajú kde bývať
a závidia si.“ U participantky Márie zaznela skutočnosť, že podľa nej ,,ľudia
upadajú do depresií, začínajú piť. Niektorí skúšajú šťastie v hazardných
hrách, čo môže spôsobiť potom tiež závislosť. Myslím si, že niektoré prípady
vedú až k samovraždám.“ Michal uviedol problémy v spoločnosti, že ,,málo
sa človek rozvíja. Nemôže si človek dovoliť to, čo normálny človek by mal mať.
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Chýbajú mu peniaze na jedlo z výplaty.“ Ostatní piati participanti sa vyjadrili
v odpovediach zhodne.
Traja participanti uviedli, že najviac ohrození chudobou sú mladí
ľudia, maloleté deti, dôchodcovia a globálne ľudia v spoločnosti. Mladí ľudia
sú ohrozovaní podľa troch participantov kvôli nedostatku pracovných
príležitostí, neochote pracovať a generačnej chudobe.
Participantka Mária tvrdí, že mladí ľudia sú ohrozovaní chudobou
kvôli nedostatku pracovných miest. Zaznela od nej skutočnosť, že ,,bojím sa
toho, keď ukončím štúdium, či si nájdem zamestnanie. Tak určite si nájdem
zamestnanie za minimálnu mzdu, ale či z môjho odboru je otázne. Vidím aj na
spolužiakoch, že sú neistí, čo bude po skončení štúdia.“ Na porovnanie Romana
sa vyjadrila, že podľa nej sú preto nezamestnaní ,,mladí ľudia, lebo teraz sa
držia osoby na pracovných miestach, ktoré sú tam 50 – 60 rokov, a nedajú
možnosť mladým ľuďom, aby získali prax.“ Kde sa stretla s touto skupinou
ľudí, nám participantka uviedla, že ,,mám okolo seba mladých ľudí, moje
kamarátky, priateľov.“ Participant Tomáš odpovedal ,,mladí ľudia do 25
rokov.“ Uviedol túto skupinu kvôli tomu, že mladí ľudia majú nedostatok
pracovných príležitostí. Ako ďalšiu skupinu ohrozených osôb chudobou
uvádzali naši traja participanti maloleté deti.
Deti sú ohrozované podľa troch participantov generačnou chudobou.
Participantka Ema vyslovila, že ,,deti z chudobných rodín. Podľa mňa preto,
že rodičia sú odrazový mostík pre deti. Štúdium, krúžky, rôzne aktivity, to
všetko stojí rodičov peniaze. Ak ho rodič v ničom nepodporuje, dieťa sa nemá
ako rozvíjať.“ Zaujímavo sa nám vyjadril k tejto skupine Kristián, podľa neho
,,deti, lebo trpia skrz rodičov, ktorí sú chudobní.“ Kde sa stretol s touto
skupinou, uviedol nám, že na uliciach ich vidí. Ďalej Mária uviedla maloleté
deti preto, ,,pretože niektoré deti pochádzajú z chudobných rodín a sú
ovplyvňované výchovou takých rodičov. Vidia a vyrastajú v nevhodných
podmienkach a neučia sa iným spôsobom života. Nuž vidím to na deťoch
podľa oblečenia, keď idú zo škôl. Keď som robila animátorku a mala som
skupinku detí, badala som rozdiely na deťoch, ktoré z akej rodiny pochádza.
Bolo to vidieť na oblečení a myslím si, že aj na správaní toho dieťaťa.“
Podľa troch názorov participantov patria seniori medzi ohrozenú
skupinu osôb chudobou. Uviedli, že sú ohrozovaní kvôli nízkym dôchodkom
a životným stereotypom. Participant Michal povedal skupinu seniorov preto,
pretože ,,starší ľudia, ktorí žijú v stereotype a nerozvíjajú sa.“ Na porovnanie
Romana odpovedala ,,starší ľudia kvôli nízkym dôchodkom.“ A nakoniec
participant Tomáš poukázal tiež na ,,osoby po 60-tke.“ Ako dôvod uviedol
kvôli nízkym dôchodkom. Ešte uviedol, že ,,každý deň sa s nimi stretávam.“
Niektorí participanti sa zhodli globálne na skupine, ktorú sme nazvali
,,ľudia“ a uviedli ju do subkategórie. Túto skupinu uvádzali vo všeobecnosti.
Podľa nich ľudia v našej spoločnosti sú ohrozovaní chudobou pre nedostatok
príležitostí, nízku minimálnu mzdu, zlú životnú situáciu, nezamestnanosť
a rôzne závislosti. Zaujímavo nám odpovedal participant Lukáš takto ,,taký
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človek, čo ostane žiť na Slovensku, lebo na Slovensku je minimálna mzda
veľmi nízka, oproti iným štátom v Európe.“ Keď sme sa participanta opýtali,
kde stretáva túto skupinu osôb, povedal ,,no, stretnem sa s nimi zakaždým,
keď idem domov z Nemecka, na Slovensko.“ Na porovnanie sme uviedli
Michala, jeho odpoveď bola ,,človek, ktorému skrachuje firma alebo príde
o zamestnanie, nevie už tak flexibilne na to reagovať a skončí na úrade
práce.“ Vo všeobecnosti sa nám vyjadrila Nikola ,,dlhodobo a opakovane
nezamestnaní ľudia, ľudia trpiaci rôznymi závislosťami, napr. gambleri,
alkoholici, užívatelia drog.“ Musíme uviesť, že participanti pri rozhovore
uvádzali viac skupín osôb ohrozených chudobou, aj keď sme sa ich priamo
pýtali, že ktorá jedna skupina osôb v spoločnosti je podľa nich ohrozená
chudobou. Z toho nám vyplýva, že rozumejú, ale nerozlišujú, či je niekto viac
alebo menej ohrozovaný chudobou.
Analýzou druhej výskumnej otázky môžeme uviesť, že participanti
pri rozhovoroch odpovedali zrozumiteľne. Z odpovedí participantov sme
vytvorili kategórie a kódy pre druhú výskumnú tabuľku vo výskume. Podľa
odpovedí si myslíme, že mladí ľudia vnímajú chudobu ako problém
spoločnosti. Uvádzali príčiny a dôsledky, za ktoré podľa nich môže naša
spoločnosť. Nemali problém uviesť skupinu osôb, ktorá je podľa nich najviac
ohrozená chudobou. Zaujímavosťou podľa nás je, že nik z nich neuviedol
bezdomovcov. Náš subjektívny názor je, že bezdomovcov pokladajú za
chudobných, ale naši participanti uvádzali osoby, ktoré sú ohrozované
chudobou.
Diskusia
Druhou skúmanou oblasťou v empirickom výskumne, ktorého
výsledky prezentujeme, bolo, či vnímajú mladí ľudia chudobu ako problém
spoločnosti. Z výpovedí našich desiatich participantov vyplýva, že chudoba je
problémový dôsledok dnešnej spoločnosti.
Môžeme uviesť, že v súvislosti s touto otázkou sme zistili u mladých
ľudí, aké príčiny chudoby na strane spoločnosti vnímajú. Naši participanti
poukazovali na diferenciu medzi ľuďmi, zlú ekonomiku spoločnosti, zlý
vládny systém, byrokraciu, málo pracovných miest, nízke pracovné mzdy,
nezamestnanosť, vysoké životné náklady. Postrehli sme, že sa mladí
participanti dokázali zhodnúť na problémoch, ktoré spôsobuje chudoba
v spoločnosti. Zistili sme, že uvádzali predovšetkým depresie, rozvodovosť,
zhoršenie zdravotného stavu, rôzne závislosti, ľudí bez prístrešia, trestné činy
a nakoniec samovraždu. Závislosti, ktoré uvádzali ako príčiny chudoby, boli
na alkohole, drogách, hazardných hrách atď.
V druhej výskumnej oblasti sme upriamili pozornosť na ohrozené
skupiny osôb chudobou v spoločnosti. Podľa výpovedí troch participantov sú
najviac ohrození chudobou mladí ľudia kvôli nedostatku pracovných
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príležitostí, neochote pracovať a generačnej chudobe. Ako ďalšiu skupinu
ohrozených osôb chudobou uviedli ďalší traja participanti maloleté deti. Deti
sú ohrozované podľa nich generačnou chudobou. Podľa troch našich
participantov patria seniori medzi ohrozenú skupinu kvôli nízkym dôchodkom
v SR. Môžeme uviesť, že niektorí naši participanti uviedli viac skupín osôb.
Podľa výpovedí participantov zisťujeme, že zároveň sú všetci ľudia ohrození
chudobou. Zo sekundy na sekundu sa môže človeku zmeniť život. Ohrození
sú kvôli absencii príležitostí, nízkej minimálnej mzde, zlej životnej situácii,
nezamestnanosti a rôznym závislostiam. V tejto súvislosti uvádzame, že nik
z našich participantov neuviedol skupinu ľudí bez prístrešia.
Z vyjadrení desiatich participantov sme zistili, že chudobu vnímajú
ako veľký problém našej spoločnosti a dokonca celého sveta.
Záver
Chudoba v spoločnosti je samo o sebe rozporuplná. Chudoba vo svete
existuje ako trvalý jav. Častokrát osoby na hranici chudoby aj v našej
spoločnosti majú problém prežiť, pretože nemajú dostatok prostriedkov na
udržanie správnej a zdravej fyzickej, ale aj psychickej extenzity. Východiskom
pomoci ľuďom, ktorí sú ohrozovaní chudobou, je predovšetkým udržať medzi
ľuďmi sociálnu súdržnosť prostredníctvom zásad a usmernenia, prostredníctvom
legislatívy, programom boja proti chudobe. Sociálna súdržnosť nie je len
kľúčovou koncepciou EÚ, ale je zameraná na hlbšie prijatie v rámci ľudí
daných krajín.
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Friedrich Fröbel’s Pedagogical System as a Paradigm
for Contemporary Pre-Primary Education
Friedrich Fröbels pädagogisches System als Paradigma
für die zeitgenössische Vorschulerziehung
Pedagogický systém Friedricha Fröbela ako paradigma
pre súčasné predprimárne vzdelávanie
Ivana Prachárová
Abstract
The study deals with explication of the historical bases of institutionalized
pre-school education by the prominent German pedagogue Friedrich
Fröbel. In the historical context, it describes and reveals aspects of
founding of kindergartens and presents eminent ideas that have changed
the view of childhood and the importance of strategic education of
preschool children in facilities with this educational program, including
didactic tools used in play. It examines the penetration and timeliness of
Fröbel's pedagogical system of children upbringing and education, which
is realized by a play focused on working with his didactic material and
recognizes the value of his system for today's pre-primary education.

Keywords: Friedrich Fröbel. Kindergartens. Play. Fröbel's gifts.
Úvod
Najvzácnejší dar od života je dieťa, ktoré predstavuje jednu z najdôležitejších hodnôt spoločnosti. Dieťa je bytosť jedinečná, neopakovateľná,
ktorá si zaslúži bezvýhradnú lásku, povzbudenie, pomoc, porozumenie, ale aj
plnohodnotné rozvinutie svojich možností. Zdokonaľovanie potenciálu
dieťaťa, jeho túžba po dobre a múdrosti je stredobodom pozornosti rodičov
i pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov predstavujúcich odbornú
verejnosť.1
Je isté a nepopierateľné, že dieťa a detský vek sprevádza v tejto
životnej etape imanentná, nekonečná chuť spoznávať a objavovať simplicitne
neznáme a práve materská škola je dnes tou inštitúciou, ktorá poskytuje
1

ONDRUŠKOVÁ, I. Participácia rodiny a materskej školy pri socializácii dieťaťa, 2010.
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rozvíjajúcej sa osobnosti priestor na strategickú hru pre plynulý rozvoj
kognitívnych, psychomotorických a sociálno-emocionálnych schopností. Toto
vývinové obdobie ohraničené vekom v širšom slova zmysle od narodenia až
po začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, t. j. predškolský vek, je pre
budúci život každej jednej ľudskej bytosti najdôležitejším, rozhodným
a zlomovým obdobím, preto i výchova a vzdelávanie je preň exponovaná
a nenahraditeľná.
Súvzťažne s vyššie uvedeným upriamujeme pozornosť do čias
minulých, ktoré odzrkadľujú práve to, ako si detstvo prebojovávalo miesto
v spoločnosti. Inštitucionálna výchova i vzdelávanie detí predškolského veku
v dobách pred osvietenstvom nebola kľúčovou témou pedagogického
myslenia a spravidla bola orientovaná len na výchovu rodinnú. Prvým, kto
rozvinul svoju teóriu, v konvenčných postupoch častokrát zanedbávanú,
založenú na presvedčení, že práve táto etapa je najrozhodnejšia pre patrične
strategickú výchovu, bol prominentný pedagóg Friedrich Fröbel, celosvetovo
známy ako autor koncepcie predškolskej výchovy.
V okruhu našich záujmov je vyzdvihnutie a objavenie minulosti pre
prítomnosť práve toho, kto sa dokázal celý svoj život rozdávať tým
najmenším. Pedagogický odkaz Fröbela perzistujúci v podobe hry a darčekov,
ktoré podľa Trubíniovej2 prerástli hranice času, sú dodnes trvalým podnetom
pre rozvoj predškolskej pedagogiky na celom sete. Súvzťažne s našou
intenciou sme preliminovali cieľ predkladanej štúdie, ktorým je analyzovať
teoretické fundamenty pedagogického systému F. Fröbela a zhodnotiť prínos
myšlienok z teórie hry pre predškolskú pedagogiku. Záverom introdukcie
poznamenávame, že k získavaniu a spracovaniu údajov štúdie sme využili
historicko-literárnu metódu a k interpretácii výsledkov z bádania sme použili
kvalitatívnu metódu – metódu analýzy.
Pedagogický systém Friedricha Fröbela
Nemecký klasický pedagóg Friedrich Fröbel rozvinul na základe
komplexného prístupu a vlastnej mozaiky životných skúseností a znalostí
pedagogický systém vychádzajúci z presvedčenia, že najvýznamnejším
obdobím v budúcom živote každého človeka je rané detstvo. Zistil, že práve
v tejto fáze je vývin mozgu najdramatickejší, a simultánne zdôrazňujúc
plynulosť a celistvosť ontogenézy človeka požadoval, aby sa až po úplnom
rozvoji predošlého stupňa postupovalo k ďalšiemu, pretože každý vek obsahuje
v sebe úplnosť a mal by ju dosiahnuť. Slovami Opravilovej a Štveráka3 jedine

2
3

TRUBÍNIOVÁ, V. Dejiny predškolskej pedagogiky 2. 2009.
OPRAVILOVÁ, E. – ŠTVERÁK, V. Friedrich Fröbel. O výchově člověka. 1982.
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dokonalosťou posledného je možno dosiahnuť dokonalosť nasledujúceho, t. j.
budúceho.
V jeho hlavnom pedagogickom spise z roku 1826 s titulom „O výchove
človeka“ kontemploval a doceňoval potrebu uznania práva na výchovu
dieťaťa už od jeho narodenia, čím sa v jeho ponímaní plne akceptuje celá jeho
prirodzenosť a dovolí sa mu slobodne rásť a vyvíjať sa4. Súhlasne podčiarkoval
spontánnosť, i premyslenú, veku primeranú výchovu bez zanedbávania
akejkoľvek čiastočky. Rozvoju myslenia i tela detí, podľa syntetizovania
Jonesa s Dixonom5, pomáhali práve organizované riadené činnosti, prispôsobené
k dosiahnutiu tohto cieľa a zhodne i celistvosti obdobia.
Ako je možné postrehnúť v kongruencii s jeho hlavným dielom,
Fröbel sa o výchove detí v ranom detstve zamýšľal ďaleko skôr, než založil
svoju prvú „detskú záhradku“ v Blankenburgu v roku 1840. Detská záhradka
reprezentujúca vrchol Fröbelovej pedagogickej filozofie prosperovala najmä
vďaka vlastnej metodike práce, vrátane metód zahrňujúcich spontánne
a tvorivé aktivity, ktoré pramenili z jeho hlbokého porozumenia pre dušu
dieťaťa a vlastného komplexného prístupu k výchove a vzdelávaniu. Napriek
tomu, že vznikli pred 180 rokmi, boli to predovšetkým výchovné zariadenia,
mali svoj výchovno-vzdelávací program, včítane metód, pomôcok a materiálu.
Disponovali pripravenými a školenými silami, čím výrazne prevyšovali
úroveň iných, podobných zariadení v krajinách celého sveta. Fröbel v nich
uplatňoval svoje osvedčené princípy výchovného pôsobenia vo Všeobecnom
nemeckom výchovnom ústave v Kailhau, prispôsobené deťom predškolského
veku. Dôraz kládol na hru a rozvíjanie komplexnej osobnosti dieťaťa v hre,
telesnú výchovu, pobyt detí vonku, rozvoj reči, poznania prírody, matematiky,
hudobné a výtvarné cvičenia, ručné práce, ako šitie, strihanie, modelovanie,
konštruovanie a i6.
Nemožno nespomenúť, že detské záhradky ako inštitúcie s edukačnými
prostriedkami pôsobiacimi na celostný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa
plne nadväzovali na výchovu rodinnú, ktorú nenahradzovali, ale funkčne
dopĺňali. Reprezentovali inštitúcie, ktoré rovnako ako aj dnes, poskytovali
organizovanú, systematickú, cieľavedomú výchovu a vzdelávanie, realizovanú
na odbornej úrovni a vyberali si také prostriedky a spôsoby edukácie, aby sa
zachovala spontánnosť a prirodzenosť detského učenia. Totožne ako i dnes sa
fundamentálnym prostriedkom pre rozvíjanie poznávania detí v ranom detstve
stala hra ako eminentná činnosť, ktorá je zdrojom aktívneho, resp. agilného
učenia sa dieťaťa.

4

FROEBEL, F. The Education of Man. 1885.
JONES, B. O. – DIXON, M.V. The Macmillan Dictionary of Biography. 1981.
6 OPRAVILOVÁ, E. – ŠTVERÁK, V. Friedrich Fröbel. O výchově člověka. 1982.
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Fröbelova teória hry
Ako je možné vedieť zo psychológie i pedagogiky, hra patrí medzi
kľúčové ľudské činnosti a je prítomná v živote človeka od jeho narodenia, až
po smrť. Huzíng7 objasňuje, že v priebehu ontogenézy má hra rozmanité
podoby či formy a zastupuje tú činnosť, ktorá prezentuje vnútornú (psychickú)
a vonkajšiu (motorickú) aktivitu jedinca, zacielenú na uspokojovanie psychických
potrieb, resp. potrieb sebauplatnenia, sebarealizácie vlastného ja a sebapotvrdenia.
Je to práve hra, ktorá podľa Koťátkovej8 významne pôsobí na život dieťaťa
v oblasti rozumovej, sociálnej, emocionálnej či pohybovej. Ako konštitutívna
potreba detí predškolského veku zohľadňujúca vývinové potreby im umožňuje
zužitkovať a konkretizovať vlastný osobnostný potenciál pri zmocňovaní sa
i poznávaní okolitého sveta.
V konvenčnej literatúre je možné nájsť nesporne veľa iných definícií
i charakteristík hry, podčiarkujeme však, že ide o malé obmeny slov bez
zmeny podstaty a predstavili sme tie, ktoré sa v nie malej miere zhodujú
a vychádzajú práve z Fröbelovho ponímania či usudzovania. Hranie sa a hru,
primárne detskú hru realizovanú v tomto období vnímal ako „najčistejšiu,
najduchovnejšiu tvorbu človeka na tomto stupni, ktorá je spodobnením
všetkého ľudského budúceho života, vnútorného života prírody skrytého
v človeku a vo všetkých veciach vôbec, preto poskytuje radosť zo slobody,
spokojnosť a pokoj v sebe i mimo seba. Je najvnútornejším jadrom celého
života, lebo len v nej sa prejavuje celý človek, jeho najzákladnejšie vlohy, jeho
skutočné vnútro“9. Pozoruhodne vnímal aj jej úzke prepojenie s vývinom reči
viazanej na rozvoj myslenia, preto jediným prostriedkom exteriorizácie vnútra
i imanentného myslenia bola práve hra, ktorá okrem rozvíjania myslenia
umožňuje dieťaťu poznávať svoje možnosti, schopnosti i zručnosti, vlastné
predispozície, seba samého, v neposlednom rade poznávať svoje okolie,
spoločnosť10. Vzhľadom na hlboký význam pripisovaný hre, vyzýval rodičov
i vychovávateľov, aby svojím prenikavým, ale výlučne pokojným pohľadom
na hru detí poznávali ich predispozície, schopnosti a možnosti pre ich
kontinuálny rozvoj a zdokonaľovanie11. Nepremenne i dnes a práve vďaka
Fröbelovmu poznaniu sa poznanie detí predškolského veku utvára v ich

HUZÍNG, J. in KIKUŠOVÁ, S. – KRÁLIKOVÁ, M. Dieťa a hra. Hra a rozvíjanie osobnosti
dieťaťa. Edukácia detí s autizmom. 2004.
8 KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. Co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet 2.
2014.
9 FROEBEL, F. The Education of Man. 1885. s. 30 – 31.
10 PEERZADA, N. Educational Ideas of Friedrich August Froebel. 2016.
11 FROEBEL, F. The Education of Man. 1885.
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bezprostrednej činnosti, pri ktorej individuálnym učením získava cenné,
edukačným procesom prehlbované skúsenosti12.
Fröbelove darčeky
Idea cieľavedomého zamestnávania detí hrou, realizovanou so
všetkou vážnosťou, zaujatím a obzvlášť s premysleným didaktickým materiálom, reprezentujúcim prostriedok kontaktu dieťaťa s okolitým svetom, sa vo
Fröbelovom pedagogickom systéme vyskytovala už začiatku jeho pôsobenia.
Konzekventne poznamenávame, že myšlienku výroby a produkcie jeho pomôcok
však v úplnosti zrealizoval až 10 rokov po tom, ako vydal svoje dielo O výchove
človeka. Následné propagačné cesty zacielené na praktické overenie efektívnosti
vlastnej metódy v hrových krúžkoch podnietili ideu zakladania predškolských
inštitúcií.
Didaktické pomôcky ako prvé strategicky navrhnuté hračky určené
pre dieťa, známe pod názvom Fröbelove darčeky, svojím systematickým
usporiadaním rozvíjali krok po kroku detské poznanie a zručnosti13.
Inštrumentárium pozostáva zo série dvadsiatich darov rozdelených na
manipulačný materiál a systém zamestnaní. Manipulačný materiál obsahuje
drevené geometrické útvary a telesá vrátane gule, kocky, valca, veľkých
kociek rozdelených na menšie telesá, tyčinky, kruhy, štvorce. Zamestnania
reprezentujúce systém aktivít podporujúcich učenie zahŕňali slovami Barnarda14
materiál na kreslenie, vyšívanie, rezanie a skladanie papiera, pletenie,
modelovanie. Séria didaktických pomôcok začala darom s jednoduchou,
nediferencovanou guľou a žiaci sa presúvali k zložitejším objektom, ktoré sú
kľúčovými pre získavanie nových poznatkov z vedných disciplín, ako umenie
i matematika, a v ich manipulačnej činnosti rozvíjali jemnú motoriku,
koordinovali pohyby očí a rúk. Učebné činnosti a zamestnania naopak
piesňami, pohybovými i hudobnými hrami boli nápomocné pre fyzický vývin
a socializáciu. Od Wellhousenovej a Kieffovej15 sa ďalej dozvedáme, že
súčasťou systému darov boli práve tie činnosti umožňujúce spoznávať
a objavovať v troch rovinách, t. j. v rovine života a manipuláciou s materiálom
si deti môžu imitovať stavbou známe objekty z ich okolia, napr. domy, veže,
vlaky a i.; v rovine vedomostí si rozvíjajú myslenie a poznávajú konkrétne
vedecké pojmy; v neposlednom rade na úrovni krásy vytvárajú symetrické
TRUBÍNIOVÁ, V. – VAŇKOVÁ, J. – BEDNAŘÍKOVÁ, A. Poznanie, tvorivosť a prežívanie
dieťaťa predškolského veku. 2011.
13 ROBERTSON, J. Messy Maths. A playful, outdoor approach for early years. 2017.
14 BARNARD, H. Papers on Froebel´s Kindergarten: With Suggestions on Principles and Methods
of Child Culture in Different Countries. 1884.
15 WELLHOUSEN, K. – KIEFF, J. E. A Constructivist Approach to Block Play in early Childhood.
2001.
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návrhy korešpondujúce s prvkami umenia rozvíjajúce umelecký cit a zmysel
pre krásu. Analogický didaktický materiál so zhodnými vyššie ilustrovanými
funkciami je neodmysliteľným komponentom súčasného predprimárneho
vzdelávania pre rozvoj komplexnej osobnosti dieťaťa predškolského veku.
Záver
Vo Fröbelovom pedagogickom systéme nachádzame veľa cenného,
inšpirujúceho, či utkvelého v slovenskej sústave škôl. Svojím pedagogickým
talentom stelesneným do koncepcie predškolskej edukácie vyzdvihol rané
detstvo ako najzlomovejšie obdobie pre budúci život každej jednej ľudskej
bytosti. Hlbokou úctou k osobnosti dieťaťa priniesol verejnosti povedomie
o dôležitosti výchovy detí, ktoré za podpory a vedenia dospelého poznávajú
hrou, autentickými zážitkami, či v zmysluplných úlohách s premysleným
didaktickým materiálom nové vedomosti, rozvíjajú schopnosti i zručnosti na
veku primeranej úrovni, v kongruencii s vlastným potenciálom a dispozíciami.
Toto všetko sú živé korene Fröbelovej pedagogickej činnosti, ktoré korešpondujú
s aktuálnymi požiadavkami kladenými pre súčasné moderné vzdelávanie detí
predškolského veku a boli a stále budú fundamentom pre rozvoj inovačných
či konštruktivistických teórií vzdelávania.
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Pedagogical Ideas of J. A. Comenius and their
Application in the Context of Cooperative Learning
Pädagogische Überlegungen von J. A. Comenius und ihre
Anwendung im Kontext des kooperativen Lernens
Pedagogické myšlienky J. A. Komenského a ich
uplatnenie v kontexte kooperatívneho učenia
Zdenka Zastková
Abstract
The aim of the paper is to analyze selected ideas of Jan Amos Comenius
and point out their topicality in connection with the concept of cooperative
learning. As a starting point we focused on five ideas of J. A. Comenius,
which at the theoretical level were further compared with the basic
principles of cooperative learning.

Keywords: Jan Amos Comenius. Joint teaching at school. Workshop of
humanity. Learning by playing. Principle of action. Learning for
life. Cooperative learning. Principles of cooperative learning.
Úvod
J. A. Komenský, učiteľ národov, svojím dielom zanechal skutočne
trvalý odkaz. Mnohé jeho myšlienky majú všeobecnú pedagogickú platnosť
a dodnes nestrácajú svoju aktuálnosť. V uvedenom príspevku popisujeme
a analyzujeme vybrané pedagogické myšlienky J. A. Komenského v súvislosti
so základnými princípmi, filozofiou a didaktikou kooperatívneho spôsobu
výučby, a tak prezentujeme nadčasovosť jeho pedagogických myšlienok, ktoré
sú uplatniteľné i v mnohých súčasných pedagogických koncepciách.
Kooperatívne učenie a „idea spoločného vyučovania v škole“
Kooperatívne učenie, ktoré funguje na princípe spolupráce pri
dosahovaní cieľov, organizuje a spája študentov s rôznymi úrovňami
schopností a spôsobilostí do malých skupín. H. Kasíková (2016, s. 38)
popisuje kooperatívne učenie ako optimálne sa učiť na základe špecifického
usporiadania vzťahov v didaktických situáciách – na základe pozitívnej
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vzájomnej závislosti (kooperácie). Vychádza z predpokladu, že žiaci sa lepšie
učia, ak im je umožnené vzájomne komunikovať, pomáhať si a spolupracovať.
Formovanie osobnosti v tomto prípade realizuje cez sociálne učenie. Dôležitosť
interakcie a komunikácie, ktoré sú ústredným rysom kooperatívneho učenia,
je v Komenského myšlienkach opodstatnené tvrdením (In Pšenák, J., 1992, s. 64),
že „život sa musí prežiť rozhovormi a skutkami.“
Rôzne výskumné zistenia (Johnson, D. W. – Johnson, R. T., 2009,
s. 371 – 373) potvrdili efektívnosť tohto spôsobu výučby najmä vzhľadom
k výkonom a výsledkom žiakov, k interpersonálnym vzťahom, k motivačným
faktorom a k psychickému zdraviu jednotlivcov.
Y. Sharan (2010, s. 198) uvádza, že kooperatívne učenie zlepšuje
pozitívnu sociálnu interakciu medzi študentmi bez ohľadu na rozdiely medzi
nimi. Metódy kooperatívneho učenia umožňujú učiteľom navrhnúť úlohy,
ktoré delegujú vzdelávacie aktivity tak, aby každý člen skupiny mal možnosť
podieľať sa na práci v skupine podľa svojho potenciálu. Je teda zrejmé, že
rôzne záujmy, zázemie, hodnoty a schopnosti jednotlivých členov skupiny sú
v skutočnosti najväčším prínosom pre skupinu a obohacujú triedu.
V súvislosti s uvedenými argumentmi je teda dodnes neobyčajne
aktuálna myšlienka J. A. Komenského, idea spoločného vyučovania v škole,
ktoré považoval za prirodzené. „Výchova školám má byť spoločná, nie je
povedané, že sa v škole má s každým zaobchádzať rovnako, a ešte menej to, že
by sa individualita, osobnosť žiakov mala potláčať alebo dokonca ničiť“ (In
Blatný, L. – Maňák, J., 1991, s. 19). Komenský mal na mysli nielen právo
vzdelávať v školách šľachtické, meštianske a vidiecke deti (chlapcov
aj dievčatá), ale potrebu rešpektovať rôznorodosť žiakov, ich individualitu
a diverzitu a právo zdokonaľovať sa, k čomu vedie jedna cesta – cesta vzdelania
všetkých a vo všetkom. Komenský (In Blatný, L. – Maňák, J., 1991, s. 19)
toto tvrdenie argumentoval ďalej: „A keby sme aj pripustili, že škola trochu
škodí individualite, hoci práve individualita sa náležite odráža od pozadia
rozmanitosti, za to jednotlivý žiak môže tým, čoho on má viac, priaznivo
pôsobiť na iných, práve ako môže i u iných hľadať pomoc pre svoje
nedostatky.“
Aspekt rešpektovania sociálneho zázemia žiakov a študentov (denní
študenti a šľachtická mládež v triedach) a všeobecne ich diverzity Komenský
(In Pšenák, J., 1992, s. 235) zdôrazňuje kritizovaním ich „zlomyseľných
sporov“: „Poviem len toľko, že tu treba rozvážneho umierňovania, aby sa ani
otrockým zaobchádzaním nezlomila urodzenosť ducha a urodzených rodom,
ani naopak škodlivá nadutosť ducha, niektorým vrodená, nezostala
nepotlačená. Ak strpíte tento nesúlad, nikdy neuvidíte vo vašej škole lepšie
a jemnejšie mravy a úctu k spoločenskému poriadku (čo je jeden z hlavných
cieľov našej reformy).“
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Kooperatívne učenie a „dielňa ľudskosti“
Škola má byť dielňou ľudskosti, kde sa má preberať všetko, čo robí
človeka človekom. Predovšetkým sa v nej má pestovať myseľ, srdce a jazyk.
„Je to dielňa, kde sa noví a neforemní človiečikovia formujú, aby dosiahli
pevné a pravé črty ľudskosti“ (In Pšenák, J., 1992, s. 181).
Komenský (In Pšenák, J., 1992, s. 10) ďalej tvrdí, že zaobchádzanie
s vecami je najlepším učiteľom a úloha učiteľa sa obmedzuje len na dozeranie
a na pomoc žiakom.
Pozícia učiteľa v kooperatívnom učení má status facilitátora, ktorý
systematicky uplatňuje dynamiku rovesníckych vzťahov a pozná ich význam
pre učenie sa žiakov. Učiteľ je zodpovedný za vytváranie podmienok pre
kooperatívnu prácu a starostlivé štruktúrovanie učebných situácií. Podľa
H. Kasíkovej (2004, s. 89) vedúca rola učiteľa nemizne, avšak spolutvorcami
učebných situácií sa stávajú žiaci sami.
Vedomá práca so sociálnymi situáciami a sociálnymi vzťahmi v triede
v konkrétnych didaktických situáciách umožňuje okrem rozvoja kognitívnych
aspektov osobnosti aj rozvoj nonkognitívnych. Učiteľ preto zostavuje
skupiny, určuje a spoluurčuje ciele, navrhuje úlohy a dbá o ich rozdelenie,
monitoruje správanie žiakov, podporuje, povzbudzuje ku kooperácii, vytvára
podmienky pre reflexiu učenia a správania.
Aby bola kooperatívna práca efektívna, učiteľ musí žiakov viesť
k rozvoju sociálnych spôsobilostí. Práve sociálne spôsobilosti, ktoré definuje
I. Turek (2008, s. 211) ako spôsobilosti žiť a pracovať s inými ľuďmi, učiť sa
od nich, plánovať, organizovať, kontrolovať a hodnotiť aktivity tímu ľudí,
preberať spoluzodpovednosť za prácu v tíme, správať sa empaticky, asertívne,
vážiť si, rešpektovať, akceptovať a tolerovať odlišnosti iných ľudí, udržiavať
harmonické medziľudské vzťahy a pod., prispievajú k vytvoreniu pozitívnej
emocionálnej klímy v triede a robia človeka „ľudským“. Napokon aj
Komenský (1992, s. 222) tvrdí: „Vedenie, ktoré sa deje slovami a samými
rozkazmi, nemá nijakú silu, nanajvýš k tomu, aby prinieslo slabý pokrok.“
Kooperatívne učenie a „princíp činnosti“
Komenský (In Pšenák, J., 1992, s. 10) zdôrazňoval princíp činnosti,
pričom vlastná práca žiakov má byť hybným momentom vyučovania. „Činný
život je pravým životom, záhaľka je pohreb za živa“ (Komenský, J. A. In
Blatný, L. – Maňák, J., 1991, s. 17). Z niekoľkých spisov je známe, že
Komenský mal záujem prostredníctvom podnecovania činnosti vyhnať zo
škôl lenivosť. Preto vyzýva učiteľov a žiakov k láske k štúdiu. Aby boli žiaci
do činnosti zapojení, je potrebné vytvoriť emocionálne bezpečné prostredie
plné dôvery. D. M. Plummer (2018, s. 38) hovorí, že dôvera sa najľahšie
udrží, pokiaľ sú role, pravidlá a hranice jasne vymedzené na začiatku práce so
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skupinou. To môže deťom pomôcť cítiť sa „pod kontrolou“ a v bezpečí, čo
spätne umožní plne ich zapojiť do aktivity.
Komenský taktiež tvrdí (In Pšenák, J., 1992, s. 147), že „bez
skúsenosti nemôže byť vo veciach nijaká určitosť a ani skúsenosť nejestvuje
bez pokusu a použitia vecí.“
Z uvedeného jasne vyplýva, že žiaci majú byť v procese učenia
aktívni. Jedným z princípov kooperatívneho učenia spočíva vo vytvorení
pozitívnej vzájomnej závislosti. Podľa D. Johnsona a R. Johnsona (2002, s. 2)
tento princíp predpokladá, že splnenie úlohy možno dosiahnuť len spoločným
úsilím, preto žiak koordinuje svoje úsilie s úsilím ostatných. Žiak teda
dosiahne cieľ vtedy (a len vtedy), ak svoj cieľ dosiahne i skupina, ktorej je
členom. Vo vyučovaní sú teda vytvorené podmienky pre zapojenie všetkých
žiakov do činnosti.
Potreba kooperácie ako potreba „učiť sa pre život“
Ďalšou Komenského ideou (In Pšenák, J., 1992, s. 11) je myšlienka,
že „školy majú učiť pre život.“ Komenský (1992, s. 213) uvádza, že „nech sú
žiaci zvyknutí vedieť všetko tak, aby to mohli použiť – musia sa teda snažiť
vidieť úžitok vo všetkom a dosiahnuť ho.“
Z toho vyplýva potreba sprístupniť žiakom cieľ snaženia a poukázať
na pragmatickú stránku obsahu učenia sa. D. Johnson – R. Johnson – M. Stane
(2000) odporúčajú učiteľom informovať žiakov rovnako aj o požadovanom
cieli skupinového správania, pretože uľahčuje priebeh skupinovej činnosti
i proces hodnotenia výsledkov a priebehu činnosti členov skupiny.
Aktuálnou témou súčasnej spoločnosti je aj potreba spolupráce.
T. Jablonský (2005, s. 79) uvádza, že kooperácia je nielen veľmi žiaducou
vlastnosťou človeka 21. storočia, ale pre väčšinu detí i dospelých priamo
potrebou. E. Petlák (2004, s. 257) analyzujúc zmeny spoločnosti (migrácia
ľudí, globalizácia a nové technológie...) zdôvodňuje prínos kooperatívneho
učenia hlavne v oblasti prípravy jedinca zameraného na spoluprácu, teda
vlastnosti nevyhnutnej na život a prácu v iných podmienkach ako v súčasnosti.
Kooperatívne učenie a „škola hrou“
Komenského Schola ludus (škola hrou), ktorá je založená na zavedení
divadelných hier do vzdelávania, nesie jasný odkaz i pre dnešné filozofické
východiská humanizácie vzdelávania, zvlášť v oblasti uplatňovania
zážitkových a aktivizujúcich metód. Komenský (In Blatný, L. – Maňák, J.,
1991, s. 20) tvrdí, že „hry sú analógiou ľudského života, ktorý sa prežíva
rozmluvami a jednaním a napodobňovaním. Zavedením divadelných hier máte
istú skúsenosť, že nie je účinnejšieho prostriedku k vypudzovaní duševnej
malátnosti a k vzbudení čulosti.“ Komenský preto odporúča učiteľom
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aplikovať rôzne druhy hier, zvlášť scénických a divadelných, ktoré „pred
očami divákov povzbudzujú ľudského ducha skôr k čulosti, než je to možné
dosiahnuť napomínaním“ (In Pšenák, J., 1992, s. 63) a zároveň „sú pre žiakov
zvláštnou pohnútkou, aby zatúžili postupne po vyšších veciach, keď vedia, že
sa im pred očami mnohých dostáva buď chvály za usilovnosť, alebo hany pre
nedbalosť“ (In Pšenák, J., 1992, s. 63).
Podľa Komenského metódy je celé štúdium akoby spojené so
zábavou tak, že celý duševný výcvik možno považovať za hru. V tomto
prípade je možné spájať štúdium s potešením, nie s ťažkým namáhaním.
Ako sme už spomínali, zámerom kooperatívneho učenia je okrem
rozvoja intelektuálneho podporiť i osvojenie si žiaducich sociálnych
a osobnostných kompetencií. To si vyžaduje (a zároveň kooperatívne učenie
aj umožňuje) vytvárať podmienky pre aktívne sociálne učenie. Keďže ide
o konkrétne správanie, kde je potrebné experimentovanie, napodobňovanie,
nacvičovanie a tréning, učiteľ musí zvoliť vhodné metódy, ktoré motivujú
a aktivizujú žiakov a v prípade kooperatívneho učenia zároveň podporujú
interakciu v záujme kooperatívnej činnosti. Kooperatívne učenie stavia na
uplatnení zážitkových, aktivizujúcich metód. Mnoho výskumníkov sa
zaoberalo otázkou, či kooperatívne metódy učenia skutočne zvyšujú výkon
žiakov. Na základe analýzy výsledkov týchto prác R. M. Gillies a A. F.
Ashman (1996, s. 187 – 200) dospeli k nasledovným záverom:
‒ kooperatívne metódy učenia, ktoré využívajú skupinovú odmenu,
efektívne zvyšujú výkon žiakov, kooperatívne metódy učenia, ktoré
nevyužívajú skupinovú odmenu a nepodávajú hodnotenie skupiny,
nezvyšujú výkon žiakov,
‒ kooperatívne metódy učenia, ktoré využívajú rozdelenie úloh v rámci
skupiny a hodnotenie skupiny, viditeľne zvyšujú výkon žiakov.
Záver
Záverom nášho príspevku môžeme konštatovať, že ideály J. A.
Komenského sú pre pedagogické myslenie a didaktiku i dnes vítané a jeho
odkaz ľudstvu je napriek rôznym reformám spoločnosti i školstva v rôznych
podobách stále docenený. Dôkazom je zdôrazňovanie aspektu celostného
rozvoja osobnosti, ktorý je i dnes etablovaný v rôznych legislatívnych
dokumentoch. Komenský (In Pšenák, J., 1992, s. 222) tento rozvoj vyjadril
tézou: „nech sú učitelia pamätliví toho, že majú svojich žiakov tak vzdelávať,
aby vedeli, chceli a mohli urobiť myseľ všetkých svojich žiakov múdrou, jazyk
výrečným, ruky schopnými písať a robiť iné úkony...“ Sme presvedčení, že
naplniť tento úmysel a zachovať odkaz J. A. Komenského je možné
i v dnešnej dobe, aj prostredníctvom uplatnenia kooperatívneho spôsobu
výučby.
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Pierre Teilhard de Chardin – a New Theological-philosophical View of Creation and Evolution
Pierre Teilhard de Chardin – eine neue theologisch-philosophische Sicht auf Schöpfung und Evolution
Pierre Teilhard de Chardin – nový teologicko-filozofický
pohľad na stvorenie a evolúciu
Ivan Ondrášik, Katarína Ondrášiková
Abstract
The aim of the article is to describe basic themes (natural universe,
man), which form the curriculum of Pierre Teilhard de Chardin's
thinking. We analyze Theilard's understanding of the evolution of the
natural universe. These are cosmogenesis and biogenesis. In the second
part we focus on the origin and evolution of man considering
hominization, psychogenesis, socialization and the formation of
noosphere. Teilhard's conception escalates in the understanding of
Christ as the point of Omega, in which the whole of creation and man
find their fulfillment in an eschatological sense. Teilhard's prophetic
vision of fulfilling the meaning of the evolution of the universe and of
man in Christ is penetrated by deep hope.

Keywords: Pierre Teilhard de Chardin. Creation. Evolution. Nature. Man.
Úvod
Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955), kňaz, paleontológ, antropológ,
filozof a teológ pochádzal zo starobylej francúzskej šľachtickej rodiny. Bol
členom Spoločnosti Ježišovej. Počas 1. svetovej vojny pôsobil na fronte ako
zdravotník. Pôsobil na viacerých univerzitách a bol členom Francúzskej
akadémie vied. Intenzívne sa venoval nielen teoretickej činnosti, ale podnikal
aj výskumné expedície do Ázie, na Jávu a do južnej Afriky. V roku 1928 na
expedícii v Číne sa stal spoluobjaviteľom sinantropa, tzv. čínskeho alebo
pekinského človeka. Okrem vedeckej činnosti sa venoval v rámci okolností
svojho života i pastoračnej službe. Zomrel 10. apríla 1955 – na Veľkú noc –
v New Yorku.
Jednoznačne patrí k najvýznamnejším mysliteľom 20. storočia vôbec.
Jeho obsiahle a mnohovrstevné dielo zanechalo v dejinách myslenia nezmazateľnú stopu. Pre kresťanov je fenomén Pierra Teilharda de Chardin o to
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povzbudivejší, že bol príkladným a hlboko veriacim človekom a celou svojou
osobnosťou bol pevne zakorenený v katolíckej Cirkvi a v jej tradícii. S odstupom
času možno konštatovať istú hrdosť, že tento mysliteľ pochádza z katolíckej
proveniencie, ale treba povedať i to, že počas celého života urputne zápasil
s cirkevnou hierarchiou, ktorá často nemala pochopenie pre novátorské idey
jeho mysliteľského projektu. Svoje teologicko-filozofické diela po zákaze zo
strany cirkevnej cenzúry nesmel publikovať, jeho publikačná činnosť počas
celého života sa musela obmedziť len na fundované prírodovedecké spisy.
Teilhard toto nepochopenie cirkevných činiteľov hrdinsky niesol a pokorne
prijímal. Jeho teologicko-filozofické spisy postupne vychádzali až po jeho
smrti a od samého začiatku sa tešili veľkému čitateľskému ohlasu nielen zo
strany intelektuálov, ale i bežných veriacich ľudí. Nedôvera k jeho dielu však
v najvyšších kruhoch pretrvávala i naďalej. Muselo prejsť niekoľko desaťročí,
kým si aj najvyšší cirkevní predstavitelia uvedomili nesmiernu hodnotu jeho
diela. Po veľkých celoživotných zápasoch dnes možno konštatovať, že jeho
myslenie a idey sú prínosom nielen pre katolícky, ale i celý svet.
Treba však povedať i to, že jeho dielo potrebuje starostlivú interpretáciu,
o ktorú by sa mali starať odborníci – teológovia, filozofi a prírodovedci,
keďže sám Teilhard počas svojho života nemal možnosť konfrontovať svoje
názory s vedeckou obcou, aby ich následne mohol i sám revidovať a poopraviť.
Teilhardova teologicko-filozofická koncepcia a jeho prírodovedecké názory,
ktoré spolu úzko korelujú, sú i dnes predmetom živej diskusie. I dnes sa nájdu
nekompromisní kritici jeho diela, no na druhej strane sú i mnohí takí, ktorým
jeho dielo doslova učarovalo. Táto horúca situácia, ktorú vyvoláva interpretácia
Teilhardovho diela, bola jedným z inšpiračných zdrojov našej práce. Okrem
toho jeho koncepcia ideovo zapadá do hnutia Nouvelle Théologie, ktorého je
on sám komplementárnou a neodmysliteľnou súčasťou.
Prečo je Teilhardovo dielo predmetom diskusií medzi intelektuálmi
i medzi bežnými ľuďmi v Cirkvi i mimo nej? Čo je na Teilhardovom diele tak
neodolateľne príťažlivé, že si získal po smrti takú slávu u mnohých čitateľov?
Aké je jadro Teilhardovho teologicko-filozofického konceptu, ktorý ponúka
svetu? Akou metódou pracoval? Je jeho odkaz aktuálny i pre ľudí tretieho
tisícročia? V čom spočíva aktuálna originalita jeho diela? Na všetky tieto
otázky sa pokúsime aspoň načrtnúť odpovede na základe analýzy jeho dvoch
hlavných teologicko-filozofických diel Fenomén človek a Božské prostredie.
Azda najcharakteristickejšou črtou teologicko-filozofickej koncepcie,
ktorú vo svojom diele ponúka Teilhard de Chardin, je optimizmus. Nejde však
len o optimistické myšlienky, ktoré v nás majú navodzovať pocity ľahkovážnej
spokojnosti. V prvom rade je to umiernený optimizmus, ktorý je vo svojom
najhlbšom základe preniknutý pravou kresťanskou nádejou v konečné definitívne
vykúpenie stvoreného vesmírneho univerza spoločne s jeho tvormi, a najmä
človeka v osobe Ježiša Krista, ktorý je bytostným cieľom všetkého, a skrze
ktorého bolo podľa apoštola Pavla všetko stvorené, aby sme i my mohli
zakúsiť lásku Boha Otca a neustále prítomnú posilu Ducha Svätého. V osobe
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Teilharda de Chardin a v jeho diele je skrytá nesmierna energia, ktorá nám
môže pomôcť k lepšej orientácii našej existencie vo svete tak, aby bolo možné
kvalitatívne hodnotnejšie prežívanie daru života. Z uvedeného je zrejmé, že
nielen Teilhardovo dielo ako celok ponúkajúci istú víziu sveta a človeka
v ňom jestvujúceho, ale že i jeho osobný život bol naskrze preniknutý vyššie
spomínanou nádejou pevne zakotvenou v Bohu, ktorá radikálnym spôsobom
prekonáva všetky formy pesimizmu. O výsostne optimistickej a pozitívnej
rozpoloženosti Teilhardovho diela i osoby svedčia ľudia, ktorí s ním mali
osobnú skúsenosť, ktorí tento fakt potvrdzujú. Optimizmus jeho diela je
takýmto spôsobom pevne spojený s jeho osobnosťou, ktorá mala vynikajúce
kvality. „Optimizmus Pierra Teilharda de Chardin je výrazom poznania sveta
a skúsenosti, ktorá dozrievala za dlhého života vedca, mysliteľa a človeka
modlitby.“1
Teilhard de Chardin sa z tejto optimistickej a zároveň povzbudzujúcej
perspektívy počas celého svojho života snažil vo svojom diele prepojiť dva na
prvý pohľad rozdielne svety – náboženský a striktne vedecký. Akoby
intenzívne cítil, že diferencia medzi vierou a vedou je do značnej miery umelý
a zideologizovaný pohľad prameniaci v modernej dobe a vyhrotený konfrontáciou osvietenstva a Cirkvi. Cirkevní predstavitelia i predstavitelia osvietenstva
sa v rámci sebapresadzovania ostro napádali a neboli schopní vo vzájomnom
útočení a obrane chápať pozitívne stránky druhej strany. Teilhard si zreteľne
uvedomoval, že neblahá dichotómia medzi vierou a rozumom je vo svojej
podstate patologická, lebo do značnej miery brzdila progresívny rozvoj celého
kultúrneho potenciálu ľudstva. Ďalšou neodmysliteľnou charakteristikou
Teilhardovho diela je popri spomínanom optimizme túžba po uskutočnení
syntézy medzi náboženským obrazom sveta založeným na viere v Boha
a medzi svetom vedeckým, riadiacim sa prísnym metodologickým prístupom
ku skutočnosti a opierajúcim sa o racionalitu. Oba póly – viera i rozum – sú
v Teilhardovom diele nerozlučne späté a sú vo vzájomnom hermeneutickom
vzťahu, v ktorom jedno dopĺňa druhé. Teilhard je teda jednoznačne zástancom
zmierenia náboženského a vedeckého pohľadu na skutočnosť. V jeho celom
diele harmonicky konverguje spirituálny moment s vedeckým .
Teilhard de Chardin svoju teologickú a prírodovedeckú koncepciu
rozpracoval na základe používania fenomenologickej metódy. Hoci vedome
nikdy nespolupracoval so zakladateľom fenomenologického hnutia vo filozofii
E. Husserlom, ani nepatril k jeho žiakom, predsa sa v jeho diele evidentne dá
vystopovať spontánna fenomenológia, ktorá sa snaží o sústredené a detailné
nahliadnutie fenoménu stvoreného vesmírneho univerza v celej jeho komplikovanosti a komplexnosti. Podrobný popis substanciálnych štruktúr fenoménu
stvoreného sveta je teda v hlavnom záujme mysliteľa, ako sám píše, a tým
potvrdzuje svoju fenomenologickú orientáciu. „Vidieť, dalo by sa povedať, že
1

HEER, F.: Bohatší život. Praha: Vyšehrad, 1969, s. 158.
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v tom je obsiahnutý celý život, pokiaľ nie vo svojom cieli, tak aspoň vo svojej
podstate.“2 Ďalej píše: „Opakujem, že mojím jediným cieľom a skutočnou
silou, ktorá ma poháňala pri písaní týchto stránok, bola proste snaha vidieť,
t. j. odhaliť homogénnu a súdržnú perspektívu našej všeobecnej skúsenosti,
zahrňujúcu človeka – perspektívu celku, ktorý sa rozvíja.“3
Teilhard sa teda vo svojej koncepcii snaží zachytiť skutočnosť sveta
v jej univerzalite. Je teda zrejmé, že jeho koncepcia je okrem vyššie spomínaných
čŕt – optimizmu a syntézy viery s rozumom, naskrze preniknutá dynamizmom
neustáleho vývoja sveta. Silne sa v tomto inšpiroval filozofiou pohybu
H. Bergsona a filozofiou činu M. Blondela a ich reflexiami skutočnosti. Celkom
evidentne najsilnejšou inšpiráciou však bola pre neho prírodovedecká teória
evolúcie, ktorá ako vedecká paradigma mala ambíciu interpretovať totalitu
skutočnosti sveta v celej dynamike jeho vývoja. Teilhard de Chardin je tak
zanietený evolucionista, ale túto teóriu podstatným spôsobom modifikuje pre
účely svojej koncepcie a komplementárne dopĺňa striktne prírodovedecký
prístup o spirituálny a personalistický rozmer fenoménu evolúcie. Celé jeho
dielo lapidárnym spôsobom vystihuje charakteristika jeho koncepcie ako
dvojitej triády: univerzalizmus – futurizmus – evolucionizmus a kozmogenéza –
antropogenéza – kristogenéza.4
Najvlastnejším predmetom jeho koncepcie je tak postihnutie dynamickosti skutočnosti sveta ako celku. Je to naozaj veľká úloha, na ktorú sa
podujal, pretože táto ambícia zahŕňa celý komplikovaný komplex skutočnosti,
počnúc vývojom anorganickej hmoty, pokračujúc vznikom života na našej
planéte, ďalej implikuje zachytenie fenoménu človeka ako vrcholu evolúcie,
pričom do svojho chápania evolúcie zahŕňa i život samotného Boha. Vidno
teda obrovské rozpätie Teilhardovho výskumu podstaty skutočnosti. Napriek
tomu však možno vidieť cez rôzne heterogénne skutočnosti jednotiaci element.
V nasledujúcich častiach práce sa budeme postupne snažiť o priblíženie najdôležitejších prvkov vývoja štruktúry vesmírneho univerza, sledujúc Teilhardov
koncept.
Evolúcia prírodného bytia – kozmogenéza
Teilhard de Chardin začína svoje fenomenologické skúmanie celého
komplexu fenomenálnej skutočnosti vesmírneho univerza analýzou anorganického prírodného bytia. Teilhard vidí vesmír ako nesmierne komplikovaný
a vnútorne heretogénne diferencovaný celok, ktorý je však v konečnom dôsledku
homogénnym bytím. Postrehol tiež vnútornú dynamiku celého vesmíru, jeho
neustále premeny a rôzne transformácie. Vesmír sa mu javí ako živý dynamický
TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad 1989, s. 28.
TEILHARD DE CHARDIN P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad 1989, s. 31.
4 Porov.: HEER, F.: Bohatší život. Praha: Vyšehrad, 1969, s. 174.
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organizmus, ktorý sa neprestajne pretvára v rámci mohutného evolučného
pohybu. Svoje analýzy začína preto deskripciou anorganickej skutočnosti.
Teilhardova koncepcia je napriahnutá na osi, ktorá sa začína kozmogenézou,
teda vznikom a rozvojom celej prírodnej skutočnosti. Spontánne pokračuje
v smere rozvoja evolučného pohybu od kozmogenézy k biogenéze. Teda
podrobne si všíma vznik a vývoj živej prírody. V evolučnom pohybe a tlaku,
ktorý tento pohyb generuje, prichádza na svetlo skúmania antropogenéza –
fenomén človeka. S ním vzniká i nová vrstva evolúcie – sféra myslenia –
noosféra, ktorá sama v sebe implikuje personalizáciu a socializáciu človeka.
Vrcholom Teilhardovho konceptu je priblíženie evolučného pohybu, ktorý sa
završuje v osobe Ježiša Krista, teda ide o kristogenézu.
Podľa Teilharda de Chardin je skutočným ontologickým fundamentom
kozmického univerza tzv. svetová látka (die Weltstoff) alebo inak povedané,
akási prvotná energia.5 Táto Teilhardom postulovaná vesmírna látka je
materiálnej povahy, je to teda hmota. Túto základnú vesmírnu hmotu vidí
z troch aspektov, ktoré jej nevyhnutne prináležia. V prvom rade je táto
vesmírna látka – hmota – charakterizovaná mnohosťou. Celý vesmír je
zložený z nezmerného počtu atómov, ktoré vytvárajú množstvo komplikovaných
štruktúr bytia, a to tak anorganickej, ako i organickej povahy. Mnohosť, ktorou
sa prejavuje vesmírna látka, je dobre viditeľná i bežným pohľadom očami na
fenomenálnu skutočnosť, pričom je viditeľná bohatosť a pestrosť vesmíru.
Podľa Teilharda i keď sa vesmírne bytie navonok javí prostredníctvom
mnohosti, nesmieme zabúdať, že hmota vykazuje i podstatnú jednotu
a súdržnosť, čo je druhou príznačnou charakteristikou hmoty. „Čím viac však
hmotu umelo štiepime a drvíme, tým viac sa nám ukazuje jej základná
jednota. Najmenej dokonalým, ale najlepšie predstaviteľným výrazom tejto
jednoty je prekvapujúca podobnosť prvkov, s ktorými sa stretávame. Molekuly,
atómy, elektróny, všetky nesmierne malé súcna, nech už sa menujú akokoľvek
a majú akúkoľvek rádovú veľkosť, vykazujú (prinajmenšom na vzdialenosť,
z ktorej ich pozorujeme) dokonalosť masy a správania.“6 Tretím nemenej
podstatným aspektom hmoty je jej energetická povaha. „Energia je mierou
toho, čo prechádza z jedného atómu k druhému v priebehu ich transformácie.
Je to teda schopnosť, ktorou sa atóm v priebehu výmeny akoby obohacoval
alebo vyčerpával. Je to takisto stavová hodnota.“7 Základná vesmírna látka sa
tak prejavuje jednak svojou skutočnou mnohosťou, ktorá je postrehnuteľná
priamym pohľadom na fenomenálne bytie, ale táto mnohosť a vnútorná
heterogénnosť vesmíru tkvie v jeho základnej jednote, ktorá robí vesmír

Porov.: LETZ, J.:Význam myslenia Pierra Teilharda de Chardin pre súčasnosť a budúcnosť.
In: Verbum. Roč. 1999, č. 4, s. 48 – 61.
6 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 36.
7 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 37.
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harmonickým celkom. Navyše je tento úžasný konglomerát vesmírneho univerza
skrz-naskrz preniknutý svojím energetickým obsahom.
Podľa Teilharda de Chardin celé vesmírne bytie a veci, ktoré sa v ňom
vyskytujú, majú dva základné póly: vonkajšok, v ktorom sa prejavujú, a jemu
inherentný vnútrajšok, pričom oba póly sú vzájomne usúvzťažnené. „Nemôže
byť sporu o tom, že v hĺbke nás samých sa objavuje vnútrajšok akoby trhlinou
vo vnútri súcien. A to stačí, aby sme boli nútení pripustiť existenciu tohto
vnútrajšku v tej či onej miere všade v prírode odjakživa. Ak má vesmírna
látka v jedinom svojom bode nejakú vnútornú stránku, je to nutné preto, že je
dvojstranná svojou štruktúrou, t. j. v každej priestorovej a časovej oblasti,
práve tak, ako je napríklad zrnitá. Veci majú svoj vnútrajšok koextenzívny
vonkajšku.“8
Teilhard de Chardin tak pozorne vníma fakt, že vo vesmíre nejestvuje
len čisto fyzická – striktne fyzikálnym spôsobom chápaná energia, ale že
jestvuje popri a zároveň s ňou v našom kozme i psychická energia, ktorá je
svojou povahou nemenej dôležitá. Teilhard tak reflektuje fakt, že anorganické
bytie má v sebe samom implicitne zahrnutú istú formu psychična ako jednu zo
svojich najpodstatnejších zložiek. Podľa Teilharda je táto psychická energia,
ktorá v priebehu mnoho rokov sa odvíjajúcej evolúcie, ktorej pohyb smerom
dopredu je ireverzibilný, spôsobuje neuveriteľné zdynamizovanie vývoja
štruktúr vesmíru, a to od svojich najmenších častíc až po makroobjekty.
Teilhard tak považuje psychickú energiu vesmíru za veľmi podstatnú súčasť
bytia vesmíru.
Teilhard odhalil pri pozornom pohľade na vesmírnu látku a jej
energiu dve jej neoddeliteľné súčasti – a to je tangenciálna energia a radiálna
energia. Obe tieto energie sú podľa neho zreteľne vystopovateľné v štruktúrach
evolučného pohybu vesmírneho univerza a zvnútra ho neustále dynamizujú
a oživujú. Tangenciálna energia, ktorá pôsobí v evolúcii vesmíru, spôsobuje
svojím mechanickým pohybom spájanie partikulárnych prvkov do komplexných
celkov. Radiálna energia podľa Teilharda pôsobí svojím tlakom na evolučný
pohyb hmoty tak, že jednotlivé prvky vesmírneho univerza nasmerováva
k neustále zložitejším štruktúram, ktoré sú oveľa komplexnejšie a centrovanejšie.
Radiálna energia svojím pohybom, ktorý je ireverzibilý a totálne nasmerovaný
smerom vpred, tak spôsobuje významné kvalitatívne transformácie rôznych
elementov vesmírneho univerza, a je teda orientovaná primárne teleologicky.
Obe základné energie – tangenciálna i radiálna – spolu synteticky korelujú vo
svojich výkonoch, pričom však podľa Teilharda de Chardin je dôležitejšia
radiálna energia, ktorá, ako sme už vyššie povedali, je zodpovedná za kvalitatívny progres vesmírneho univerza. „Dodáme však, že v každom jednotlivom
prvku sa táto základná energia delí na dve odlišné zložky: energiu tangenciálnu,
ktorá spája daný prvok so všetkými ostatnými prvkami toho istého radu (t. j.
8
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rovnakej komplexnosti i stredovosti) vo vesmíre, a energiu radiálnu, ktorá ho
priťahuje smerom k neustále komplexnejším a centrovanejším stavom smerom
vpred.“9 Podľa Teilharda je evolúcia vesmírneho univerza, ktorej ontologickým
základom je vesmírna látka a je oživovaná a dynamizovaná tangenciálnou
a najmä radiálnou energiou úžasným živým organizmom, v ktorom je úzko
prepletená neživá spolu so živou prírodou a vytvárajú tak harmonický celok.
Teilhard de Chardin pri svojom pozornom fenomenologickom popise
štruktúry vesmíru, ktorého podkladom je samotný silný evolučný pohyb
smerom vpred, hovorí, že tento vesmírny fenomén je vo svojej najhlbšej
podstate riadený dvoma zákonmi. Prvým zákonom, ktorým sa riadi evolúcia
vesmírneho univerza, je zákon konvergencie. Podľa tohto Teilhardom objaveného
zákona konvergencie sila, ktorá riadi evolučný pohyb vesmíru nepôsobí tak,
že by tlačila dopredu odzadu, ale práve naopak, táto sila pôsobí spredu.
Konvergencia vesmírneho univerza má pritom svoj základ ukotvený v radiálnej
energii, ktorá vytvára vo vesmíre stále komplexnejšiu jednotu. Zároveň
Teilhard tvrdí, že táto radiálna energia je vo svojej podstate amorizujúca –
milujúca.10 Druhým zákonom riadiacim evolúciu vesmíru, a to tak organickú
ako anorganickú časť celku, ktorého objaviteľom je Teilhard de Chardin, je
zákon komplexity vedomia. Tento zákon podľa neho vyjadruje fakt, že čím je
komplexnejšia štruktúra materiálneho základu vesmírneho prvku, tým viac sa
spontánne vytvárajú predpoklady pre rozvoj vyššej formy psychična, až napokon
po vedomie ako najorganizovanejšej formy psychična vo vesmíre. Týmto
spôsobom panuje úzka usúvzťažnenosť medzi štrukturálnou komplexnosťou
a samotným vývojom psychickej energie. Zákon komplexnosti vedomia sa
takýmto spôsobom aplikuje nielen na vývoj anorganickej a organickej
prírody, ale implikuje do seba i rozvoj človeka ako takého a spirituálny rozvoj
kozmu. „Celý ďalší obsah tejto knihy nebude stručne povedané nič iného ako
táto história zápasu, ktorý sa vo vesmíre odohráva medzi zjednotenou
rozmanitosťou a neorganizovanou mnohosťou. Bude to stála aplikácia stáleho
zákona komplexnosti a vedomia, z ktorého vyplýva určitá psychicky konvergentná štruktúra a zakrivenie sveta.“11 A ďalej Teilhard píše: „Z tohto hľadiska
by bolo možné povedať, že v rovine fenoménov je každá bytosť vybudovaná
ako elipsa nad dvoma združenými ohniskami: ohniskom hmotnej organizácie
a ohniskom psychického sústredenia, pričom sa tieto dve ohniská súbežne
menia rovnakým smerom.“12

TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 55.
Porov.: LETZ, J.: Význam myslenia Pierra Teilharda de Chardin pre súčasnosť a budúcnosť.
In: Verbum. Roč. 1999, č. 4, s. 48 – 61.
11 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 52.
12 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 52.
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Z uvedeného je zrejmé, že Teilhard chápe i anorganické prírodné
bytie ako také, ktoré samo v sebe v istej, ešte nepatrnej miere, ale predsa
obsahuje i psychickú energiu. Túto psychickú energiu majú v sebe už i atómy
a molekuly, samozrejme, ešte v elementárnej forme. Teilhard vidí teda samotnú
kozmogenézu ako predpoklad ďalších vývojových stupňov v mohutnom
evolučnom pohybe. Kozmogenéza je pojmom označujúcim proces, v ktorom
vesmírna látka prechádza pod silným tlakom, ale predsa spontánne k ďalšiemu
transformačnému stupňu, a tou je biogenéza, teda vznik života na planéte
Zem.
Biogenéza a antropogenéza
Biogenéza je tak nerozlučne spojená s vývojom organickej prírody.
Samotný život mohol vyrásť len na základe rozvoja organických megamolekúl.
Zrod života však zostáva záhadou i pre Teilharda samotného tak, ako i pre
dnešných vedcov. Teilhard pritom vyzdvihuje popri svojom opise biogenézy
najmä vznik a rozvoj bunky ako fundamentálneho prvku života. Hovorí
o tzv. bunkovej revolúcii.13 V ďalšom texte podrobne popisuje rozvoj života
a organizmov, ako postupne prebiehali počas geologického vývoja Zeme. Tento
expanzný rozmach fenoménu života približuje prírodovedecky fundovaným
spôsobom. Vývoj organizmov zachytáva v tzv. strome života,14 pričom tak ako
kozmogenéza, aj biogenéza podlieha zákonom konvergencie a komplexnosti
vedomia a zvnútra je riadená a formovaná neustálym pôsobením tangenciálnej
a najmä radiálnej energie.
Kozmogenéza počas svojho vývoja postupne vytvárala fundamentálne
predpoklady pre vznik fenoménu života. Rovnako i biogenéza vo svojej
vlastnej evolúcii, spontánnym spôsobom na ňu nadväzujúc a sama ju
dynamicky transformujúc, vytvorila základné predpoklady pre vznik a rozvoj
duchovnej mysliacej vrstvy, tzv. noosféry, ktorej komplementárnou súčasťou
je i samotný fenomén človek a jeho antropogenéza. Podľa Teilharda je
objavenie sa celkom novej vrstvy – noosféry – v rámci celkového evolučného
pohybu niečím jedinečným a neopakovateľným. Vznik noosféry je podmienený
nielen vývojom biogenézy, ale i geogenézy. „Mysliaca vrstva, ktorá vzklíčila
koncom treťohôr a od tej doby sa šíri svetom rastlín a živočíchov, vo vnútri
biosféry a nad biosférou, tvorí noosféru.“15 Noosféra16 vznikla na základe
dlhého a neustále komplexnejšieho rozvoja nervových sústav živočíchov. Vývoj
vedomého – psychického života je tak korelatívnym spôsobom usúvzťažnený
s vývojom celého organizmu, najmä s centrálnou nervovou sústavou, v procese
Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 75.
Porov.: TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 105, 115.
15 Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P .: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 154.
16 Noosféra označuje skutočnosť ľudského ducha, schopnosť duchovnej reflexie ľudstva.
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tzv. cerebralizácie. Aj vznik tejto mysliacej vrstvy, ktorá akoby obaľovala
celú planétu Zem, je podľa Teilharda riadená zákonom konvergencie a narastania
komplexnosti štruktúr a vedomia. Platí pritom priama úmera, že čím je
komplikovanejšia a zároveň komplexnejšia centrálna nervová sústava u rôznych
živočíchov, tým viac u nich pribúda i psychickej energie až k dosiahnutiu
plného vedomia, ako je to u človeka. Kozmogenéza vedie k biogenéze a jej
spontánnym pokračovaním je noogenéza – vznik fenoménu myslenia. Vznik
noosféry tak postupuje od primitívnejších prejavov až po najkomplexnejšie.
Na noosfére – mysliacej vrstve, ktorá vznikla pod tlakom evolučného pohybu
vesmírneho univerza sčasti a nedokonalým spôsobom, ale predsa len v istej
miere participujú aj rozmanité živočíšne druhy, tak, ako sa postupne vyvíjali.
Veď istá forma psychickej energie a vedomia, aj keď len v reziduálnom
množstve, prislúcha i bunke ako základnej jednotke živej hmoty. Fenomén
psychična a vedomia sa postupne čoraz silnejšie prejavoval na fenomenálnej
rovine v závislosti od miery komplexnosti vývoja štruktúr organizmov. Pre
Teilharda vyplýva z toho poznanie, že všetky živočíšne druhy oplývajú istou
formou vedomia a psychickej energie, prejavujúcej sa najmä v inštinktívnej
rovine. Už i u nich je dobre vystopovateľný fenomén socializácie, hoci ešte na
primitívnej rovine. Pokračujúcim evolučným pohybom sa i on postupne čoraz
výraznejšie modifikoval v zmysle vyššej štrukturálnej komplexnosti, ako to
môžeme vidieť na príklade cicavcov a vyšších primátov. Vedomý život
u jednotlivých živočíšnych druhov tak v priebehu evolučných pohybov
naberal na svojej komplikovanosti a následnej komplexnosti. Teilhard však
pri opise všetkých prejavov noosféry u živočíšnych druhov (počnúc od bunky,
ktorá je vo svojej podstate neuveriteľne komplexným systémom, cez
mnohobunkovce, hmyz, plazy, vtáky a napokon cicavce) postupuje veľmi
jemným spôsobom a s úctou ku každému prejavu života. Môžeme s istotou
konštatovať, že úcta k všetkému životu je jednou z charakteristických čŕt
Teilhardovho prístupu ku skutočnosti. S úctou a obdivom sa Teilhard pozerá
i na neživú prírodu, od najmenšieho atómu, ktorý je tiež podobne ako bunka
nesmierne komplikovaným fenoménom, až po celé galaktické vesmírne
sústavy.
V reflexii vlastného „ja“ je človeku daný základný odstup od sveta,
jeho čistého prírodného bytia, a v rámci toho je možné celý komplex
skutočnosti oveľa lepšie spoznávať. „Zo skúsenostného hľadiska, na ktorom
stojíme, znamená reflexia, ako už slovo naznačuje, novú schopnosť vedomia
obracať sa samo k sebe ako k svojmu samostatnému predmetu, ktorý má
svoju vlastnú hodnotu nie iba poznať, ale poznávať seba, nie iba vedieť, ale
vedieť, že viem. Touto sebaindividualizáciou v hĺbke seba samého sa živý
prvok až doposiaľ zastretý a rozdelený v neurčitom okruhu vnemov a aktivít,
po prvý raz ustanovuje ako bodový stred, v ktorom všetky predstavy a skúsenosti
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sa viažu a upevňujú do vedomého celku jeho organizácie.“17 Predchodcom
vzniku noosféry je tak podľa Teilharda de Chardin psychogenéza, ktorá je
úzko spojená s biogenézou a geogenézou. Ľ. Rojka o význame psychogenézy
u Teilharda píše: „Teilhardova pozoruhodná myšlienka bola v tom, že ľudské
vedomie s novými zákonitosťami vníma ako nový typ životnej psychickej
energie, ktorá vníma samu seba cez osobné ja.“18 Na základe svojho prírodovedeckého výskumu dospel k záveru, že človek, ako ho dnes poznávame, vo
svojej fundamentálnej štruktúre vznikol v evolučnom pohybe niekedy v období
štvrtohôr, i keď presne sa nedá povedať, kedy sa to udialo. „Skúmanie kostier
a lebiek nás teda neklamalo. Vo vrcholných štvrtohorách sa naozaj objavuje
dnešný človek v úplnom zmysle slova, človek, ktorý nie je ešte dospelý, ale
už dosiahol rozumový vek. Vo vzťahu k nám je od tejto chvíle jeho mozog
hotový dokonca tak, že na organickom nástroji nášho myslenia odvtedy
nenastala žiadna merateľná zmena.“ 19 Rozhodujúcim geologickým obdobím,
v ktorom človek dosiahol skutočný vrchol svojho vývoja a dospel na báze
socializácie, ktorá je kvalitatívne odlišná od tej, ktorá sa vyskytuje u živočíchov,
a vytvoril prvé civilizácie, je neolit. Teilhard nazýva toto obdobie aj veľkou
neolitickou premenou ľudstva. „Tak vznikli na neolitickej hladine nepochybne
súčasné póly príťažlivosti a organizácie – predpoveď a predobraz nejakého
nového vyššieho stavu noosféry. Päť z týchto ohnísk je možné rozoznať vo
viac či menej vzdialenej minulosti: Strednú Ameriku s mayskou civilizáciou,
južné more s civilizáciou polynézskou, povodie Žltej rieky s čínskou civilizáciou,
údolie Indu a Gangy s indickou civilizáciou a napokon Níl a Mezopotámia
s Egyptom a Sumerom. S výnimkou prvých dvoch oveľa neskorších vznikli
tieto ohniská v takmer rovnakom čase. Boli do značnej miery navzájom
nezávislé a každé z nich sa usilovalo šíriť tak, akoby malo samo pohltiť
a premeniť celú Zem.“20
Evolúciu Teilhard de Chardin chápe v metateoretickom, paradigmatickom zmysle ako najuniverzálnejší možný pohľad na objektívnu
skutočnosť. Nechápe ju len ako striktne biologickú záležitosť, v akom ju
chápali vedci jeho doby, ale rozširuje ju i na spirituálnu dimenziu. „Evolúcia,
to nie je teória, systém ani hypotéza, ale oveľa viac. To je odteraz všeobecná
podmienka, ktorej sa musia podriaďovať a ktorej musia vyhovovať všetky
teórie, hypotézy i systémy, ak majú byť mysliteľné a správne. Svetlo, ktoré

Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha:Vyšehrad, 1989, s. 140.
ROJKA, Ľ.: Pierre Teilhard de Chardin: emergentistické stvorenie ľudského vedomia. In: Studia
Aloisiana. Roč. 9, 2018, č. 3, s. 21 – 38.
19 Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 171.
20 Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 176.
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osvetľuje všetky fakty, zakrivenia, ktoré musí prijať všetky rysy – to je
evolúcia.“21
Záver
Teilhardova prírodovedecká, ale najmä teologicko-filozofická koncepcia
bytia vesmírneho univerza a človeka je v evolučnom pohybe preniknutá
autentickým chápaním personálneho Boha, ktorý sa viditeľne zjavil
v teandrickej skutočnosti Ježiša Krista. Zároveň je originálnou, optimistickou
a prorockou víziou. V Teilhardovej koncepcii je Boh konkrétnou osobou
zjavenou v Ježišovi Kristovi, v ktorom celé stvorenie v evolučnom pohybe
postupne a počas kontinuálnej kristifikácie nachádza svoje konečné zavŕšenie
a naplnenie zmyslu svojho bytia. Jeho dielo nás pozýva, aby sme sa ho snažili
pochopiť a rozvíjať v perspektívach nádeje, ktorá sa nám dnes často vytráca
zo života. Teilhard je priekopníkom plodného, kritického dialógu medzi
vedou a teológiou, rozumom a vierou. Sme presvedčení, že jeho dielo
pomohlo odstrániť nedorozumenie a škodlivý predsudok, že Boží stvoriteľský
akt odporuje evolučnému vývoju.
Teilhard de Chardin podľa nášho názoru vo svojom diele dokázal, že
stvorenie sveta a človeka Bohom a postupný vývoj týchto fenoménov
v evolúcii sa vzájomne dopĺňajú a kontinuálne na seba nadväzujú. Jeho dielo
implikuje silný prorocký a mystický charakter. Jeho myšlienky možno
považovať i za silnú inšpiráciu v eko-filozofickej problematike, k reflexii,
Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 183. Ľ. Rojka
tvrdí: „Nie je pravdepodobné, že by evolučne vzniklo toľko veľa blízkych druhov a podruhov
človeka a potom by Boh zasiahol celkom zvláštnym spôsobom, aby stvoril ľudské vedomie. To
však neznamená, že evolúcia potvrdzuje pravdivosť čisto naturalistických vysvetlení evolúcie.
Práve naopak evolučné vysvetlenie silne podporuje myšlienku Božieho stvoriteľského zladenia
(fine – tuning) nespočítateľného množstva fyzikálnych a biologických elementov, dôležitých pre
vznik človeka.“ ROJKA, Ľ.: Pierre Teilhard de Chardin: emergentistické stvorenie ľudského
vedomia. In: Studia Aloisiana. Roč. 9, 2018, č. 3, s. 21 – 38. Z pohľadu dogmatickej teológie
Boží stvoriteľský akt neodporuje evolúcii: „Človek je teda stvorený po telesnej stránke cestou
evolúcie, avšak po duchovnej stránke je nevyhnutný priamy zásah Stvoriteľa.“ POSPÍŠIL, C, V.:
I řekl Bůh. Trinitárni teologie stvoření. Praha: Karolinum, 2019, s. 223. Pápež Ján Pavol II sa
o evolúcii vyjadril nasledovne: „Nové poznatky nás privádzajú k tomu, aby sme na evolučnú
teóriu už nepozerali iba ako na číru hypotézu. Je vhodné podotknúť, že táto teória sa postupne
presadzovala v mysliach bádateľov ako dôsledok série objavov v rôznych vedeckých disciplínach.“
Posolstvo Jána Pavla II. adresované grémiu Pápežskej akadémie vied dňa 22. októbra 1996.
Citované podľa: POSPÍŠIL, C, V.: I řekl Bůh. Trinitárni teologie stvoření. Praha: Karolinum,
2019, s. 222. Znalkyňa a obdivovateľka Teilhardovho diela Zlatica Plašienková však kriticky
poznamenáva, že mnohé nedorozumenia a kontroverzie, ktoré vyvolalo jeho dielo idú na vrub
Teilhardovho metaforického a mystického jazyka, ktorý on sám používa na úkor jasnej
a zreteľnej vedeckej a filozofickej argumentácie. PLAŠIENKOVÁ, Z.: Evolučná ontológia
a problém dynamickej substancie v koncepcii Teilharda de Chardin. In: Filozofia. Roč. 67,
2012, č. 2, s. 112 – 123.
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ktorej pozýva svojím pontifikátom i pápež František. Vo všetkých týchto
skutočnostiach možno považovať Pierra Teilharda de Chardin za autentického
a originálneho mysliteľa.
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Water as an Archetype of Green Thinking
Wasser als Archetyp des ökologischen Denkens
Voda ako archetyp ekologického myslenia
Štefan Šrobár
Abstract
The economic activities of humans have a very adverse impact on the
hydrological regime, whether the clearing of forests, ploughing up of
steppes, draining of wetlands, irrigation, industrial and urban
development or the use of "underground seas". Water infiltrates well
into the soil covered with vegetation. Humans behave like a pathogen in
the natural ecosystem. There must be enough water available in the
nature for wild fauna or flora species. The quality of freshwater is
materially affected by the method of land use and the vegetation cover.
Especially forests have a decisive role in water purification and
retention in ecosystems. We are in the midst of a radical collapse of the
biotypes of large rainforests. Moreover, major deforestation continues.

Keywords: Water. Soil. Ecosystem. Climate change.
Voda – podmienka života
Voda je obrazne povedané krvou zeme. Bez nej niet života, stále je
v pohybe, zúčastňuje sa látkovej výmeny a premeny. V miestach, kde sú jej
zdroje intenzívne využívané, je už dnes vody nedostatok. Vplyvom rôznych
foriem znečistenia môže „ochorieť, stať sa pre spotrebu nielen nevhodnou, ale
aj nebezpečnou. Človek svojou hospodárskou činnosťou zasahuje mnoho ráz
veľmi negatívne do hydrologického režimu, či už ide o výrub lesov, rozorávanie
stepí, vysúšanie močarísk, zavlažovanie, priemyslový a urbanistický rozvoj či
využívanie „podzemných morí“. Za hlavný z nežiaducich činiteľov však možno
považovať zrýchlený odtok povrchovej vody. Po tisícročia mali dažďové
zrážky, ktoré dopadali na súš, určenú cestu. Značná časť sa ich postupne
vsiakla do pôdy a zachytila sa vo vodonosných vrstvách. Prúdy skryté hlboko
pod zemou, sa zliali do potokov, riečok a jazier, až nakoniec skončili v mori.
Voda sa dobre vsakuje do pôdy pokrytej rastlinným porastom. Po vyrúbaní
lesa, rozoraní stepí, spasení lúky sa do podzemných vrstiev dostane menej
zrážok a viac ich stečie po povrchu do potokov a riek. Tieto povrchové prúdy
so sebou naviac strhávajú čiastočky pôdy. Asfaltové cesty, ulice a námestia sa
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tiež podieľajú na zosilnení povrchového odtoku. Obrovské množstvá vody sa
tak dostávajú do potokov a riek, bez toho by splnili svoju hlavnú úlohu –
zvlhčenie pôdy a doplnenie zásob podzemných vôd. Príval zrážkových vôd
rovnako ako urýchlený odtok vody z topiaceho sa snehu preplňuje korytá riek
a pôsobí ničivé záplavy. Výsledkom toho všetkého je, že voda sa objavuje
v moriach a oceánoch skôr, ako mohla byť využitá.1
Voda je „krvou zeme“
Život vznikol vo vodnom prostredí a bez vody život na Zemi nie je
možný. 70 % povrchu planéty je pokryté vodou, ktorej je 1,4 miliardy km3.
Z toho je 97,2 % slanej vody v oceánoch a moriach, 2,5 % sladkej vody
v ľadovcoch, 0,009 % v sladkovodných jazerách, 0,0001 % vo vodných tokoch,
0,001 % v atmosfére a 0,0005 % v živých organizmoch. Živé organizmy, rastliny
a živočíchy obsahujú 60 – 90 % vody. Ďalšia voda je v pôde, v podzemí a vo
vnútrozemských slaných jazerách. Fyziologicky človek potrebuje 3 – 5 litrov
pitnej vody na deň, ale reálna spotreba je oveľa vyššia. Priemerná spotreba
vody na jedného obyvateľa vo veľkých európskych mestách je 300 – 400
litrov vody na deň, teda stonásobok fyziologickej potreby. Napriek tomu, že
voda je nevyčerpateľný obnoviteľný zdroj, regionálne je jej na veľkých územiach
nedostatok alebo je celkom neprístupná pre využitie človekom. 1,2 miliardy
ľudí nemá prístup k nezávadnej pitnej vode a 2,6 miliardy ľudí nemá prístup
k základným hygienickým zariadeniam. Ďalším alarmujúcim trendom je
zvyšujúca sa nerovnosť medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. Zabezpečenie
vodných zdrojov je podľa údajov UNDP nedeliteľnou súčasťou širšieho
konceptu ľudskej bezpečnosti (human security). Každý obyvateľ by mal mať
prístup k zdrojom, ktoré sú nevyhnutné k uspokojeniu jeho základných
životných potrieb a pre dôstojný život. U vody to znamená mať k dispozícii
denne aspoň dvadsať litrov nezávadnej vody na osobu a deň (UNDP, 2006).
Súčasná situácia spôsobuje, že 80 % chorôb v rozvojových krajinách je
spojené s využívaním vody. Hladina podzemnej vody klesá na všetkých piatich
kontinentoch. Poľnohospodárstvo v súčasnosti využíva 70 % pitnej vody
spotrebovanej človekom a bude jej potrebovať ešte viac, aby uživilo narastajúcu
populáciu. Pritom dostatok vody musí zostať k dispozícii aj v prírode pre
voľne žijúce rastliny a živočíchy. Viac než 3 000 živočíšnych druhov žijúcich
v sladkovodnom prostredí je považovaných za ohrozené alebo už vyhynuté.
Od roku 1900 sa stratila viac než polovica svetových mokradí. Viac než 1,4
miliardy ľudí žije v povodiach, kde vysoká spotreba vody ohrozuje sladkovodné
ekosystémy. Z horských oblastí a ich ľadovcov získavame pre svoje potreby
50 % vody. Klimatické zmeny však v poslednej dobe ovplyvňujú dobu topenia
snehu, a to mení čas i množstvo vody, ktoré bude k dispozícii v nížinách pre
1

ĎOŽKIN,V.V., FETISOV, T.I.: Rovnováha v přírode, 1975, s. 28 – 29.
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využitie človekom (rýchle topenie a nadbytok vody na jar, nedostatok vody
v lete). Kvalita sladkej vody je významne ovplyvnená spôsobom využívania
pôdy (land use) a vegetačným krytom. Zvlášť lesy majú rozhodujúcu úlohu pri
čistení a uchovávaní vody v ekosystémoch.2 Podľa F. Máliša, ktorý je odborníkom
na ekológiu lesa, les dokáže odolávať tlaku klimatickej krízy istú dobu. Ale
potom môže nastať zlom, keď sa les veľkoplošne rozpadne. Na jeho území
nastanú nové podmienky, oslabí sa tlmivý efekt mikroklímy a môže sa tu
vyvinúť niečo celkom iné. Na danom mieste môže sa vytvoriť iný typ lesa.3
Zem je živý systém
Biosféra našej planéty je vlastne veľkou disipatívnou štruktúrou
(otvoreným nelineárnym systémom) živenou slnečnou energiou. Entropizuje
i štrukturálne obohacuje pozemské abiotické prostredie tak, že Zem ako celok
vytvára dômyselne usporiadaný organizmus s vnútornou konštitutívnou
informáciou. A práve pre tento celoplanetárny živý systém sa dnes postupne
ujíma Loveluckov termín Gaia. „Teória Gaia núti k celoplanetárnemu pohľadu.
Ide o zdravie planéty, nielen o niektoré vybrané druhy organizmov (...). Keď
som dal prednosť planéte pred ľudstvom, uvedomil som si potrebu novej
profesie (...). Jedným z biotických cieľov je definovať ʹgeofyziológiuʹ ako jadro
planetárnej medicíny.“4 Gaia nie je skratka zložená z racionálnych vedeckých
termínov. Pre mnohých Grékov bola najuctievanejšou bohyňou, a čo je
zaujímavé, bola jediným božstvom, ktoré sa nikdy nezaplietlo do žiadneho
škandálu. Pre W. Goldinga, ktorého cituje Lovelock, bola Gaia bohyňa, ktorá
vytvorila rád z chaosu, vhodným názvom pre hypotézu o systéme Zeme
regulujúcom klímu a chemizmus, aby ju udržal obývateľnou. Ďalším dôležitým
krokom v príbehu Gaie bola Amsterdamská deklarácia, prijatá na stretnutí
Európskej geofyzikálnej spoločnosti v roku 2001, kde viac ako tisíc vedcov
podpísalo vyhlásenie, ktoré sa začínalo: „Zemský systém sa správa ako jediný
samoregulujúci systém tvorený fyzikálnou, chemickou, biologickou a ľudskou
zložkou.“ Teória Gaia nebude skutočnou súčasťou vedy, dokiaľ taká deklarácia
nebude naviac zahŕňať vedecky prijateľnú formuláciu myšlienky, že cieľom
samoregulácie je udržanie obyvateľnosti.5 „Len biosféra ako celok, len Gaia
je zrejme najmenším, relatívne autonómnym systémom schopným dlhodobého
vzostupného vývoja v čase. Všetky jej subsystémy, jedinci, populácie, biocenózy
i kultúra sú dočasné a nesamostatné, závislé na prosperite biotického celku.“6
NOVÁČEK, P.: Udržitelný rozvoj, 2010, s. 118 – 120.
BARÁT, A.: Koruna lesa chráni život pred extrémami. Dokedy? In: Pravda XXX, č. 172,
Víkend, s. 35.
4 LOVELOCK, J.: Gaia. Živoucí planeta, 1994, s. 14. In: ŠMAJS, J.: Filosofie – obrat k Zemi.
Evolučnoontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání, 2008, s. 89.
5 LOVELOCK, J.: Mizející tvář Gaii. Poslední varování, 2012, s. 138, 150.
6 ŠMAJS, J.: Filosofie – obrat k Zemi. Evolučnoontologická reflexe přírody, kultury, techniky
a lidského poznání, 2008, s. 90.
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Klimatická zmena
Najdôležitejšou otázkou, ktorá sa týka klimatickej zmeny, je: Ako
veľmi a ako rýchlo sa Zem ohrieva? Existuje dôveryhodný indikátor tepelnej
rovnováhy Zeme, a tým je hladina oceánov. Jej stúpanie je hlavným
a spoľahlivým ukazovateľom, ktorý ide naprieč všetkými spormi tohto typu,
či sa niektoré ľadovce topia a iné rastú a či viac snehu vyváži väčšie topenie.
Hladina mora stúpa len z dvoch dôvodov: topením pevninského ľadu
a rozpínaním vody pri otepľovaní oceánu. Je to ako kvapalina v teplomere,
keď sa Zem otepľuje, hladina mora stúpa. Je možné, že hladina môže stúpnuť
náhle, pokiaľ sa do mora dostane veľký ľadovec v Grónsku alebo Antarktíde,
ale je veľmi nepravdepodobné, že by sa niečo také stalo nepozorovane, takže
podobný efekt nie je ťažké odčítať. „Vody oceánu sú skutočne vody neznáme
(aqua incognita) a pritom životne dôležité pre klímu, pretože sledujú väčšinu
nadbytočného tepla globálneho otepľovania.“7 Zdá sa, že ani v najmenšom
nechápeme vážnosť našej situácie. Pretože sme nedokázali vidieť Zem ako
živú a citlivo reagujúcu, nevšimli sme si, ako vehementne začína vzdorovať
našej činnosti. Zatiaľ čo sa donekonečna radíme, ako ju spravovať, Gaia sa
krok za krokom približuje k horúcemu stavu, ktorý jej umožní pokračovať
v regulácii, v ktorej ale nebude nikoho, kto by sa ešte mohol stretávať a radiť.
Tentoraz musíme brať vážne možnosť, že globálne otepľovanie môže takmer
vyhladiť ľudstvo z povrchu zeme. Pokračujúca séria sopečných výbuchov by
mohli klimatické zmeny zvrátiť rovnako ako jeden alebo viac geoinžinierskych
návrhov, ktoré sa teraz zvažujú. Neočakávajme, že bude klíma sledovať
hladký priebeh pomaly a pokojne vzrastajúcich teplôt, v ktorom zmeny
pomaly vystupujú hore a dopriavajú nám dostatok času, takže môžeme
pokojne zotrvať v zavedenom spôsobe života. Skutočná Zem sa mení
prerušovane, s periódami stability, dokonca aj slabého poklesu medzi
teplotnými skokmi. Zmena klímy vôbec nepripomína diaľnicu, plynule
stúpajúcu horským priesmykom, skôr horu samu – zhluk strmých úbočí,
údolí, plochých lúk, skalných výstupkov a priepastí. Možno sa od nás chce,
aby sme verili, že teplota bude ďalších štyridsať rokov stúpať plynule,
samozrejme, pokiaľ niekam neodstránime oxid uhličitý z atmosféry. Môže sa
zdať, že klimatické a ekonomické predpovede majú málo spoločného, ale nie
to tak. Oba systémy sú zložité a nelineárne a môžu sa náhle a neočakávane
meniť.8

7
8

LOVELOCK, J.: Mizející tvář Gaii. Poslední varování, 2012, s. 59 – 60.
Tamže, s. 16 – 17.
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Rozpad biotypov
Sme uprostred radikálneho rozpadu biotypov veľkých dažďových
pralesov. Pralesy strácajú schopnosť zachytávať oxid uhličitý, čo zásadným
spôsobom mení prognózu budúceho vývoja klimatickej zmeny. Pre tento
proces sa môže stať, že po roku 2060 dažďové pralesy namiesto zachytávania
budú oxid uhličitý vylučovať. Navyše pokračuje zásadné odlesňovanie, ktoré
znamená, že uhlík uložený v živej hmote sa dostáva do ovzdušia. Len
minuloročné austrálske požiare vyprodukovali polovicu objemu oxidu uhličitého,
ako celá krajina vyprodukuje za rok. A tento rok už na Sibíri horí dvakrát
väčšia plocha ako vlani a sezóna požiarov sa len začína. Sme uprostred
šiesteho masového vymierania druhov. Rýchlosť miznutia druhov veľkých
stavovcov sa počas minulého storočia zrýchlila stonásobne. Každý rok vo
svete mizne 2,5 percenta z celkového objemu hmyzu. Ohrozené sú včely.9
Katastrofálne sucho
Sme uprostred katastrofálneho sucha. Už pred desiatimi rokmi
nemalo osem z 37 najväčších svetových zásobární podzemnej vody takmer
žiadny prirodzený prírastok objemu a v ďalších piatich sa voda dopĺňala len
pomaly. Dnes to vidíme aj na Slovensku. Vysychajú studne, prázdne sú korytá
riek a poľnohospodári sa tešia na každý jeden malý dážď. V marci spadla na
Slovensku len štvrtina priemerného objemu zrážok, a aj keď posledné dni
situáciu mierne zlepšili, klimatológovia očakávajú extrémne teplo a sucho.10
Plytvanie vodou nie je záležitosť len Slovenska, plytvá sa aj inde na svete,
hovorí klimatológ J. Pecho. Istého času bol veľký problém s dostupnosťou
vody v juhobrazílskych oblastiach, kde sú jedny z najväčších miest na svete –
Sao Paulo a Rio de Janeiro. Nedostupnosť vody nebola spôsobená len
obrovským suchom, ale aj tým, že obyvatelia veľkých miest neboli naučení
ako vodu využívať efektívne. Plytvali ňou. Distribučný systém vody bol slabo
zabezpečený a boli v tom obrovské úniky. Je namieste, aby sme sa aj na
Slovensku naučili efektívnejšie využívať tie zdroje, ktoré máme. Ako bude
koniec storočia vyzerať vzhľadom na dostupnosť vody? Podľa Pecha
smerujeme do subtropickej klímy, v závislosti od obdobia najskôr do vlhkých
a potom do suchých subtrópov. V niektorých rokoch tu už máme typ klímy,
ktorý je typický skôr pre Pádsku nížinu. V roku 2018 a 2019 sme na
niektorých meteorologických staniciach zaznamenali priemernú ročnú teplotu
13 stupňov Celzia, ktorá je typická skôr pre sever Talianska. Zrážky reagujú
na teplotu s istým oneskorením, ale predsa. V národnom hospodárstve by sme
FILO, J.: Okolo nás zúri kríza, musíme konať hneď. Sme posledná generácia, ktorá ju môže
zastaviť. In: SME, r. 28, č. 132, s. 10.
10 Tamže, s. 10.
9
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sa mali pripraviť na to, že počas teplého polroka bude pršať málo a väčšia
časť zrážok spadne dosť nárazovo v priebehu jesene a zimy. Ročné maximum
zrážok sa pomaly presúva do septembra, kde je najrýchlejší nárast zrážok zo
všetkých mesiacov. Signalizuje to, že subtropická klíma sa u nás začína
udomácňovať. Národné hospodárstvo a distribúciu pitnej vody budeme musieť
prispôsobiť na to, aby sme prebytok zrážok z vlhkého obdobia uchovali, aby si
pôda a krajina dokázali uchovať prebytok zrážok aj do suchšieho obdobia.11
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Pusztai, B.:
Collision of Identities. Assimilation and Myth-making among Hungary’s
Greek Catholics. Bucuresti: Editura Universitara, 2019. 392 p.
ISBN 978-606-28-1019-1.
Pusztai’s volume is a collection of detailed studies on one of
Hungary’s least researched religious minorities: the Greek Catholic minority,
one of highly mixed ethnic, historical and social backgrounds, more precisely
on their struggles, and strategies of identity- and myth-making. This historically
embedded process had two crucial motives. One was to provide members of
the religious community with a sense of belonging and of continuity historically,
i.e. to show (and hence, to form) a picture of constant social embeddedness
and a well-developed historical role of the community in the past that would
interact with, and reinforce their present identities. On the other hand, this
pre-prepared, though present-oriented picture is to be shown to outsiders and
other groups of Hungarian society, to help the community becoming embedded
in that society – through inventing and communicating the roots, and importance
of that embeddedness, i.e. translating the history of their own as an organic
part of the centrally articulated national history (and identity). Of course,
self-mythization is tied together closely with the invention of traditions, and
with the historically shaped need, even pressure, to define themselves in the
eyes of their own, and others, resulting in a mixed field of research. The author
brings these different areas close together successfully, shedding light on the
many-facet questions of religious and national identity, and of intercultural
communication, through a discursive, historical analysis.
The volume draws heavily on the theoretical framework of Hobsbawm
& Ranger (1983), i.e. how inventing and using invented traditions fulfil
a certain function of enforcing the previously weakened sense of continuity,
while restoring a secure relationship with the past, and a sense of social
cohesion for the community. Being a rather small minority in a predominantly
Roman Catholic country, Greek Catholics of the 18-19th century were in the
need of creating an imaginative, scientifically never-proven continuity between
themselves and the 10th century Eastern Rites missions. The community’s
mixed folk and religious culture, their pre-supposed ethnic backgrounds
(Romanian, Serb, Rusyn) and the practiced Eastern liturgy has given rise to
suspicion towards them from the Hungarian (mostly Roman Catholic) folks’
side during the 19th century, though their assimilation was boosted by
discourses on national identity at the time, as well as by their increased
prospects of social mobility. The formation of a Greek Catholic, laic elite was
hence on the way, and this newly developing, prominent group tried to
assemble, and define their community, giving its’ members refreshed targets
on the social landscape alongside with new concepts and self-understanding
of themselves.
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While the vast majority of inquiries on the Greek Catholic minority
were of ecclesiastical nature, Pusztai intended to focus on the appearance,
creation, and articulation of their independent identity as a group – all
previously ignored, yet crucial aspects of the correlation between national and
religious identities. The investigation process contained the collection and
analysis of symbolic acts, as well as any public acts aimed at the creation of
sense of cohesion for the group, processes of myth-making, and above all, the
evolution of historical consciousness throughout the community’s life. The
studies collected in the volume provide a detailed, carefully-drawn picture of
these trends altogether, extracting detectable patterns of identity-making, selfrepresentation, and reinterpretation of self-imagery due to historical or social
changes.
Studies related to post-war period, and to the aftermaths of the
collapse of the Soviet Bloch, are rather emphasizing uncertainties of selfidentification brought on by the change in the dominant societal and state
discourses. They intend to outline how reinterpretation had been adjusted to
social expectations of the environment towards the community, and how
Greek Catholics tried to match inner and outer representations to let them
merge into a viable form of identity. Hence, the members of the minority were
provided with a ‘cognitive tool’ developed for (and by) the present practicalities
of social life to carry on as a well-defined, yet socially embedded group
throughout the second half of the 20th century. Pusztai emphasizes the
processual (i.e. ever-changing) nature of identity and its’ creation (or
recreation), thus drawing attention to how the progress is tied close together
with momentary present for practical reasons, and how their historical
narratives are being re-read, their self-imagery being redrawn – and hence,
their identities reinterpreted in the light of those reasons.
‘Collision of Identities’ offers a thoughtful contribution to the research
of several coinciding fields through well-established and detailed analysis.
The chain of introduced studies provides the reader with a panorama of
identity-related struggles of the Greek Catholic minority, carefully and
precisely mapping the creation of their identity and historical consciousness,
covering inward (on an individual and group level) and outward (representation
for outsiders) formation of both phenomena. At the same time, the volume
gives a glimpse on wider questions of identity-creation, offering insights on
their relation to historical processes and public discourses, showing how
certain groups interpret their present through history – or rather, how they
interpret history through their present experiences.
Márk Vangel, PhD student
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