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Preface 

The extra issue of Disputationes scientificae in 2017 responds to current 

challenges in the area of pedagogical and social sciences. 

Several articles deal with sport activity of elementary school pupils, 

including the issue of their performance tests.  

Other studies focus on health and lifestyle of adults, also from the 

perspective of activity and sport. They deal with particularities of sport activities 

of downhill skiing veterans.  

The area of physical education is concluded by an article about 

evaluation of muscular imbalance of schoolgirls in elementary education, 

female university students and working middle-aged women.  

The remaining studies from the area of pedagogy deal with basal 

stimulation, hermeneutics, family environment of a problematic pupil and current 

Christian education.  

The extra issue of the journal is finally enriched by articles from the 

social-pedagogical area which deal with the community social services plan of 

Ružomberok.  

                                                                                PaedDr. Ján Gera, PhD. 
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Predhovor 

Mimoriadne číslo Disputationes scientificae v roku 2017 reaguje na 

aktuálne výzvy v oblasti pedagogických a sociálnych vied. 

Viacero príspevkov sa venuje športovej aktivite žiakov základných 

škôl, vrátane problematiky testov ich výkonnosti.  

Ďalšie štúdie zas myslia na zdravie a životný štýl dospelých, kde sa do 

popredia dostáva tiež pohyb a šport. Rozoberajú sa tu aj osobitosti športových 

aktivít veteránov v zjazdovom lyžovaní. 

Oblasť telesnej výchovy uzatvára príspevok ohľadom hodnotenia 

svalovej nerovnováhy u žiačok v primárnom vzdelávaní, vysokoškolských 

študentiek a pracujúcich žien v strednom veku. 

Zostávajúce štúdie z oblasti pedagogiky sa venujú bazálnej stimulácii, 

hermeneutike, rodinnému prostrediu problémového žiaka a kresťanskej výchove 

a vzdelávaniu v súčasnosti. 

Mimoriadne číslo časopisu nakoniec obohacujú príspevky z oblasti 

sociálnych vied, ktoré sa zaoberajú komunitným plánom sociálnych služieb 

mesta Ružomberok. 

                                                                                PaedDr. Ján Gera, PhD. 
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Sports Activities of the Basic School Staff in the City 

of Brezno and their Global Positions 

and Geocasching Games 

Sportaktivitäten von Grundschülern in der Stadt Brezno 

und ihre Ansichten über das globale Positionierungssystem 

und die mit ihm verbundenen Spiele 

Športové aktivity žiakov základných škôl v meste Brezno 

a ich názory na globálny polohový systém 

a hry s ním spojené 

Štefan Adamčák, Anna Kozaňáková 

Abstract 

The study presents the partial results of the KEGA 021UMB-4/2015 grant 
assignment aimed at identifying the primary activities of primary school 
pupils and their views on the global positioning system and related games. 
A survey sample consisted of 205 pupils (75 girls and 130 boys) of nine 
years of elementary schools in the town of Brezno. The fundamental method 
was the poll, which we evaluated through TAP3 program from GAMO 
Banská Bystrica. The results of the survey point to the fact that the sporting 
activity of boys and girls is dominantly recreational. It does not promote 
nearly 20 pupils. Global Positioning System identifies 87.6% of boys and 
74.7% of girls, 65.3% of boys and 72% of girls do not know the term 
geocaching. A geocaching navigation game would like 78.4% of boys and 
only 20% of girls to try on physical and sports education classes. 

Keywords: Geocaching. GPS. Sports activities. Elementary schol. Pupils. 

Úvod 

V poslednom období na základe meniacich sa záujmov žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy rastie záujem o nové činnosti, ktoré sú úzko späté 

s možnosťou využitia vo voľnom čase. Zaradenie netradičných pohybových 

aktivít prináša rovnako žiakom, ako aj učiteľom nové podnety na zatraktívnenie 

vyučovania a spestrenie obsahu telesnej a športovej výchovy. Spokojný žiak 

by mal byť ambíciou každého učiteľa. Ak má byť žiak vo vyučovacom procese 

úspešný, musí sa ho aktívne zúčastniť. Vzhľadom na nízku až absentujúcu 

vnútornú motiváciu žiakov je nevyhnutná vonkajšia motivácia zo strany učiteľa, 
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ktorého úlohou je ich aktívne zapájať do jednotlivých činností. „Emocionálna 

stránka telovýchovného procesu, odstraňovanie stereotypov v činnosti učiteľa 

má prirodzenú odozvu u žiakov“ (Durkáč – Chovanová, 2013). 

Geocaching je hra na hranici športu a turistiky, pri ktorej sa hľadajú 

ukryté schránky pomocou zemepisných súradníc. Konkrétne miesto sa dá nájsť 

s pomocou zariadenia schopného prijímať družicový signál GPS. Moderná 

obdoba hry na hľadanie pokladu vznikla v roku 2000. Ide o celosvetovú hru, 

ktorá má svoj v vlastný portál www.geocaching.com. Po nájdení schránky si 

z nej hráč môže niečo vziať alebo vložiť nejaký predmet – poklad. Svoj nález 

hráč zaznamenáva do zošita v schránke a potom aj na internete na špeciálnych 

stránkach (Oficiální stránka Geocaching, 2013). 

GPS (Global Positioning System) je vojenský polohový družicový 

systém prevádzkovaný Ministerstvom obrany Spojených štátov amerických, 

pomocou ktorého je možné určiť polohu a presný čas kdekoľvek na našej 

planéte, dokonca aj nad Zemou. GPS, navigácia, ako je bežný názov poznajú 

žiaci z rodinného prostredia, avšak priame využitie v školskom je pre nich 

nezvyčajné. Dovolíme si konštatovať, že aj pre mnohých učiteľov (Steiner – 

Černý, 2006).  

Geocaching môže mať mnoho variácií, ktoré sú limitované len 

fantáziou autora. Tu sa otvára priestor pre tvorivosť učiteľov. Alternatívu hry 

geocaching je možné pripraviť pre deti v škole. Vlastné kešky s tajomstvami 

skryté v blízkom prostredí školy v prírode si budú vyžadovať od detí precvi-

čovanie ich doterajších vedomostí a zručností. Podmienkou je poznanie prostredia 

okolia školy, ovládanie technológie GPS, dostatočné množstvo GPS prístrojov 

(mobilné telefóny s GPS navigáciou sú však u dospelých už bežnosťou). Takéto 

zaujívamé vyučovanie dokáže rešpektovať potrebu pohybu a zvedavosti u detí, 

vzbudí ich motiváciu pre učenie sa (Holeček, 2014). 

Podľa Kružliaka (2011) sa netradičné pohybové aktivity zaradené do 

učebných osnov podieľajú na pozitívnom vplyve zmien vo funkčnom stave 

organizmu žiakov. Pri zavádzaní a realizácii netradičných športových aktivít 

je najdôležitejším činiteľom samotná osobnosť učiteľa, jeho ochota a citlivý 

prístup pri výbere takých cvičení a hier, pomocou ktorých učiteľ dosiahne u žiaka 

postupný rozvoj kompetencii v súlade s danou pohybovou činnosťou. 

Cieľ 

Cieľom prieskumu bolo zistiť charakter pohybových aktivít, informova-

nosť o globálnom polohovom systéme u žiakov základných škôl v meste Brezno. 

Prieskum sa realizoval v rámci grantovej úlohy KEGA 021UMB-4/2015 riešenej 

na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici. 
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Metodika 

Prieskumnú vzorku tvorili žiaci deviateho ročníka v meste Brezno 

v počte 205 žiakov. Do prieskumu boli zapojené školy – Základná škola 

s materskou školou, Pionierska 2 a Základná škola s materskou školou Karola 

Rapoša v Brezne. Z uvedeného počtu bolo 130 chlapcov a 75 dievčat. 

Prieskum sme realizovali v mesiacoch december 2016 až január 2017. 

Anketové formuláre sme vytvorili v programe TAP 3 od firmy Gamo Banská 

Bystrica. Výsledky sme vyhodnocovali z aspektu intersexuálnych rozdielov. 

Výsledky 

V začiatku našej ankety sme sa chceli dozvedieť ako žiaci športujú – 

či sa venujú športu pravidelne – prostredníctvom športového klubu, rekreačne 

alebo nešportujú. Zistili, že pravidelne športuje 31,5 % chlapcov a 32 % dievčat. 

Rekreačne športuje 51,5 % chlapcov a 49,3 % dievčat, pričom nešportuje 

17 % chlapcov a 18,7 % dievčat. 

 

 

Obrázok 1: Športová aktivita žiakov – intersexuálne rozdiely 

Ďalšia otázka našej ankety bola zameraná na dôvod športovania žiakov. 

Ako uvádza obrázok 2, žiaci v najväčšej miere športujú kvôli dobrej postave 

a kvôli dobrej kondícii. Zdravotné benefity športovania preferuje iba 8,4 % 

chlapcov a 5,3 % dievčat. Nešportuje – tak ako to uviedlo aj v predchá-

dzajúcej otázke takmer 20 % žiakov. 
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Obrázok 2: Dôvody športovania žiakov – intersexuálne rozdiely 

V nasledujúcej otázke našej ankety sme sa respondentov pýtali na 

dôvod, prečo nešportujú. Zámerom tejto otázky bolo zistiť, z akého dôvodu sa 

žiaci športovaniu nevenujú – 6,1 % chlapcov a 6,6 % dievčat uviedlo ako 

dôvod nedostatku času (obrázok 3), 6,9 % chlapcov a 8 % dievčat o šport 

nemá záujem a 3,9 % chlapcov a 4 % dievčat uviedli dôvod nešportovania 

zdravotné problémy. 

Autori Kučera a Dylevský (1999) uvádzajú, že Svetová zdravotnícka 

organizácia zhrnula v roku 2010 odporúčania pre zdravú pohybovú aktivitu 

detí v dokumente Global Recommendations on Physical Activity for Health. 

Deti a mládež vo veku 5 – 17 rokov by mali mať celkom aspoň 60 minút 

fyzickej aktivity strednej až vysokej intenzity denne. Nie je nutné vykonať 

pohybovú aktivitu jednorázovo, môže byť aj rozdelená. Fyzická aktivita 

vyššia ako 60 minút denne poskytuje ďalšie zdravotné výhody. Väčšina 

dennej pohybovej aktivity by mala byť aeróbna. Pohybová aktivita, ktorá 

posilňuje svaly a kosti, by mala byť zahrnutá aspoň 3 x týždne. 

 

Obrázok 3: Dôvody nešportovania žiakov – intersexuálne rozdiely 
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Nasledujúce otázky našej ankety boli už venované globálnemu 

polohovému systému. Vyhodnotením odpovedí žiakov sme zistili, že skratku 

GPS pozná až 87,6 % chlapcov a 74,7 % dievčat (obrázok 4). Skratka nie je 

známa pre 12,4 % chlapcov a 25,3 % dievčat. 

 

Obrázok 4: Informovanosť žiakov o globálnom polohovom systéme (GPS) – 

intersexuálne rozdiely 

Nasledujúcou otázkou sme zisťovali, či sa respondenti s globálnym 

polohovým systémom už niekedy stretli. Z prieskumu vyplynulo, že 85,4 % 

chlapcov a 57,3 % dievčat sa s užívateľským prijímačom GPS má skúsenosti. 

Ostatní žiaci skúsenosti s užívateľským prijímčom GPS nemajú – t. z. 14,6 % 

chlapcov a 42,7 % dievčat.  

 

 

Obrázok 5: Skúsenosti žiakov s užívateľským prijímačom GPS – intersexuálne 

rozdiely 

Následne sme sa žiakov pýtali, či majú prístup k globálnemu polo-

hovému systému. Až 83,8 % chlapcov a iba 25,2 % dievčat uviedlo, že majú 

prístup k zariadeniu na určovanie polohy. Zvyšných 16,2 % chlapcov a 74,8 % 

dievčat odpovedalo, že k užívateľskému prijímaču GPS prístup nemajú. 
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Obrázok 6: Prístup žiakov ku užívateľskému prijímaču – intersexuálne rozdiely 

Vedieť požívať GPS modul vo svojich smartfónoch umožní žiakom 

rýchlejšiu orientáciu v najrozmanitejších lokalitách, čo môže prispieť k efektív-

nejšiemu a často aj bezpečnejšiemu vykonávaniu ich obľúbených športovo- 

-rekreačných aktivít (Balušíková, 2014).  

V našej ankete sme taktiež chceli zistiť, pri akých činnostiach sa žiaci 

najčastejšie využívajú globálny polohový systém. Ako sme predpokladali, 

najčastejšie globálny polohový systém žiaci využívali pri autonavigácii – 

uvedenú možnosť označilo – 75,4 % chlapcov a 25,3 % dievčat (obrázok 7). Pri 

turistických aktivitách využíva GPS 13,7 % chlapcov a 10,7 % dievčat, na 

hranie geocachingu 5,4 % chlapcov a 5,3 % dievčat. 

 

 

Obrázok 7: Najčastejšie miesto využívania GPS žiakmi – intersexuálne rozdiely 

Pojme geocaching, ako aj aktívne hranie hry realizuje 22,3 % chlapcov 

a 5,3 % dievčat (obrázok 8). Hru geocaching pozná, ale aktívne ju nehrá 12,4 % 

chlapcov a 22,7 % dievčat. Pojem geocaching nepozná 65,3% chlapcov a až 

72 % dievčat. 

neviem, čo je 

GPS 
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Obrázok 8: Informovanosť žiakov o pojme geocaching – intersexuálne rozdiely 

Po zadaní tejto otázky sme všetkým žiakom ozrejmili, čo pojem 

geocaching znamená, vysvetlili sme im pravidlá a princípy tejto navigačnej 

hry a pokračovali sme pri vyplňovaní dotazníka. Chceli sme totiž zistiť, či by 

mali záujem o hranie tejto navigačnej hry vo svojom voľnom čase. Vyhodnotenie 

tejto otázky prezentuje obrázok 9, z ktorého vyplýva, že záujem o navigačnú 

hru prejavili najmä chlapci – 46,9 %. Hra zaujala 28 % dievčat, pričom 52 % 

ju nemá záujem vyskúšať. O hru neprejavilo vôbec záujem 26,2 % chlapcov 

a 20% dievčat. 

Podľa autorky Albertovej (2010) hry s využitím GPS vytvárajú 

prostredie, kde dochádza k výchove, sebavýchove dobrodružstvom a zážitkom. 

Hráč je aktívny, pri hre získava skúsenosti, ktoré sú trvalejšieho charakteru. 

Takto získané skúsenosti môže uplatniť v rôznych situáciách pri hre alebo 

v bežnom – každodennom živote. Skúsenosti hráč nezískava len priamym 

prežívaním, ale významnú úlohu tu zohráva aj komunikácia. 

 

 

Obrázok 9: Záujem žiakov vyskúšať navigačnú hru geocaching vo svojom 

voľnom čase – intersexuálne rozdiely 

viem, ale 
nehrám 
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Taktiež sme chceli vedieť, aký záujem by žiaci prejavili, ak by mali 

možnosť navigačnú hru geocaching realizovať priamo na hodine telesnej 

a športovej výchovy. Ako vyplýva z obrázka 10, aj tu o navigačnú hru prejavili 

výrazný záujem chlapci – 78,4% kladných odpovedí. Dievčatá len potvrdili 

svoju predchádzajúci odpoveď, že navigačná hra ich nezaujala a na hodine 

telesnej a športovej výchovy by ju chcelo vyskúšať iba 20% dievčat. 

Ako uvádzajú autori Kučera a Dylevský (1999), pre školu budúcnosti 

je prioritou zamerať sa na zvyšovanie kvality vyučovania tak, aby ponúkané 

vzdelávanie bolo zmysluplné, cieľavedomé a účelné a aby táto škola v tomto 

zmysle pripravovala svojich žiakov pre fungovanie v budúcom technologicky 

stále vyspelejšom živote. 

 

Obrázok 10: Záujem žiakov vyskúšať navigačnú hru geocaching na hodine 

telesnej a športovej výchovy – intersexuálne rozdiely 

Podľa Adamčáka a Kozaňákovej (2011) vyučovanie v pestrejšom 
a rozmanitejšom prírodnom prostredí ponúka veľké množstvo podnetov a pod-
mienok pre aktívnu činnosť ako prežívať, objavovať, hľadať, riešiť, napodob-
ňovať, vymýšľať, čím dochádza k zdravému telesnému a duševnému rozvoju 
žiakov. 

Záver 

Moderné technológie sú už stálou súčasťou každodenného života 
človeka. Geocaching je hra dostupná už takmer dve desaťročia, jej edukačný 
potenciál je široký, preto by bolo vhodné poznať jej možnosti a v prípade 
možností ju aj využiť pre rozvoj dieťaťa. Ide o moderný, atraktívny spôsob, 
ktorý spája hľadanie nepoznaného s krásnym prírodným prostredím. Geocasching 
je jednou z možností prepojenia moderných technológií s pohybovou činnosťou, 
či už v rámci školskej telesnej výchovy, v záujmových krúžkoch alebo vo 
voľno-časových aktivitách mládeže (Albertová, 2010). 

Pohybová aktivita naberá na svojom význame a dôležitosti v dnešnej 
dobe viac ako kedykoľvek predtým. Každý z nás vie, že je pre život nesmierne 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2017, roč. 17, č. 4/A 

 21 

dôležitá, avšak nie všetci k nej pristupujú s dostatočnou vážnosťou. Mnoho 
štúdií dokazuje, že je dôležitá pre zdravie a môže prispievať k zlepšeniu 
samotnej kvality života. Potrebné je preto hľadať podnet, ktorý bude pre 
žiakov nielen motivačný, ale aj edukačne prijateľný a prinesie so sebou silný 
zážitok či dobrodružstvo (Nemec – Nemcová, 2012). 

Vyhodnotením nášho prieskumu sme zistili nasledovné skutočnosti: 

 nešportuje takmer 20 žiakov,  

 globálny polohový systém pozná 87,6 % chlapcov a 74,7 % dievčat, 
pojem geocaching nepozná 65,3 % chlapcov a 72 % dievčat,  

 navigačnú hru geocaching by na hodinách telesnej a športovej výchovy 
chcelo vyskúšať 78,4 % chlapcov a iba 20 % dievčat. 

Na základe získaných výsledkov odporúčame zakúpenie GPS prijímačov 

pre školu, pomocou ktorých by sa mohla realizovať hra geocaching v rámci 

vyučovania telesnej a športovej výchovy alebo v rámci školy v prírode. Zároveň 

odporúčame realizovať pohybové aktivity v prírode, ktoré prispievajú k rozvoju 

sily, vytrvalosti, koordinácie, k utuženiu kolektívu a motivujú k poznávaniu 

nových foriem športových aktivít. 
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The Life Style and Specifications of Masters Sport 

Activities in Alpine Skiing 

Lebensstil und Besonderheiten der Sportaktivitäten 

der Veteranen im Abfahrtslauf 

Životný štýl a osobitosti športových aktivít veteránov 

v zjazdovom lyžovaní 

Anna Blahutová 

Abstract 

The author deals with the life style and the specialties of masters sport 

activities in alpine skiing. The process of aging and his direct influence 

on masters performance. 

Keywords: Life style. Specialties of masters sport activities. Alpine skiing. 

Úvod 

Celosvetové súťaženie ovplyvnilo rozvoj lyžovania, zasiahlo do vývoja 

lyžiarskeho priemyslu, do budovania lyžiarskych stredísk, rozvoja cestovného 

ruchu, rozšírenia lyžiarskych disciplín a zmien a spresnenia pravidiel lyžiarskych 

pretekov. Neskôr sa prenieslo aj do súťaženia staršej generácie veteránov a bol 

založený Svetový pohár kategórie „masters“. 

Od roku 1995 na súťažiach veteránov štartujú aj slovenskí pretekári. 

Zisk viacerých medailí z Majstrovstiev sveta (MS) kategórie 80 a viacročných, 

úspechy mladších veteránov a veteránok z MS a zo Svetového pohára nás nútia 

zamýšľať sa nad problematikou ich športovej prípravy a výkonnosti. Jedná sa 

o odhaľovanie súvislostí a vzťahov medzi jednotlivými faktormi, ktoré ovplyv-

ňujú športový výkon. Špecifikami jeho rozvoja, stabilizácie, či regresie. Ontoge-

néza jedinca predstavuje postupné a relatívne nezvratné kvantitatívne i kvali-

tatívne zmeny v organizme človeka v závislosti od veku. Tieto zmeny je možné 

vplyvom rôznych faktorov – dedičných, zdravotných, ale aj získaných výrazne 

ovplyvniť. Správny životný štýl, predchádzajúca športová činnosť, športové 

aktivity adekvátne k veku, kompenzačné a regeneračné cvičenia – pozitívne 

prispievajú na udržanie nielen telesnej, ale aj mentálnej aktivity veteránov. 

Dostatok voľného času a finančných prostriedkov na športovú prípravu a súťa-
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ženie, kvalitný lyžiarsky výstroj sú ďalšími dôležitými motivačnými faktormi 

pre dlhodobejšie udržanie si športovej výkonnosti.  

Charakteristika vybraných typov pretekárov, úroveň a rozdiely ich 

motorickej pripravenosti, charakteristika ich športovej prípravy, sociálne aspekty, 

ako aj ich predchádzajúca športová príprava vo vzťahu ku športovej výkonnosti 

(Blahutová 2011) nám umožní poukázať na faktory, ktoré ovplyvňujú ŠV, na 

postihnutie osobitostí jeho vývoja, stabilizácie či regresie vo veteránskom 

veku v jednotlivých výkonnostných kategóriách. 

Význam športových aktivít v procese starnutia  

Problém starnutia a predlžovania aktívneho života je predmetom 

viacerých výskumných sledovaní. V procese starnutia dochádza k degenera-

tívnym zmenám, hlavne chrupaviek a kĺbov. Stráca sa svalová hmota, elasticita 

svalov, dochádza k znižovaniu koncentrácie, koordinácie i reakcie na pohybové 

podnety. Zhoršuje sa metabolizmus, znižuje sa výkonnosť srdcovocievneho 

systému. Dôležitú úlohu pri športe zohráva správna životospráva, optimálne 

pohybové aktivity, pitný režim a psychický relax.  

Psychickým a motorickým vývojom bežnej populácie až po najstaršiu 

generáciu sa zaoberali aj Měkota a kol. (1985). Potvrdili hypotézu o kvantita-

tívnom a energetickom raste, ktorý vrcholí okolo 30 roku života, po ktorom 

nasleduje stagnácia a pokles biologického i psychického potenciálu jedinca. 

Veľa výskumov však hovorí aj o určitej individuálnej genéze jedinca, ktorá je 

ovplyvnená rôznymi genetickými, spoločenskými či osobnostnými charakteris-

tikami.  

Pri triedení starších vekových kategórií uvádza Blahutková (2004) 

3 podskupiny: 

I. skupina – preddôchodkový vek 50 – 62 rokov, 

II. skupina - sú dôchodcovia vo veku 63- 74 rokov, 

III. skupinu tvoria starší dôchodcovia nad 75 rokov. 

 

V dôvodov prevencie kardiovaskulárnych a ďalších civilizačných chorôb 

dochádza k rozvoju pohybových aktivít a športového súťaženia strednej aj staršej 

generácie.  

Výskum športujúcich a nešportujúcich osôb vo veku 30 – 60 rokov, 

uskutočnili so zameraním na rozvoj sily (Měkota, 1985). Výsledky poukazujú 

na plynulý pokles motorickej výkonnosti športujúcich aj nešportujúcich občanov 

bežnej populácie. Výraznejší pokles zistili u nešportujúcich osôb a u žien.  

S pribúdajúcim vekom sa zvyšujú rozdiely vo výkonnosti. K podobným 

záverom dospeli aj viacerí autori (Kleinmann, 1985). 

Aktívny šport, súťaženie a sebarealizácia sú dôležitými faktormi pre 

udržanie zdravia, kondície a duševnej pohody. Človeka v jeho vývoji ovplyvňujú 

genetické dispozície, vplyv prostredia, výchovy a vlastnej aktivity (Kasa, 1991). 
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V retrospektívnom výskume bývalých vrcholových športovcov vo 
vysokom veku preukázali ... jednoznačne pozitívny prínos dlhoročnej pravidelnej 
športovej aktivity na telesnú zdatnosť a zdravotný stav. Upozornili aj na význam 
genetických dispozícii pre telesnú zdatnosť a zdravie. Preukázali ale, že ani 
dlhodobá pohybová aktivita a niekoľkoročný intenzívny tréning neochraňujú 
športovcov pred mnohými civilizačnými chorobami. 

Primerané zaťažovanie organizmu je nevyhnutné pre všetky vekové 
kategórie, nevynímajúc ani bývalých vrcholových športovcov. Blahutová – 
Heimschild, (2006) potvrdili lepšiu reakciu na zaťaženie u bývalých vrcholových 
športovcov aj s odstupom 30 rokov po skončení aktívnej pretekárskej činnosti. 
I keď v porovnaní s bežnou populáciou mali lepšie hodnoty ortostatickej 
a Ruffierovej skúšky, kondičná pripravenosť ani u nich nebola na požadovanej 
úrovni. Aj v hodnotách BMI sa často pohybovali na úrovni nadváhy. 
 

Pri športovaní starších ľudí je dôležité rozlišovať, či ide o: 
a) skupinu, ktorá sa celý život venovala len rekreačnému športu, 
b) skupinu, ktorá sa začala venovať športu až v dôsledku lekárom odpo-

rúčanej aktívnej pohybovej činnosti, 
c) skupinu bývalých aktívnych športovcov, ktorá sa po určitej dobe opäť 

vracia ku športovaniu. 
 

Z hlavných fyziologických faktorov vytrvalostného výkonu sa pokles 
maximálnej spotreby kyslíka javí ako primárny mechanizmus spojený s poklesom 
výkonu v súvislosti s vyšším vekom (Šimonek, J. 1993). 

Tréningové zaťaženie u športovcov staršieho veku má v porovnaní 
s mladými, aktívnymi pretekármi pochopiteľne svoje špecifiká z hľadiska objemu 
i obsahu. Mení sa kvantita, používajú sa iné metódy, obmedzuje sa výber 
tréningových prostriedkov, na inej úrovni je intenzita, znižuje sa náročnosť, 
predlžuje sa doba regenerácie. Odrazové cvičenia, šprinty, akrobatické či 
vytrvalostno-silové cvičenia alebo kolieskové korčule nie sú v staršom veku, 
ani pre lyžiarov odporúčanými tréningovými prostriedkami. 

Kapustin (1980) upozorňuje na príklady bývalých športovcov, ktorí sa 
celý život venovali športu a pri zachovaní zdravia dosahovali aj vo vyššom 
veku neuveriteľné časy v plávaní, v atletike, cestnej cyklistike. Aj posledné 
štúdie ukazujú na zvýšený počet starších športovcov, ktorí pravidelne trénujú 
a zúčastňujú sa na rôznych súťažiach. 

Sociálne vzťahy, väzby medzi športovcami v časoch ich bývalej 
aktívnej činnosti ich často nútia vracať sa k športu nielen pre fyzickú aktivitu, 
ale aj pre priateľskú atmosféru v kolektíve. 

Aj zjazdové pretekové lyžovanie veteránov je medzi strednou a staršou 
generáciou u nás, ale aj vo svete, veľmi populárne. U lyžiarov je pocit spolu-
patričnosti spojený s prekonávaním strachu, rýchlosti i nebezpečenstva na 
zjazdových tratiach. Prináša zážitok podmienený vnemovými a emočnými 
procesmi. Odchodom do dôchodku, stratou možnosti sebarealizácie v pracovnom, 
často i v osobnom živote sa znásobuje snaha presadiť sa aj formou aktívnej 
športovej činnosti. 
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Obrázok 1: Najstarší slovenskí veteráni (vek 85 – 93 rokov) 

Fyzická námaha pri pretekovom lyžovaní je pomerne veľká. Vyššia 

nadmorská výška, dýchacie problémy, nedostatočná kondičná pripravenosť, 

nevyhovujúci lyžiarsky materiál, strach z rýchlosti a zranení, chlad a zima, 

nedostatok regenerácie a strečingových cvičení v staršom veku negatívne 

pôsobia aj na svalovú aktivitu a športovú výkonnosť pretekára. 

Špecifické faktory športového výkonu veteránov 

Ani v športovej príprave veteránov nie je možné podceniť komplexnosť, 

všestrannosť a primeranosť tréningového zaťažovania. Pri dosahovaní športových 

výkonov je nevyhnutné zohľadňovať zdravotný stav, aktuálnu úroveň rozvoja 

kondičných a koordinačných schopností a úroveň technickej pripravenosti 

pretekárov. Predpokladom bezpečnosti aktívnej pretekárskej činnosti je kvalitný 

lyžiarsky materiál. Nevyhnutnou podmienkou udržania športovej výkonnosti 

je dodržiavanie racionálnej výživy, správny životný štýl a dostatočný priestor 

na regeneráciu. Kompenzačné a strečingové cvičenia by mali byť každodennou 

prevenciou proti zraneniam a úrazom. 

Popri somatických, funkčných a pohybových faktoroch štruktúry 

športového výkonu, väčší dôraz u veteránov kladieme na oporno-pohybový 

systém. Výraznú úlohu hrá funkcia analyzátorov (úroveň zraku, orientácie 

v priestore, preciťovania polohy), ďalej psychický stav – odbúravanie strachu 

z rýchlosti, možnosti zranenia, adaptácia na nečakané situácie, či výkonová 

motivácia. 
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Technika v zjazdovom lyžovaní vyžaduje okrem kondičnej pripravenosti 

aj vysokú úroveň nervovo-svalovej koordinácie, elasticity svalov a kĺbovej 

pohyblivosti. Svalová nerovnováha je dnes považovaná za jeden z biologických 

faktorov, ktorý obmedzuje a narušuje športovú výkonnosť, je rizikovým faktorom 

športových úrazov a predčasného vývoja degeneratívnych zmien (Labudová 

a kol., 1997). Dôsledky sa môžu často prejaviť až v strednom a staršom veku. 

K náhlemu zlomu dochádza najmä po 65. roku života.  

Zdravotný stav je jedným z najdôležitejších faktorov športovej výkon-

nosti, najmä v staršom veku. Operácia, imobilita, svalová dysfunkcia a mikro-

traumy môžu znamenať výrazný pokles výkonnosti, často aj ukončenie aktívnej 

činnosti. Často prinášajú prírastok telesnej hmotnosti, ktorá negatívne ovplyvňuje 

pohyblivosť a techniku lyžiara. 

Podľa vyjadrení veteránov (Blahutová, 2005) hodnotili dotazníkovou 

metódou svoj zdravotný stav ako dobrý, starší veteráni ako primeraný veku. 

Mnohí prekonali úrazy v mladosti, či už išlo o distorzie členkov, kolien, zápästí, 

ale aj ramena, zlomenín členka, kľúčnej kosti atď. Niekoľkí veteráni majú vážne 

problémy s kolenami, chrbticou, zápästím, lýtkami, bedrovými kĺbmi. U starších 

kategórií sa objavujú problémy so zvýšeným cholesterolom, obličkovými 

kameňmi, vysokým krvným tlakom. Viacerí veteráni pripúšťajú, že okrem 

ľahkej chôdze, plávania, kompenzačných a strečingových cvičení im ortopédi 

neodporúčali ďalšiu športovú aktivitu (Blahutová, 2011). 

Nedostatky vo funkčnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti môžu pri 

nadmernej špeciálnej príprave na snehu znamenať riziko zranení a poškodenia 

organizmu. 

Sociálne predpoklady. Realizácia športu aj v staršom veku je podmienená 

ekonomickým statusom, t. j. finančným možnostiam pre zabezpečenie športovej 

prípravy (lyžiarsky výstroj, príprava na snehu), ale aj súťaženia (štartovné, 

ubytovanie, doprava). Hrčka (1995) pri sociálno-psychologických aspektoch 

športových aktivít našich starších občanov konštatoval nedostatok financií 

a možností pre ich realizáciu.  

Z hľadiska príjmových skupín sa aj u lyžiarov veteránov nachádzajú 

všetky spoločenské vrstvy: penzisti s nízkymi príjmami, stredná vrstva (učitelia, 

úradníci, tréneri), ale aj sociálna skupina s vysokými príjmami (podnikatelia). 

Veteráni sa združujú do sociálnej skupiny, ktorá má spoločné ciele – dosahovanie 

športovej výkonnosti. Rozdielne vekové zloženie prehlbuje pocity solidárnosti 

a spolupatričnosti. 

Spôsob života zahŕňa všestranný pohľad na materiálny aj duchovný 

spôsob života. Viac sa v poslednej dobe objavuje pojem kvalita života, ktorá 

sleduje kvalitatívnu stránku života – štandard, životnú úroveň napr. skupiny 

dôchodcov, aj jednotlivcov Motyčka, J., Jalovecká, B., Sebera, M. (2007). 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) kvalitu života určujú 

(Kováč, 2003): 

 fyzické zdravie (energia a únava), 

 psychické zdravie (city, spôsob myslenia, pozornosť, sebahodnotenie), 
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 úroveň nezávislosti (na liekoch, financiách..), 

 sociálne vzťahy (osobné väzby, sociálna komunikácia), 

 prostredie (domov, bezpečie, finančné zabezpečenie), 

 hodnotová orientácia. 

Kvalitu života tak významným spôsobom (okrem genetiky, ktorá 

predstavuje 50 – 60 %) určujú:  

 spôsob prežívania jedinca (životný štýl), 

 podmienky prežívania (ekonomická situácia, sociálna úroveň),  

 životná úroveň (hladina), životný štandard (priemer), sociálny status 

(postavenie). 

Psychické faktory. Šport vo vyššom veku je dôležitý prvok životnej 

kontinuity a osobnostnej integrácie športovca. Súčasnou dôležitou témou 

v oblasti športu a športovej psychológie je prechod z aktívnej športovej 

kariéry do civilného zamestnania. Tejto téme sa začínajú venovať viacerí 

psychológovia. Športovci, aj tí vynikajúci, riešia po ukončení kariéry problém 

začlenenia sa do života bežnej populácie, hľadajú si civilné zamestnania, čo 

môže viesť k diskontinuite ich predchádzajúceho života. Aktívny veteránsky 

šport je významným prvkom, ktorý im pomôže prekonať túto zmenu 

a udržiava životnú kontinuitu a integritu. Výkonnostný šport má vo veku po 

ukončení aktívnej dráhy športovca veľmi významnú sociálnu a psychickú 

dimenziu. Pretekár – veterán sa vyčleňuje z každodenného bežného života 

(najmä v penzijnom veku) a začleňuje sa do aktívnej sociálnej skupiny, ktorá 

realizuje svoje záujmy, produkuje vysoké športové výkony, komunikuje 

nielen na športovom poli, ale aj na spoločenskej úrovni (recepcie, kultúrne 

podujatia, doplnkové súťaže tímov). Plní viacero sociálnych funkcií: biologickú, 

kompenzačnú, sociálno-integračnú, ale hlavne sociálno-emocionálnu. 

Liba (2005) upozorňuje, že športové aktivity aj vo vyššom veku 

výrazne prispievajú k znižovaniu psychického napätia, úzkosti, depresívnej 

nálady, potláčajú negatívne emócie.  

Malovič (2003) uvádza, že starší ľudia, ktorí sa venujú športu, sú 

tvorivejší, vyrovnanejší, samostatnejší, rozvážnejší, sú schopní sa dlhšie koncen-

trovať, zrýchliť mentálne reakcie, sú schopní originálnejšie a komplexnejšie 

myslieť.  

Blahutová (2005) pri retrospektívnej analýze bývalých vynikajúcich 

československých reprezentantov (n = 32) v zjazdovom lyžovaní potvrdila 

jednoznačný prínos vrcholového športu pre rozvoj a formovanie osobnosti. 

Reprezentanti veľmi pozitívne hodnotili rozvoj sebavedomia a sebadôvery, 

trpezlivosti, cieľavedomosti a nadhľadu pri riešení rodinných i pracovných 

problémov, možnosť emocionálneho prežívania v športe a zvládanie stresových 

situácií. 

Napriek tomu, že mnohí pretekári prekonali zranenia či operáciu, 

jednoznačne vysoko pozitívne hodnotia veteránske pretekárske lyžovanie, ktoré 
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im prináša radosť a uspokojenie, možnosť stretávať sa s priateľmi, výbornú 

atmosféru, možnosť pohybových aktivít a rozptýlenia, poznávanie nových ľudí 

a miest. U mužov, na rozdiel od žien, dominuje faktor súťaživosti a rivality. 

Aktívny šport, súťaženie, sebarealizácia sú dôležitým momentom pre udržanie 

zdravia, kondície a duševnej pohody. Lyžovanie predlžuje aktívny športový 

vek, prispieva k emocionálnym zážitkom v prírodnom prostredí, potláča negatívne 

emócie. Športovci veteráni sú vyrovnanejší, samostatnejší, rozvážnejší a odváž-

nejší (Blahutová, 2008). 

Osobitosti tréningového zaťaženie veteránov 

Rast športovej výkonnosti je výsledkom špecializovanej bio-psycho-

sociálnej adaptácie organizmu športovcov na zámerne volené tréningové 

podnety. V procese starnutia dochádza k spomínaným negatívnym zmenám 

v oblasti morfologicko-funkčnej adaptácie, v procese motorického učenia 

i v procese psychosociálnej interakcie. Pri voľbe tréningových podnetov preto 

musíme zohľadňovať vek, zdravotný stav a úroveň trénovanosti športovcov. 

Športový tréning je zložitý a účelne organizovaný pedagogický 

proces, orientovaný na rozvoj špecializovanej výkonnosti športovca alebo 

družstva. Príprava lyžiarov sa orientuje hlavne na dve hlavné zložky, a to 

kondičnú a technickú prípravu. V lyžovaní najmä starší pretekári – veteráni, 

ktorí po zranení a pri obmedzení objemu kondičnej prípravy dokážu absolvovať 

aspoň špeciálnu prípravu na snehu, zameranú na rozvoj koordinačných schopností 

a lyžiarskych zručností. Bez prípravy na snehu nie je možné udržať si potrebnú 

technickú úroveň, a tým aj športovú výkonnosť.  

Po niekoľkomesačnej prestávke v špeciálnej príprave na snehu, dochádza 

okrem nedostatočných podnetov na proprioceptory a strate určitých koordinačných 

schopností aj k narušeniu lyžiarskych zručností. Preto pri intenzívnom silovom 

tréningu na snehu, dochádza často aj k tzv. svalovej horúčke, ktorá vzniká 

približne 13 hodín po zaťažení, dochádza pritom k narušeniu homeostázy Ca++ 

a zápalovým procesom. Počas OSC (oneskorená svalová citlivosť) sa znižuje 

kĺbová pohyblivosť a pružnosť, znižuje sa schopnosť silového prejavu. U športov-

cov trvá tento stav 2 – 3 dni, u menej trénovaných aj 10 dní.  

Zaťaženie by malo vychádzať z celoročnej všestrannej pohybovej 

prípravy, pričom veteráni by mali využívať vhodné tréningové prostriedky 

ako sú gymnastika, bicyklovanie, rýchlejšie a kratšie pešie túry, plávanie, 

posilňovanie s gumovými expandrami, posilňovanie a kompenzačné cvičenia 

na fit lopte a pod. 

Charakter zaťaženia u starších športovcov nemá vzostupný či stabili-

začný účinok, ide skôr o udržiavací a regeneračný proces. Veľmi často u starších 

pretekárov dochádza po empirickom stanovení individuálneho zaťaženia k naru-

šeniu homeostázy a fázy vyčerpania. Prejavy únavy, ako porucha koordinácie, 

potenie, zmeny psychických reakcií, dýchania a vnímania sú častým javom 
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najmä v špeciálnej príprave na snehu, kde zohrávajú negatívnu rolu aj ďalšie 

faktory, ako zmena počasia, chlad, náročnosť terénu. Preto je nevyhnutné spojiť 

dlhšie trvajúcu prípravu s odpočinkom a využívaním rôznych regeneračných 

prostriedkov na zotavenie organizmu športovca. 

Pri zaťažovaní veteránov je optimálne využívať doplnkovú výživu 

a minerály (magnézium, vápnik), profektíva chrupaviek (napr. geladrink). Veľmi 

dôležité je, popri kompenzačných a strečingových cvičeniach, využívať aj 

termálne kúpele a masáže. 

Zhrnutie 

V komplexnejšom prístupe ku skúmaniu športovej výkonnosti je 

u veteránov nevyhnutné zaoberať sa otázkou ich predchádzajúcej športovej 

prípravy a úrovne ich športovej výkonnosti (I. etapa), ktoré ovplyvňujú faktory, 

ktoré tvoria štruktúru športového výkonu v II. etape, t. j. vo veteránskom 

pretekovom lyžovaní. 

Tabuľka 1: Etapy vývoja športovej výkonnosti  

I. ETAPA - aktívna činnosť v mladosti 

Reprezentácia Výkonnostný šport Rekreačný šport 

 

II. ETAPA – aktívna činnosť vo veteránskom veku 

Športová príprava 

Motivácia Technika Lyžiarsky výstroj 

Zdravie Kondícia Zamestnanie 

Životný štýl Zručnosti Financie 

 

Registrácia terénu, odhad smeru, rýchlosť a voľba riešenia pohybovej 

úlohy sú nevyhnutnými predpokladmi pre dosiahnutie športového výkonu aj 

vo veteránskom lyžovaní. Je potrebné počítať aj s určitými genetickými pred-

pokladmi, predchádzajúcou prípravou, kondičnou pripravenosťou, životným 

štýlom, ale aj vekom pretekárov. Viacerí autori upozorňujú na zhoršenie 

proprioreceptívnych schopností vplyvom poranení a ochorení ortopedického 

a neurologického charakteru, ktoré sú sprievodným znakom starnutia.  
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Adult Health in Terms of Selected Lifestyle Factors 

Gesundheit Erwachsener in Bezug auf ausgewählte 

Lebensstilfaktoren 

Zdravie dospelých z hľadiska vybraných faktorov 

životného štýlu 

Beáta Dobay, Anetta Müller, Elena Bendíková 

Abstract 

A health from the point of view of a physical, a psychological 

and a lifestyle of a human being are currently being put into a relationship 

that affects each other. Therefore, listed study focuses on identifying 

selected lifestyle factors of an adult population from a mental health 

point of view. The monitored group consisted of 742 respondents, middle-

aged, from the southern districts of Slovakia, including 403 of women 

and 339 of men whose choice was deliberate. From the point of view of 

data acquisition methods, a method of content analysis of the study of 

literary sources of various important foreign and domestic databases was 

used, as well as a survey method, which was an anonymous standardized 

questionnaire, consisting of 60 questions. The questionnaire was based 

on primary determinants of a quality of a life and a lifestyle of the 

monitored group. Partial outcomes point to a fact that a stress and stressful 

situations are significantly (χ² = 60.7204, p < 0.01) better managed by 

male population (38.64 %, n = 131) than women population (20.10 %, 

n = 81), as well as a fatigue.  

As moody was reported more by women (47.39 %, n = 191) as 

men (18.58 %, n = 63). At the same time, significantly (χ² = 54.6378, 

p < 0.01) more women (58.31 %, n = 235) than men (34.51 %, n = 117) 

mentioned a migraine. Similarly, a cervical spine pain was reported 

significantly (χ² = 48.592, p < 0.01) in higher percentages by more 

women than men. Problems with a sleep significantly (χ² = 24.366, p < 0.01) 

was reported more by women (13.86 %, n = 47) than men (22.58 %, n = 91). 

At the same time, we also found a significant relationship (r p < 0.01) 

between the fatigue and the cervical spine pain. 

Keywords: Adulthood. Fatigue. Stress. Health. 
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Úvod 

Zdravie je kategória, ktorej ochrana je zakotvená aj legislatívne. 

V Slovenskej republike je to zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia. Zdravie má mnohofaktorový bio-psycho-sociálny základ. 

Zatiaľ čo v minulosti bolo zdravie determinované prevažne vplyvom 

biologických zákonitostí, v súčasnosti je čoraz zreteľnejšie podmienené 

sociálnymi faktormi. Zdravie nemožno získať ako geneticky daný 

nemeniteľný stav. Genetický základ je len biologickým potenciálom, ktorý sa 

môže vyvíjať pozitívnym alebo negatívnym smerom (Bendíková, 2014). 

Duševné zdravie je stav, keď všetky duševné pochody prebiehajú 

optimálnym spôsobom, umožňujú správne odrážať vonkajšiu realitu, 

primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a zároveň mať pocit 

uspokojenia zo svojej činnosti.  

Prejavom každodenného stresu a stresových situácií môžu byť rôzne 

bolesti, ktoré patria k jedným z hlavných spúšťačov migrény. Migrénou trpí 

asi 4 % mužov a 16 % žien, na Slovensku trpí migrénou asi 500 000 ľudí. 

Atak migrény trvá 4 – 72 hodín. Pri trvaní nad 72 hod. ide o status migrenosus. 

Za bolesťou hlavy sa môže skrývať banálna afekcia, ale tiež veľmi závažné 

život ohrozujúce ochorenie. Najčastejší výskyt má skupina primárnych bolestí 

hlavy, pri ktorých sa nezisťuje žiadna štrukturálna lézia, ani celkové ochorenie. 

Asi 15 – 20 % populácie trpí bolesťami hlavy buď vo forme častých epizód, 

záchvatov alebo kontinuálne dlhší čas. Tieto bolesti hlavy sa označujú ako 

primárne alebo funkčné, lebo ich primárnou príčinou je porucha neuro-

regulačných funkcií. Bolesť hlavy je ich hlavným, dominujúcim príznakom, 

niekedy prakticky jediný. Najčastejšia primárnou bolesťou hlavy je migréna, 

na druhom mieste je tenzná bolesť hlavy, zriedkavý výskyt má tzv. cluster 

headache (Špalek, 2008).  

Bolesť chrbta býva označovaná za chorobu, pre ktorú sa hľadá príčina 

jej pôvodu. Jej zdrojom môžu byť všetky štruktúry dolnej krčnej, hrudnej 

a lumbálnej chrbtice, durálny vak, intraspinálne nervové korene a cievy, 

kostovertebrálne a kostotransverzálne kĺby rebier, paravertebrálne svaly 

chrbta a ich fascie, susedné veľké kĺby (plecový, sakroiliakálny, sakrokok-

cigeálny), ako aj ochorenia vnútrohrudníkových a brušných orgánov 

(Gogolák, 2013). Ich prevalencia je 15 – 45 % ročne a celoživotný výskyt 

dosahuje až 84 % (Andersen, 1999). V USA sú druhou najčastejšou príčinou 

návštevy lekára, piatou najčastejšou príčinou hospitalizácie a tretím 

najčastejším dôvodom chirurgickej intervencie (Deyo, Weinstein, 2001). 

Ľudia majú individuálnu potrebu spánku, avšak odborníci sa zhodujú 

na tom, že priemerný človek spí o jednu až dve hodiny menej, ako potrebuje. 

Štúdiami sa zároveň ukázalo, že človek potrebuje iba obligatórny spánok po 

dobu 4 – 5 hodín/denne, ktorý je nevyhnutný na odstránenie nepriaznivých 

dôsledkov zaťažovania mozgu. Zároveň novšie štúdie amerických psychológov 

uvádzajú, že nedostatok spánku spôsobuje znižovanie kognitívnej funkcie 
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u človeka. V dôsledku nedostatku spánku nastáva chronický stav z nevyspatia, 

ktorý väčšina ľudí nerieši alebo ho považujú za úplne normálny, avšak 

napriek tejto skutočnosti má nepriaznivé dôsledky na naše zdravie a psychickú 

pohodu (Plháková, 2013). Ďalším dôležitým faktorom, ktorý sa podieľa na 

kvalite spánku, je aj stravovanie. Na večer by sa nemalo jesť nič ťažkého 

a večerať by sa malo najneskôr 2 – 3 hodiny pre plánovým nočným spánkom. 

Zároveň by sa malo vylúčiť fajčenie, alkohol, príliš korenené jedlá a kofeín. 

Tzn. vynechať látky, ktoré môžu človeka skôr nabudiť (Borzová a kol., 2009). 

Jedným z najlepších prostriedkov z hľadiska prevencie psychického 

(fyzického) zdravia voči každodenným negatívnym faktorom životného štýlu 

patrí práve pohybovej aktivite (Prichard, Tiggemann, 2008; Reed, Buck, 

2009; Labudová, 2012; Labudová, Nemček, Antala, 2012; Nemček, 2016). 

Cieľ 

Zistiť vybrané faktory životného štýlu dospelej populácie z hľadiska 

zdravia. 

Metodika 

Sledovaný súbor tvorilo 742 respondentov, v strednom veku dospelosti, 

z južných okresov Slovenska (Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda), 

z toho 403 žien a 339 mužov, ktorých výber bol zámerný. Vzdelanostná 

úroveň respondentov bola vysokoškolská a stredoškolská, kde všetci boli 

aktívne pracujúcimi v súkromnej a štátnej sfére. Ani jeden z respondentov 

nebol na čiastočnom, či úplnom invalidnom dôchodku. Zároveň všetci boli 

v manželskom zväzku (s 1 a max. 3 deťmi). Primárnu charakteristiku súboru 

prezentuje tabuľka 1. Nami realizovaný empirický výskum sa uskutočnil 

v r. 2014 v troch primárnych etapách cez distribúciu a zber dát dotazníkov, 

ktorého jadrom bolo spracovanie a vyhodnotenie získaných kvalitatívnych aj 

kvantitatívnych výsledkov s následnou prezentovanou interpretáciou. 

Tabuľka 1: Charakteristika súboru (n = 742) 

Súbor n Age Height/cm Weight/kg 

Ženy 403 37.2 ± 3.04 167.9 ± 3.2 65.3 ± 6.8  

Muži 339 36.5 ± 4.54 179.6 ± 6.3 89.1 ± 7.9 

 

Z hľadiska metód získavania údajov bola použitá metóda obsahovej 

analýzy štúdia literárnych prameňov rôznych významných zahraničných 

a domácich databáz, ako aj opytovacia metóda, ktorým bol anonymný 

štandardizovaný dotazník, ktorý pozostával zo 60 otázok. Uvedený dotazník 

sa opieral o uvedené primárne sledované determinanty kvality života 
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a životného štýlu sledovanej skupiny: primárne osobné údaje, oblasť zdravia, 

oblasť pohybovej aktivity a oblasť životného štýlu a rizikových faktorov. 

Nami získané údaje sme spracovali percentuálne frekvenčnou 

analýzou (%) a Chí kvadrát testom dobrej zhody (χ² p < 0.01, p < 0.05), 

ktorým sme sledovali posúdenie významnosti rozdielov odpovedí na 

jednotlivé otázky dotazníka medzi pohlaviami, ako aj Pearsonov korelačný 

koeficient (r p < 0.01, p < 0.05) na posúdenie vzťahu medzi vybranými 

sledovanými determinantmi u sledovaného súboru. Ďalej sme použili metódy 

logickej analýzy a syntézy s využitím induktívnych a deduktívnych postupov 

a porovnávania. 

Výsledky a diskusia 

Únava je prirodzeným dôsledkom každej práce človeka, ktorá sa 

prejavuje psychickými a fyziologickými zmenami, ktoré súvisia so zmenami 

napätia v centrálnom nervovom systéme. Nerešpektovanie stavu únavy 

vyúsťuje do trvalejšieho stavu preťaženia až vyčerpania, kedy hovoríme 

o syndróme „prepracovania“. Jeho prejavom je značne zhoršený pracovný 

výkon, funkčné poruchy organizmu (spánok, trávenia, zvýšená citlivosť na 

bolesť a pod. (Szarková, 1998). V sledovanom súbore odpoveď ,,často 

unavený“ uviedlo viac žien (25,56 %; n = 103) ako mužov (20,94 %; n = 71). 

Odpoveď ,,niekedy“ uviedlo 24,48 % (n = 83) mužov a 44,42 % (n = 179) žien, 

zatiaľ čo unavenosť signifikantne (χ² = 49,2928; p < 0,01; df-2) neuviedlo až 

54,57 % (n = 185) mužov a 30,02 % (n = 121) žien (tabuľka 2). Zároveň sme 

zistili vzťah medzi únavou a náladovosťou (r = 836; p < 0,01), ako aj vzťah 

medzi únavou a bolesťami v krčnej časti chrbtice (r = 833; p < 0,01) u žien. 

Tabuľka 2: Frekvencia únavy u respondentov (n = 742) 

Faktory/ pohlavie Muži (n = 339) % Ženy (n = 403) % 

áno 71 20,94 103 25,56 

niekedy 83 24,48 179 44,42 

nie 185 54,57 121 30,02 

Chí kvadrát test χ² = 49,292; p < 0,01 

 

Vzhľadom k súčasnému hektickému spôsobu života dospelých 

a smerom aj k psychickému zdraviu nás zaujímalo, ako respondenti zvládajú 

stresové situácie (tabuľka 3). 26 % (n = 91) mužov, 17,12 % (n = 69) žien 

uviedlo odpoveď ,,áno“, zatiaľ čo ich nezvláda viac žien (33,25 %, n = 134) 

ako mužov (16,22 %; n = 55). Odpoveď ,,skôr áno“ signifikantne (χ² = 

60,7204; p < 0,01; df-3) uviedlo viac mužov (38,64 %; n = 131) ako žien (iba 

20,10 %; n = 81). Zatiaľ čo odpoveď ,,skôr nie“ uviedlo viac žien (29,53 %; 

n = 119) ako mužov (18,29 %; n = 62).  
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Tabuľka 3: Zvládanie stresových situácií respondentmi (n = 742) 

Faktory/ pohlavie Muži (n = 339) % Ženy (n = 403) % 

áno 91 26,84 69 17,12 

skôr áno 131 38,64 81 20,10 

skôr nie 62 18,29 119 29,53 

nie 55 16,22 134 33,25 

Chí kvadrát test χ² = 60,720; p < 0,01 

 

Podobné zistenia vo svojom výskume uvádza aj Račková (2010), kde 

vyše polovica Slovákov pociťuje stres často, z toho 15 % z nich uviedlo, že je 

vystresovaných veľmi často. Stres pociťujú častejšie ženy ako muži. Medzi 

najčastejšie dôvody našich respondentov, ako aj Slovákov, spôsobujúc im 

stres patria: priveľa povinností a málo času, ako aj finančné problémy. Za 

nimi nasledujú problémy v partnerskom vzťahu. Priveľa povinností trápi skôr 

mužov, problémy v partnerskom vzťahu zaťažujú približne tretinu žien. Práve 

ženy sa viac stresujú aj pre nedostatok peňazí. Naše zistenia korešpondujú aj 

so zistením Račkovej (2010). 

Prejavom každodenného stresu a stresových situácií môžu byť aj 

rôzne bolesti, ktoré patria k jedným z hlavných spúšťačov migrény, ktorú 

(χ² = 54,6378; p < 0,01; df-2) uviedlo signifikantne viac žien (58,31 %; n = 235) 

ako mužov (34,51 %; n = 117). Migrénu nemáva 38,05 % (n = 129) mužov 

a 31,51 % (n = 127) žien, zatiaľ čo ,,nevie o tom“ neriešili prípadne prejavy 

27,43 % (n = 93) mužov a 10,17 % (n = 41) žien (tabuľka 4). 

Tabuľka 4: Migréna u respondentov (n = 742) 

Faktory/ pohlavie Muži (n = 339) % Ženy (n = 403) % 

áno 117 34,51 235 58,31 

nie 129 38,05 127 31,51 

neviem o tom 93 27,43 41 10,17 

Chí kvadrát test χ² = 54,637; p < 0,01 

 

Podobne aj bolesti v krčnej časti chrbtice (χ² = 48,592; p < 0,01; df-2) 

uviedlo signifikantne vo vyššom percentuálnom zastúpení viac žien (37,97 %; 

n = 153) ako mužov (15,63 %; n = 53). Odpoveď ,,niekedy“ uviedlo 26,25 % 

(n = 89) mužov a 23,57 % (n = 95) žien. Uvedené skutočnosti neuviedlo 58,11 % 

(n = 197) mužov a 38,46 % (n = 155) žien (tabuľka 5). 
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Tabuľka 5: Bolesti v krčnej časti chrbtice u respondentov (n = 742) 

Faktory/ pohlavie Muži (n = 339) % Ženy (n = 403) % 

pravidelne 53 15,63 153 37,97 

niekedy 89 26,25 95 23,57 

nemávam 197 58,11 155 38,46 

Chí kvadrát test χ² = 48,592; p < 0,01 

 

Spánok, bolesti, migréna a stres spolu úzko súvisia. Pri spustení 

stresovej reakcie sa v organizme aktivuje časť nervového systému, autonómny 

nervový systém, ktorý je našou vôľou neovládateľný. Ten tvorí sympatický 

a parasympatický nervový systém. Tieto dva podsystémy za bežných okolností 

spolupracujú v symbióze. Ak sa aktivuje jeden, druhý sa deaktivuje a naopak.  

V dôsledku dlhodobého stresu môže byť aktivita parasympatického 

nervového systému oslabená, a tým sa stresová reakcia stupňovať. Problémy 

so spánkom v sledovanom súbore (χ² = 24,366; p < 0,01; df-2) ,,pravidelne“ 

uviedlo signifikantne viac žien (13,86 %; n = 47) ako mužov (22,58 %; n = 91). 

Odpoveď ,,niekedy“ uviedlo 26,25 % (n = 89) mužov a 35,48 % (n = 143) 

žien. Problémy so spánkom ,,nemá“ viac mužov (59,88 %; n = 203) ako žien 

(41,94 %; n = 169) (tabuľka 6). Preto problémy so spánkom nie je vhodné 

podceňovať, lebo kvalitný nočný spánok nás robí emocionálne aj psychicky 

stabilnejšími, uvádza Šonka a kol. (2004).  

Tabuľka 6: Problémy so spánkom u respondentov (n = 742) 

Faktory/ pohlavie Muži (n = 339) % Ženy (n = 403) % 

pravidelne 47 13,86 91 22,58 

niekedy 89 26,25 143 35,48 

nemávam 203 59,88 169 41,94 

Chí kvadrát test χ² = 24,366; p < 0,01 

 

Spánok zároveň urýchľuje aj rekovalescenciu choroby či úrazu, lebo 

počas spánku prevládajú anabolické procesy, pri ktorých prebieha syntéza 

živín a ich asimilácia, čím sa zároveň znižuje produkcia kortizolu a katecho-

lamínov. Počas spánku tiež nastáva väčšia sekrécia rastového hormónu, ktorý 

podporuje uvoľnenie energie, pretože mobilizuje voľné mastné kyseliny. 

Týmto procesom sa chránia tiež aminokyseliny od rozkladu (Plháková, 2013).  

Ako náladových sa uviedlo viac žien (47,39 %; n = 191) ako mužov 

(18,58 %; n = 63). Odpoveď ,,skôr áno“ 32,74 % (n = 111) mužov a 32,26 % 

žien (n = 130). Odpoveď ,,nie“ uviedlo až 48,67 % (n = 165) mužov a viac 

ako o polovicu menej žien (20,35 %; n = 82). Medzi pohlaviami sme zazna-

menali v uvedených odpovediach signifikantný rozdiel v prospech mužov 

(χ² = 89,0347; p < 0,01; df-2) (tabuľka 7). 
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Tabuľka 7: Náladovosť u respondentov (n = 742) 

Faktory/ pohlavie Muži (n = 339) % Ženy (n = 403) % 

áno 63 18,58 191 47,39 

skôr áno 111 32,74 130 32,26 

nie 165 48,67 82 20,35 

Chí kvadrát test χ² = 89,034; p < 0,01 

Záver 

Parciálne výsledky poukazujú na viaceré skutočnosti v neprospech 

žien, kde stres a stresové situácie signifikantne (p < 0,01) lepšie zvládajú muži 

ako ženy, rovnako aj únavu. Ako náladových sa uviedlo viac žien (47,39 %; 

n = 191) ako mužov (18,58 %; n = 63). Zároveň viac žien (58,31 %; n = 235) 

ako mužov (34,51 %; n = 117) uviedlo aj migrény. Podobne aj bolesti v krčnej 

časti chrbtice uviedlo signifikantne vo vyššom percentuálnom zastúpení viac 

žien ako mužov. Problémy so spánkom signifikantne uviedlo viac žien 

(13,86 %; n = 47) ako mužov (22,58 %; n = 91). Zároveň sme zistili vzťah 

medzi únavou a náladovosťou (r p < 0,01), ako aj vzťah medzi únavou 

a bolesťami v krčnej časti chrbtice (r p < 0,01) u žien. 
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Evaluation of Muscle Imbalance in the Female Gender 

of School and Adult Populations 

Bewertung des Muskelungleichgewichts beim weiblichen 

Geschlecht der Schul- und Erwachsenenpopulation 

Hodnotenie svalovej nerovnováhy u ženského pohlavia 

školskej a dospelej populácie 

Andrej Hubinák, Peter Krška 

Abstract 

In the Paper, the Authors are concerned with finding and evaluating the 

Level of Muscular Imbalance in Pupils in Primary Education as compared 

to the Adult Population of College Students and middle-aged working 

Women. To Test the Muscular Imbalance of Postural Muscles, we used 

the Tests of Janda (1982), modified for the Practice of Thurzová (1992). 

Where do they assume that University Students have on Average the 

least ablated and weakened Muscles compared to other Probands of 

other age Categories. 

Keywords: Rating. Muscle Imbalance. Pupils in elementary education. 

School Population. Adult Population. 

Úvod 

Nerovnica rôzneho pohybu a zaťaženia u človeka má za výsledok 

rôzny stav svalového aparátu. Týka sa to všetkých vekových kategórií. Zmeny 

oporno-pohybového aparátu sa týkajú dĺžky svalu i jeho statickej a dynamickej 

sily. Príspevok autorov je zameraný na zistenie svalovej nerovnováhy u žiačok 

primárneho vzdelávania, študentiek odboru predškolskej a elementárnej peda-

gogiky a pracujúcich žien v strednom veku. Dostatok pohybovej aktivity je 

jedna zo základných vecí pre priaznivý vývoj detského organizmu. Pohybová 

aktivita má ale vedľa priameho pôsobenia na vývoj dospievajúcich ešte hlbší 

význam. Pre väčšinu mládeže je kvantita a kvalita spontánneho slobodného 

pohybu a aktivitách podkladom pre budúci prospešný zdravotný stav v dospelosti, 

ktorý sa opiera o ideálny vývoj pohybového systému, zvyšuje kardiopulmonálnu 

výkonnosť a pôsobí na vyššiu inzulínovú senzitivitu. Takisto klesá výskyt obezity 

počas dospievania, inzulínová rezistencia a dyslipémia. (Máček – Radvanský, 

2011). Za normálny stav je považovaný tonus svalov na protiľahlých stranách 
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kĺbu, tzv. antagonistov, udržovaný na takej výške a v takom vzájomnom pomere, 

aby bolo zaistené účelné, a teda i správne držanie príslušného segmentu tela. 

Pokiaľ tomu tak naozaj je, hovoríme o svalovej rovnováhe, pretože tonus 

svalov okolo kĺbu a ich podiel na jeho spevnení sú vyvážené (Čermák, 2000). 

Svalová nerovnováha patrí do skupiny porúch, ktoré označujeme ako funkčné 

poruchy pohybového systému. Thurzová (1992) definuje svalovú nerovnováhu 

ako poruchu funkcie rovnováhy svalov a poruchu vyváženosti pri pôsobení na 

príslušný kĺb. Ide o nerovnováhu v systéme tonických (posturálnych) a fázických 

svalov. Našou problematikou sa zaoberá v súčasnosti viacero autorov (Bendíková 

a kol., 2011, Kanásová, 2005, 2011). 

Cieľ 

Cieľom príspevku bolo zistiť a vyhodnotiť úroveň svalovej nerovno-

váhy u žiačok v primárnom vzdelávaní v porovnaní s populáciu ženského pohlavia 

dospelých žien v produktívnom veku, a to študentiek vysokej školy a pracujúcich 

žien s strednom veku. Na zisťovanie svalovej nerovnováhy posturálnych svalov 

sme použili testy podľa Jandu (1982), modifikované pre účely telovýchovnej 

praxe Thurzovou (1992).  

Hypotéza 

Študentky z univerzity majú v priemere najmenej skrátených a oslabených 

svalov v porovnaní s ostatnými probandmi iných vekových kategórií.  

1. Vychádzame z predpokladu, že u žiačok primárneho vzdelávania je 

organizmus v plnom raste, a preto možno predpokladať svalovú disbalanciu 

vo väčšej miere. 

2. U probandiek stredného veku v plnom pracovnom niekoľkoročnom 

nasadení je možné predpokladať taktiež disproporcie v dĺžkach a oslabení 

svalstva vo väčšej miere vďaka získaným pohybovým stereotypom v porovnaní 

so študentkami vysokej školy. 

Metodika 

Predmetom nášho skúmania boli žiačky primárneho vzdelávania vo 

veku od 6 do 10 rokov, druhú skupinu probandov tvorili študentky odboru 

predškolskej a elementárnej pedagogiky a poslednú tretiu skupinu tvorili 

pracujúce ženy v strednom veku. Súbory boli tvorené náhodným výberom 

z rozličných kútov Slovenska.  
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Tabuľka 1: Charakteristika skúmaného súboru 

 
Vek Počet 

Súbor 

žiačky Ø 8,6 roka 21 

študentky Ø 22 roka 35 

ženy Ø 45,6 roka 19 

Metóda testovania skrátených svalov 

Na hodnotenie posturálnych svalov sme použili testy podľa Jandu (1982), 

modifikované pre účely telovýchovnej praxe Thurzovou (1992). Posudzovali 

sme osem skrátených (posturálnych) svalov: 

1. trojhlavý sval lýtka – m. triceps surae 

2. priamy sval stehna – m. rectus femoris 

3. ohýbače kolenného kĺbu – flexory kolenného kĺbu 

4. priťahovače bedrového kĺbu – adduktory bedrového kĺbu 

5. štvorhlavý driekový sval – m. quadratus lumborum 

6. vzpriamovač chrbtice – m. tensor fasciae late 

7. veľký prsný sval – m. pectoralis major 

8. trapézový sval, horná časť – m. trapezius, pars superior 

1. Trojhlavý sval lýtka – m. triceps surae 

Testovanie: Mierny stoj rozkročný, pomalý drep na celých chodidlách, mierny 

predklon trupu. 

 

Obrázok 1: Norma a skrátenie trojhlavého lýtkového svalu 

Norma: Pri úplnom drepe sa päty dotýkajú podložky. 

Skrátenie svalu: Úplný drep možno dosiahnuť len v postavení na špičkách. 

Skrátený je šikmý lýtkový sval, ktorý býva z trojhlavého lýtkového svalu 

najčastejšie skrátený (obr. 1). 
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2. Priamy sval stehna – m. rectus femoris 

Skupina svalov, ktorá je aktívna pri testovaní: 

(1) bedrovodriekový sval – m. iliopsoas 

(2) priamy sval stehna – m. rectus femoris 

(3) napínač širokej pokrývky – m. tensor fasciae latae 

(4) krátke adduktory stehna 

Testovanie: Ľah vzad, hrboľ sedacej kosti je na hrane stola. Netestovanú dolnú 

končatinu (DK) si proband priťahuje zopnutými prstami k bruchu, aby sa 

vyrovnalo zakrivenie driekovej chrbtice. Druhá DK je voľne spustená nadol.  

Nevystierať koleno! 

 

Obrázok 2: Norma: Stehno testovanej DK je horizontálne alebo pod 

úrovňou stola, predkolenie smeruje kolmo k zemi. 

Skrátenie svalu: Stehno je nad úrovňou stola, v oblasti slabiny a stehna proband 

pociťuje ťah (obr. 2). 

3. Ohýbače (flexory) kolenného kĺbu 

Skupina svalov, od ktorých závisí rozsah pohybu pri testovaní: 

(5) dvojhlavý sval stehna – m. biceps femoris 

(6) pološľachovitý sval – m. semitendinosus 

(7) poloblanitý sval – m. semimembranosis 

Testovanie: Ľah vzad, netestovaná DK je ohnutá v kolene. Testovanú DK 

probanda uchopíme pevne zospodu tak, aby nám ležala na ramene, ruku 

položíme zhora na koleno. Druhú ruku položíme na panvu (fixujeme ju). 

Testovanú DK dvíhame naším ramenom, podľa potreby sa až ukláňame, 

súčasne bránime vytáčaniu DK a ohnutiu kolena. Pohyb ukončíme, keď 

cvičenec začne ohýbať koleno. 
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Obrázok 3: Norma a skrátenie ohýbačov kolenného kĺbu 

Norma: DK zviera s podložkou uhol 90 stupňov. Znamená to, že u probanda 

sme dosiahli ohnutie v bedrovom kĺbe 90 stupňov, normálny rozsah. 

Skrátenie svalov: DK probanda ohneme v bedrovom kĺbe v rozsahu menšom 

ako 90 stupňov. Proband súčasne pociťuje počas ohýbania ťah, až bolesť 

v ischiokrurálnych svaloch a v podkolennej jamke (obr. 3). 

4. Priťahovače (adductory) bedrového kĺbu 

Skupina svalov, od ktorých závisí rozsah pohybu pri testovaní: 

(8) dlhý priťahovač – m. adductor longus 

(9) krátky priťahovač – m. adductor brevis 

(10) veľký priťahovač – m. adductor magnus 

(11) hrebeňový sval – m. pectineus 

(12) štíhly sval – m. gracilis 

Testovanie: Ľah vzad, mierne roznožný, horné končatiny (HK) voľne pozdĺž 

tela. Experimentátor si kľakne čelom k chodidlám probanda, uchopí mu DK 

za členky, sunutím po zemi ich odďaľuje tak, aby sa nevytáčali von. 

 

Obrázok 4: Norma a skrátenie priťahovačov bedrového kĺbu 

Norma: Uhol roznoženia je 80 stupňov. 

Skrátenie svalov: Uhol roznoženia je menší ako 80 stupňov. Cvičenec pociťuje 

na vnútornej strane stehien ťah (obr.4). 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2017, roč. 17, č. 4/A 

 45 

5. Štvoruhlý driekový sval – m. quadratus lumborum 

Testovanie: Stoj vzpriamený, mierne rozkročný, čelom k stene, HK voľne 

vedľa tela. Úklon na jednu stranu sunutím paže po vonkajšej strane stehna bez 

predkláňania, zakláňania alebo dvíhania druhého ramena. Počas úklonu musí 

byť hmotnosť rozložená na obe nohy, panva a DK sa nesmú dvíhať, ani sunúť 

na opačnú stranu. Porovnávame rozsah pohybov na obe strany, prípadne meriame, 

o koľko cm sa posunula paža po stehne vyznačením značky pod 3. prstom pri 

vzpriamenom postoji a pri úklone. 

 

Obrázok 5: Norma a skrátenie štvoruhlého driekového svalu 

Norma: Kolmica spustená z protiľahlého podpažia prechádza ryhou medzi 

sedacími svalmi alebo ju presahuje (hypermobilita). Posun prstov po strane by 

mal byť najmenej 20 cm. Ďalším kritériom je dosiahnuť koncami prstov k okraju 

kolena.  

Skrátenie svalu: Kolmica spustená z podpažia ryhu medzi sedacími svalmi 

nedosiahne, špičky prstov nedosiahnu koleno, posun prstov po strane je menší 

ako 20 cm. Na opačnej strane (na strane skráteného svalu) testovaný pociťuje 

nepríjemný ťah (obr. 5). 

6. Vzpriamovač chrbta – m. erector spinae 

Testovanie: Sed na vyššej podložke (švédska debna), okraj debny je pod 

kolenami, predkolenia voľne visia. Ruky vbok, testovaný si fixuje panvu 

smerom k podložke, na ktorej sedí. Vykoná hlboký ohnutý predklon postupne. 

Najprv hlava, potom krčná, hrudná a drieková chrbtica (tzv. guľatý chrbát). 

Neohýbať sa len v bedrových kĺboch, „nelíhať“ na stehná. 
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Obrázok 6: Norma a skrátenie vzpriamovačov chrbta 

Norma: Testovaný sa dotkne čelom kolien alebo sa k nim priblíži aspoň na 

10 cm. 

Skrátenie svalov: Vzdialenosť čela od kolien je viac ako 10 cm, oblúk chrbtice 

nie je rovnomerný, v oblasti driekovej chrbtice je rovná plocha, na dlhých svaloch 

chrbta pociťuje cvičenec výrazný ťah (obr. 6). 

7. Veľký prsný sval – m. pectoralis major 

Testovanie: Ľah vzad pri okraji stola alebo lavičky, DK pokrčmo, chodidlá na 

podložke. Počas testovania tlačí proband driekovú chrbticu k podložke. Vzpažiť 

von do voľného priestoru vedľa tela tak, aby HK zvierali s trupom tupý uhol 

(okolo 110 stupňov).  

 

Obrázok 7: Norma a skrátenie veľkého prsného svalu 

Norma: Vzpažené HK dosiahnu úroveň podložky alebo klesnú pod ňu. 

Skrátenie svalu: Vzpažená HK nedosiahne úroveň podložky („trčí“ dohora), 

testovaný pociťuje ťah na hrudníku alebo v podpazušnej jamke (obr. 7). 

8. Trapézový sval, horná časť – m. trapezius, pars superior 

Testovanie: Ľah vzad, DK vystreté. HK na strane testovaného svalu sa proband 

chytí za okraj testovacieho stola (fixuje si lopatku). Druhú HK si položí okolo 
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hlavy tak, aby dlaň alebo aspoň prsty boli na protiľahlom uchu. Ľahkým ťahom 

ukláňa hlavu smerom k ramenu, až kým nepocíti ťah na trapézových svaloch. 

 

Obrázok 8: Norma a skrátenie hornej časti trapézového svalu 

Norma: Rozsah úklonu hlavy je taký, že sa ucho dotýka ramena. 

Skrátenie svalu: Úklon hlavy je obmedzený, proband sa nedotkne uchom 

ramena. V hornej časti trapézového svalu alebo v mieste jeho úponu pociťuje 

nepríjemný ťah až bolesť (obr.8). 

Metóda testovania oslabených svalov  

Použili sme 5 testov na vyšetrenie svalov s tendenciou k oslabeniu 

(Thurzová, 1992): 

1. zanožovače bedrového kĺbu – extenzory bedrového kĺbu 

2. hlboké ohýbače krku – hlboké flexory krku 

3. brušné svaly  

4. unožovače bedrového kĺbu – abduktory bedrového kĺbu 

5. dolné fixátory lopatiek 

1. Zanožovače (extenzory) bedrového kĺbu 

(13) veľký sedací sval – m. gluteus maximus 

(14) pološľachovitý sval – m. semitendinosus 

(15) poloblanitý sval – m. semimembranosus 

(16) dvojhlavý sval stehna – m. biceps femoris 

Testovanie: Ľah vpredu na švédskej debne, DK sú vyrovnané, pričom sú celé 

chodidlá na zemi. Rukami sa pridržiava okrajov debny. Testovaný priamo 

zanožuje 10 cm nad úroveň švédskej debny a v tejto polohe zotrvá 10 sekúnd. 
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Obrázok 9: Norma a oslabenie zanožovačov bedrového kĺbu 

Norma: Testovaný môže priamo zanožiť a vydržať v tejto polohe bez vytáčania 

DK 10 sekúnd.  

Oslabenie svalu: Testovaný nedokáže priamo zanožiť, vyrovnanú DK nezo-

dvihne nad úroveň podložky, zotrvá v predpísanej polohe menej ako 10 sekúnd 

(obr. 9). 

2. Hlboké ohýbače (flexory) krku 

(17) dlhý sval hlavy – m. longus capitis 

(18) dlhý sval krku – m. longus colli 

(19) predný a bočný priamy sval hlavy – m. rectus capitis anterior et lateralis 

Testovanie: Ľah vzadu, pripažiť. Testovaný zdvihne hlavu tak, aby sa bradou 

dotkol hrdlovej jamky. Túto polohu udržiava 20 sekúnd. 

 

Obrázok 10: Norma a oslabenie hlbokých ohýbačov krku 

Norma: Výdrž v zaujatej polohe v pokoji 20 sekúnd.  

Oslabenie svalu: Hlava klesá k podložke pred uplynutím doby, udržiavanie 

predklonenej hlavy je namáhavé, začína sa chvieť (obr. 10). 
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3. Brušné svaly – mm. abdomini 

Podľa polohy ich delíme na tri skupiny: 

a) predná skupina: priamy brušný sval – m. rectus abdominis, pyramídový 

sval – m. pyramidalis, 

b) bočná skupina: vonkajší a vnútorný šikmý sval brucha – m. obliqus 

externus et internus abdominis, priečny brušný sval – m. transversus 

abdominis, 

c) zadná skupina: štvorhlavý driekový sval – m. quadratus lumborum. 

Testovanie: Ľah vzadu, DK pokrčmo, chodidlá sa opierajú o podložku, HK 

v predpažení. Testovaný si sadá, postupne dvíha hlavu, ramená, hrudník a driek 

(tzv. guľatý chrbát). 

 

Obrázok 11: Norma a oslabenie brušných svalov 

Norma: Testovaný sa dokáže posadiť tak, že sa trup odvinie od podložky po 

horný okraj panvy. 

Oslabenie svalov: Testovaný dokáže zodvihnúť len hlavu, plecia alebo lopatky. 

Keď si cvičenec nedokáže sadať plynulo, ale švihom so vzpriameným chrbtom, 

toporne, ide o porušený stereotyp sadania (prevahu ohýbačov bedrového kĺbu, 

skrátenie vzpriamovačov chrbta (obr. 11). 

4. Unožovače (abduktory) bedrového kĺbu 

(20) stredný sedací sval – m. gluteaus medius 

(21) najmenší sedací sval – m. gluteaus minimus 

(22) napínač širokej pokrývky – m. tensor fasciae latae 

(23) hruškovitý sval – m. piriformis 

Testovanie: Testovaný leží na boku, polohu si stabilizuje HK o podložku, 

druhú HK má pod hlavou. Spodná DK je mierne ohnutá v bedrovom a kolennom 

kĺbe. Vrchnú, testovanú vyrovnanú DK pomaly unožuje bez vytáčania a zmeny 

sklonu panvy do rozsahu 45° uhla. 
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Obrázok 12: Norma a oslabenie unožovačov bedrového kĺbu 

Norma: Testovaný dokáže unožiť do 45° uhla bez vytáčania DK (špička nohy 

smeruje dopredu). 

Oslabenie svalu: Testovaný nedokáže tento pohyb vykonať do 45° uhla, alebo 

dokáže unožiť v tomto rozsahu len s vytáčaním DK (obr.12). 

5. Dolné fixátory lopatiek 

(24) menší kosoštvorcový sval – m. rhomboideus minor 

(25) väčší kosoštvorcový sval – m. rhomboideus major 

(26) lichobežníkový sval 

Testovanie: Testovaný zaujme polohu vzpor kľačmo. Paže od seba na šírku 

ramien, prsty smerujú dopredu. Špičky nôh a kolená sa opierajú o podložku. 

Pomalým zohýnaním lakťov sa spúšťa cez kľuk, do ľahu vpred. V tejto fáze si 

všímame polohu lopatiek a držanie celého ramenného pletenca. 

 

Obrázok 13: Vzpor kľačmo a norma  

Norma: Lopatky sú pritlačené k hrudníku, neodstávajú. 

Oslabenie svalu: Okraje lopatiek odstávajú alebo sa posunú nahor (obr. 13). 
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Výsledky a diskusia 

Analýza skrátených svalov 

Legenda k obrázku 14: 

1 trojhlavý sval lýtka – m. triceps surae 

2 priamy sval stehna – m. rectus femoris 

3 ohýbače kolenného kĺbu – flexory kolenného kĺbu 

4 priťahovače bedrového kĺbu – adduktory bedrového kĺbu 

5 štvorhlavý driekový sval – m. quadratus lumborum 

6 vzpriamovač chrbtice – m. tensor fasciae late 

7 veľký prsný sval – m. pectoralis major 

8 trapézový sval, horná časť – m. trapezius, pars superior 

A zanožovače bedrového kĺbu – extenzory bedrového kĺbu 

B hlboké ohýbače krku – hlboké flexory krku 

C brušné svaly  

D unožovače bedrového kĺbu – abduktory bedrového kĺbu 

E dolné fixátory lopatiek 

 

 

Obrázok 14: Porovnanie vekových kategórií výsledkov hodnotenia 

svalovej nerovnováhy a oslabenia svalov podľa metodiky Jandu 

modifikované Thurzovou (1992) 

Celkovo môžeme z obrázku 14 konštatovať, že najviac úspešných 

vykonaní normy z testovania skrátených svalov je u skupiny univerzitných 

študentiek, ktoré zvládli v porovnaní s ostatnými skupinami probandiek až 6 
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testovaní z 8. V dvoch testoch zaostávali za žiačkami prvého stupňa ZŠ. A sú 

to testy na obrázkoch 15 a 16.  

 

Obrázok 15 

 

Obrázok 16 

V týchto svalových partiách majú mladšie dievčatá zrejme výhodu 

ešte neukončeného rastu šliach a svalstva okolo bedrového kĺbu a panvy. 

Svalu sú totiž jemnejšie a elastickejšie. Dá sa však predpokladať, že nesplnenie 

normy u viacerých študentiek je možno z dôvodu väčšej kurpulentnosti ako 

u žiačok ZŠ a oslabenia svalstva bedrového kĺbu, čo nám potvrdzuje i obrázok 

14/A a D, kde v priemere, ale len o čosi, študentky univerzity zaostávali za 
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mladšími probandkami. V ďalších 6 testovaných skrátených svaloch, ako sme už 

povedali, v priemere mali dosiahnuteľnosť normy vyššiu študentky z univerzity. 

Viď obrázky nižšie. 

 

Obrázok 17 

 

Obrázok 18 
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Obrázok 19 

 

Obrázok 20 
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Obrázok 21 

 

Obrázok 22 

Analýza metódy oslabených svalov 

Z obrázku 14/ABCDE vyplýva, že opäť dosiahli v priemere najlepšie 

výsledky študentky univerzity. Pričom z testovaných svalov v priemere dosiahli 

normu v 3 z 5 testov oproti zvyšným vekovým kategóriám. Zaujímavý je fakt, 

že v teste C oslabenia brušného svalstva – nebolo schopné dosiahnuť normu 

takmer 60 % 45-ročných pracujúcich žien, čo keď vezmeme z hľadiska svalovej 
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sily a celkovej výkonnosti organizmu je fakt alarmujúci. U detí do 10 rokov sa 

tento fakt dá sčasti predpokladať.  

 

Obrázok 23 

Ostané oslabenia z obrázku 14 boli predpokladané a nie sú to extrémne 

ukazovatele, i keď celkovo potvrdzujú, že na vrchole sily a svalovej primeranosti 

sú študentky vysokej školy – veľké oslabenia signalizujú kategória detí a čo je 

na zamyslenie taktiež kategória pracujúcich žien, ktoré sú podľa štatistík 

v priemere polovici svojho života. Čo hovorí o tom, že normu minimálne v svalo-

vých oslabeniach, by malo spĺňať iba o čosi menej probandiek ako je to 

u vysokoškoláčok. 

Záver 

Vychádzali sme z predpokladu, že u žiačok primárneho vzdelávania je 

organizmus v plnom raste, a preto možno u nich predpokladať svalovú disbalanciu 

vo väčšej miere. Taktiež u probandiek stredného veku v plnom pracovnom 

niekoľkoročnom nasadení je možné predpokladať disproporcie v dĺžkach 

a oslabení svalstva vo väčšej miere vďaka získaným pohybovým stereotypom 

v porovnaní so študentkami vysokej školy. A u študentiek študujúcich na 

univerzite budú v priemere najnižšie hodnoty skrátených a oslabených svalov 

v porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami. Hypotézy sa celkovo potvrdili, 

alarmujúci je stav svalovej disbalancie a oslabenia svalov u pracujúcej kategórie 

žien v priemernom veku 45 rokov. Kde hlavne v oblasti abdominálnej sme 

u nich zaznamenali splnenie normy iba u 44 %. I u týchto žien je potrebné 

venovať sa popri habituálnej činnosti i športovej alebo len pohybovej činnosti, 

ktorá je zameraná na zvýšenie kondičných schopností. Rozdiel jednej generácie 
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nesmie byť taký priepastný v prospech mladosti, pretože i ženy s priemerným 

vekom 45,6 roka sa dajú považovať za relatívne mladé. Pri nízkej svalovej 

sile, slabnú vyhliadky na dlhý a zdravý život u daných jedincov. 

Študentky predškolskej a elementárnej pedagogiky z Katolíckej univerzity 

zaznamenali najviac úspešných vykonaní normy z testovania skrátených svalov. 

V porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami probandiek zvládli v priemere 

lepšie až 6 testovaní z celkových 8. U testov oslabenia svalov dominovali 

v priemere oproti ostatným v 3 celkovo z 5 testov. To však neznamená, že 

študentky univerzity sa nemusia zúčastňovať v budúcnosti na cielenej pohybovej 

činnosti zameranej na udržanie funkčnosti oporno-pohybového aparátu. Opak 

je pravdou, pri absentovaní je predpoklad zníženia svalovej sily a nadobudnutia 

svalového skrátenia svalstva. 
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Mobak Test Batteries: Comparison 

MOBAK – Testbatterien: Vergleich 

Testové batérie MOBAK: Porovnanie 

Peter Mačura, Ján Koštial, Peter Krška, Andrej Hubinák, 

Mária Tepličancová, Anna Blahutová, Peter Šagát 

Abstract 

Every teacher naturally evaluates the effectiveness of his/her teaching 

activities. After the preparatory discussions with experts and meeting the 

necessary general scientific criteria for the creation of tests, the MOBAK 

test batteries were created to test the basic motor competencies object 

movement (ball control) and self-movement of the students at the 1st, 3rd 

and 5th grade elementary school. We formulated the following research 

question: What content differences are there between MOBAK 1, MOBAK 

3 and MOBAK 5 in terms of age and gender of the tested subjects? Content 

analysis of the available documents, which is considered to be a method 

representing qualitative research, was the main method of data collection. 

We defined the terminology for the MOBAK test batteries. From the full 

range of the available papers about the MOBAK test batteries, we have 

selected a set of three test manuals published in English. Using comparison, 

abstraction, generalization and other methods of logic, we obtained new 

knowledge from the primary facts. We found that the MOBAK 1, MOBAK 

3 and MOBAK 5 test batteries are identical for boys and girls, but they 

reflect the age diversity and, to our best knowledge, also gradation in 

complexity from the youngest 1st grade elementary students to the oldest 

5th grade elementary students. Within the limits of the said spectrum, it 

will be possible to collect the initial results obtained through research 

testing and practical experience with the Slovak junior elementary students 

in the relevant age groups in the future. 

Keywords: Locomotive performance testing. Junior elementary grades. 

MOBAK test battery. 

Úvod 

Prirodzenou súčasťou pedagogickej činnosti učiteľa je kontinuálne 

vyhodnocovanie jej účinnosti. Okrem nepretržite sa uskutočňovaného pedago-

gického pozorovania sa pri overovaní správnosti obsahu učebného procesu 
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v predmete telesná výchova používajú testy a často aj kontrolné cvičenia 

neplniace atribúty testov. 

Tieto sú zamerané na zisťovanie pohybových schopností, či už kon-

dičných alebo aj koordinačných. Získava sa tak informácia a maximálnych 

výkonoch v týchto oblastiach. Konkrétne a zvyčajne ide o vykonanie čo naj-

väčšieho počtu opakovaní nejakého cvičenia za vopred stanovenú jednotku času 

(sed-ľah), zabehnutia čo najväčšej vzdialenosti za jednotku času (Cooperov 

test) alebo naopak, o vykonanie cvičenia za čo najkratší čas (rôzne šprinty). 

Príkladom testovej batérie orientovanej prevažne na maximálne výkony je 

Eurofit, ktorý nepovažujeme za vhodný pre deti na 1. stupni základnej školy 

(Moravec at al. 2002). 

Všetky konštrukty takýchto testov vychádzajú z filozofie dosiahnutia 

maxima nejakého druhu, ktorá je základnou ideou najčastejšieho cieľa väčšiny 

športov a ich súťaží. 

Takto chápané napĺňanie obsahu predmetu telesná výchova v školstve 

je možnou príčinou všeobecne diskutovaného a známeho poklesu záujmu o tento 

predmet. Doktrína – musieť v slobodnej a demokratickej, hlavne dospievajúcej 

mládeže sa postupne mení na doktrínu – chcem niečo vykonávať, ale chcem si 

vybrať, chcem o sebe a svojich aktivitách sám rozhodovať. 

Inou závažnou stránkou dôvodu, prečo sú mnohé testovania zamerané 

na maximálne výkony, je relatívne objektívna potreba reprezentovať štát, krajinu, 

región, školu a sám seba. 

Mimoškolské organizácie (zväzy, kluby...) očakávajú, že školy im 

poskytnú dôležité informácie o pohybovo talentovaných žiakoch pre potrebu 

potenciálnych extrémnych športových pohybových výkonov. Ak sa tieto 

športové organizácie zaujímajú o menej talentovaných, tak je to často a pritom 

pochopiteľne z komerčných dôvodov. Týka sa to hlavne športov s veľkým 

počtom účastníkov, a tým aj veľkým počtom prijímaných poplatkov. 

 

Obrázok 1: Štrukturálny model základných pohybových kompetencií 

(Herrmann – Seelig 2014) 
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Ukazuje sa však, že nie každý sa zaoberá len problematikou čo 

najlepších pohybových výkonov. Po prípravných diskusiách s odborníkmi 

a splnení nevyhnutných všeobecných vedeckých kritérií vytvorenia testov boli 

vytvorené testové batérie MOBAK 1 (Herrmann, Ch. – Seelig, H. 2014), 

MOBAK 3 (Herrmann, Ch. – Seelig, H. 2015) a MOBAK 5 (Herrmann, Ch. – 

Seelig, H. 2016) testujúce základné pohybové kompetencie ovládanie lopty 

a ovládanie pohybov tela žiakov prvých, tretích a piatych tried základných 

škôl (Obrázok 1). Skratka MOBAK vznikla z nemeckého názvu Motorische 

Basiskompetenzen in der 1., 3., 5. Klasse. 

Cieľ 

Cieľom bolo po rozbore zvolených troch dostupných zdrojov poznatkov 

o testových batériách MOBAK zverejniť prvú celostnú prehľadovú informáciu 

v slovenskom výskumnom prostredí školskej telesnej výchovy. Zámerom 

takéhoto je prispieť k uvedeniu týchto testových batérií do podvedomia odbornej 

a vedeckej verejnosti s následným potenciálnym používaním v 1. stupni základ-

ných škôl v Slovenskej republike. 

Špecifikácia výskumného problému 

V práci sme vykonali vstupnú obsahovú analýzu a porovnanie testovacích 

manuálov testových batérií MOBAK 1, MOBAK 3 a MOBAK 5. 

Výskumná otázka 

Uvádzame výskumnú otázku týkajúcu sa zámeru výskumu, odpovedaním 

na ňu prvotne poodhalíme niektoré vnútorné obsahové súvislosti podľa veku 

a pohlavia cieľových skupín jednotlivých testov a testových batérií. 

Základná výskumná otázka znie: 

Aké sú obsahové rozdielnosti testových batérií MOBAK 1, MOBAK 3 

a MOBAK 5 súvisiace s vekom a pohlavím testovaných? 

Metodika 

Metóda získavania údajov 

Ako ústrednú metódu získania primárnych údajov sme účelovo vybrali 

obsahovú analýzu dokumentov, ktorá je považovaná za metódu kvalitatívneho 

výskumu (Kerlinger 1972). 
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Metódu obsahovej analýzy dostupných dokumentov sme brali ako 

výskumnú metódu na pravdivý a cieľavedomý popis obsahu dokumentov 

zameraných na skúmané testové batérie MOBAK 1, MOBAK 3 a MOBAK 5. 

Pri voľbe výskumnej metódy na získavanie poznatkov sme vychádzali 

z dostupných metodologických prác, napríklad Šveca (1998), Gavoru (2000), 

Hendla (2005) a jedného z viacerých aplikovaných príkladov uplatnenia 

metódy obsahovej analýzy dokumentov orientovaného napríklad na basketbalové 

súťaže v Slovenskej basketbalovej asociácii (Mačura a kol. 2016). 

Z faktov získaných metódou obsahovej analýzy textov o testových 

batériách MOBAK 1, MOBAK 3 a MOBAK 5 sme potom nové poznatky 

vytvorili použitím metód porovnanie, abstrakcia, zovšeobecňovanie a ďalších 

metód logiky. 

Určenie terminologického systému o testových batériách Mobak 

Pri analýze obsahu skúmaných textových, obrazových a fotografických 

dokumentov sme hľadali termíny, pojmy, slová, slovné spojenia a obrazové 

vyjadrenia týkajúce sa testových batérií MOBAK 1, MOBAK 3 a MOBAK 5. 

Množina vyhľadávaných termínov, pojmov, slov, slovných spojení 

a javov sa postupne a prirodzene zväčšovala. 

Skúsenostne sme vopred určili istú množinu termínov, pri ktorých sme 

predpokladali súvislosť s testovaním pohybových predpokladov a zručností 

detí. Medzi použité príklady najprv patrili: žiak, žiačka, 1. stupeň základnej 

školy, test, testová batéria, testová položka, testovanie pohybového výkonu, 

základná pohybová kompetencia, pohybová zručnosť, úspešné/neúspešné 

vykonanie testu, materiálne pomôcky, lopta, lavička, trampolína, žinenka, 

a desiatky podobných pojmov týkajúcich sa problematiky testovania pohybového 

výkonu, ako aj ich anglické ekvivalenty, napr. pupil, child, primary alebo 

basic school, motor competency, test item, atď. 

Vecným problémom bola skutočnosť, že hlavné skúmané dokumenty 

boli prvotne skúmané v anglickej verzii a trvalo pomerne dlhú dobu a bolo 

náročné vypracovať preklad testových manuálov v slovenskom jazyku, ktoré 

by vystihovali obsah pôvodných textov a pritom odrážali teórie uplatňované 

a uznané v slovenskom výskumnom prostredí (Herrmann – Seelig 2018a, 

2018b, 2018c). V tomto zameraní boli často nápomocné fotografie a obrázky, 

ktoré sú súčasťou analyzovaných dokumentov. 

Úplné spektrum termínov, pojmov, slov, slovných spojení a javov sa 

používa vo výsledkovej časti tejto práce a v slovenských prekladoch skúmaných 

testových príručiek. 
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Skúmané dokumenty 

Z úplného spektra nám dostupných dokumentov v aktuálnom čase 

o testových batériách MOBAK 1, MOBAK 3 a MOBAK 5 (Herrmann – 

Seelig 2014, Herrmann – Gerlach – Seelig 2015, Herrmann – Seelig 2015, 

Herrmann – Seelig 2016a, Herrmann – Seelig 2016b, Herrmann – Seelig 

2017, Herrmann – Heim – Seelig 2017, Ivičičová 2017, Kačerovská 2017, 

Koudelková 2017, Kraus 2017, Scheuer – Bund – Becker 2017, Sedláková 

2017, Vrbas 2017, Žižlavský 2017) sme vybrali súbor troch analyzovaných 

testových manuálov (Herrmann – Seelig 2014, 2015 a 2016a) uverejnených 

elektronicky v anglickom jazyku: 

1) MOBAK 1 

http://www.dsbg4public.ch/custom/upload/docs/bx7gklezunvcv4ziukl

mf6446rw60cb1251g.pdf (14.1.2017), 

2) MOBAK 3 

http://www.dsbg4public.ch/custom/upload/docs/i7byrjbq3ms4qczh9b

2bdkvqsx1zio21253g.pdf (14.1.2017), 

3) MOBAK 5 

http://www.dsbg4public.ch/custom/upload/docs/knbgn9bcntlxdblel1h

o1me8zzrxyeb1273g.pdf (14.1.2017). 

Jazyky skúmaných dokumentov 

Vychádzajúc z jazykovej vybavenosti autorov tohto príspevku sme 

analyzovali dokumenty v jazyku slovenskom, anglickom a českom. Dokumenty 

v slovenskom jazyku zaoberajúce sa problematikou testových batérií MOBAK 

ostali pre autorský kolektív nedostupné a usudzujeme, že v slovenskom jazyku 

bol dosiaľ publikovaný jeden príspevok čiastočne sa zaoberajúci testovými 

batériami MOBAK (Argaj 2017). 

Výsledky 

Rozdiely a zhodnosti testových položiek testových batérií MOBAK 1, 

MOBAK 3 a MOBAK 5 podľa veku cieľových súborov prvákov/prváčok, 

tretiakov/tretiačok a piatakov/piatačiek 

 

Všetky tri testové batérie obsahujú po osem testových položiek. 

 

Testová batéria MOBAK 1 

1. Triafanie terča loptičkou zo vzdialenosti 2 m 

2. Chytanie odrazenej loptičky od zeme 

3. Dribling vpred basketbalovou loptou 

4. Vedenie mäkkej lopty nohou vpred 
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5. Prechod prevažujúcej sa lavičky 

6. Kotúľ vpred 

7. Skoky vpred striedavo jednonož a rozkročmo 

8. Pohyb do strán prísunným krokom 

 

Testová batéria MOBAK 3 

1. Triafanie terča loptičkou zo vzdialenosti 3 m 

2. Vyhadzovanie a chytanie lopty po pohybe vpred 

3. Slalomový dribling s basketbalovou loptou (1) 

4. Slalomové vedenie futbalovej lopty (1) 

5. Prechod nehybnej obrátenej lavičky s prekážkami 

6. Kotúľ letmo na vyvýšenú podložku 

7. Skákanie 20 sekúnd ponad švihadlo 

8. Zmeny smeru pohybu 

 

Testová batéria MOBAK 5 

1. Triafanie terča zo vzdialenosti 3,5 m 

2. Hádzanie a chytanie lopty odrazenej od steny (4 m) 

3. Slalomový dribling s basketbalovou loptou (2) 

4. Slalomové vedenie futbalovej lopty (2) 

5. Prechod prevažujúcej sa lavičky s prekážkami 

6. Kotúľ letmo ponad prekážku 

7. Skákanie ponad švihadlo na mieste rôznymi spôsobmi 

8. Zmeny smeru a spôsobu pohybu 

 

Na vývoj týchto testových batérií použili jej tvorcovia dvojkrokovú 

faktorovú analýzu s tým, že tieto testové batérie sú v plnej miere uplatniteľné 

a ich výsledky sú platné aj mimo pôvodne testovanú populáciu. 

Pôvodný návrh všetkých testových položiek pre jednotlivé vekové 

kategórie testovaných chlapcov a dievčat vyhodnocovaných faktorovou 

analýzou bol opakovane rozdiskutovaný a posudzovaný nielen výskumníkmi, 

ale aj množstvom odborníkov z praxe. 

Syntetizujúce porovnanie analyzovaných testových batérií dokazuje 

stúpajúcu variabilitu a obťažnosť podľa veku cieľových skupín prirodzene od 

najľahšieho splnenia, resp. vykonania testových úloh pre cieľovú skupinu 

prváčikov, po najťažšie pre cieľovú skupinu piatakov. 

Testy ovládania lopty/loptičky 

Testy triafania cieľa 

Triafanie terča sa principiálne svojom obsahom vykonania nemení, 

okrem zväčšujúcej sa vzdialenosti testovaného dieťaťa od cieľa z 2 m prvákov 

až po 3,5 m piatakov. Testované dieťa stojí za čiarou a pokúša sa zasiahnuť 
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vyvýšený terč. V prípade piatakov ešte pribudla skutočnosť, že loptičku hádžu 

spoza nízkej pozdĺžnej naprieč umiestnenej prekážky na zemi (Obrázok 2, 

Tabuľka 1). 

Testy chytania letiaceho predmetu 

Najprv prváčik/prváčka chytá odrazenú loptičku od zeme, ktorú mu 

z výšky spúšťa na zem testujúci (MOBAK 1). V tretej triede (MOBAK 3) si 

testovaný vyhadzuje loptu nahor a vpred sám a musí prebehnúť stanovenú 

vzdialenosť, potom ju vo vzduchu chytiť skôr, ako by spadla na zem 

(Obrázok 3). Posledný v rade testov chytania lopty vyzerá tak, že dieťa si 

opäť samo hádže loptu o stenu a po odraze ju opäť chytá vo vzduchu skôr, 

ako sa dotkne zeme (MOBAK 5). Je tu viditeľný zrejmý prechod od situácie, 

kedy dieťaťu hádže lopty na zem dospelý testujúci, k situácii, kedy si dieťa 

hádže loptu samo. Ďalším pohľadom na tieto tri testy chytania letiaceho 

predmetu môže byť pohyb testovaného dieťaťa. Najprv stojí relatívne na 

jednom mieste, potom sa pohybuje prevažne vpred pred chytením lopty 

(MOBAK 3) a v poslednom teste tohto charakteru sa testovaný žiak pohybuje 

viacerými smermi podľa roho, ako sa mu podarí hodiť loptu o stenu. Vtedy sa 

pohybuje (presúva) vpred, vzad, prípadne šikmo všetkými štyrmi smermi, 

avšak nikdy nesmie prekročiť určenú vzdialenosť od steny, o ktorú si 

nahadzuje loptu. Iste by sa dalo polemizovať, čo je náročnejšie na úspešné 

vykonanie, ale treba pripomenúť, že výber testov sa uskutočnil z viacerých 

testov pomocou krokovej faktorovej analýzy, ktorá stanovila najvhodnejšie 

testy jednotlivých pohybových zručností (Herrmann – Gerlach – Seelig 2015). 

Testy ovládania lopty rukou/rukami 

Príkladom zvyšovania obťažnosti úloh stúpajúcim vekom testovaných 

je testová položka Dribling basketbalovej lopty. Najprv deti prvých tried 

driblovali iba priamo vpred (MOBAK 1). Tretiaci už museli driblovať 

slalomovým driblingom okolo jednotlivých sólovo stojacich prekážok (kolmá 

tyčka) (MOBAK 3). Piataci však už museli prejaviť zručnosť predriblovať 

loptu pomedzi slalomovo rozmiestnené dvojice tyčiek s presným umiestnením, 

kedy už nemali problém pri ich obchádzaní s vyrovnaním sa s tyčkou iba pred 

loptou, ale aj s tyčkou za loptou pri prechode pomedzi tieto dve tyčky 

(MOBAK 5). 

Testy ovládania lopty nohou/nohami 

Skoro zhodná je situácia pri testoch vedenia mäkkej lopty (MOBAK 1) 

a futbalovej lopty (MOBAK 3 a MOBAK 5) nohou/nohami ako pri teste 

ovládanie loptou rukou/rukami. 

Dôležitú rolu pri pohľade na úlohy pozostávajúce s vedením lopty 

nohou zohráva podľa nášho názoru mäkkosť lopty. Prváčikovia používajú 

mäkkú nefutbalovú loptu. Tretiaci už síce vedú futbalovú loptu, ale je plstená 

(Obrázok 4). Piataci vedú nohou/nohami slalomom už futbalovú loptu veľkosti 
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4 so štandardným povrchom, ktorá má z uvedených lôpt najväčšiu tendenciu 

odrážať sa od nôh testovaných. 

Na prvý pohľad je otázne, čo je ťažšie: viesť loptu nohou pomedzi 

vysoké prekážky vymedzujúce dráhu, po ktorej sa lopta vedie alebo pomedzi 

relatívne nízke určené kužele. 

Treba však uviesť, že hádam najdôležitejšou okolnosťou testu v testovej 

batérii MOBAK 5 je stresujúce časové obmedzenie 25 sekúnd, ktoré má 

testovaný na úspešné vykonanie úlohy. 

Testy ovládania pohybov tela 

Testy rovnováhy 

Všetky tri testy rovnováhy uplatňujú štandardnú 4 m dlhú gymnastickú 

lavičku. Rozdiel prechodu lavičky v testovej batérii MOBAK 1 (Obrázok 6) 

s ostatnými dvomi testovými batériami MOBAK 3 a MOBAK 5 spočíva 

v tom, že na tejto lavičke nie sú umiestnené žiadne prekážky, ktoré je treba 

prekročiť, ako je to v prípadoch testov rovnováhy pre tretiakov a piatakov. 

Tretiaci majú síce nehybnú lavičku, ktorú majú za úlohu prejsť, avšak 

musia pritom prekročiť dve mierne vysoké prekážky (MOBAK 3). 

Úloha v testovej batérii MOBAK 5 je vyvrcholením a skĺbením úloh 

v predchádzajúcich testoch rovnováhy. Žiak/žiačka prechádza tak ako v teste 

v batérii MOBAK 1 po prevažujúcej sa lavičke a pritom má na dráhe, ktorú 

má prejsť, umiestnené dve prekážky, ktoré je potrebné bez straty rovnováhy 

prekročiť na ceste na druhý koniec lavičky. 

Testy kotúľov vpred 

Zaujímavým momentom porovnania kotúľových testových položiek 

je skutočnosť, že deti v testovej batérii MOBAK 3 vykonávajú kotúľ vpred na 

vyvýšenú podložku, čo je prípravným pohybom pre vykonanie kotúľa letmo 

ponad prekážku (Obrázok 7) v testovej batérii MOBAK 5. 

Testy skákania 

Test skákania dokumentuje zvyšovanie náročnosti plnenia ich úloh. 

Najprv (MOBAK 1) dieťa navštevujúce prvú triedu skáče vpred striedavo 

jednonožne ponad vodorovné nehybné vyznačenie bez časového určenia 

(Obrázok 8). Tretiaci (MOBAK 3) už skáču ponad švihadlo 20 sekúnd s cieľom 

preskočiť ponad švihadlo čo najviac ráz. Piataci (MOBAK 5) už musia po 

10-tej sekunde skákania ponad švihadlo zmeniť rytmus skákania. Čiže pri 

skákaní sa zvýšila náročnosť nielen v tom, že najprv dieťa po skákaní ponad 

nehybný objekt (MOBAK 1) musí skákať ponad pohybujúci sa objekt (švihadlo) 

(MOBAK 3), ale v piatej triede sa k tejto úlohe pridáva aj zmena rytmu skákania 

za nezmennej úlohy v tom, že má za určený čas naskákať čo najväčší počet 

preskokov ponad švihadlo (MOBAK 5). 
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Testy pohybovaní sa/presunov po dráhach 

Testy pohybovaní sa po dráhach vykazujú jednoznačnú gradáciu 

v komplikovanosti ich vykonania. Najprv sa testovaný žiak/žiačka pohybuje 

prísunným krokom iba z jednej strany na druhú od méty k méte (MOBAK 1). 

Neskôr v tretej triede sa pohybuje po dráhe obdĺžnika vpred a do strán 

(MOBAK 3). Vyvrcholením je umiestnenie gymnastických obručí na dráhu 

(Obrázok 9), ktorú prekonáva a požiadavka ich prekračovania/ preskakovania 

striedavonož a presúvanie sa nielen po určenej dráhe vpred, ale aj šikmo 

prísunným krokom (MOBAK 5). 

 

 

Obrázok 2: Príklad testu Triafanie terča v testovej batérii MOBAK 1 

(Herrmann – Seelig 2014, 2018) 
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Obrázok 3: Príklad testu Chytania letiacej lopty v testovej batérii 

MOBAK 3 (Herrmann – Seelig 2015, 2018) 

 

Obrázok 4: Príklad testu Slalomový dribling s basketbalovou loptou 

v testovej batérii MOBAK 5 (Herrmann – Seelig 2016, 2018) 
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Obrázok 5: Príklad testu Slalomové vedenie futbalovej lopty v testovej 

batérii MOBAK 3 (Herrmann – Seelig 2015, 2018) 

 

Obrázok 6: Ukážka testu Prechod prevažujúcej sa lavičky z testovej 

batérie MOBAK 1 (Herrmann – Seelig 2014, 2018) 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2017, roč. 17, č. 4/A 

 69 

 

Obrázok 7: Ukážka testu Kotúľ vpred letmo ponad prekážku z testovej 

batérie MOBAK 5 (Herrmann – Seelig 2016, 2018) 

 

Obrázok 8: Ukážka testu Skákanie vpred striedavo jednonož a rozkročmo 

z testovej batérie MOBAK 1 (Herrmann – Seelig 2014, 2018) 
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Obrázok 9: Ukážka testu Pohyb vpred a do strán po dráhe z testovej 

batérie MOBAK 5 (Herrmann – Seelig 2016, 2018) 

Zhrnutie výsledkov 

Testové batérie MOBAK testujú základné pohybové kompetencie 

žiakov a žiačok prvých, tretích a piatych tried formou testovania ich základných 

pohybových zručností ovládania lopty/loptičky a ovládania pohybov vlastného 

tela (Tabuľka 1).  

Medzi pohybové zručnosti ovládania lopty sú zahrnuté (Obrázok 10): 

1. Triafanie cieľa 

2. Chytanie letiacej lopty 

3. Dribling rukou 

4. Vedenie lopty nohou/nohami 

Medzi pohybové zručnosti ovládania pohybov vlastného tela patria: 

1. Udržiavanie rovnováhy 

2. Skákanie 

3. Kotúle vpred 

4. Pohyb do strán 
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Tabuľka 1: Porovnávacia tabuľka testových položiek v testových 

batériách MOBAK 1, MOBAK 3 a MOBAK 5 

Test/testová batéria MOBAK 1 MOBAK 3 MOBAK 5 

Triafanie terča (2 m (1), 3 m (2), 

3,5 m (3)) 
+ + + 

Chytanie odrazenej lopty od 

zeme (1) 
- - + 

Vyhadzovanie a chytanie lopty 

po pohybe vpred (2) 
- + - 

Chytanie odrazenej lopty od 

steny – 4 m (3) 
- - + 

Dribling vpred basketbalovou 

loptou (1) 
+ - - 

Slalomový dribling 

basketbalovou loptou (2, 3) 
- + + 

Vedenie lopty nohou vpred (1) + - - 

Slalomové vedenie lopty nohou 

(2, 3) 
- + + 

Prechod prevažujúcej sa lavičky 

(1) 
+ - - 

Prechod obrátenej lavičky vpred 

s dvomi prekážkami (2) 
- + - 

Prechod prevažujúcej sa 

obrátenej lavičky s dvomi 

prekážkami vpred (3) 

- - + 

Kotúľ vpred (1) + - - 

Kotúľ letmo na vyvýšenú 

podložku (2) 
- + - 

Kotúľ letmo ponad prekážku (3) - - + 

Skoky vpred striedavo jednonož 

a rozkročmo (1) 
+ - - 

Skákanie 20 sekúnd ponad 

švihadlo (2) 
- + - 

Skákanie 20 sekúnd ponad 

švihadlo so zmenou rytmu (3) 
- - + 

Pohyb do strán (1) + - - 

Pohyb rôznymi smermi po 

dráhe (2) 
- + - 

Pohyb vpred a šikmo vzad po 

dráhe (3) 
- - + 

Legenda: 1 = MOBAK 1, 2 = MOBAK 2, 3 = MOBAK 3, + = výskyt v testovej 

batérii, - = nevyskytuje sa v testovej batérii 
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Väčšina testových položiek sa nevykonáva so zámerom úspešnosti 

v určenom časovom intervale pri plnení testovej úlohy. Medzi tieto testové 

položky patrí triafanie terča vo všetkých troch testových batériách. Naopak, 

príkladom testu s určeným časovým intervalom jeho vykonania je test 

skákanie ponad švihadlo. Navyše vtedy ide aj o vykonanie čím väčšieho 

preskokov ponad švihadlo za určenú časovú jednotku. 

 

 

Obrázok 10: Zovšeobecnený štrukturálny model základných pohybových 

kompetencií (upravené podľa Herrmann – Seelig 2014, 2015, 2016) 

Závery 

Testové batérie MOBAK 1, MOBAK 3 a MOBAK 5 na zisťovanie 

základných pohybových kompetencií sú vhodným nástrojom poskytujúcim 

podkladové informácie o vhodnosti obsahu výuky telesnej výchovy na 1. stupni 

základnej školy a v piatej triede základnej školy. Obsahujú testové položky, 

ktoré sú v prevažnej väčšine prípadov orientované na vykonanie pohybovej 

úlohy a nie sú zamerané na maximálny výkon alebo na vykonanie čo najväčšieho 

množstva pohybových činností. 

Testové batérie MOBAK 1, MOBAK 3 a MOBAK 5 sú skonštruované 

pre obidve pohlavia zhodne. 

Sprievodne stúpajúcim vekom prvákov/prváčok, tretiakov/tretiačok 

a piatakov/piatačiek sa sťažujú pohybové úlohy v testoch pohybových zručností, 

aby rozlišovali testovaných podľa ich výkonov v rámci niektorej vekovej skupiny 

a samozrejme medzi skupinami. 
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General Physical Performance of Students of Upper 

Level of Elementary Schools in the Veľký Krtíš Region 

Allgemeine Mobilitätsleistungen von Schülern 

in der Sekundarstufe im Bezirk Veľký Krtíš 

Všeobecná pohybová výkonnosť žiakov 

na 2. stupni základných škôl v okrese Veľký Krtíš 

Martina Mandzáková, Peter Mandzák 

Abstract 

The aim of research was to determine the level of physical fitness and 

motion performance of students of the upper level at selected elementary 

schools in the Veľký Krtíš region, and compare the results in terms of 

gender and year of study with the results achieved by Moravec (2002) 

and Čillík (2016). The tests of motion performance revealed that students 

of selected elementary schools in the Veľký Krtíš region achieved worse 

motion performance when compared to the test results of Moravec (2002) 

and Čillík (2016). The best performance in individual tests – regardless 

of the age or gender – was achieved, on average, by the students of the 

Elementary school in Vinica, followed by the Elementary school in Veľký 

Krtíš. Students of the Elementary school in Hrušov achieved the worst 

results in the general motion performance tests. 

Key words: Motion. Physical performance. Motion tests. Physical fitness. 

Physical education. 

Úvod 

,,Pohyb je jednou zo základných a najdôležitejších vlastností živej 

hmoty. Je prirodzenou a biologickou potrebou človeka a základom všetkej 

jeho aktívnej činnostiˮ (Dostálová, Miklánková, 2005, s. 7). Nové výskumy 

Medeková, (2002); Slováková – Maťovčíková, (2017); Šimonek, (2011) 

potvrdili, že pohybová aktivita dnešných detí a adolescentov je na nízkej 

úrovni, čo má za následok vznik mnohých civilizačných, zdravotných problémov 

a ochorení. Pohyb je komplexným, pozitívnym a nenahraditeľným prostriedkom 

upevnenia potenciálu každého človeka, taktiež je dôležitý pri formovaní 

fyzickej, mentálnej a psychosociálnej stránky osobnosti (Liba, Buková, 2012). 

V tejto modernej dobe sa znižuje objem a intenzita prirodzenej pohybovej 
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aktivity. Inaktivita, v preklade pohybová nedostatočnosť, má za následok 

rôzne zdravotné poruchy. Nemá vplyv len na fyzické zdravie, ale prináša 

pozitíva aj v oblasti psychiky človeka, ako sú pocity uspokojenia, dobrá 

nálada, radosť z pohybu, estetika, stretnutie s priateľmi, sociálne kontakty 

a iné (Dobrý, Sűss 2008). Pohyb je dominantnou súčasťou prvých rokov 

života dieťaťa a patrí medzi jeho začiatočné životné prejavy. Po jeho nástupe 

do školy popri rodine nastupuje v oblasti pohybovej výchovy škola a učiteľ. 

Nezastupiteľné miesto pri formovaní osobnosti v tomto období má telesná 

výchova. Jej základným cieľom a úlohou je vytvoriť kladný vzťah k pohybovým 

aktivitám, osvojiť si ich pre každodennú pohybovú činnosť a naučiť sa ich 

chápať, pretože je nevyhnutnou súčasťou pre ich zdravý rozvoj (Adamčák, 

2003). Jeden zo základných cieľov telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho 

predmetu je žiakovi umožniť rozvíjať jeho kondičné a koordinačné schopnosti 

na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové 

návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť a zvyšovať všeobecnú 

pohybovú výkonnosť a zdatnosť. Všeobecnú pohybovú výkonnosť a telesný 

rozvoj žiakov sa odporúča kontrolovať a hodnotiť v závere každého školského 

roka. Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti nám slúži aj na posúdenie 

aktuálneho stavu v priebehu štúdia na 2. stupni základnej školy (Antala a kol. 

2014). Testovanie chápeme ako komplexnú súčasť telovýchovného programu. 

Smeruje k podpore celoživotnej pohybovej aktivity. Motorické testy by mali 

byť materiálne, časovo, priestorovo nenáročné a jednoduché na vysvetlenie aj 

prevedenie. Hodnotenie testov by malo žiakov inšpirovať k celoživotnej 

pohybovej aktivite a takisto ich pozitívne naladiť pre ďalšiu činnosť. Dieťa by 

malo byť schopné seba samé interpretovať a otestovať. Protikladné je 

porovnávanie výkonov normatívne a podľa kritérií. Dôležitou úlohou žiaka je 

zistiť, či je preňho viac motivujúce, keď je jeho výkon porovnávaný s populáciou, 

alebo keď je porovnávaný iba v rámci svojich výkonov, a tak zistí, že sa 

zlepšil alebo zhoršil. Dôležité je pohybové schopnosti rozvíjať už v mladosti 

a s primeranou aktivitou ich udržiavať aj v dospelom veku. 

Cieľ 

Cieľom výskumu bolo zistiť úroveň telesnej zdatnosti a všeobecnej 

pohybovej výkonnosti žiakov druhého stupňa na vybraných základných školách 

v okrese Veľký Krtíš a porovnať ich s výskumami autorov s podobnou proble-

matikou. Nami stanovený cieľ vychádzal z grantovej úlohy VEGA 1/0761/16 

2016-2018 riešenej na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej 

Bystrici. 
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Metodika 

Výskumnú vzorku tvorilo 151 žiakov 5., 7. a 9. ročníka z druhého stupňa 

troch základných škôl v okrese Veľký Krtíš. Počty žiakov prehľadne uvádzame 

v tabuľke 1.  

Tabuľka 1: Výskumná vzorka testovaných žiakov  

 5 roč.  

Chlapci 

5 roč.  

Dievčatá  

7 roč.  

Dievčatá  

 7 roč.  

Chlapci 

 9 roč.  

Chlapci 

9 roč.  

Dievčatá 

Spolu  

žiakov  

ZŠ 

Hrušov 
6 6 7 6 7 9 41 

ZŠ 

Vinica 
8 7 5 7 7 8 42 

ZŠ 

V. Krtíš 
12 10 12 14 10 10 68 

Spolu  26 23 24 27 24 27 151 

 
Výskum sme začali realizovať začiatkom februára od 6. 2. 2017 do 

3. 3. 2017. Testovanie bolo realizované na hodinách telesnej výchovy, bolo 
súčasťou vyučovania. Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti bola 
realizovaná vždy po rovnakom vopred pripravenom rozohriatí a rozcvičení. 
Na hodnotenie úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti sme použili testy 
podľa Čillíka (2016): skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 30 sec., výdrž 
v zhybe, člnkový beh 4 x 10 m a vytrvalostný člnkový beh (Beep test 20 m). 
Na zistenie telesného vývinu sme použili štandardizovanú somatometrickú 
metódu – telesnú výšku, telesnú hmotnosť, BMI. Na vyhodnotenie indexu 
telesnej zdatnosti na základe BMI pre detskú vekovú kategóriu sme použili 
metodiku podľa Bláhu a kol. (1996). Náš súbor testov sme aplikovali na troch 
základných školách v okrese Veľký Krtíš. Testovanie na Základnej škole 
s materskou školou v Hrušove sme realizovali od 6. 2. do 10. 2. 2017. Druhou 
testovanou školou je Základná škola Bálinta Balassiho vo Vinici, kde sme 
testovanie vykonávali v čase od 13. 2. do 17. 2. 2017 a poslednou testovanou 
školou bola Základná škola na Ul. J. A. Komenského 4 vo Veľkom Krtíši, kde 
sme testovali v čase od 20. 2. do 3. 3. 2017. Úroveň všeobecnej pohybovej 
výkonnosti a telesného vývinu žiakov z okresu Veľký Krtíš sme porovnávali 
s celoslovenským výskumom detí a mládeže Slovenskej republiky, ktorý bol 
realizovaný v rámci 7. Celoštátneho antropometrického prieskumu ÚVZSR 
z roku 2011. Žiakov 5. a 7. ročníkov sme porovnávali aj s výskumom Moravca 
a kol. (2002) a žiakov 9. ročníkov aj s najnovším výskumom všeobecnej 
pohybovej výkonnosti žiakov v Banskobystrickom kraji podľa Čillíka a kol. 
(2016). Pri vyhodnotení výsledkov sme použili základné štatistické charakteristiky 
centrálnej tendencie a rozptýlenosti ako aritmetický priemer (x), smerodajnú 
odchýlku (SD), minimum nameraných hodnôt (min), maximum nameraných 
hodnôt (max) a percentá (%). Pri vyhodnocovaní a interpretácii výsledkov 
výskumu sme použili základné logické metódy. 
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Výsledky 

Úroveň telesného vývinu žiakov 5., 7., 9. ročníka z okresu Veľký Krtíš 

budeme porovnávať s celoslovenskými výsledkami ÚVZSR z roku 2011 

a osobitne 5., 7. ročník porovnávame s výsledkami výskumu podľa Moravca 

a kol. (2002). Žiakov 9. ročníkov porovnávame s najnovšími výsledkami žiakov 

banskobystrického regiónu podľa Čillíka a kol. (2016). 

Tabuľka 2: Telesná výška žiakov z okresu Veľký Krtíš  
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5. CH 146,43  150,4  3,96  2,64 %  150,2  3,76  2,51 %  

D 147,43  151,4  3,96 2,62 %  150,6 3,16  2,1 %  

7.  CH 157,23  163,1  5,86  3,6 %  163,9  6,66  4 %  

D 157,96  162,3 4,3  2,67 % 160,2 2,23  1,39 %  

9.  CH 172,6  174,7  2,1  1,28 %  175,8  3,2  1,82 %  

D 162,36 162,38 0,02 0,01 %  164,6 2,23 1,36 %  

 

Pri vzájomnom porovnaní údajov sa nepotvrdil sekulárny trend nárastu 

priemerných hodnôt výšky pre obidve pohlavia žiakov všetkých vekových 

kategórií z okresu Veľký Krtíš. Negatívny trend rastu telesnej výšky môže byť 

zapríčinený jeho zastavením, resp. kvalitou životného prostredia, v ktorom 

žiaci vyrastajú. Najvýraznejší rozdiel bol zistený u chlapcov v 7. ročníku, kde 

rozdiel predstavoval až 6,6 cm v prospech žiakov celoslovenského výberu 

z roku 2011. 

 

Tabuľka 3: Telesná hmotnosť žiakov z okresu Veľký Krtíš 
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5. CH 41,43  40,9  0,53  1,3 %  43,8  2,36  5,4 %  

D 45,16  39,9  5,26  13,2 %  43,4  1,74  4 %  

7.  CH 47,33  50,5  3,16  6,27 %  54,7  7,36  13,47 %  

D 50,53  48,6  1,93  3,98 %  52  1,46  2,82 %  

9.  CH 64,8  65,76  0,96  1,46 %  66  1,2  1,82 %  

D 58,93  56,8  2,13  3,76 %  57,4  1,53  2,67 %  
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Z výsledkov výskumu sme zistili, že u chlapcov vo všetkých troch 

testovaných ročníkoch mali žiaci z okresu Veľký Krtíš nižšiu telesnú hmotnosť 

ako porovnávaný súbor podľa Moravca a kol. (2002), Čillík (2016) a SR (2011). 

Najväčší rozdiel hmotnosti bol u chlapcov v 7. ročníku, pričom priemerná 

telesná hmotnosť žiakov z okresu Veľký Krtíš bola nižšia o 7,36 kg (13,47 %) 

oproti žiakom nameraných Moravcom (2002) a o 3,16 kg (6,27 %) v porovnaní 

s celoslovenským priemerom z roku 2011. Najnižší rozdiel priemernej hmotnosti 

chlapcov bol v 5. ročníku 0,53 kg oproti žiakom nameraných Moravcom (2002). 

V porovnaní so slovenským priemerom z roku 2011 bol najnižší rozdiel hmot-

nosti v 9. ročníku chlapcov 1,2 kg (1,82 %). Dievčatá z okresu Veľký Krtíš 

mali len v jednom prípade nižšiu priemernú telesnú hmotnosť, a to v 7. ročníku 

oproti telesnej hmotnosti z celoslovenského priemeru z roku 2011, keď rozdiel 

predstavoval 1,2 kg (1,82 %). Najväčší rozdiel v telesnej hmotnosti oproti 

meraniu Moravca (2002) mali žiačky z okresu Veľký Krtíš v 5. ročníku 5,26 kg 

(13,2 %). 

Tabuľka 4: BMI žiakov z okresu Veľký Krtíš  
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5. CH 19,3  18,07  1,23  6,83 %  19,24  0,3  1,6 %  

D 20,59  17,58  3  17,16 % 19  1,59  8,4 %  

7.  CH 19,13  18,97  0,16  0,86 %  20,2  1,09  5,42 %  

D 20,1  18,46  1,64  8,88 %  20,23  0,13  0,64 %  

9.  CH 21,44  21,48  0,04  0,19 %  21,28  0,25  1,18 %  

D 22,3  21,03  1,27  6,05 %  21,19  1,11  5,25 %  

 

Z hľadiska hodnotenia indexu telesnej hmotnosti sme zistili zvýšenú 

hodnotu telesnej hmotnosti v súbore chlapcov 7. ročníka zo ZŠ v Hrušove. 

Ostatné ročníky chlapcov z hľadiska indexu BMI spadali do kategórie normálna 

hmotnosť. Alarmujúce je, že už u žiačok 5. ročníka zo ZŠ v Hrušove sme zistili 

nadmernú hmotnosť z hľadiska hodnotenia BMI indexu. Na ZŠ vo Veľkom 

Krtíši majú dievčatá 5. ročníka normálnu telesnú hmotnosť. V 7. ročníku na 

ZŠ v Hrušove sme opäť zaznamenali zvýšenú telesnú hmotnosť u dievčat, zatiaľ 

čo na ZŠ vo Vinici a Veľkom Krtíši majú obe pohlavia priemerne podľa 

percentilového pásma normálnu telesnú hmotnosť. V 9. ročníku majú dievčatá 

zvýšenú telesnú hmotnosť na ZŠ v Hrušove a Vinici. V základnej škole vo 

Veľkom Krtíši a vo výsledkoch, ktoré uvádza Čillík a kol. (2016), SR (2011) 

majú v priemere podľa percentilového pásma dievčatá normálnu telesnú 

hmotnosť. 
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Vyhodnotenie vybraných testov všeobecnej pohybovej výkonnosti 

V teste výbušnosti dolných končatín skoku do diaľky z miesta u chlapcov 
v 5. ročníku sme zistili, že žiaci majú slabú výkonnostnú úroveň na základnej 
škole vo Vinici a vo Veľkom Krtíši, kde ich priemerný výkon bol 143,7 cm 
a 148 cm. Pod celoslovenským priemerom v úrovni výkonnosti boli aj žiaci 
z Hrušova so 152,5 cm. Priemernú úroveň dosiahli žiaci 5. ročníka z testovania 
Moravca (2002) s výkonom 167,5 cm. V 7. ročníku v tomto teste mali veľmi 
slabú úroveň žiaci z Hrušova (148 cm). Podpriemernú úroveň dosiahli žiaci 
vo Veľkom Krtíši s výkonom 159,58 cm a priemernú úroveň dosiahli žiaci vo 
Vinici s výkonom 165,2 cm. Nadpriemernú výkonnosť mali len chlapci 
z testovania Moravca (2002), ktorí skákali v priemere 184,1 cm. V 9. ročníku 
všetky tri školy a aj žiaci z testovania Čillíka (2016) mali priemernú úroveň 
v skoku do diaľky z miesta, pričom najlepšie skákali chlapci z Vinice 198,4 cm. 
V teste skok do diaľky z miesta boli všetky tri ročníky z testovania žiakov 
Moravca (2002) a Čillíka (2016) lepší ako nami testovaní žiaci z okresu 
Veľký Krtíš. V 5. ročníku bol rozdiel v skoku do diaľky 19,43 cm (11,60 %), 
v 7. ročníku 26,5 cm (14,4 %) a v 9. ročníku najmenší 2,53 cm (1,34 %). 

Tabuľka 5: Skok do diaľky z miesta u chlapcov 5., 7., 9. ročníka 

Ročník Okres VK 
Moravec (2002), 

Čillík (2016) 
Rozdiel 

Percentuálny rozdiel 

(%) 

5. 148,06 167,5 19,43 11,60 % 

7. 157,59 184,1 26,5 14,4 % 

9. 186,86 189,4 2,53 1,34 % 

 
V teste skok do diaľky z miesta podobne ako u chlapcov, aj u dievčat 

5., 7., 9. ročníkov sme zaznamenali veľmi slabú úroveň výbušnosti dolných 
končatín oproti porovnávaným súborom žiakov Moravec a kol. (2002) a Čillík 
a kol. (2016). V 5. ročníku bol rozdiel v skoku 20,45 cm (13,24 %), v 7. ročníku 
až 36,1 cm (20,81 %) a v 9. ročníku 23,26 cm (14,64 %). Nedostatočnú úroveň 
výkonnosti dosiahli žiačky 5. ročníka, kde priemerný výkon žiačok bol len 
120,6 cm a 7. ročníka na ZŠ Hrušov (127,8 cm). 

Tabuľka 6: Skok do diaľky z miesta u dievčat 5., 7., 9. ročníka 

Ročník Okres VK 
Moravec (2002), 

Čillík (2016) 
Rozdiel 

Percentuálny rozdiel 

(%) 

5. 134,06 154,52 20,45 13,24 % 

7. 137,4 173,5 36,1 20,81 % 

9. 135,63 158,9 23,26 14,64 % 

 
V teste ľah – sed za 30 sekúnd mali v 5. ročníku v priemere 26,5 

opakovaní najlepšie výsledky chlapci z Vinice, čo je v hodnotení tohto testu 
veľmi dobrá úroveň. Naopak, pod priemerom výkonnosti v tomto teste boli 
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žiaci Moravca (21,7 opakovaní), Hrušova (22,5 opakovaní) a Veľkého Krtíša 
(22,4 opakovaní).V 7. ročníku mali opäť najväčší počet opakovaní 26,2 
(nadpriemerná úroveň) chlapci z Vinice. V 7. ročníku chlapci z Hrušova 
dosiahli veľmi slabú úroveň, keď za 30 sekúnd urobili v priemere len 15,6 
opakovaní. Slabú úroveň dosiahli chlapci z Veľkého Krtíša s počtom 
opakovaní 19,6. Pod priemerom v hodnotení tohto testu skončili aj žiaci 
z testovania Moravca (23,9 opakovaní). V 9. ročníku nadpriemernú výkonnosť 
v hodnotení dosiahli žiaci z Vinice (27,4 opakovaní). Priemernú úroveň 
výkonnosti ľah – sed za 30 sekúnd mali chlapci z Hrušova (22,8 opakovaní), 
Čillíka (2016) (22,9 opakovaní) a Veľkého Krtíša (25,6 opakovaní). V teste 
ľah – sed za 30 sekúnd bol rozdiel vo výkonnosti v prospech žiakov 
z testovania Moravca (2002) len v 7. ročníku, keď za 30 sekúnd urobili 
v priemere o 3,4 (14,35 %) opakovaní viac ako žiaci z okresu Veľký Krtíš. 
V 5. ročníku žiaci z okresu Veľký Krtíš mali v priemere o 2,1 (9,68 %) 
opakovaní viac než žiaci z testovania Moravca (2002). V 9. ročníku mali žiaci 
z testovania Čillíka (2016) v priemere o 2,36 (10,33 %) opakovaní menej za 
30 sekúnd ako žiaci z okresu Veľký Krtíš. 

Tabuľka 7: Ľah – sed za 30 sekúnd u chlapcov 5., 7., 9. ročníka 

Ročník Okres VK 
Moravec (2002), 

Čillík (2016) 
Rozdiel 

Percentuálny rozdiel 

(%) 

5. 23,8 21,7 2,1 9,68 % 

7. 20,4 23,9 3,4 14,35 % 

9. 25,2 22,9 2,36 10,33 % 

 

V testovaní sily brušných svalov žiačky z okresu Veľký Krtíš dosiahli 

nižšiu výkonnostnú úroveň vo všetkých ročníkoch. Rozdiel výkonnosti bol 

v 5. ročníku 3,36 (15,59 %) opakovaní, v 7. ročníku 3,2 (13,67 %) a v 9. ročníku 

bol rozdiel najmenší iba 0,03 opakovania (0,16 %). 

Tabuľka 8: Ľah – sed za 30 sekúnd u dievčat 5., 7., 9. ročníka 

Ročník Okres VK 
Moravec (2002), 

Čillík (2016) 
Rozdiel 

Percentuálny rozdiel 

(%) 

5. 18,23 21,6 3,36 15,59 % 

7. 20,6 23,9 3,2 13,67 % 

9. 20,43 20,46 0,03 0,16 % 

 

V teste výdrž v zhybe žiaci 5. ročníka z okresu Veľký Krtíš dosiahli 

slabšiu výkonnosť o 4,93 s., čo predstavovalo 19,2 % oproti výkonnosti žiakov 

z testovania Moravca a kol. (2002). V 7. ročníku mali žiaci z okresu lepšiu 

výkonnosť o 3,46 s. (18,15 %) oproti žiakom z testovania Moravca a kol. 

(2002). V 9. ročníku žiaci z testovania Čillíka a kol. (2016) mali v priemere 

lepší čas vo výdrži o 6,8 s., čo predstavovalo 16,27 % oproti žiakom z okresu 

Veľký Krtíš. 
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Tabuľka 9: Výdrž v zhybe u chlapcov 5., 7., 9. ročníka 

Ročník Okres VK 
Moravec (2002), 

Čillík (2016) 
Rozdiel 

Percentuálny rozdiel 

(%) 

5. 20,76 25,7 4,93 19,2 % 

7. 22,56 19,1 3,46 18,15 % 

9. 35 41,8 6,8 16,27 % 

 

Dievčatá z celoslovenského testovania Moravca (2002) a z testovania 

Čillíka (2016) mali v každom ročníku lepšiu výkonnosť vo výdrži v zhybe 

ako žiačky z okresu Veľký Krtíš. V 5. ročníku rozdiel predstavoval 50 % 

v prospech súboru žiačok z roku 2002. Priemernú úroveň v teste výdrž 

v zhybe dosiahli žiačky 5. ročníka zo ZŠ Vinica (15 s.) a žiačky z Veľkého 

Krtíša (14,7 s.). Najhorší výkon a veľmi slabú úroveň výkonnosti dosiahli 

žiačky zo ZŠ Hrušov s priemerným časom 2,5 s. V 7. ročníku najlepší výkon 

a nadpriemernú úroveň dosiahli žiačky z Veľkého Krtíša (22,2 s.). Žiačky 

z okresu VK dosiahli v 9. ročníku priemernú úroveň výkonnosti v teste výdrž 

v zhybe. 

Tabuľka 10: Výdrž v zhybe u dievčat 5., 7., 9. ročníka 

Ročník Okres VK 
Moravec (2002), 

Čillík (2016) 
Rozdiel 

Percentuálny rozdiel 

(%) 

5. 10,73 21,6 10,86 50,31 % 

7. 16,96 19,2 2,23 11,63 % 

9. 14,7 25,9 11,2 43,24 % 

 

V teste člnkový beh 4 x 10 metrov boli v jednotlivých ročníkoch len 

minimálne rozdiely. V 5. ročníku dosiahli žiaci z okresu Veľký Krtíš a žiaci 

z testovania Moravca (2002) rovnaký priemerný čas 11,9 s. V 7. ročníku žiaci 

z okresu Veľký Krtíš boli pomalší o 0,2 s., čo predstavovalo rozdiel 1,64 %. 

V 9. ročníku žiaci z testovania Čillíka (2016) mali horší čas o 0,25 s. (2,19 %) 

oproti času žiakov z okresu Veľký Krtíš. 

Tabuľka 11: Člnkový beh 4 x 10 m chlapcov 5., 7., 9. ročníka 

Ročník Okres VK 
Moravec (2002), 

Čillík (2016) 
Rozdiel 

Percentuálny rozdiel 

(%) 

5. 11,9 11,9 0 0 % 

7. 12,4 12,2 0,2 1,64 % 

9. 11,44 11,7 0,25 2,19 % 

 

Pri hodnotení bežeckej rýchlosti v člnkovom behu môžeme konštatovať, 

že žiačky z okresu VK zaostávajú za priemerom SR podľa Moravca 2002 aj 

výskumným súborom žiačok z BB kraja 2016. Veľmi slabú úroveň dosiahli 
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žiačky 5. ročníka zo ZŠ Hrušov s časom 14,5 s. Slabú výkonnosť dosiahli 

žiačky z Veľkého Krtíša (13,8 s.) a priemernú úroveň dosiahli žiačky zo ZŠ 

vo Vinici (12,7 s.). 

Tabuľka 12: Člnkový beh 4 x 10 m dievčat 5., 7., 9. ročníka 

Ročník Okres VK 
Moravec (2002), 

Čillík (2016) 
Rozdiel 

Percentuálny rozdiel 

(%) 

5. 13,66 12,4 1,26 10,22 % 

7. 13,3 13,1 0,2 1,53 % 

9. 13,43 12,8 0,63 4,97 % 

 

V teste vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov boli vo všetkých troch 

ročníkoch opäť úspešnejší žiaci z testovania Moravca (2002) a Čillíka (2016). 

V 5. ročníku dosiahli v priemere o 5,56 odbehnutých úsekov viac ako žiaci 

z okresu Veľký Krtíš, čo predstavovalo 15,51 %. V 7. ročníku bol najvýraznejší 

rozdiel v tomto teste, pretože žiaci z testovania Moravca (2002) mali o 14,86 

odbehnutých 20 metrových úsekov viac než žiaci z okresu Veľký Krtíš. 

V poslednom 9. ročníku bol rozdiel najmenší. Rozdiel tvorilo 1,23 odbehnutých 

20 metrových úsekov v prospech žiakov z Čillíkovho testovania (2016). 

Tabuľka 13: Vytrvalostný člnkový beh na 20 m u chlapcov 5., 7., 9. ročníka 

Ročník Okres VK 
Moravec (2002), 

Čillík (2016) 
Rozdiel 

Percentuálny rozdiel 

(%) 

5. 38,93 44,5 5,56 12,51 % 

7. 33,43 48,3 14,86 30,78 % 

9. 46,86 48,1 1,23 2,56 % 

 

V teste vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov boli vo výkonnosti vo 

všetkých troch ročníkoch v priemere lepšie žiačky z testovania Moravca 

(2002) a Čillíka (2016). Najväčší rozdiel výkonnosti v tomto teste bol 

v 5. ročníku, kde žiačky z okresu Veľký Krtíš zaostali v priemere o 12,66 úsekov 

(32,9 %) oproti výkonu žiačok z testovania Moravca (2002). V 7. ročníku 

tvorilo rozdiel 6,86 úseku, čo predstavovalo 18,51 % v prospech žiačok 

z testovania Moravca (2002). V 9. ročníku bol rozdiel najmenší, celkovo 

žiačky z okresu Veľký Krtíš zaostali za žiačkami z testovania Čillíka (2016) 

v priemere o 3,2 úseku, čo tvorilo 10,2 %. 

Tabuľka 14: Vytrvalostný člnkový beh na 20 m u dievčat 5., 7., 9. ročníka 

Ročník Okres VK 
Moravec (2002), 

Čillík (2016) 
Rozdiel 

Percentuálny rozdiel 

(%) 

5. 25,83 38,5 12,66 32,9 % 

7. 30,23 37,1 6,86 18,51 % 

9. 28,46 31,7 3,2 10,2 % 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2017, roč. 17, č. 4/A 

 85 

Výsledky 

V ukazovateľoch telesného vývinu sme zaznamenali u oboch pohlaví 

žiakov z okresu Veľký Krtíš nižšiu telesnú výšku a telesnú hmotnosť vo 

všetkých ročníkoch v porovnaní s celoslovenským priemerom žiakov SR 

z roku 2011 a výskumom Čillíka a kol. (2016) a Moravca a kol. (2002). Pri 

porovnaní BMI indexu žiaci z okresu Veľký Krtíš dosiahli vyššie priemerné 

hodnoty. Čo sa týka hodnotenia priemerných hodnôt BMI indexu obe pohlavia 

všetkých ročníkov žiakov z VK spadajú do kategórie normálna hmotnosť. 

Zvýšenú telesnú hmotnosť sme zistili u žiačok 7. a 9. ročníka zo ZŠ v Hrušove 

a žiačok 9. ročníka zo ZŠ vo Vinici. Výskyt nadhmotnosti sme zaevidovali 

u žiačok 5. ročníka zo ZŠ Hrušov.  

Z hľadiska hodnotenia všeobecnej pohybovej výkonnosti môžeme 

konštatovať, že žiaci z okresu Veľký Krtíš dosiahli vo všetkých testových 

položkách horšie výkony. Chlapci mali lepšiu pohybovú výkonnosť v porovnaní 

s Moravcom (2002) len v 7. ročníku v teste ľah – sed za 30 sekúnd a v porov-

naní s Čillíkom (2016) v 9. ročníku v teste výdrž v zhybe. Najhoršie výsledky 

sme zaznamenali na ZŠ Hrušov, čo má pravdepodobne súvislosť s ponukou 

záujmových mimoškolských pohybových aktivít pre deti a mládež. 

Z daných výsledkov sa preukázalo, že pohybová výkonnosť žiakov 

nedosiahla veku primeranú telesnú zdatnosť. Sú to znepokojujúce fakty, ktoré 

treba riešiť, preto považujem za veľmi dôležité a pre deti nevyhnutné zaradiť 

do ich života väčšie množstvo športovej a pohybovej aktivity. Treba u nich 

vzbudiť záujem o pohyb a byť im príkladom v tom, ako mať nielen radosť, ale 

aj úžitok z času tráveného pri takýchto aktivitách, pretože čím bude naše telo 

zdravšie a silnejšie, tým má väčšiu šancu chrániť sa pred neustále sa šíriacimi 

civilizačnými chorobami, ktoré nás v našom svete dennodenne obklopujú.  

Na základe výsledkov nami realizovaného testovania všeobecnej 

pohybovej výkonnosti, telesného vývinu a poznatkov, ktoré sme získali, 

odporúčame:  

1. Jednoznačne zvýšiť počet hodín telesnej výchovy z dvoch na tri 

hodiny za týždeň hlavne na Základnej škole v Hrušove, a to z dôvodu 

slabej pohybovej výkonnosti.  

2. Vhodnou motiváciou, kvalitným vyučovaním a osvetou viesť žiakov 

a ich rodičov k dosiahnutiu aktívnej účasti žiakov na hodinách telesnej 

výchovy.  

3. Na hodinách telesnej výchovy dosiahnuť väčšie zaťaženie žiakov 

primerané veku, aby sa dosiahlo zvýšenie úrovne telesnej a pohybovej 

výkonnosti.  

4. Poskytnúť žiakom viac informácií o potrebe pohybu pre ich vlastné 

zdravie.  

5. Získať žiakov, ktorí dosahujú výbornú úroveň v testoch pohybovej 

výkonnosti, pre pravidelné športovanie aj s odporučením podľa 

individuálnych predpokladov.  
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6. Osobitnú pozornosť venovať žiakom so slabou až veľmi slabou 

úrovňou pohybovej výkonnosti, motivovať ich k väčšej pohybovej 

aktivite, napríklad zavádzaním moderných pohybových cvičení do 

vyučovacieho procesu.  
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Assessment of Strength Abilities 

of Primary School Male Pupils 

Bewertung der Kraftfähigkeiten von Grundschülern 

Hodnotenie silových schopností žiakov základnej školy 

Róbert Rozim 

Abstract 

The author deals with strength abilities of primary school male pupils 
as he points out importance of the strength abilities and their basic 
position in conditioning training of the male pupils. A sensitive period 
of development is considered as significant for the strength abilities 
among the male pupils of older school ages, as well as their general 
popularity. The importance is attributed to objective assessment of the 
strength abilities, as well as selection of tests to assess them. 

Keywords: Physical education. Strength abilities. Testing. Assessment. 

Úvod 

Obdobie pubescencie je z hľadiska vývoja motoriky najbúrlivejšia 
fáza premeny dieťaťa na dospelého človeka. Veľmi výrazne sa to prejavuje 
v nerovnomernom vývoji. Všetky rastové nerovnomernosti v organizme 
pubescenta ovplyvňujú jeho motoriku (Bendíková, 2008; Antala et al., 2014). 

Jednou z možností, ako rozvíjať pohybovú aktivitu žiakov, je telesná 
výchova, ktorá je nezastupiteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov na 
školách (Bendíková, 2012; 2016). 

Z pohľadu senzitívneho obdobia je stredný školský vek vhodný na 
rozvoj silových schopností (Belej, 1992; Labudová, 1998; Kasa, 2002; 
Kampmiller – Vanderka, 2007). (tabuľka 1). 

Tabuľka 1: Hypotetický náčrt senzitívnych období rozvoja silových 

schopností (Belej, 1992) 

Silové 

schopnosti 

Vek (v rokoch) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Maximálna              

Relatívna              

Explozívna              

Statická              
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Osobnosť učiteľa je rozhodujúcim subjektom v realizácii učebného 

plánu, organizovaní, riadení i hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu. Je 

však i objektom telovýchovného procesu, keď prijíma rôzne podnety od 

žiakov, či odpovedá na ich otázky (Bendíková & Stackeová, 2015). 

Sedláček – Lednický (2010) považujú silu za základnú a rozhodujúcu 

schopnosť jedinca, bez ktorej sa nemôžu ostatné schopnosti pri motorickej 

činnosti vôbec prejaviť.  

Staticko-silové schopnosti prezentujeme ako schopnosti vyvinúť 

maximálnu silu pri izometrickej kontrakcii svalstva, keď nedochádza k zmene 

dĺžky svalu, ale mení sa iba svalové napätie. Okrem jednorazových (stlačenie 

ručného dynamometra) poznáme aj vytrvalostné formy prejavu staticko- 

-silových schopností (výdrž v zhybe na hrazde).  

Dynamicko-silové schopnosti sa prejavujú pohybom celého systému 

alebo jeho častí.Podstatou je izotonická kontrakcia. Rozoznávame tri formy 

dynamicko-silových schopností – rýchlu, výbušnú a vytrvalostnú silu (Kasa, 

2002). 

Cieľ 

Cieľom práce bolo zistiť a vyhodnotiť úroveň silových schopností 

žiakov 5. až 9. ročníka na vybraných základných školách v Žiari nad Hronom. 

Metódy 

Vo vybranom súbore pubescentov vo veku 11 – 16 rokov sme 

uskutočnili meranie základných somatometrických parametrov a testovanie 

silových schopností.  

Z testovej batérie EUROFIT sme vybrali tri testy silových schopností: 

skok do diaľky z miesta, ľah sed za 30 s., výdrž v zhybe. Testy sme realizovali 

podľa metodického pokynu EUROFIT (Moravec et al., 2002). 

Výskumný súbor tvorilo 210 žiakov (chlapcov) vo veku od 11 do 16 

rokov na vybraných základných školách v Žiari nad Hronom (Základná škola 

Dr. Jánského 476/2, Základná škola Jilemnického 1282/2 a Základná škola 

M. R. Štefánika 461/17). Testovaní boli žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka druhého 

stupňa základných škôl, ktorých somatické charakteristiky v jednotlivých 

vekových skupinách uvádzame v tabuľke 2. 
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Tabuľka 2: Somatické charakteristiky žiakov 5. až 9. ročníka na vybraných 

základných školách v Žiari nad Hronom  

 
 

Pri štatistickom spracovaní údajov sme vychádzali zo základných 

popisných štatistických charakteristík jednotlivých súborov (aritmetický priemer 

a smerodajná odchýlka). Pre potreby zhodnotenia vzťahu veku probandov 

k testovým výsledkom sme vzhľadom k charakteru údajov použili jednofaktorovú 

úroveň vyhodnotenia ANOVA (F). Vypočítané hodnoty boli na hladine 

významnosti p < 0,05. Štatistické spracovanie údajov sme uskutočnili za 

pomoci MS Office Excel 2016. Pri prezentácií údajov sme využili aj grafické 

zobrazenie formou lineárnych grafov, v ktorých sme porovnávali aritmetické 

priemery žiakov na vybraných základných školách v Žiari nad Hronom 

a populácie SR (Moravec et al., 2002).  

Výsledky 

Pri hodnotení telesného rozvoja žiakov 5. až 9. ročníka na vybraných 

základných školách v Žiari nad Hronom s populáciou SR (Moravec et al., 

2002) sme zistili, že priemer telesnej výšky chlapcov vo veku od 11. do 14. 

roku je vyšší a vo veku 15 rokov je rozdiel štatisticky nevýznamný. Vo vekovej 

kategórii 16-ročných žiakov je výrazný pokles telesnej výšky v porovnaní 

s populáciou SR (obrázok 1). 
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Obrázok 1: Porovnanie telesnej výšky žiakov 5. až 9. ročníka na vybraných 

základných školách v Žiari nad Hronom s populáciou SR podľa Moravca 

et al. (2002)  

Zistené rozdiely sme potvrdili štatisticky prostredníctvom T-testu (p) 

a z vecného hľadiska pomocou Cohenovho koeficientu Effectsize (d) pri  

11-ročných (p = 0,0001; d = 0,84), 12-ročných (p = 6,86E-05; d = 0,66),  

13-ročných (p = 0,085; d = 0,24), 14-ročných (p = 0,018; d = 0,38). Najmenej 

štatisticky významný rozdiel v telesnej výške dosahujú žiaci v 15-roku života 

(p = 0,563; d = 0,11). V prípade 16-ročných (p = 0,223; d = 0,71) žiakov sme 

zaznamenali pokles priemernej telesnej výšky o 2,59 % v porovnaní s populáciou 

SR (Moravec et al., 2002), pokles sa nepodarilo dokázať štatisticky pomocou 

T-testu, ale len vecne, čo môžeme byť spôsobené nízkym zastúpením 16-ročných 

žiakov vo výskumnom súbore.  

Vzájomné porovnanie telesnej výšky nami testovaných žiakov vo 

veku 11. až 16. rokov preukázalo na hladine významnosti 0,05 štatisticky 

významné rozdiely (F = 25,29; p = 8,24E-20). 

Porovnaním telesnej hmotnosti sledovaného súboru žiakov na vybraných 

základných školách (okrem žiakov vo veku 16. rokov) s populáciou SR 

(Moravec et al., 2002) sme zistili výrazný nárast telesnej hmotnosti (obrázok 2). 
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Obrázok 2: Porovnanie telesnej hmotnosti žiakov 5. až 9. ročníka na 

vybraných základných školách v Žiari nad Hronom s populáciou SR 

podľa Moravca et al. (2002) 

Výsledky sme potvrdili prostredníctvom T-testu (p) a Cohenovho 

koeficientu Effectsize (d). Najmenej štatisticky významný rozdiel v telesnej 

hmotnosti dosahujú 14-ročný (p = 0,07; d = 0,28) a 15-ročný (p = 0,07; d = 0,43). 

Štatisticky a vecne najvýznamnejšie rozdiely v telesnej hmotnosti sme 

identifikovali pri 11-ročných žiakoch (p = 1,97E-08; d = 1,29), 12-ročných  

(p = 1,53E-09; d = 1,02), 13-ročných (p = 0,04; d = 0,29) žiakoch. Pri 16-ročných 

(p = 0,31; d = 0,59) sme pokles hmotnosti nedokázali štatisticky pomocou  

T-testu, ale len vecne, čo môže byť spôsobené nízkym počtom 16-ročných 

žiakov. 

Vzájomné porovnanie telesnej výšky nami testovaných žiakov od 11. 

do 16. roku preukázalo na hladine významnosti 0,05 štatisticky významné 

rozdiely (F = 6,69; p = 8,48E-06). 

Testovaním v skoku do diaľky z miesta sme zisťovali úroveň silovo- 

-rýchlostnej a dynamickej sily dolných končatín. Výsledok prieskumu poukazuje 

na nižšiu úroveň dosiahnutú nami testovanými žiakmi vybraných základných 

školách v Žiari nad Hronom v porovnaní s populáciou SR (Moravec et al., 

2002) (obrázok 3).  

Rozdiely sme preverili štatisticky T-testom (p) a vecne Cohonovým 

koeficientom Effectsize (d) pri 11-ročných (p = 0,0002; d = 0,83), 12-ročných 

(p = 0,0004; d = 0,59), 14-ročných (p = 0,0006;d = 0,55), 15-ročných (p = 0,003; 
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d = 0,54) a v prípade malej skupiny 16-ročných (p = 0,46; d = 0,43), pri ktorej 

nepovažujeme štatistické výsledky za významné.  

Vo veku 13. rokov dosiahli nami testovaní žiaci základných škôl 

z hľadiska úrovne silovo-rýchlostnej a dynamickej sily dolných končatín 

zhodu vyššiu ako 95 % (p = 0,32; d = 0,14) s populáciou SR (Moravec et al., 

2002).  

Medzi jednotlivými vekovými kategóriami nami testovaných žiakov 

základných škôl sme potvrdili štatisticky významný rozdiel v rozvoji silových 

schopností v teste skok do diaľky z miesta (F = 31,20; p = 1,59E-23). 

 

 

Obrázok 3: Porovnanie úrovne dynamickej sily dolných končatín v skoku 

do diaľky z miesta žiakov 5. až 9. ročníka na vybraných základných školách 

v Žiari nad Hronom s populáciou SR podľa Moravca et al. (2002)  

Zisťovaním sily brušného svalstva testom ľah-sed sme zistili, že pri 

testovanej skupine chlapcov vybraných základných škôl je výrazný pokles 

sily brušného svalstva v porovnaní s populáciou SR (Moravec et al., 2002) 

(obrázok 4).  

Zistené rozdiely sme potvrdili štatisticky T-testom (p) a vecne 

Cohenovým koeficientom Effectsize (d). Pri 11-ročných (p = 7,24E-09; d = 1,33), 

12-ročných (p = 1,34E-10; d = 1,08), 13-ročných (p = 9,29E-09; d = 0,82), 

14-ročných (p = 2,62E-10; d = 1,02).  
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Obrázok 4: Porovnanie úrovne dynamickej a vytrvalostnej sily brušného 

svalstva žiakov základných škôl v Žiari nad Hronom s populáciou SR 

z roku 2002 (Moravec et al., 2002) 

V prípade 15-ročných (p = 0,009; d = 0,84) žiakov sa výsledky najviac 
priblížili k výsledkom populácie SR (Moravec et al., 2002). Pri malej skupine 
16-ročných (p = 0,48; d = 0,40) sa zhoršenie nepodarilo dokázať štatisticky 
pomocou T-testu, ale len vecne, čo môže byť spôsobené nízkym zastúpením 
16-ročných žiakov vo výskumnej vzorke. 

Pri prieskume sme preukázali štatisticky významné rozdiely dynamickej 
a vytrvalostnej sily brušného svalstva medzi všetkými testovanými žiakmi 
základných škôl v Žiari nad Hronom vo veku od 11. do 16. rokov (F = 10,53; 
p = 5,2E-09). 

Testom výdrže v zhybe sme zisťovali úroveň statickej sily svalstva 
horných končatín. Výsledok prieskumu poukazuje na zhodu vyššiu ako 95 %, 
čo dokazuje podobnosť úrovne výsledkov s populáciou SR (Moravec et al., 
2002) (obrázok 5).  

Rozdiely sme preverili štatisticky T-testom (p) a vecne Cohonovým 
koeficientom Effectsize (d) pri 11-ročných (p = 0,26; d = 0,25), 12-ročných 
(p = 0,24; d = 0,19), 13-ročných (p = 0,62;d = 0,07), 14-ročných (p = 0,54; 
d = 0,10), 15-ročných (p = 0,91; d = 0,02), v prípade malej skupiny 16-ročných 
(p = 0,82; d = 0,13). 

Medzi jednotlivými vekovými kategóriami nami testovaných žiakov 
základných škôl sme potvrdili štatisticky významný rozdiel v rozvoji statickej 
a vytrvalostnej sily svalstva horných končatín v teste výdrž v zhybe (F = 3,28; 
p = 0,007). 

ĽAH-SED 
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Obrázok 5: Porovnanie úrovne statickej sily v teste výdrž v zhybe žiakov 

základných škôl v Žiari nad Hronom s populáciou SR (Moravec et al., 

2002)  

Závery 

Na základe nami zistených poznatkov sú silové schopnosti žiakov na 

vybraných základných školách v Žiari nad Hronom v porovnaní s meraniami 

populácie SR podľa Moravca et al. (2002) slabšie vo všetkých hodnotených 

testoch. Žiaci škôl v Žiari nad Hronom sa najviac priblížili k testovým výsledkom 

populácie SR (Moravec et al., 2002) v teste výdrž v zhybe. U 14-ročných sme 

zaznamenali prekročenie priemerného výkonu o 1,69 sekundy, čo predstavuje 

5,73 (%). Pri hodnotení silových schopností vzhľadom na vek žiakov a na ich 

narastajúcu úroveň sme vo všetkých testoch zaznamenali nárast. 

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že výsledky nášho výskumu 

potvrdili štatisticky významné a vecné zhoršenie silových schopností žiakov. 

Predpokladáme, že dôvodom málo cvičení na rozvoj silových schopností, ako 

aj zvýšená telesná hmotnosť žiakov, kde rozdiel priemernej telesnej hmotnosti 

žiakov vybraných základných škôl v Žiari nad Hronom je o 6 kg vyšší, ako 

u populácie SR (Moravec et al., 2002). 
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The Social Service Community Plan Aims and Activities 

Transformation for the Municipality of Ružomberok 

for the "Children and Youth" Area with an Emphasis 

for Inclusion and Early Care for Selected Population 

Groups at Risks 

Transformation der Ziele und Aktivitäten 

des Gemeinschaftsplans der Sozialdienste der Stadt 

Ružomberok für den Bereich "Kinder und Jugendliche" 

mit Schwerpunkt auf der inklusiven Betreuung 

und frühzeitige Einbeziehung ausgewählter gefährdeter 

Bevölkerungsgruppen 

Transformácia cieľov a aktivít komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Ružomberok pre oblasť „Deti 

a mládež“ s dôrazom na inkluzívnosť a včasnú 

starostlivosť pre vybrané ohrozené skupiny obyvateľstva 

Jiřina Vaňková, Oľga Okálová 

Abstract 

The article brings results of the new aim and activities formulation in 

the area of social service community planning process implemented by 

the municipality of Ružomberok, under the Act of the National Council 

of the Slovak Republic no. 448/2008 Coll. on social service, valid for 

the social policy system of the Slovak Republic. In the qualitative 

assessment of the current trends of the social service development, we 

used the accepted methodolgy and quality criteria for the social service 

community planning for the Czech republic. The aim of this article is to 

interpret the current findings and recommendations for realization of 

the social service planning process in Ružomberok for the "Children, 

Youth and Family" work group. 

Keywords: Social services. Community planning. Children and youth. 

The process of service planning. Priorities. Creation of social 

service community plans. 
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1  Ciele a prínosy komunitného plánovania sociálnych služieb 

Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je najmä posilnenie 

sociálnej súdržnosti komunity, podpora sociálneho začlenenia a predchádzanie 

sociálnemu vylúčeniu jednotlivcov a skupín (Vasková, Žežula, 2002). Za cieľ 

komunitného plánovania sociálnych služieb je považovaná aj tvorba systému 

sociálnych služieb na miestnej úrovni, ktorý zodpovedá zisteným miestnym 

potrebám, reaguje na lokálne odlišnosti a zaisťuje, že finančné prostriedky 

vynakladané na služby sú využívané efektívne. „Poslaním komunitného 

plánovania je zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb. Prakticky sa jedná 

o zistenie stavu poskytovania sociálnych služieb v danej lokalite a zároveň 

potrieb, ktoré nie sú naplnené. Porovnaním týchto dvoch základných parametrov 

a v súlade s množstvom finančných prostriedkov, ktoré obec na sociálne 

služby vynakladá, vzniká v procese vzájomných konzultácií komunitný plán.“ 

(MPSV ČR, 2004, s. 7) 

Systém sociálnej ekonomiky v našom štáte je v súčasnosti pomerne 

dobre pripravený na prvé zásadné transformačné kroky. Všetci účastníci 

komunitného plánovania, konkrétne poskytovatelia, obstarávatelia a užívatelia 

sociálnych služieb, si dnes uvedomujú vážnosť problémov spojených s ďalším 

trvaním málo prehľadného systému poskytovania sociálnych služieb. Veľmi 

dôležitým aspektom je tiež nepriaznivá demografická prognóza nielen Slovenskej 

republiky, ale aj celej Európskej únie, v oblasti starnutia obyvateľstva. Preto 

sa v tomto kontexte požaduje vyššia efektívnosť sociálnej ekonomiky a celého 

systému sociálnych služieb. Pre budúce obdobie je revitalizácia sociálneho 

systému nevyhnutná ako úloha, ktorej splnenie možno dosiahnuť možnosťou 

individuálnych riešení nepriaznivých sociálnych situácií občanov, a to najmä 

prostredníctvom sociálnych a komunitných plánov služieb. Je zrejmé, že 

hlavným prínosom komunitného plánovania je tá skutočnosť, že komunitné 

plány sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú skutočným lokálnym a regionálnym 

potrebám, predstavujú vo svojom dôsledku správnu cestu, ako efektívne 

nakladať s verejnými rozpočtami a ľudskými zdrojmi v príslušných komunitách, 

regiónoch a v neposlednom rade i na celoštátnej úrovni. (Krbcová Mašínová, 

Polesný, 2008)  

Až do nedávnej doby sa v našich podmienkach v oblasti teórie i praxe 

poskytovania sociálnych služieb v súvislosti s dostupnosťou sociálnych 

služieb hovorilo iba o typovej a miestnej dostupnosti. Jeden z popredných 

teoretikov v oblasti komunitného plánovania sociálnych služieb Ivan Úlehla 

sa prvýkrát vo svojej práci podrobnejšie zaoberá deskripciou oboch zmieňo-

vaných typov dostupnosti sociálnych služieb a rozširuje ich o ďalších päť 

typov dostupnosti, ktoré sú popísané z pohľadu užívateľa sociálnych služieb. 

Tento odborný počin, ktorý považujeme za významné obohatenie súčasnej 

teórie i praxe v oblasti poskytovania sociálnych služieb a komunitného 

plánovania sociálnych služieb, vo svojom dôsledku môže umožniť kvalitatívne 

odlišný prístup komunitným plánovačom na všetkých úrovniach a viac 
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akcentovať potreby užívateľov sociálnych služieb. Zabezpečením dostupnosti 

sociálnych služieb možno dosiahnuť zvýšenie spokojnosti občanov a získanie 

ich dôvery v to, že politické reprezentácie miest a krajov aj ich pracovníci sa 

starajú o ich záujmy. Dostupnosť sociálnych služieb je teda z tohto pohľadu 

kľúčovým pojmom v oblasti plánovania sociálnych služieb. Cieľom komunitného 

plánovania sociálnych služieb je teda aj ich rozvoj a postupné zmeny vedúce 

k tomu, aby sociálne služby boli ľuďom dostupné, aby komunity kvalitne 

a efektívne využívali primerane vložené prostriedky miestnym potrebám. 

1.1  Užívatelia sociálnych služieb 

Za najdôležitejšie účastníkmi procesu komunitného plánovania sociál-

nych služieb sú považovaní užívatelia sociálnych služieb. Pod pojmom užívateľ 

sociálnych služieb rozumieme osoby v nepriaznivej alebo ťaživej sociálnej 

situácii, ktoré sociálne služby využívajú, a pre ktoré sú tieto služby určené. 

Ich zastúpenie a pohľad je v komunitnom plánovaní nepostrádateľný, pretože 

jedine oni môžu vyjadriť svoj názor, zviditeľniť svoje záujmy a priamo sa 

vyjadriť k tomu, čo vnímajú za najlepšie a najpotrebnejšie. Práve týmto 

spôsobom sa môžu aktívne podieľať na formovaní podoby sociálnych služieb 

v danej komunite (MPSV ČR, 2004). Vyhľadávanie, oslovovanie a zapájanie 

užívateľov do práce na komunitnom pláne je nenahraditeľná možnosť, ako 

zistiť potreby v sociálnych službách, ako získať informácie o kvalite poskyto-

vaných služieb, ako objaviť existujúce medzery v ich ponuke a ako objaviť 

nové zdroje pre uspokojovanie ich potrieb. Vďaka zapojeniu do procesu 

komunitného plánovania sociálnych služieb majú užívatelia ojedinelú možnosť 

aktívne presadzovať svoje záujmy a práva, ovplyvniť plánovanie ponuky služieb 

podľa potrieb užívateľov, čo môže vo svojom dôsledku viesť k zmierneniu 

sociálneho znevýhodnenia jednotlivých skupín užívateľov sociálnych služieb.  

Na Slovensku sa veľmi často pojem „užívateľ“ nahrádza pojmom 

„prijímateľ“. Je to spôsobené právnym ukotvením pojmu, kde podľa Zákona 

NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 3 prijímateľom sociálnej 

služby je fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, ktorý má na 

území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt hlásený 

podľa osobitného predpisu, cudzinec, ktorý je občan členského štátu Európskej 

únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom 

priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „Európsky hospodársky priestor“) 

a má registrovaný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. „Prioritou 

Žilinského samosprávneho kraja v oblasti aplikácie nového legislatívneho rámca 

je v rámci svojej pôsobnosti dosiahnuť citeľnú zmenu vzťahu medzi občanom – 

prijímateľom sociálnej služby a zariadením – poskytovateľom sociálnej služby 

v rámci“ (ŽSK, 2009). 

Užívatelia sociálnych služieb tvoria značne heterogénnu skupinu 

obyvateľov komunity, ktorej veľkosť a početnosť a nehomogénnosť je spravidla 
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priamo úmerná veľkosti sídla alebo územia, na ktorom je proces komunitného 

plánovania sociálnych služieb realizovaný. Je teda zrejmé, že heterogénne 

skupiny užívateľov, z ktorých mnohé vyžadujú špecifickú mieru podpory, a to 

nielen v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ale predovšetkým v oblasti 

komunikácie, prenosu informácií a umožnenia spoluúčasti v procese komunit-

ného plánovania sociálnych služieb, nemôže navonok a ani vo vnútri vystupovať 

ako monolitický celok pri presadzovaní svojich práv a záujmov. Z tohto 

dôvodu súčasná teória i prax odporúča členenie sociálnej sféry na danom 

území do niekoľkých základných oblastí sociálnej pomoci, a to podľa rôznych 

hendikepov osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej alebo ťaživej sociálnej situácii, 

ktorá zo strany spoločnosti vyžaduje určitý druh pomoci a intervencie. 

Na tomto mieste sa ponúka otázka, ako skupiny užívateľov sociálnych 

služieb rozlíšiť. Rozlíšenie rôznych skupín užívateľov je potrebné i z toho 

dôvodu, že zákonom definované typy služieb pokrývajú široké spektrum osôb 

s rôznymi potrebami a mierou pomoci. Potreby niektorých užívateľov sociálnych 

služieb sú si navzájom bližšie, na druhej strane potreby užívateľov niektorých 

služieb sa však líšia diametrálne. Z tohto dôvodu je žiaduce uvažovať o určitej 

širšej skupine osôb, ktoré môžu využívať určité typy sociálnych služieb. 

Avšak ani v tomto prípade nemožno tieto skupiny jednoducho odvodzovať od 

typov sociálnych služieb, ktoré uspokojujú určité podobné potreby, ale je 

nutné ich odvodzovať od samotných potrieb užívateľov služby (Bareš, 2008 

In Pilát, M. – Okálová, O. – Kamanová, I. 2012). Ako príklad dobrej praxe, 

ktorý sa premietol do teórie komunitného plánovania sociálnych služieb, na 

tomto mieste uvádzame popis cieľových skupín užívateľov a zmapovanie ich 

potrieb v nadväznosti na návrh optimálneho modelu pre poskytovanie služieb 

v oblastiach sociálnej pomoci, ktorý vzišiel z konkrétnej situácie v meste Ústí 

nad Labem, a to aj cez tú skutočnosť, že z pohľadu súčasnej teórie i praxe sa 

tu objavujú terminologické nepresnosti a archaizmy. 

Mesto Ústí nad Labem, ako jedno z prvých miest v Českej republike, 

prijalo v roku 1999 dokument s názvom „Zásady realizácie dlhodobého sociálneho 

programu mesta Ústí nad Labem“. V tomto dokumente bolo prijaté členenie 

sociálnej sféry do siedmich oblastí sociálnej pomoci podľa rôznych sociálnych 

hendikepov a potrieb občanov: oblasť starých občanov; oblasť duševného 

zdravia (dlhodobo duševne chorí občania, mentálne postihnutí občania, ľudia 

so závislosťou na drogách); oblasť detí a mládeže; oblasť zdravotne postihnutých 

občanov; oblasť osôb v prechodnej sociálnej kríze; oblasť etnických skupín; 

oblasť neprispôsobivých občanov. 

Toto členenie sociálnej sféry bolo vykonané z nasledujúcich dôvodov: 

človek sa väčšinou identifikuje lepšie s tou oblasťou alebo sociálnou skupinou, 

kde majú ľudia podobné sociálne problémy ako on, až potom sa identifikuje 

so sociálnou službou, ktorá mu je ponúkaná alebo poskytovaná. Toto členenie 

zakladá nový prístup, ktorý smeruje viac k človeku a jeho potrebám, keďže 

určité skupiny ľudí majú podobné potreby, a následne potom k individualizo-

vaným službám. Toto členenie akcentuje transformáciu systému sociálnych 
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služieb, ktoré stavia do stredu užívateľa a nie službu. Jednotlivé oblasti sociálnej 

pomoci a služieb majú priepustné hranice a niektoré sociálne služby sa navzájom 

dopĺňajú. Pracovné skupiny alebo koordinačné tímy v rámci komunitného 

plánovania vzájomne spolupracujú pri riešení nepriaznivých sociálnych 

situácií, ktoré sú spoločné všetkým užívateľom (zamestnávanie, bývanie), ale 

majú vždy na zreteli zachovanie špecifickej intenzity pomoci u jednotlivých 

odlišných skupín užívateľov (Krbcová Mašínová, Polesný, 2008). Záverom 

chceme zdôrazniť, že počet a veľkosť cieľových skupín užívateľov v danej 

komunite je vždy odlišný a originálny a väčšinou jeho kvantitatívna zložka je 

priamo úmerná veľkosti sídla. Nie je ojedinelé, že v prvých fázach komunitného 

plánovania sú vygenerované len základné cieľové skupiny užívateľov, a to 

napríklad za oblasť seniorov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb so 

závislosťou na drogách. Často sa v praxi stáva, že na základe špecifických 

potrieb podskupín užívateľov, ktoré sa postupne počas procesu komunitného 

plánovania vyprofilovali, vznikajú ďalšie cieľové skupiny užívateľov, na čo 

potom reaguje organizačná štruktúra komunitného plánovania sociálnych 

služieb vznikom adekvátnych pracovných skupín. 

2  Transformácia cieľov KPSS mesta Ružomberok pre oblasť „Deti 

a mládež“ s dôrazom na inkluzívnosť a včasnú starostlivosť  

Jednou s preferovaných skupín v KPSS je skupina „Deti, mládež 

a rodina“. Tá sa objavuje na území mesta vždy. Je pre komunitné plánovanie 

nosná, a preto v kapitole ponúkame analýzu vývoja cieľov a aktivít/opatrení 

od roku 2011 do roku 2017 v procese komunitného plánovania sociálnych 

služieb v Ružomberku. Tabuľky prinášajú odporúčania a postupy v komunitnom 

plánovaní sociálnych služieb na úrovni vybranej cieľovej skupiny ako v teórii, 

tak i v praxi. 

Podľa aktuálnych trendov vývoja sociálnych služieb je včasná 

starostlivosť, prístup, resp. spôsob riešenia dôsledkov nielen zdravotného 

postihnutia, ale aj iných spoločenských prekážok a bariér, ktorých odstraňovanie 

stojí na medziodborovej, tímovej spolupráci špecialistov – sociálnych pracovní-

kov, liečebných pedagógov, neonatológov, fyzioterapeutov, pediatrov, neuro-

lógov, psychológov a ďalších odborníkov. V pedagogickej a psychologickej 

literatúre sa môžeme stretnúť niekoľkými príbuznými pojmami. Predovšetkým 

v poradenskej praxi. Pôvodné ciele pre aktuálne schválený komunitný plán 

mesta Ružomberok u skupiny „Deti, mládež a rodina“ predstavovali ciele 1.1 

až 1.6 (pozri tabuľka dostupná v KPSS mesta Ružomberok na roky 2015 – 2017). 

Ich podrobné aktivity/opatrenia sú popísané ako činnosti tvorby, realizácie, 

podpory a iniciácie. 
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Pre rok 2017 – 2020 odporúčame doplniť ich obsah nasledovne: 

Cieľ 1.7 
Sieťovanie a rozvoj včasných inkluzívnych sociálnych 

služieb pre rodiny s deťmi na území Mesta Ružomberok 

Opatrenie 1.7.1 

Tvoriť analýzy a prepojenia či samotnú implementáciu 

nových, ako aj existujúcich sociálnych služieb ranej 

starostlivosti a včasnej intervencie na území mesta 

Opatrenie 1.7.2 

Tvoriť a realizovať osvetovú činnosť na tému včasných 

inkluzívnych služieb pre rodiny s deťmi predovšetkým 

u verejnosti, rodičov, pedagógov, zdravotníkov a ďalších 

podporných profesionálov 

Opatrenie 1.7.3 
Koordinovať podporu etablovaných a rozvoj nových 

sociálnych služieb, zameraných na včasnú starostlivosť 

Cieľ 1.8 
Identifikovanie a monitorovanie podporných mecha-

nizmov pre služby včasnej starostlivosti 

Opatrenie 1.8.1 
Identifikovať vhodné komunitné zdroje potrebné k rozvoju 

služieb včasnej starostlivosti 

Opatrenie 1.8.2 
Monitorovať aktuálne procesy zamerané na rozvoj služieb 

včasnej starostlivosti 

Opatrenie 1.8.3 
Iniciovať vytvorenie primárnej siete služieb včasnej 

starostlivosti 

Opatrenie 1.8.4 
Poskytovať komunálne zázemie k výkonu služieb včasnej 

starostlivosti 

Opatrenie 1.8.5 

Zabezpečiť plynulé prepojenie siete služieb včasnej 

starostlivosti s ďalšími komunitnými službami oriento-

vanými na deti, mládež a rodinu. 

3  Diskusia 

V závere môžeme konštatovať, že príspevok prináša základnú 

perspektívu pre transformáciu cieľov KPSS mesta Ružomberok. Pomocou 

procesov, ktoré KPSS má, ide o novú tému, tému plánovania sociálnych 

služieb na základe aktuálneho vývoja potrieb obyvateľov mesta. Ide o multi-

disciplinárne témy a prístupy. Preto môžeme predpokladať, že do roku 2020 

sa stane téma aplikačne vyspelejšou a výskumne excelentnou nielen pre uvedenú 

samosprávu, ale aj pre jednotlivé kraje. Sieťovanie a rozvoj včasných inklu-

zívnych sociálnych služieb pre rodiny s deťmi na území mesta Ružomberok 

môže významne oživiť formy poskytovaných služieb. Realizáciou analýzy 

a prepojenia či samotnej implementácie nových, ako aj existujúcich sociálnych 

služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie na území mesta môže dôjsť 

k uspokojovaniu aktuálnych potrieb rodín, ktoré nemajú dodnes prehľad 

o možnostiach a dostupnosti potrebnej starostlivosti. Pri realizácii osvetovej 
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činnosti na tému včasných inkluzívnych služieb pre rodiny s deťmi predovšetkým 

u verejnosti, rodičov, pedagógov, zdravotníkov a ďalších podporných profe-

sionálov môžeme automaticky koordinovať podporu etablovaných a rozvoj 

nových sociálnych služieb, zameraných na včasnú starostlivosť. Pre samosprávu 

je výzvou identifikovanie a monitorovanie podporných mechanizmov pre 

služby včasnej starostlivosti, predovšetkým pomenovania vhodných komu-

nitných zdrojov potrebných k rozvoju služieb včasnej starostlivosti. Ak by 

samospráva monitorovala aktuálne procesy zamerané na rozvoj služieb včasnej 

starostlivosti a iniciovala vytvorenie primárnej siete služieb včasnej starostli-

vosti, došlo by ku optimalizácii poskytovania komunálneho zázemia k výkonu 

týchto služieb. Hlavným míľnikom úspechu v procese KPSS je indikátor 

plynulého prepojenia siete služieb včasnej starostlivosti s ďalšími komunit-

nými službami orientovanými na deti, mládež a rodinu. 
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The Concept of Basal Stimulation 

Konzept Basale Stimulation 

Koncept Bazální stimulace 

Miroslav Gejdoš, Irena Savková 

Abstract 

The study introduces and deals with the origin of Basal stimulation 

Concept, its historical development abroad as well as in the Slovak and 

Czech Republic right up to its current form. It explains and defines the 

term Basal stimulation, describes theoretical base of the Concept, 

neurophysiological model and the basic components of the Concept and 

the basic and follow-up techniques. 

Keywords: Basal stimulation. Integrity. Environment. Child. 

Studie představuje a věnuje se vzniku konceptu Bazální stimulace, 
jeho historickému vývoji, a to jak v zahraničí, tak v Slovenské i České 
republice až do jeho současné podoby. Objasňuje a definuje pojem Bazální 
stimulace, popisuje teoretickou základnu konceptu, neurofyziologický model 
a základní prvky konceptu a základní a nástavbové techniky. 

1  Vznik a vývoj konceptu Bazální stimulace 

Autorem tohoto konceptu Bazální stimulace je profesor Andreas 

Fröhlich – speciální pedagog. Od roku 1970 jako učitel – speciální pedagog 
pracoval v Rehabilitačním centru Westpfalz/Landstuhl ve Spolkové republice 
Německo s dětmi, které se narodily s těžkými kombinovanými somatickými 
a intelektovými změnami, s dětmi, které v té době byly osvobozeny od 
povinné školní docházky. Během pětiletého vědeckého projektu v rámci 
doktorandského studia vypracoval koncept Bazální stimulace, který se 
zaměřoval na rozvoj schopností u dětí s těžkým postižením.  

S dětmi s velmi těžkými změnami v oblasti vnímání z důvodu hluboké 
a těžké mentální retardace nebylo možné navázat běžnou verbální komunikaci, 
neboť jejich schopnosti v této oblasti byly značně omezené, či skoro žádné. 
Profesor Andreas Fröhlich úspěšně navázal komunikaci s těmito dětmi přes 
komunikační kanály somatického, vestibulárního a vibračního vnímání. Tuto 
cestu zvolil po prostudování vědeckých studií z oblasti prenatální vývojové 
psychologie. 
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Prof. Andreas Fröhlich prokázal, že základní (bazální) vrozené 

schopnosti každého lidského organismu v oblasti percepce (vnímání) poskytují 

dostatek výchozího pracovního materiálu pro podporu a účelnou stimulaci 

vnímání a komunikace. Předpokladem pro vypracování konceptu bylo tvrzení 

prof. Andrease Fröhlicha, že i tyto děti jsou vzdělavatelné, a to alespoň v oblasti 

vnímání vlastního těla, vlastního tělesného schématu a nácviku různých 

pohybových vzorců sebeobsluhy.   

Dosažené výsledky a rozvoj schopností u dětí s těžkými kombinovanými 

vadami byly stimulem pro mnoho dalších odborníků z oblasti medicíny, kteří 

se začali konceptem zabývat a podpořili jej svými rozsáhlými vědeckými 

studiemi. Tak se stala metoda Bazální stimulace uznávaným pedagogickým 

konceptem. Profesor Andreas Fröhlich koncept Bazální stimulace opatřil 

ochrannou známkou a vytvořil strukturu vzdělávání lektorů, kteří zajišťují 

relevantní vyškolení ošetřujících a integraci konceptu do praxe. (Friedlová, 

2006, s. 6).  

Okruh osob, jemuž je Bazální stimulace primárně určena je vymezen 

osobami s velmi těžkým postižením, kteří svými vlastními možnostmi vývoje 

nepřekračují úroveň srovnatelnou s úrovní kojence ve věku 4 – 6 měsíců 

v oblasti komunikace, percepce, funkce rukou, postavení těla a pohybu, má na 

mysli děti s těžkým tělesným a přidruženým mentálním postižením. (Fröhlich, A. 

1979, in Vítková 2001).  

Do ošetřovatelské péče přenesla koncept Bazální stimulace v 80. letech 

20. století profesorka Christel Bienstein, diplomovaná sestra a pedagožka, 

která pracovala jako zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče. Aplikací 

jednotlivých prvků a technik konceptu Bazální stimulace do ošetřovatelské 

péče u klientů ve vigilním kómatu prokázala úspěšnost tohoto komunikačního 

a vývoj podporujícího konceptu také v oblasti ošetřovatelské péče v intenzivní 

medicíně. Od poloviny osmdesátých let úzce spolupracuje s prof. Andreasem 

Fröhlichem v problematice ošetřovatelské péče o lidi, jejichž schopnost 

vnímání, komunikace a pohybu je silně omezena a změněna. Společně 

vypracovali vzdělávací curicullum pro certifikované lektory konceptu Bazální 

stimulace. (Friedlová, 2007, s. 13).  

V současné době patří koncept Bazální stimulace v zemích Evropské 

unie k nejpopulárnějším konceptům v péči o klienty s obtížemi v oblasti 

vnímání, hybnosti a komunikace. V některých státech je integrován do 

osnov výuky Ošetřovatelství na zdravotnických školách, v klinické praxi se 

s konceptem Bazální stimulace pracuje na většině pracovišť. Nemalé procento 

velkých zdravotnických zařízení, ale i některé zdravotnické školy disponují 

vlastními lektory, kteří zajišťují průběžné proškolování nově nastupujících 

zaměstnanců, supervize, ale také výuku studentů. K dispozici je značné 

množství zahraniční odborné literatury, které se obsahem zaměřují na 

neonatologii, speciální pedagogiku, intenzívní medicínu až po geriatrickou 

péči a doprovodnou péči k umírání. V celé Evropě působí k dnešnímu dni více 

než 960 lektorů konceptu Bazální stimulace.  
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Prof. Andreas Fröhlich a prof. Christel Bientein společně vytvořili 

takovou podobu konceptu Bazální stimulace, která je integrovatelná do 

každodenní péče jak do sféry zdravotnické, tak i sociální a školské. Má široké 

uplatnění v neonatologii, v intenzívní péči, geriatrii, v paliativní péči, při 

vzdělávání jedinců s mentálními, tělesnými a smyslovými vadami. Bazální 

stimulace je v současné době „pedagogicko-ošetřovatelský koncept“. 

Z iniciativy prof. Andrease Fröhlicha, prof. Christel Biensteinové 

a dalších členů z německy hovořících zemí byla založena v říjnu roku 2000 

v Mannheimu Mezinárodní asociace Bazální stimulace „Internationaler 

Förderverein Basale Stimulation® e.V“. Hlavním cílem této asociace je rozvoj 

konceptu Bazální stimulace. Založení asociace je úzce spjato s nárůstem počtu 

odborných pracovníků využívající poznatky konceptu Bazální stimulace, 

slouží k propagaci a podpoře rozvoje pojetí konceptu, k výměně zkušeností 

s dalšími profesními skupinami a institucemi (http://www.basale-stimulation.de/). 

Cílem asociace je zajištění a podpora vzdělávání, zdravotní péče 

a životní doprovod těžce postižených nebo těžkým postižením ohrožených 

osob ve smyslu konceptu Bazální stimulace. Toto je realizováno prostřednictvím 

finanční, materiální nebo myšlenkové podpory činnosti asociace.  

Asociace usiluje o smysluplný další rozvoj konceptu Bazální stimulace, 

vypracovávání nových poznatků relevantních pro koncept ve vědě a v praxi 

spolu s jejich publikací, zasazuje se za správné předávání konceptu. Asociace 

řídí oblast vzdělávání a dalšího vzdělávání pro zájemce, obzvláště pro 

pedagogické, ošetřovatelské a terapeutické odborníky. (Historicky V. český 

národní kongres Bazální stimulace, 2013, s. 9). 

1.1  Vývoj konceptu Bazální stimulace v České republice a na Slovensku 

Do České republiky přivedla koncept Bazální stimulace PhDr. Karolína 

Friedlová, profesí zdravotní sestra. S konceptem Bazální stimulace se seznámila 

a aktivně s ním pracovala v přímé péči na klinice Waldviertel Klinikum Horn 

v Rakousku a Univerzitní klinice Mnichov v Německu v letech 1990 – 2001. 

Specializační dvouleté postgraduální studium pro lektory konceptu Bazální 

stimulace „Průvodce praxí pro koncept Bazální stimulace®“ absolvovala na 

Akademii ve Vídni. V roce 2000 se vrátila zpět do České republiky, začala 

publikovat o konceptu Bazální stimulace v tisku. Odborná veřejnost byla 

pravidelně informována o konceptu prostřednictvím článků v odborných 

časopisech Sestra a Sociální služby. Zde publikuje doposud. Koncept Bazální 

stimulace PhDr. Karolína Friedlová zavádí a prosazuje v České i Slovenské 

republice v oblasti zdravotní péče, především na odděleních intenzivní péče 

a následné péče (rehabilitační ústavy), dále u poskytovatelů sociálních služeb 

(domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením) a také do 

vzdělávacích programů speciálních škol v České republice a na Slovensku. 
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V roce 2005 Friedlová založila akreditovanou vzdělávací instituci 
INSTITUT Bazální stimulace se sídlem ve Frýdku-Místku, na nějž přešla 
realizace certifikovaných kurzů, supervizí a odborných konferencí a meziná-
rodních kongresů. Úzce spolupracuje s autory konceptu prof. dr. A. Fröhlichem 
a prof. dr. Ch. Bienstein. Je garantkou kvality poskytovaných seminářů a super-
vizí na pracovištích, která s konceptem pracují. Poskytuje také podporu rodinným 
příslušníkům těžce postižených dětí nebo pacientů nacházejících se v těžkém 
stavu po úrazech mozku a jiných onemocněních. Rodinným příslušníkům se 
umožňuje přístup do kurzů a absolvování kurzů.  

INSTITUT Bazální stimulace poskytuje již 12 let jednotlivým zařízením 
kurzy Bazální stimulace na klíč „in hause“ nejen v České republice, ale také 
na Slovensku. Ročně zorganizuje mnoho základních, nástavbových a prohlu-
bujících kurzů, kterými procházejí jak ošetřující pracovníci z různých oblastí 
ošetřovatelství, ale také pedagogové ze zdravotnických škol, speciálních škol, 
fyzioterapeuti, ergoterapeuti, lékaři, logopedové a další pracující v oblasti 
speciální pedagogiky.  

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních 
asistentek realizuje od roku 2007 INSTITUT Bazální stimulace certifikované 
kurzy na Slovensku.  

V České republice jsou od roku 2008 kurzy akreditovány jako vzdělávací 
program pro nelékařské regulované profese všeobecná sestra, porodní asistentka, 
fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický psycholog a klinický logoped Ministerstvem 
zdravotnictví ČR a absolventi získají zvláštní odbornou způsobilost. Od roku 
2009 jsou kurzy akreditovány jako vzdělávací program pro sociální pracovníky 
a pracovníky v sociálních službách Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 
Taktéž pro pedagogy ve speciálním školství, speciální pedagogy a asistenty 
pedagoga je od roku 2009 tento program akreditován Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy.  

Absolventi certifikovaných kurzů obdrží od Mezinárodní asociace 
Bazální stimulace certifikát, který je platný ve všech zemích Evropské unie. 
Kromě tohoto certifikátu získají také certifikát daného ministerstva. Kurzy 
jsou akreditovány na základě mezinárodních regulí ve stejné časové a obsahové 
dotaci (www.bazalni-stimulace.cz, březen 2017). 

Od ledna 2003 do září roku 2015 bylo INSTITUTem Bazální stimulace 
proškoleno v České republice 290 zařízeních poskytujících zdravotní nebo 
sociální služby, na Slovensku 46 zařízení. Od roku 2006 bylo provedeno celkem 
154 supervizí (včetně resupervizí). V České republice bylo supervidováno 
a certifikováno 81 zařízení, ve Slovenské republice 18 zařízení. Registr Bazální 
stimulace pro Českou a Slovenskou republiku, odst. 68 v přehledném grafu 
zobrazuje početní zastoupení profesí v kurzech Bazální stimulace. Nejvíce 

absolventů kurzů BS je profesí: zdravotní sestra (5 506 proškolených, 

33,38 %), pečovatel (4 322 proškolených, 26,20 %), fyzioterapeut (675 

proškolených, 4,09 %), speciální pedagog 531 proškolených, 3,22 %), 

učitelka, odborná učitelka SOŠ, VOŠ (524 proškolených, 3,18 %), asistent 
pedagoga (254 proškolených, 1,54 %). (viz také Friedlová, 2015). 
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1.2  Pojem Bazální stimulace 

Bazální stimulace je koncept doprovázející lidi v různých krizových 

životních situacích, ve kterých jsou zřetelně sníženy nebo i dlouhodobě 

postiženy jejich komunikační a regulační kompetence. Tyto kompetence před-

pokládají schopnost vnímat, pohybovat se a komunikovat. Pomocí jednoduché 

a základní komunikační nabídky je možné tyto schopnosti posilovat a posky-

tovat tak těmto jedincům jistotu.  

Bienstein, Fröhlich, 2003, s. 19 představují bazální stimulaci jako 

koncept orientovaný na tělo, neboť tělo klienta je hlavním objektem pracovních 

aktivit terapeutů, ošetřujících a pedagogů. Tělo zdravého člověka je v neustálém 

kontaktu se sebou samým a s okolním světem. Tento kontakt probíhá pro-

střednictvím různých forem dotyků. 
Prof. A. Fröhlich, 1990 uvádí, že Bazální stimulace je systematicky 

individuální podnět, opatření a péče, která může učením a osobním rozvojem 

podporovat. 

Pod pojmem Bazální stimulace je chápáno:  
 Nabídka vztahující se k tělu a ucelený proces učení 

 Širokospektré podněty podporující vývoj v nejrannějších životních 

fázích  

 Orientace v nejasných komunikačních a lokomočních situacích 

 Redukce stresové zátěže pro lidi v hraničních životních situacích, 

např. těžkých zdravotních krizích 

 Doprovod lidí v terminální fázi života 

 Jako psychoterapeuticky orientovaný doprovod ve fázích těžkých 

změn vnímání a komunikace. 

Bazální stimulace je zaměřená na základní primární potřeby lidí 

trpících s postižením v různých těžkých životních situacích. Elementy Bazální 

stimulace mohou být také pro lidi i v jiných než pouze těžkých životních 

situacích stimulující, povzbuzující, zklidňující a také poskytující jistotu a orientaci. 

V těchto případech bychom neměli hovořit o Bazální stimulaci, nýbrž o „bazálně 

orientovaných podnětech“ nebo „bazálně orientované práci“ (Fröhlich, www. 

basale-stimulation.de, 12. 3. 2013). 

Každá oblast působí na další, ale teprve všechny oblasti tvoří jednotu. 

Každý jedinec sbírá zkušenosti ze všech těchto oblastí a také je v nich prožívá. 

Všechny tyto složky jsou stejně důležité a působí společně, nadřazování 

některé ze složek znamená zasahování do hodnotového systému. 

Friedlová (2007) uvádí, že Bazální stimulace je koncept, který 

podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání. Každý člověk vnímá 

pomocí smyslů a smyslových orgánů. Díky smyslům můžeme vnímat sebe 

sama a okolní svět, následně se pohybovat a komunikovat. Vnímání, pohyb 

a komunikace se vzájemně ovlivňují. Koncept Bazální stimulace umožňuje 

lidem se změnami v těchto oblastech podporu cíleně se zaměřující na stimulaci 
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smyslových orgánů. Využívá při tom schopnosti mozku uchovávání a zkušenosti 

hluboko ve starých paměťových drahách a to ve více oblastech. Koncept Bazální 

stimulace se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb, přizpůsobuje se 

věku a stavu klienta. 
Základním principem je zprostředkování vjemů z vlastního těla 

a stimulací vnímání organismu umožnit jedinci lépe vnímat okolní svět 

a následně s ním navázat komunikaci. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická 

praxe je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé 

schopnosti (komunikační a pohybové) klienta, pacienta nebo žáka. Předpokladem 

je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho příbuzných 

do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu (Friedlová, www.bazalni-

stimulace.cz). 

Friedlová (2009, s. 11) dále popisuje koncept Bazální stimulace jako 

vysoce kvalifikovaný a profesionální postup s cílem přizpůsobit se životní 

situaci postiženého a poskytnout mu vhodné stimuly pro jeho vývoj v oblasti 

vnímání, komunikace a hybnosti či efektivně využít zachovalé schopnosti 

klienta k provádění a nácviku základních hygienických, společenských 

a komunikativních činností. Tento postup vyžaduje vysokou profesionalitu 

poskytované péče a holistický přístup ke klientovi.  

Vítková, 2001 definuje Bazální stimulaci jako aktivitu, v jejímž 

průběhu nabízíme jedincům s těžkým postižením možnosti pro vývoj jejich 

osobnosti. Pojem bazální je myšlen jako elementární, základní nabídka 

realizující se v nejjednodušší podobě. Pojem stimulace znamená, že nabízíme 

podněty všude tam, kde se jedinec s těžkým postižením není schopen sám 

postarat o dostatečný přísun podnětů nezbytných pro jeho vývoj.  
Koncept Bazální stimulace zaujal jistou pozici v oblasti podpory 

jedinců s těžkým postižením. Díky tomuto podpůrnému přístupu se překročily 

hranice nevzdělavatelnosti jedinců s těžkým postižením. Ukázalo se, že i jedinec 

s těžkým postižením je schopen vstoupit do procesu interakce se svým okolím. 

1.2.1  Model celistvosti 

Fröhlich (www.basale-stimulation.de) považuje za hlavní myšlenku 

konceptu model celistvosti. Celistvost znamená, že se různé životní procesy, 

myšlení, cítění, zkušenosti, vnímání, ale také komunikace a pohyb se u stejného 

jedince dějí v určitém čase. Tento model celistvosti platí také pro pedagogy, 

zákonné zástupce dětí, terapeuty, také oni sami se nemohou na jednotlivé 

součásti rozložit. Každé terapeutické opatření je zároveň komunikací, stykem, 

kdy terapeut vždy předává dítěti – klientovi něco z vlastní osoby. Snažíme se 

s dítětem o navázání blízkého kontaktu, který nám umožní vzájemnou 

komunikaci. Tento fyzický kontakt je společným výchozím bodem. Smysl 

pokračovat v další podpoře a rozvoji dítěte má až po nalezení a vytvoření 

vzájemného vtahu. Celistvosti se snažíme dosáhnout zprostředkováním 
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zkušeností a dojmem z pohybu. Vždy se jedná o proces individuálního rozvoje, 

který se neřídí podle věkové kategorie ani jiných předepsaných norem. 

Základní podmínky lidského vývoje tvoří vnímání, pohyb a komunikace. 

Fröhlich dále uvádí, že pro koncept Bazální stimulace mají velký 

význam poznatky z prenatálního období. V průběhu minulých desetiletí bylo 

předloženo mnoho důkazů o tom, že dítě již před narozením mnoho vnímá, 

aktivně se pohybuje a je s matkou v bezprostředním vztahu. Každé narozené 

dítě prožilo tyto zkušenosti, přestože mnoho dětí s těžkým kombinovaným 

postižením bylo již v prenatálním období vystaveno kritické situaci. Přirozeně 

jsme v předporodním vývoji vybaveni určitými základními schopnostmi, které 

nám umožňují vyznat se v intrauterním prostředí.  

Již Ursula Haupt se pokusila o znázornění celistvosti ve vývoji 

člověka, jak poukazuje Vítková (2001). Dala do souvislosti sedm nejdůležitějších 

oblastí vývoje osobnosti jedince: 

 vnímání 

 pohyb 

 komunikace 

 myšlení 

 sociální zkušenost 

 pocity 

 tělesná zkušenost. 

Závěr 

Základní změnou v názorech týkajících se celkové podpory s těžkým 

postižením nebo se souběžným postižením více vadami přinesl princip „zde 

a teď“. Zřetelně redukovaná životní očekávání postižených a nejistota vzhledem 

k dalším možnostem rozvoje nás staví před nutnost pochybovat o podpoře 

dovedností a schopností vztahující se k daleké budoucnosti. Budoucnost sice 

nemůžeme zcela vynechat, ale přítomnost nabývá zcela jiný význam (Vítková, 

at. Müler, 2007). Podpora dětí s těžkým mentálním postižením spočívá v součas-

nosti ve společném zaměstnávání, podněcování (aktivizaci) a komunikaci.  
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The Social Service Community Plan Priorities 

Transformation for the Municipality of Ružomberok 

for the "Children and Youth" Area with an Emphasis 

for Inclusion and Early Care for Selected Population 

Groups at Risks 

Transformation der Prioritäten des Gemeinschaftsplans 

der Sozialdienste der Stadt Ružomberok für den Bereich 

"Kinder und Jugendliche" mit Schwerpunkt auf 

der inklusiven Betreuung und frühzeitige Einbeziehung 

ausgewählter gefährdeter Bevölkerungsgruppen 

Transformácia priorít komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Ružomberok pre oblasť „Deti a mládež“ 

s dôrazom na inkluzívnosť a včasnú starostlivosť 

pre vybrané ohrozené skupiny obyvateľstva 

Jiřina Vaňková, Oľga Okálová 

Abstract 

The article brings new formulation of priorities in the area of social 

service community planning process implemented by the municipality 

of Ružomberok, under the act of the National Council of the Slovak 

Republic no. 448/2008 Coll. on social service, valid for the social policy 

system of the Slovak Republic. In the qualitative assessment of the 

current trends of development of the social service, we used the accepted 

documents of the social service community plan for the municipality of 

Ružomberok for the years 2015 and 2017. The aim of this article is to 

interpret the current findings and recommendations for realization of 

the social service planning process in Ružomberok for the "Children, 

Youth and Family" work group. 

Keywords: Social services. Community planning. Children and youth. 

The process of service planning. Priorities. Creation of social 

service community plans. 



Vaňková, J., Okálová, O.: Transformácia priorít komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Ružomberok pre oblasť „Deti a mládež“ s dôrazom na inkluzívnosť a včasnú... 

 112 

1  Princípy komunitného plánovania sociálnych služieb 

Princípy komunitného plánovania sociálnych služieb v širšom 
medzinárodnom kontexte popisujú Krbcová-Mašínová a Polesný. Princípy 
komunitného plánovania majú veľmi blízky vzťah k „Zásadám dobrej správy“, 
ktoré boli formulované štátmi poskytujúcimi pomoc v rámci Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného 
mechanizmu za účelom načrtnúť postoje týchto štátov k problematike dobrej 
verejnej i štátnej správy. Zásady dobrého spravovania a protikorupčnej politiky 
sú tak nevyhnutnou súčasťou ekonomického a sociálneho rozvoja všetkých 
krajín a sú neodmysliteľne späté s cieľmi finančných mechanizmov, ktoré 
prispievajú k celkovému rozvoju. „Zásady dobrého spravovania, ktoré sú 
prenositeľné na komunitné plánovanie, obvykle zahŕňajú nasledovné prvky: 
zodpovednosť; transparentnosť; zastúpenie; rovnosť; vládu práva; schopnosť 
a spôsobilosť; schopnosť reagovať na ľudské potreby.“ (Krbcová-Mašínová, 
Polesný, 2008, M1 s. 11) 

Vo svojej práci Vasková a Žežula rozpracovávajú podrobnejšie tieto 
prvky a rozširujú ich v odpovedi na otázku: Aké sú hlavné princípy komunitného 
plánovania?  

a) Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi – potreby a ciele všetkých 
účastníkov majú rovnakú váhu. Názorom všetkých strán musí byť 
dopriaty rovnaký priestor. 

b) Zapájanie miestneho spoločenstva. Pri zapájaní miestnych spoločenstiev 
je nutné hľadať rôzne metódy a formy oslovenia a zapojenia tak, aby 
ponuka na spoluprácu bola zrozumiteľná (napr. podľa bydliska, spôsobu 
života, záujmov, socioetnickej príslušnosti atď.). Nikto nesmie byť 
vylučovaný a diskriminovaný. 

c) Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov. Nemožno zabúdať 
na spoluprácu s podnikateľmi, ktorá môže byť obojstranne prospešná, 
na význam práce dobrovoľníkov, svojpomocných skupín, domácich 
opatrovateľov, vrátane susedskej výpomoci. Komunitné plánovanie 
sociálnych služieb je jedným z nástrojov na zlepšenie kvality života 
v obci.  

d) Práca s informáciami. Je potrebné zabezpečiť rovnaký prístup k infor-
máciám vo vnútri riadiacej štruktúry a zabezpečiť prenos informácií 
verejnosti. Ak budú informácie pravidelne odovzdávané, bude možné 
očakávať relevantné pripomienky a podnety. Je potrebné stanoviť, ako 
bude možné vznášať pripomienky a ako sa bude s pripomienkami 
zaobchádzať. 

e) Priebeh spracovania komunitného plánovania je rovnako dôležitý ako 
výsledný dokument. Komunitný plán nespracúva skupina expertov. 
Proces komunitného plánovania znamená vyhľadávanie, zapájanie 
a diskusiu rôznych ľudí. Tento proces umožňuje, aby navrhnutý systém 
sociálnych služieb bol jedinečný a neopakovateľný a plne zodpovedal 
miestnym podmienkam a zdrojom.  
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f) Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce. Dobre fungujúca 
spolupráca môže byť inšpiráciou pre ostatných účastníkov komunitného 
plánovania. Prehĺbenie spolupráce medzi všetkými účastníkmi prináša 
kvalitnejšiu ponuku sociálnych služieb. 

g) Kompromis priania a možností. „Výsledkom komunitného plánovania 
je vždy kompromisné riešenie medzi tým, čo chceme, a tým, čo máme 
k dispozícii. Možnosti v tomto prípade nie sú iba materiálne, finančné 
a ľudské zdroje, ale aj dohoda definujúca, kto a ako sa bude na 
dosiahnutie stanovených cieľov komunitného plánu podieľať.“ (Vasková, 
Žežula, 2002, s. 11 – 12). 

Podľa Skřičkové „princípy a metódy komunitného plánovania vyjadrujú 
hodnoty, ktoré prináša metóda komunitného plánovania a ku ktorým sa treba 
v praxi plánovania sociálnych služieb prikláňať. Hodnoty zachytené v princípoch 
odlišujú metódu komunitného plánovania od iných plánovacích postupov. 
Novum do sféry plánovania sociálnych služieb prináša podľa autorky dôraz 
na aktívnu úlohu používateľov sociálnych služieb a zastúpenie ich záujmov 
v procese plánovania; zapojenie širokého okruhu ľudí a spolupracovníkov 
do tvorivej práce; opakované overovanie záverov s prianím ľudí; dôraz na 
vyjednávanie a splnomocnenie verejnosti kontrolovať postup rozhodovania 
a uskutočňovania.“ (Skřičková, 2007, s. 3). Tieto hodnoty môžeme podrobnejšie 
nájsť rozpracované u Oriniakovej (2005) nasledujúcim spôsobom.  

Bez dohody nie je KPSS. Komunitný plán je zmluva, v ktorej sa 
(aspoň) tri strany, to jest užívatelia, poskytovatelia a obstarávatelia navzájom 
zaväzujú k spolupráci a súčinnosti. Slobodný a informovaný súhlas musí byť 
výsledkom slobodnej rozpravy. Dohoda musí byť nielen o zámeroch, ale aj 
o spôsobe a postupe realizácie odsúhlasených aktivít. Posilnenie princípov 
občianskej spoločnosti. Každý má právo starať sa o veci verejné a spoločné. 
Komunitné plánovanie je z princípu napojené na samosprávu obce (mesta, 
mestskej časti) rovnakým dielom. V rade prípadov je obec (mesto, mestská časť) 
zároveň aj zriaďovateľom zariadení poskytujúcich sociálne služby. Mnoho 
poskytovateľov a všetci užívatelia sú mimo rámca tohto úradu. Je nutné, aby 
zástupcovia vnímali ďalšie subjekty poskytujúce sociálne služby v rámci mesta 
ako rovnocenných partnerov organizácií, voči ktorým plnia funkciu zriaďovateľa. 
Komunitné plánovanie prepája aktivitu a potreby občanov s rozhodovaním 
samosprávy.  

Bez užívateľov nie je KPSS. Až keď dosiahneme slobodného, aktívneho 
a rovného zapojenia užívateľov na všetkých úrovniach, môžeme hovoriť 
o komunitnom plánovaní sociálnych služieb. Do tej doby ide iba o užitočné 
kroky k príprave komunitného plánovania.  

Princíp pozitívnej diskriminácie užívateľov je užitočný. Cieľom 
pre užívateľa je „už nikdy o nás bez nás“. Autorka ich tiež definuje ako princípy: 

a) demokratickej spolupráce – do sociálnych služieb môžeme dodržia-
vanie ľudských práv a demokratických princípov zaviesť jedine vtedy, 
ak ich sami budeme dodržiavať. V komunitnom plánovaní má prednosť 
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súhlasné rozhodnutia – t. j. „kým nesúhlasia všetci, nie je dohodnuté 
nič“. Hlasovanie je núdzový prostriedok, ktorým priznávame, že sa 
nevieme dohodnúť. 

b) všetko je verejné – komunitné plánovanie sociálnych služieb sa zaoberá 

vecami verejnými. Informácie o dianí v komunitnom plánovaní sú 

verejne dostupné a rokovania sú otvorené. Informácie o priebehu 

a výstupoch komunitného plánovania sú verejnosti aktívne odovzdávané 

v priebehu celého procesu. 

c) sloboda prejavu – každý má právo sa vyjadriť a každý má právo 

hovoriť. Je legitímne hovoriť za seba samotného i bez poverenia, 

funkcie alebo mandátu od záujmovej skupiny. 

d) rovnosť medzi všetkými účastníkmi - nikto nesmie byť vylučovaný 

a diskriminovaný. Organizácie a procesy komunitného plánovania 

musia zabezpečiť všetkým účastníkom rovnosť postavenia a hlasu 

v priebehu všetkých rokovaní. Jedine potom je možná spolupráca, pri 

ktorej sú k spoločnému prospechu využité jedinečné znalosti, skúsenosti, 

zručnosti a nakoniec aj formálne a mocenské postavenie jednotlivcov.  

e) priebeh je rovnako dôležitý ako výsledok – kvalitne prebiehajúci 

proces komunitného plánovania je pre komunitu rovnako prospešný 

ako vlastný plán. Kvalita výstupov komunitného plánovania je priamo 

úmerná kvalite jeho priebehu. 

f) riadenie – v konaní komunitného plánovania musí byť profesionalita, 

kompetentní ľudia s jasnými kompetenciami a pozíciou. Demokratickej 

spolupráci, efektívnej rozprave, uzatváraniu dohôd atď. účinne napomáha 

dobrá koordinácia, mediácia, koučovanie a riadenie, rovnako ako 

zručnosť budovať tímy, projektovo riadiť a plánovať. 

g) legitimita – legitimitu sociálnym službám dávajú priania a potreby 

užívateľov (budúcich užívateľov). Sú základňou, na ktorej stojí 

komunitné plánovanie. Najlepší prístup k nim majú poskytovatelia. 

Užívateľom je potrebné vytvárať podmienky, aby mohli vyslovovať 

svoje priania a potreby a tam, kde sa to dá, nech môžu aj sami hľadať 

riešenia alebo pomenovávať potreby. 

h) cyklický proces – komunitné plánovanie tvorí špirálu, v ktorej sa 

fázy, témy a mnohé problémy cyklicky opakujú a treba sa nimi opätovne 

zaoberať na novej úrovni vývoja.  

i) hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov – na služby, ktoré 

chceme, si musíme zabezpečiť peniaze. Získavanie finančných prostried-

kov nie je možné bez konkrétneho plánu. Pri hľadaní zdrojov je 

potrebné zohľadniť už vytvorené a osvedčené. Riešenia, do ktorých 

komunitný plán vyústi, budú kompromisom priania a možností miestnych 

ľudských a finančných zdrojov. Hranice tohto kompromisu však nie 

sú dané zvonku. 

j) riešiť dosiahnuteľné – komunitné plánovanie môže byť zamerané na 

jeden alebo viac problémov v sociálnej oblasti. Šírka záberu musí byť 
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primeraná miestnemu spoločenstvu, jeho podmienkam, prianiam ľudí 

a ľudským i materiálnym zdrojom. 

k) priania ľudí sú viac ako normatívy – komunitný plán je predovšetkým 

dohodou medzi užívateľmi, obstarávateľmi a poskytovateľmi o podobe 

sociálnych služieb. „Analýza opisuje stav sociálnych služieb a ich 

porovnanie s normatívom môže byť užitočnou pomôckou pre túto 

dohodu, nemôže ju však nahradiť.“ (Oriniaková, 2005, s. 13 – 14) 

Vyššie spomenuté rozpracované princípy komunitného plánovania sa 

stali základom pre radu metodík komunitného plánovania sociálnych služieb, 

s ktorými sa môžeme v praxi často stretnúť. 

Trochu odlišné poňatie prístupu definovania všeobecných princípov 

komunitného plánovania môžeme nájsť v práci Krbcové-Mašínové a Polesného 

(2008). Autori heslovite vydefinovali 51 základných princípov, ktoré nazvali 

Základné princípy komunitného plánovania od A po Z. Ako príklad demon-

štrujeme prvé tri princípy. 

„Akceptovať rôzne postupy. Akceptujte rôzne postupy, ktorými 

komunitné plánovanie začnete na miestnej úrovni, identifikujte východiskový 

bod postupne k štandardizácii vašich postupov tak, aby ste prešli všetkými 

potrebnými krokmi, ktoré vás vedú k cieľu. 

Akcentovať obmedzenia. Akcentujte obmedzenia a začleňte ich do 

svojich komunitných plánov. Obmedzenia sa snažte pomenovať a popísať, ako 

s nimi budete pracovať. 

Akceptovať rôzne väzby. Zaistite synergiu miestnych služieb zahŕňa-

júcich služby sociálne, zdravotné, vzdelávacie, trhu práce a iné." (Krbcová- 

-Mašínová, Polesný, M1 s. 49) 

Komparáciou a analýzou oboch vyššie zmienených metodických 

prístupov a postupov sme dospeli k záveru, že napriek rozdielnosti prístupov 

a poňatia problematiky je v oboch prípadoch zreteľný spoločný teoretický 

a metodický základ, ktorý bol prostredníctvom britských expertov v rámci 

Projektu rozvoja sociálnych služieb v meste Ústí nad Labem a v rámci česko- 

-britského projektu Podpora MPSV ČR pri reforme sociálnych služieb 

vytvorený. Domnievame sa, že princípy komunitného plánovania sociálnych 

služieb tak, ako ich uvádza Oriniaková (2005), nájdu svoje uplatnenie najmä 

v oblasti teórie komunitného plánovania. Ich modifikáciou sa môžeme 

v slovenskej praxi zriedkavo stretnúť v použitých metodikách komunitného 

plánovania na úrovni miest a krajov.   

V skrátenej verzii sa objavujú v tímoch pre plánovanie sociálnych 

služieb ako využiteľného výstupu česko-britského projektu Podpora MPSV 

ČR pri reforme sociálnych služieb. Prístup Krbcové-Mašínové a Polesného 

podľa nášho názoru viac akcentuje na potreby praxe v oblasti komunitného 

plánovania a môže sa stať užitočnou metodickou pomôckou v oblasti 

komunitného plánovania sociálnych služieb na všetkých úrovniach plánovania 

v SR. 
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2  Transformácia priorít KPSS mesta Ružomberok pre oblasť „Deti 

a mládež“ s dôrazom na inkluzívnosť a včasnú starostlivosť 

Charakteristika pracovnej skupiny v meste Ružomberok definovala 

v spolupráci s SPOaK, že má čiastočne zmapovanú skupinu obyvateľov 

a pozná štruktúru a základné potreby sociálnych skupín: sociálne vylúčených 

rodín, rodín, ktoré nezvládajú alebo zanedbávajú starostlivosť o maloleté deti 

alebo sú ohrozené stratou bývania, rodín s deťmi, v ktorých nikto nepracuje, 

rodín (alebo osamelých jednotlivcov), ktorých člen je závislý od alkoholu, 

drog, hier a pod., rodín, ktorých členom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo zlým zdravotným stavom, seniorov, bezdomovcov. (KPSS 

Ružomberok, 2015 – 2017) 

Terénni sociálni pracovníci mesta sú etablovaní cez národné projekty 

a manažovaní referátom Mestského úradu. V roku 2010 bol podľa autorov 

plánu zaznamenaný nárast počtu dysfunkčných rodín, približne o 31,45 % 

k roku 2009. V roku 2013 bol zaznamenaný ústup, podľa autorov naviazaný 

na fungovanie jednotlivých inštitúcií a organizácii, ktoré pôsobia v samospráve 

a zaoberajú sa danou cieľovou skupinou. Ide napríklad o Nízkoprahové denné 

centrum pre deti a rodinu – RK PREROD, etablovaný v roku 2012. Jednou zo 

skupín v KPSS je skupina deti, mládež a rodina, ktorá podľa textu plánu 

indikuje pribúdanie rodín, kde rodičia maloletých detí v nadmernej miere 

požívajú alkoholické nápoje. Stretnutia pracovnej skupiny sa podľa autorov 

a členov skupiny orientujú na krízu rodiny, terénnu sociálnu prácu, sociálno- 

-patologické javy. V kapitole ponúkame doformulovanie priorít do roku 2020 

v procese komunitného plánovania sociálnych služieb v Ružomberku. Text 

prináša inputy do komunitného plánovania sociálnych služieb na úrovni 

vybranej cieľovej skupiny ako v teórii, tak i v praxi. 

Podľa aktuálnych trendov vývoja sociálnych služieb je včasná 

starostlivosť, prístup, resp. spôsob riešenia dôsledkov nielen zdravotného 

postihnutia, ale aj iných spoločenských prekážok a bariér, ktorých odstraňo-

vanie stojí na medziodborovej, tímovej spolupráci špecialistov – sociálnych 

pracovníkov, liečebných pedagógov, neonatológov, fyzioterapeutov, pediatrov, 

neurológov, psychológov a ďalších odborníkov. V pedagogickej a psychologickej 

literatúre sa môžeme stretnúť niekoľkými príbuznými pojmami. Predovšetkým 

v poradenskej praxi. Pôvodné priority z roku 2012 boli preformulované na 

poslanie a vízie pre aktuálne schválený komunitný plán mesta Ružomberok 

u skupiny „Deti, mládež a rodina“. Poslanie znie ako prísľub k zaisteniu 

prevencie krízy a sociálne žiaducej adaptability u dysfunkčných rodín v ich 

prirodzenom prostredí, zmierneniu nepriaznivej sociálnej situácie detí a mládeže 

z ústavnej starostlivosti, posilňovaniu schopností rodiny viesť a riešiť samostatne 

svoj nepriaznivý stav. Vízie do roku 2020 boli definované ako:  

1. Zvyšovanie sociálnych zručností rodičov a ohrozených detí a mládeže.  
2. Prevencia sociálneho vylúčenia detí, mládeže a rodiny.  
3. Rozvoj terénnej sociálnej práce. (KPSS Ružomberok, 2015 – 2017, s. 70). 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2017, roč. 17, č. 4/A 

 117 

Pre rok 2017 – 2020 odporúčame pod bod č. 2 doplniť aj sieťovanie 
a rozvoj včasných inkluzívnych sociálnych služieb pre rodiny s deťmi na 
území mesta Ružomberok a identifikovanie a monitorovanie podporných 
mechanizmov pre služby včasnej starostlivosti. 

3  Diskusia 

V závere môžeme konštatovať, že príspevok prináša základnú 
perspektívu pre transformáciu priorít KPSS mesta Ružomberok. Predpokladáme, 
že do roku 2020 sa stane navrhnutá téma aplikačne vyspelejšou. Sieťovanie 

a rozvoj včasných inkluzívnych sociálnych služieb pre rodiny s deťmi na 

území mesta Ružomberok môže významne oživiť formy poskytovaných 

služieb, ako aj identifikovanie a monitorovanie podporných mechanizmov 

pre služby včasnej starostlivosti. 
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Hermeneutics and Educational Overhangs 

in the Postmodern Era 

Hermeneutik und ihre Bildungsübergänge 

in der Epoche der Postmoderne 

Hermeneutika a jej edukačné presahy 

v období postmoderny 

Jozef Leščinský 

Abstract 

Hermeneutics as a science of interpretation answers the search and 

uncovering of the sense of philosophical, religious and literary texts, 

kind of social language in philosophy. Current hermeneutics resembles 

a decoding mechanism – discovering the mysterious sense in psychological, 

economical, and linguistic sciences. It interposes the sense of a certain 

message, it is inevitable for interpretation of the message of Bible and 

its educational overhangs into multidisciplinary dimension. 

Keywords: Hermeneutics. Educational overhangs.Postmodern era. 

Hermeneutika je dnes interpretatívnym odborom, ktorý znamenitým 

spôsobom odpovedá na novoveké hľadanie a odkrývanie zmyslu filozofických, 

náboženských a literárnych textov, ako aj ľudského myslenia a života vôbec. 

V roku 1979 o nej Richard Rorty vo svojej knihe Filozofia ako zrkadlo 

prírody napísal, že epistemológia ako filozofia vedy došla na koniec svojich 

možností a odteraz sa musí znovu nájsť, a to prostredníctvom hermeneutiky. 

Viac než dvadsať rokov pred týmto tvrdením sa Hans Georg Gadamer vo 

svojej monumentálnej práci Pravda a metóda vyjadril, že aj estetika, ktorá 

v jeho myslení predstavovala filozofiu umenia, sa musí hľadať v hermeneutike. 

A Gianni Vattimo zvykol o hermeneutike vravieť ako o koiné, teda o istom 

druhu spoločného jazyka vo filozofii, ktorá je dnes charakteristická skôr 

interpretáciou faktov, než faktami samotnými. 

V tejto súvislosti som aj ja v sebe pomerne dlho nosil spomienku na 

jeden nezabudnuteľný deň v Ríme v roku 1992 počas pontifikátu Jána Pavla II. 

Bolo to stretnutie v Slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda s vtedajším 

kardinálom a prefektom Kongregácie pre doktrínu viery Jozefom Ratzingerom, 

neskorším pápežom Benediktom XVI. Prišiel k nám vtedy na priateľskú 

návštevu a v jej rámci odznela jeho krátka, ale hlboká prednáška o Písme 
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a jeho súčasnej možnej  interpretácii, ktorá na mňa urobila ohromný dojem. 

V nej nám kardinál Ratzinger odporúčal nielen múdrosť a odvahu pri interpretácii 

Biblie, ale pripomenul nám v rámci jeho exegézy, niekoľko pre nás vtedy 

celkom nových interpretačných prístupov. Nevedeli sme, že Pápežská biblická 

komisia pod jeho vedením práve chystala do tlače vydanie prelomového 

hermeneutického dokumentu týkajúceho sa jeho dnešného výkladu s názvom 

Interpretácia Biblie v Cirkvi (z roku 1993), ktorý potom vyšiel v slovenskom 

preklade aj za môjho osobného angažovania sa v roku 1995. Pamätám si, že 

som bol jeho vtedajšou expozíciou na tému hermeneutiky Písma celkom 

unesený.  

Táto štúdia je výrazom môjho obdivu k jeho osobe i k tomu rímskemu 

dňu, ktorý nasmeroval moje myšlienky smerom k hermeneutike ako vede 

o interpretácii vôbec. Iné a rovnako silné zaujatie pre túto tému u mňa 

prebudili prednášky o biblickej hermeneutike Louisa A. Schökela z univerzity 

v Salamanke, ďalej Ulricha Luza z univerzity v Berne a pátra Prospera Grecha, 

ktorý vtedy prednášal na Biblickom inštitúte v Ríme a ktorý bol menovaný za 

kardinála. Všetkým spomínaným osobnostiam tak v podstate vďačím za svoj 

bezprostredný záujem o túto problematiku. 

1  Problematika samotnej hermeneutiky 

Dnes nejestvuje žiadna pochybnosť o tom, že je to práve 

hermeneutika (z gr. hermeneuein – vysvetľovať, prekladať, vykladať, lat. 

interpretari), ako pokus nielen o interpretáciu niečoho, napríklad nejakého 

textu (staršia vízia), ale aj o sprostredkovanie a porozumenie zmyslu niečoho 

(novšia vízia), ktorá je naďalej v móde a zdá sa, že ona sama sa stala 

kľúčovým pojmom v súčasnom myslení a špecificky v humánnych vedách 

(ducha). Prvýkrát ju nachádzame v diele gréckeho filozofa Aristotela Perí 

Hermenéias (O hermeneutike) a v modernej dobe sa objaví až v 17. storočí 

v diele protestanského teológa J. C. Danhauera (1663) a o storočie neskôr 

v prácach katolíckeho teológa J. J. Monspergera (1766), pričom sa postupne 

vymedzuje proti klasickému pojmu exegéza (z gr. exegeomai – v zmysle niečo 

vyťahovať, rozvíjať, vykladať). Všeobecne sa dnes pod exegézou myslí 

vysvetlenie nejakého textu na úrovni jeho pôvodnej verzie a pod 

hermeneutikou – jeho aktualizácia a výklad na súčasnej úrovni. Termín 

hermeneutika je odvodený od gréckeho pojmu hermeneuein, čo znamená 

interpretovať alebo vykladať. Grécky koreň tohto pojmu erm je potom veľmi 

úzko zviazaný s latinským koreňom s(e)rm, od ktorého sa odvádza termín 

sermo – reč, diskurz, rozhovor, ktorý pojem hermeneutiky hneď od počiatku 

spája s pojmom slovo (Kérenyi K., Origine e senso dell´ermeneutica in 

AA.VV., Ermeneutica e tradizione in Archivio di filosofia, č. 1 – 2, Padova 

1963, s. 129 – 137). Väčšina autorov potvrdzuje tento zväzok medzi 

hermeneutikou a slovom alebo jazykom (lat. verbum a sermo a nemeckým 
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Wort alebo anglickým Word). Rovnako títo autori podčiarkujú rozdiel medzi 

tradičným chápaním gréckeho pojmu hermeneia, ktorý označuje akúkoľvek 

interpretačnú aktivitu a pojmom rétorika, ako umením vyťažiť z nejakého 

temného a nevyjadriteľného myslenia jeho jasnejší jazykový výraz. Dnes sa 

pod hermeneutické aktivity zaraďuje aj preklad z jedného jazyka do druhého 

a komentár, ktorý takýto preklad sprevádza, ako vysvetlenie a interpretovanie 

ťažkostí sprevádzajúce rozličné významy takéhoto textu. Na filozofickom poli 

hermeneutika v súčasnosti predstavuje určitú pozornú úvahu nad existen-

cionálnymi, kultúrnymi a historickými podmienkami, ktoré sprevádzajú 

elaboráciu nejakého textu a ktoré vytvárajú aktuálny horizont predpochopenia 

jeho interpéta. 

U nás doma na našich humanitných univerzitách sa hermeneutika 

postupne udomácňuje, ale domnievam sa, že aj z iného dôvodu: je ním fakt, 

že sme boli za pomerne dlhý čas orientovaní len jedinou možnou interpretáciou 

skutočností v rámci dominujúceho komunistického systému a jeho totalitného 

spôsobu chápania sveta, čo negatívne poznačilo myslenie mnohých. Tomuto 

je však dnes koniec. Medzitým za našimi hranicami v priebehu 20. storočia táto 

hermeneutická evolúcia korešpondovala s pohybom celého súčasného myslenia, 

ktoré sa po páde veľkých idealistických systémov, medzi ktoré patrila najmä 

Hegelova idealistická filozofia, začalo venovať oveľa skromnejším analytickým 

projektom: analýze ľudskej psychiky (psychoanalýze), intencionálným významom 

(fenomenológii), ekonomicko-sociálnym infraštruktúram (štrukturalizmu) a najmä 

analýze ľudského bytia a jazyka (existencionálnej a analytickej filozofii). Tento 

filozofický záujem sa logicky preniesol aj na teologické pole, pretože každá 

kultúrna udalosť nemôže nenájsť svoj odraz aj v teologickej metóde, ako to 

ešte v tejto štúdii veľakrát uvidíme. Aj teologické myslenie najmä 20. storočia 

(porov. Gibellini R., Teológia 20. storočia, Verbum Prešov, 2008) sa javí, ako 

ohromný myšlienkový pohyb podobný jej veľkému počiatočnému rozmachu 

v 2. storočí po Kr. v časoch Ireneja z Lyonu, ktorý predstavíme v tretej časti 

tejto štúdie pri Teologickej hermeneutike. Táto hermeneutická pluralita 

súčasného myslenia dala francúzskému filozofovi Paulovi Ricoeurovi možnosť, 

aby ju charakterizoval aj ako konflikt interpretácií. Ricoeur vychádzal z faktu, 

že moderní majstri podozrenia, ako ich nazývajú Marx, Nietzsche a Freud, 

udomácnili v civilizácii ideu, že naše poznanie je často maskované, je 

pretvárkou, napodobňovaním, mystifikovaním, jedným slovom, že je niečím 

falošným. Zatiaľ čo karteziánske pochybovanie (pod prímením Cartesius sa 

skrýva francúzsky filozof René Descartes), ktoré predtým uviedlo svet 

do podobnej pochybnosti, lebo pripúšťalo možnosť, že všetky vonkajšie 

skutočnosti sú možno deformované a za jedinú nespochybniteľnú istotu preto 

pokladalo subjektívne ľudské Cogito – myslím, títo novodobí majstri podozrenia 

nás naučili, že aj ono ´myslím´ môže byť klamlivou záležitosťou. „Po pochybnosti 

nad vecami sme sa teraz ocitli v pochybnostiach týkajúcich sa poznania“ – 

píše Ricoeur vo svojej knihe Le conflict des interprétations (Paris 1969, s. 149). 

„Títo traja majstri podozrenia nie sú len učiteľmi skepticizmu; sú to aj majstri 
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deštrukcie..., hľadajú horizont autentickejšieho slova... a to prostredníctvom 

nástroja, ktorý sa volá umenie interpretácie“ (tamtiež, s. 149). „Víťazia nad 

pochybnosťou prostredníctvom exegézy zmyslu. Počnúc nimi sa pochopenie 

stáva hermeneutikou, čiže dešifrovaním výrazov“ (tamtiež, s. 149).  

Inými slovami, títo filozofi nás učia, že jazyk môže mať skrytý, 

latentný zmysel, ktorý sa môže stať jasnejším, a to cestou jeho rozlúštenia. 

Tak napríklad myslenie kapitalistov alebo postavenie robotníkov je pre Karla 

Marxa ideologickým odrazom nejakej skutočnej ekonomickej situácie. Pre 

Friedricha Nietzscheho zasa vyzdvihovanie morálnych hodnôt (napríklad 

v kresťanstve) nie je ničím iným, než výsledkom protestu slabých, ktorí 

závidia silu a moc silných. Pre Sigmunda Freuda zasa jazyk nejakého etického 

záväzku vo svojej psychickej podstate nevyjadruje nič iné, než projekciu 

pribuzenských zákazov, a to tak pudových, ako aj sexuálnych. A hoci dnes 

vieme, že doktrína týchto mysliteľov je prekonaná a mnohokrát bola mylná, 

napriek tomu zostáva pravdou, že na prvé miesto položili problém autentickosti 

jazyka a započali tak moderný konflikt interpretácii, ktorý odvtedy robí 

dnešný stupeň diskurzov ťažkou, ak nie nemožnou záležitosťou. Následky 

tohto interpretačného konfliktu sú totiž očividné. V ich rámci sa dnes môže 

nejaký psychoanalytik pokúsiť interpretovať dejiny len zo svojho subjektívneho 

hľadiska, nejaký marxista môže vysvetľovať minulé a prítomné udalosti 

podľa svojej proletárskej schémy myslenia (bohatí proti chudobným) a nejaký 

štrukturalista je náchylny vidieť v každej literárnej, filozofickej alebo 

sociálnej skutočnosti len výraz nevedomých kolektívnych štruktúr... Z tohto 

dôvodu sa dnešná hermeneutika podobá tak trochu na druh dekodovacieho 

mechanizmu, teda na objavovanie tajomných zmyslov vo vnútri rôznych 

psychologických, ekonomických alebo jazykových hier. Ale je tu aj iný, 

podstatnejší moment pre náš záujem o ňu. 

 

K tomuto prvému východisku sa temer okamžite pripája otázka: A ak 

povieme, že niečomu v tomto rozhovore s ľudskou kultúrou a so sebou 

samými konečne rozumieme (napr. jazyku, literárnym  textom, umeleckým 

dielam a pod.), čo tým vlastne myslíme? Na základe čoho k tomuto 

porozumeniu niečoho vôbec dochádza? Veľký nemecký autor modernej 

hermeneutiky Hans Georg Gadamer vyšiel práve z tejto na prvý pohľad 

banálnej otázky, ktorá sa mu stala predlohou jeho klasického diela Wahrheit 

und Methode (Pravda a metóda z roku 1960) o vzájomných vzťahoch, ktoré 

vytvárajú toto chápanie, teda o tom akými prostriedkami sa možno dopracovať 

k vysvetleniu a pochopeniu niečoho v prostredí duchovných vied. To všetko 

nás privádza k našej téme – k problematike hermeneutiky.  

Je prinajmenšom zaujímavé, že aj v novozákonnom evanjeliu sv. 

Lukáša je zachytená jedna zvláštna scéna, ktorá sa okrem iného týka problému 

tohto ľudského poznávania a pochopenia veciam: nazaretský kazateľ prevratných 

myšlienok Ježiš Kristus v nej v jedno popoludnie kráča po ceste do zapadlej 

dedinky zvanej Emauzy, ktorú medzitým vytrel prebiehajúci čas z akejkoľvek 
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mapy, a po ceste sa nespoznaný pripojí k dvom pocestným mužom, ktorí boli 

ešte nedávno jeho pozornými poslucháčmi, ale teraz kráčajú zronení po ceste 

zhovárajúc sa, ako to opisuje Lukáš, pretože ich Majstra pred niekoľkými 

hodinami popravili v Jeruzaleme a oni ešte nevedeli, že vstal z mŕtvych: 

„Akéže sú to reči, ktoré idúcky medzi sebou vediete?“ – spýta sa ich Ježiš, 

ktorého obaja vôbec nespoznali. Keď mu to povedia, odvetí im: „Ó, vy 

nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či Mesiášovi 

nebolo treba toto trpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša 

a všetkých prorokov, vykladal im všetky Písma, čo sa naňho vzťahovali“ 

(Lk 24, 13 – 27).  

V spomínanom texte sa nachádza grécky termín, ktorý predznamenáva 

vedu, ktorá sa v rámci kresťanstva, ale nielen v ňom, bude extrémnym 

spôsobom zaujímať o spôsob ľudského poznávania a chápania, a to nielen 

Biblie, výkladu nejakej veci a jej porozumenia v interpretácii. Je to slovo 

vykladal im (z gr. hermeneuein) pokladané za biblický locus hermeneuticus. 

Lukášov text upozorňuje na dve skutočnosti: je to na jednej strane Ježišovo 

poukázanie na ťarbavosť ľudského poznania, ktoré zabraňuje srdcu človeka 

pochopiť to, čo je pre neho dôležité, a na druhej Ježišov záujem vysvetliť 

dvom partnerom problém, ktorý v tej chvíli spočíval v pokuse interpretovať  

židovské texty Starého zákona na jeho udalosť a na neho samého. 

Z celej scény, ako ju zachytil sv. Lukáš, je zrejmé, že rozhodujúcu 

úlohu tu hrá nielen vonkajší spôsob ľudskej reči alebo jej interpretácie, ale 

predovšetkým to, odkiaľ táto schopnosť rozumieť sebe samému, iným 

a skutočnostiam okolo nás pochádza. Aj obyčajná skúsenosť nás totiž učí, že 

naša vonkajšia reč pochádza predovšetkým z nášho vnútorného rozhovoru 

(dia - lógu) so sebou samým a s inými, ako to tvrdil už Platón, teda z toho, čo 

stoikovia a po nich Augustín nazvali verbum interioris – vnútornou rečou 

alebo verbum cordis – rečou srdca, ako to aj Ježiš pripomenie obom svojim 

poslucháčom.  

Týmto verbum interioris (vnútorným slovom) boli ľudia zaujatí už 

v antických dobách a začali sa o to zaujímať najmä z pohľadu starej stoickej 

otázky: čím sa vlastne vyznačuje ľudský rod? Pretože to, čím sa človek 

odlišuje od zvieraťa, nie je len jeho reč, ako systém vonkajších dorozumie-

vacích znakov, pretože aj zvieratá sa dorozumievajú prostredníctvom nejakých 

vonkajších hlasových znakov. To, čo nás od nich odlišuje, je to, že za 

ľudským hlasom sa skrýva jedinečná vnútorna úvaha. Práve tá nám dovoľuje 

rozumieť niečomu, ako to v rozhovore pripomína aj Ježiš, ktorý sa čuduje, že 

jeho dvaja poslucháči nie sú v stave pochopiť isté súvislosti a pripisuje to 

práve ťarbavosti ľudského srdca – teda problému jeho uvažovania (v biblickom 

slova zmysle je srdce orgánom poznávania). Pretože práve na tejto vnútornej 

úvahe záleží: človek môže s jej pomocou hľadať pravdu, zvažovať medzi 

ponúkajúcimi sa možnosťami a zaujímať k nim kritický postoj. Týmto 

spôsobom človek nie je vydaný len nejakým inštinktom a zvukom, ktoré sú 

všade okolo neho, a ktoré sa tak často podobajú na flatus vocis, na okoloznejúce 
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a ako zástava povievajúce zvuky bez zmyslu. Práve tento tajomný a slobodný 

priestor vnútorného rozhovoru človeka so sebou samým, s inými a so 

skutočnosťami okolo neho, toto hľadanie a nachádzanie pôvodnej pravdy je aj 

najzrejmejšou témou hermeneutickej záležitosti. V najnovšej dobe to bol 

Martin Heidegger, kto prevzal staré Platónom inšpirované tvrdenie, že výraz 

hermeneutika sa odvádza od gréckeho slovesa hermeneuein, ktoré sa odráža 

v podstatnom mene hermeneus, a ktoré nás v určitej slovnej hre privádza 

k menu jedného z  olympských hrdinov z gréckej mytológie, k Hermesovi, 

ktorý bol podľa Sokratovej mienky uvedenej v Platónovom dialógu Ion 

(534c) poslom bohov a ktorého tvrdenie je dnes niektorými spochybňované. 

Tento grécky mýtus o Hermesovi v rámci hermeneutiky totiž poukazuje skôr 

na nadprirodzený, a teda mýtický (božský) charakter nejakého vysvetľovania. 

V najdlhšom z homérovskych mýtov bol Hermes synom najvyššieho gréckeho 

boha Dia a bohyne Maye. Už od narodenia bol obratným rečníkom, čím si 

získal poslanie sprostredkovať a vysvetľovať správy a odkazy bohov, ktoré 

pôvodne mohli obsahovať aj niečo skryté. Objasňovanie a tlmočenie zmyslu, 

teda vysvetľovanie toho, čo nie je dostatočne jasné (od bohov) a nezjavené, 

Hermesovi umožňovalo neustálu hru so symbolmi a významami. Reprezen-

toval bohov v akte rozprávania ako rečník, ktorý uľahčuje poznanie pre 

príjemcu, pretože informáciu robí zrozumiteľnou. Bol sprostredkovateľom, 

ktorý robil zmysel zrozumiteľným pre iného, čiže ktorý interpretoval. Pre 

porozumenie je totiž  dôležitý aj význam, ktorý sa stáva cieľom nielen pre 

toho, kto sprostredkováva porozumenie (nejaký zmysel), ale aj pre toho, kto je 

jeho príjemcom. Je to tiež nikdy sa nekončiaci proces, a to z toho dôvodu, že 

naše slová sú v podstate obmedzujúce. Práve v ich zmysle sa dá uchopiť viac 

ako len v ich slove, ako to naznačuje mýtus o Hermesovi, ktorý disponoval 

rečníckym nadaním a schopnosťou lepšieho vysvetľovania, teda interpretácie 

a podával ďalej správy bohov. V smere od počiatočnej informácie, ktorú 

spracoval a následne podával jej zmysel, bolo Hermesovým poslaním 

uskutočňovať porozumenie. Etymológia spájania hermeneutiky s Hermesom 

tak má podľa Heideggera podčiarknuť spôsob, akým sa v hermeneutike cieli 

k hľadaniu najhlbšieho zmyslu hovorenia a výpovede, a to nielen k jednoduchému 

interpretovaniu textov, ale vedie tiež k nevyhnutnej analýze fenoménov, ako 

to urobí jeho učiteľ Edmund Husserl, aj podmienok tohto ľudského chápania, 

ako ich on sám neskôr prehĺbil vo svojej známej knihe Sein und Zeit – Bytie 

a čas. Napriek tomu W. Pannenberg a iní tvrdia, že toto klasické jazykové 

prepojenie medzi Hermesom a hermeneutikou nie je celkom jasné. Nech je 

však už etymologický zväzok medzi oboma pojmami akýkoľvek, toto 

spojenie v zmysle symbolického jazyka pomáha pochopiť mnoho dnešných 

otázok nastolených hermeneutikou, medzi inými aj tie o určitej jazykovej 

mediácii v ohlasovaní niečoho na jednej strane a vo vypočutí tohto slova na 

strane druhej. Dnešná hermeneutika totiž nie je len púhou technikou 

interpretácie a ohlasovaním niečoho alebo formálnym dešifrovaním zmyslu 

slov, ale najmä existencionálnym procesom počúvania a priľnutia k pravde 
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tohto ohlasovania a tohto slova. Predstava, že predmetom hermeneutiky je 

robiť zrozumiteľným zmysel, nachádza teda svoju prvú oporu v etymológii, 

ktorú niektorí nachádzajú v práve v tomto gréckom mýte.  

Nemecký moderný autor Gustav Ebeling, o ktorom bude reč pri 

teologickej hermeneutike, rozlišoval tri významové smery gréckeho termínu 

hermeneuein: vyjadrovať (hovoriť), interpretovať (vykladať) a prekladať 

(tlmočiť), pričom interpretovať a prekladať nie sú zo svojej povahy samotného 

výkladu ničím iným než synonymami. Zostávajú teda dva významy: 

vyjadrovať a vyjadrené interpretovať. Aby sme však neupadli do nejakého 

zjednodušenia pojmu ´interpretovať´ v zmysle ´priniesť posolstvo´, ako nato 

upozorňoval Heidegger, je treba povedať nielen to, že naša reč a vyjadrovanie 

je vždy zamerané smerom von, ale aj to, že náš duch pri tomto vyjadrení 

navonok hľadá jazyk, ktorým by pomenoval vnútorné obsahy toho, čo sa 

práve vyjadruje. Interpretovanie je teda aj opačný proces: snažíme sa v ňom 

na to, čo bolo takto navonok vyjadrené, teraz nazerať z hľadiska jeho 

vnútorného obsahu. V tomto zmysle sa jazyk a jeho vety vyjadrené navonok 

javia ako niečo, čo je prostredníkom medzi myšlienkami a ich adresátom. 

O interpretácii a bližšom skúmaní takýchto tzv. výrokových viet (v gr. logos 

apofantikos) ako prvý v histórii píše Aristoteles vo svojom spise Perí hermenéias. 

Výpoveď (hermeneia) je podľa neho prevodom myšlienok v duši (v našom 

vnútri) do vonkajšieho znenia (zvuky boli pre Aristotela fonetické znaky 

skúsenosti spočívajúcej v duši). Toto grécke poňatie reči vyvrcholí neskôr 

v stoickej filozofii a v jej klasickom rozlíšení na logos proforikos (vyslovené 

slovo navonok) a logos endiathetos (vnútorné slovo). Prvé sa vzťahuje 

k výrazu (hermeneia), druhé cieli k vnútrajšku tohto výrazu, teda k tomu, čo 

je myslené (dia-noia). Hermeneutika sa preto dnes v tomto zmysle chápe, 

nielen ako prinášanie posolstva, ale aj ako proces sprostredkovania zmyslu 

tohto posolstva, ktoré sa z vonkajška reči uberá späť do vnútra jej zmyslu. 

Samotné slovo hermeneutika sa po prvýkrát objavuje v Platónovych 

dialógoch: Politikos, Epinomis a Definitiones, ale v presne neurčenom význame. 

Platón kladie vedľa seba dva druhy  poznávania, a to: hermenutiké (výpoveď 

ako sprostredkovanie) a mantiké (veštba) a vidí ich predovšetkým v sakrálnej – 

náboženskej sfére. Mantis bol v starovekom Grécku termín pre proroka alebo 

veštca, ktorý posadnutý božským duchom (od gr. mania – šialenstvo) prednášal 

veštbu. Takéto veštenie však podľa Platóna nemohlo viesť k múdrosti (sofia), 

a teda ani k pravde, lebo ten, kto niečo vyriekol, a platí to najmä o herme-

neutikovi, rozumel len tomu, čo vyslovil bez toho, aby vedel, či to, čo vyslovil, 

je aj pravdivé. Napriek tomu v dialógu Timaios Platón spomína, že pravdivosť 

vysloveného by tak mohla náležať inému prorokovi, ktorého proroctvo 

nevychádza z iracionálneho  posadnutia duchom (v gréčtine totiž jestvuje pre 

proroka aj iný termín, ktorý sa neodvodzuje od mánie – šialenstva, ale od 

oznámenia toho, čo sa prijalo. Je to termín profétes, odvodený z gr. slovesa 

feteuo – ohlasujem a predpony pro – čiže ´pred niekým´ alebo v časovom 

význame – ´vopred´, ktorý prevezme Septuaginta na označenie hebrejských 
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prorokov Biblie a uprednostní ho pred termínom mantis). Ale otázku či 

hermenutika, ako umenie sprostredkovania patrí na stranu mantiké (veštby) 

alebo proroctva v zmysle oznámenia toho, čo sa od božstva prijalo vedomou 

cestou,  Platón nikde nevysvetľuje a s touto otázkou sa bude po celé storočia 

vyrovnávať najmä náboženská (biblická) hermeneutika.  

Treba povedať to, čo je medzitým známe, že pre týchto gréckych 

filozofov úloha hermeneutiké náležala v prvom rade v sprostredkovaní reči. 

Za takýchto hermeneutikov pokladal Platón, okrem spomínaného typu proroka 

aj básnikov (v dialógu Ion), ktorých označoval ako ton theon – božských a ich 

rapsódov, čiže tých, ktorí ich tvorbu prednášali (sprostredkovali) a ktorých 

chápal, ako interprétov interprétov. Na jednom mieste píše: „Dôkladne poznávať 

jeho (básnikove) myšlienky – a nielen slová – to je hodno závidenia. Aký by to 

bol rapsód, ktorý by nechápal, čo básnik hovorí. Rapsód predsa musí vedieť 

tlmočiť básnikove myšlienky poslucháčom. Nie je možné, aby sa tejto úlohy 

dobre zhostil, ak nerozumie tomu, čo básnik hovorí. Práve pre to všetko mu 

človek musí závidieť.(...) Nie je schopný básniť, dokiaľ sa mu nedostane božej 

inšpirácie a dokiaľ je pri vedomí, teda dokiaľ v ňom prevláda rozum. Ak ten 

ho má v moci, nie je žiadny človek schopný básniť a skladať veštby. Básnici 

teda rozprávajú o svojich námetoch mnoho krásneho (...). Ich skladby nie sú 

plodom ich zručnosti, ale božieho vnuknutia, lebo ak by zručnosť bola 

prameňom toho, že dokázali o jednom námete predniesť krásne slová, 

dokázali by to i o všetkých námetoch ostatných. Preto im božstvo odníma 

rozum a používa ich ako svojich služobníkov, veštcov a božských prorokov, 

aby sme my poslucháči pochopili, že to nie sú oni, kto nám tak drahocenné 

veci hovoria, keď nie sú pri zmysloch, ale že to hovorí boh sám a ozýva sa 

nám prostredníctvom nich" (Ion 530c, 534cd).  

2  Niektorí z posledných predstaviteľov hermeneutiky: Hans Georg 

Gadamer a ´fúzia horizontov´ 

Nemecký filozof Hans Georg Gadamer (1900-2002) je dnes považovaný 

za mysliteľa, ktorý v modernej dobe vytvoril z hermeneutiky druh prvej 

filozofie a v istom zmysle druh akejsi predsiene myslenia vôbec.  

Samotný Gadamer počas svojho dlhého života zažil mnohé tragédie 

dvadsiateho storočia a osobne poznal jeho najznámejších mysliteľov. Po doktoráte, 

ktorý dosiahol vo svojich púhych dvadsiatich dvoch rokoch, pokračoval 

v štúdiách pod Heideggerovým vedením a schopnosť tohto učiteľa rozprávať 

a interpretovať antické texty naňho urobila úžasný dojem. Z tohto dôvodu 

Gadamer počas rokov venoval dlhý zoznam svojich prác gréckym autorom, 

predovšetkým Platónovi a Aristotelovi, ale neskôr aj Hegelovi, Husserlovi 

a Heideggerovi (Gadamer H. G., Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem, 

Oikúmené Praha, 1994). Mal už skoro 60 rokov, keď vyšlo jeho najdôležitejšie 

dielo Wahrheit und Methode/Pravda a metóda (Grundzüge einer philosophischen 
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Hermeneutik, Mohr, Tübingen 1960; in Gesammelte Werke, Mohr, Tübingen 

1985 – 95; tal. vyd., G. Vattimo, Fabbri Milano, 1972) v roku 1960. Táto kniha, 

ktorá v podstate nie je monografiou, ale skôr zbierkou esejí, nesie podtitul 

Náčrty filozofickej hermeneutiky. Podnetom týchto esejí bol problém, ktorý 

začal Dilthey, čiže otázka správneho sebapochopenia duchovných vied vo 

vzťahu k vedám prírodným (samotný Gadamer prednášal od roku 1936 do 

roku 1959 sedemkrát kurz s  názvom Úvod do duchovných vied). 
V prvej časti Pravdy a metódy sa Gadamer zaoberá pravdou umenia, 

v druhej ohraničil problém pochopenia pravdy v humánnych vedách a v tretej 
pojednáva o jazyku, ako ontologickom základe hermeneutiky. 

Základný cieľ Pravdy a metódy spočíva v napadnutí nároku, podľa 
ktorého iba metóda prírodných vied nám dovoľuje uchopiť pravdu. Proti 
pozitivizmu a historicizmu svojej epochy, ktoré argumentovali tým, že duchovné 
vedy musia rozpracovať svoje vlastné metódy, aby mohli požívať status vedy 
(a Dilthey a po ňom novokantovci venovali hľadaniu takej metódy veľa úsilia), 
Gadamer namieta a pýta sa, či je snaha hľadať nejakú metódu v duchovných 
vedách skutočne namieste. Preto v prvej časti Pravdy a metódy podrobí 
modernú estetiku započatú Kantom a prehlbenú romantizmom zásadnej 
kritike, pretože podľa neho táto estetika umelecký vkus iba subjektivizovala, 
estetizovala ho, uprela mu poznávaciu hodnotu a v skutočnosti sa nezaoberala 
tým dôležitým, totiž hermeneutickou pravdou umenia. Hneď na začiatku 
Pravdy a metódy preto tvrdí: „Nejestvuje žiadna metóda duchovných vied. 
Môžeme sa však s Helmholtzom pýtať (Helmholtz bol nemecký prírodovedec, 
ktorý mal v roku 1862 zásadnu prednášku o tom, že kým prírodné vedy 
postupujú dopredu prostredníctvom logickej indukcie, duchovné vedy k svojim 
poznatkom dospievajú akýmsi druhom psychologického citu, pozn. autora), čo 
vlastne taká metóda znamená a či snáď iné podmienky, v ktorých sa duchovné 
vedy nachádzajú, nie sú pre ich spôsob práce oveľa dôležitejšie, než induktívna 
logika. Helmholtz to správne naznačil, keď vo svojej snahe uznať duchovné 
vedy vyzdvihol pamäť a autoritu a hovoril o psychologickom takte, ktorý pri 
nich nastupuje na miesto vedomého vyvodzovania. Na čom sa zakladá takýto 
takt? Ako sa získava? Nespočíva nakoniec vedeckosť duchovných vied viac na 
ňom, než na ich metóde?“ (Wahrheit und Methode, Tübingen 1985, s. 5).  

Gadamerovou východiskovou tézou sa tak stalo konštatovanie, že 
vedecký charakter duchovných vied sa dá „pochopiť skôr z tradície pojmu 
klasického vzdelania, než z idey modernej vedy“ (tamtiež, s. 15). „Ako vlastne 
došlo k oslabeniu tejto tradície klasického vzdelania“, ktoré viedlo k samovláde 
idey metódy myslenia modernej vedy? A odpovedá: došlo k tomu fatálnou 
estetizáciou základných pojmov humanizmu, predovšetkým súdnosti (zdravého 
rozumu, pozn. autora) a vkusu, ktorým predtým náležala poznávacia funkcia. 
Z tohto dôvodu ešte stále platí, že čo nevyhovuje objektívnym merítkam 
prírodných vied, je pokladané len za subjektívne alebo estetické, to znamená 
oddelené od ríše poznania. Preto hneď v prvej časti Pravdy a metódy Gadamer 
podrobuje kritike túto kantovskú a novovekú subjektivizáciu estetického pojmu 
vkusu.   
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On sám však tým, že takýmto spôsobom obhajuje objektivitu 
interpretácie duchovných vied, nepopiera samé historické podmienky, ktoré 
determinujú každý proces pochopenia. Jeho hermeneutika preto vychádza 
z neprehliadnuteľného momentu predpochopenia, čo potvrdzuje druhá časť 
jeho Pravdy a metódy, ktorú nepriamo začal rehabilitáciou toľko odsudzovanej 
tradície alebo predsudkov. Gadamer sa tu striktne pridržiava Heideggerovho 
tvrdenia o tom, že každá interpretácia je podmienená naším predpochopením 
(nazýva to aj predsudkom). Zatiaľ čo osvietenci učili, že pre poznanie pravdy 
je treba sa zbaviť vlastných predsudkov, Gadamer nasledujúc Heideggera háji 
nemožnosť pochopenia niečoho, bez určitého predpochopenia, ktoré sprevádza 
samotnú interpretáciu. Kto sa chystá pochopiť nejaký text alebo osobu, nikdy 
nezačína od nuly, ale vždy sa nachádza v celkom konkrétnej hermeneutickej 
situácii determinovanej celou dlhou históriou ďalších a ďalších interpretácií. 
Takzvané predsudky, ktorým Gadamer venuje pozornosť, preto pochádzajú 
nielen z osobných možností jednotlivého interpretujúceho subjektu, ale v sebe 
odrážajú aj idey nejakej epochy a rozličné mienky, prežívajúce v nejakej 
komunite. Z tohto dôvodu je každé také predpochopenie svojím spôsobom 
produktom dlhého hermeneutického procesu, a preto Gadamer hovorí o tzv. 
histórii účinkov (Wirkungsgeschichte): bolo by neužitočné chcieť niečo pochopiť 
a popritom ponechať bokom všetko to, čo patrí ku kontinuálnej interpretačnej 
tradícii.  

Predsudky (môžeme hovoriť aj o tradícii) namiesto toho, aby robili 

interpretáciu ťažkou, ak nie beznádejnou, sú naopak východiskovým bodom, 

sú dejinami účinkov a zakladajú aj jedinečný zväzok jestvujúci medzi autorom 

a interprétom. Stretnutie s umeleckým dielom alebo textom nielenže môže 

uviesť naše predpochopenie (predsudky, tradície) do problémov, ale môže 

iniciovať istý druh dialógu o tom, ako sa teda veci skutočne majú. Spoznanie 

tohto predpochopenia však ešte neznamená, že interprét sa konečne vcíti do 

postavenia autora a že pochopí vtedajšie jeho hľadisko. Gadamer výslovne 

odmietal psychologický prístup predchádzajúcich mysliteľov, akými boli 

Schleiermacher alebo Dilthey: filozofická hermeneutika podľa neho nemôže 

spočívať v stotožňovaní, a to preto, lebo žiaden interprét nemôže len tak 

jednoducho preskočiť túto históriu účinkov, ktorá ho oddeľuje od autora. 

Pochopenie v istom slova zmysle požaduje prekonanie tohto historického 

odstupu ale bez toho, aby sme jednoducho obsadili miesto autora. Gadamer sa 

na tomto mieste uchyľuje k metafore horizontu: hermeneutická situácia je 

okrem iného charakterizovaná horizontom interpréta, čím  sa myslí šírka jeho 

pohľadu (rozmer jeho všeobecných kultúrnych znalostí). K tomu, aby sme 

niečo pochopili, sa nestačí len premiestniť do iného sveta alebo sa vcítiť do 

úplne inej dejinnej situácie než je naša, ale skôr rozšíriť svoj vlastný horizont 

až do tej miery, že to zahrnie situáciu, v ktorej je prítomné to, čo sa o tom teraz 

chce povedať. Inými slovami, cieľ hermeneutického procesu spočíva vo fúzii 

horizontov (Horizontverschmelzung) dvoch partnerov, ktorý sa vzájomne 

pochopia v tej miere, v akej život a svet jedného nie je oddelený od druhého, 
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ale sa na sebe vzájomne zakladajú. Takýto proces „nie je ani formou nejakého 

empatického vzťahu s inou individualitou, ani to nie je využitie iného pre 

vlastné ciele, ale to znamená vystúpenie k nadradenej univerzálnosti, ktorá 

nielenže prekonáva našu vlastnú čiastkovosť, ale dokonca aj tú pôvodnú“ 

(tamtiež, tal. preklad Gianni Vatimo, Fabbri Milano, 1972, s. 355).  
V tomto zmysle Gadamer patrí k tým mysliteľom, ktorý v protestanskom 

prostredí v modernej dobe svojím spôsobom obnovil Reformáciou zavrhnutý 
koncept tradície a jej významu vôbec pre pochopenie niečoho. Koncept fúzie 
dvoch horizontov ho priviedol k presvedčeniu, že základným škandálom 
moderných vied je istý druh ich odcudzenia, odcudzenej vzdialenosti, ktorá 
ich delí od minulosti. Realita tohto odcudzenia je niečo viac, než len stav 
duše: je ontologickým predpokladom, ktorý udržuje objektívne správanie sa 
humánnych vied (práve toto odcudzenie sa, napr. objektívnej kresťanskej 
pravdy a morálky, ako ju chápe kresťanstvo, robí väčšinu dnešných debát 
o hodnotách bezvýchodiskovými – pozn. autora). Metodológia týchto vied, 
tak ako sa prevádza, tvrdí Gadamer, nutne prináša ten osudný odstup 
a scudzenie, ktoré sa prejavuje tak, že sa ničí prvotný vzťah k minulému, bez 
ktorého neexistuje vzťah s historickým svetom ako takým a človek prestáva 
rozumieť tak minulosti, ako aj prítomnosti seba samého. 

V tretej časti Pravdy a metódy, ako sme to už naznačili, Gadamer rieši 
problematiku jazyka ako ontologického hermeneutického základu. Herme-
neutická skúsenosť je pre neho aj ovocím určitého druhu dialógu, ktorý je 
možný vďaka spoznaniu vlastných predsudkov (tradície) a prostredníctvom 
dispozície klásť otázky naším vlastným presvedčeniam. Kto vstúpi do podobného 
dialógu, môže zažiť, ako sa bude meniť jeho vlastná vízia veci takisto ako 
aj jeho dôvody a jeho opora v nich, a to všetko preto, aby sme zažili skutočné 
pochopenie a nielen nejaké mienky, aké každý z nás z času na čas o niečom 
má. Keďže koncept fúzie horizontov predpokladá jazyk ako médium, Gadamer 
trvá na tom, že „bytie, ktoré môže byť pochopené, je jazyk“ (tamtiež, tal. 
preklad, s. 401). 

Ako zhodnotiť Gadamera z dnešného pohľadu? Hermeneutika je 
vedou o pochopení na troch rovinách: historickej, jazykovej a umeleckej. 
Podľa Gadamera pochopeniu niečoho dochádza, ak čitateľ žijúci v prítomnosti, 
a teda dedič istých predsudkov (tradície), ktoré prináša pokračujúca kultúrna 
história, sa konfrontuje s textom. Horizont textu a súčasný horizont čitateľa sa 
zakladajú jeden na druhom takým spôsobom, že to, čo bolo predpochopením 
(minulosť), sa modifikuje a stáva sa prítomným pochopením (dochádza k tzv. 
fúzii dvoch horizontov). Výsledné pochopenie nie je absolútne, pretože v reťazi 
rozličných historických interpretácii minulosti tvorí len jeden historický 
okruh. Pokračovaním minulej tradície je wirkungsgeschichte – história účinkov 
týchto textov v našej kultúre sprítomnená jazykom, v ktorom sa kultúrne 
hodnoty spájajú. Interpretácia je len pokračujúcim procesom a nemožno povedať, 
že nejaká interpretácia je definitívna, pretože akt pochopenia sa obnovuje 
z generácie na generáciu, pričom každému interpretovi poskytuje akoby zrodenie 
novej pravdy, ktorá sa po čase sama stáva objektom ďalšej interpretácie. 
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Gadamer, ako sme už naznačili, tým podstatnou mierou prispel 
k obnove konceptu tradície, ako ju chápe katolicizmus, ktorá je reťazou 
vysvetlení, v ktorých sa pochopenie konkrétizuje. Samozrejme jeho koncepcia 
bola vystavená diskusiám (Hirsch, Parreyson) najmä preto, že v jeho 
postulátoch nezostáva žiadne kritérium pre potvrdenie pravdy alebo falošnosti 
interpretácie a v nich hegelovská vízia totality je nahradená historickým 
fragmentalizmom. Ďalší poukázali na to, že skutočný zmysel nejakého textu 
je ten, ako ho chápal jeho autor a iba v tomto zmysle je zavŕšený a kompletný. 
To, čím sa takýto text objektívným spôsobom prihovára dnes mne (rozdiel 
medzi anglickým meaning – teda významom, ktorý má vec sama v sebe 
a significance – jej súčasným významom pre mňa), je vec úplne odlišná 
a závisí to od mojej subjektivity vo vzťahu k textu, ktorého zmysel sa môže 
na základe štúdia prehĺbovať a môže umožniť lepšie pochopenie autora, ale 
nie je to zmysel, ako vyšiel z mysle autora. Z modernejších autorov hlavne 
Habermas upozornil, že Gadamerova vážnosť, akú pripisuje tradícii, núti 
spoločnosť do nereálneho tradicionalizmu, ktorý si nechce všimnúť reálne 
konflikty, na ktoré poukazuje napríklad psychoanalýza, a teda prekáža v ceste 
emancipačnej moderne.  

Napriek uvedeným námietkam sa však Gadamerovi prostredníctvom 
jeho Pravdy a metódy podarilo ukázať, že hermeneutika je dnes filozofickou 
disciplínou prvého rangu, a to najmä preto, lebo nám predstavil interpretáciu 
nielen ako izolovanú aktivitu nejakého učenca, ale ako základnú skúsenosť 
každého človeka ako historického bytia. 

3  Hermeneutika ako ´univerzálna symbolika´: Paul Ricoeur 

Paul Ricoeur (1913 – 2005) bol francúzsky filozof (pôvodom kalvín), 
ktorý rozvíjal svoj vlastný a osobitý hermeneutický prístup k rozličným problé-
mom, pre ktorý je pokladaný za jedného z najväčších mysliteľov dneška.  

Narodil sa vo Valence vo Francúzsku. Filozofiu študoval v Rennes 
a v Paríži. Roky 1940 – 1945 strávil v nemeckom zajatí. Po vojne prednášal 
dejiny filozofie v Štrasburgu, od roku 1956 bol profesorom na Sorbonne 
a spolupodieľal sa na vydávaní časopisu Esprit. V rokoch 1966 – 1970 prednášal 
na Reformovanej univerzite v Paríži-Nantenne, kde sa stal aj rektorom a od 
roku 1970 bol profesorom University of Chicago. Je známy aj ako spisovateľ 
s úžasnou a rozsiahlou kultúrou – vo svojich dielach nenapodobiteľným spôsobom 
spája presnú interpretáciu filozofických a literárnych textov s kritickou reflexiou 
teoreticky ladených otázok. Medzi jeho najdôležitejšie práce patria: Filozofia 
vôle I. Dobrovoľné a nedobrovoľné (1950), Filozofia vôle II. Konečné a vinné. 
zv. I., Omylnosť človeka, zv. II., Symbolika zla (1960), O interpretácii. Esej 
o Freudovi (1965), Konflikt interpretácie. Esej o hermeneutike (1969), Živá 
metafora (1975), Teória interpretácie (1976, v slovenčine 1997), Čas a roz-
právanie (3 zv., 1983 – 1985), O čase a akcii. Esej o hermeneutike II. (1986). 
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Na rozdiel od Gadamera nám nezanechal nejakú štúdiu s komplexnou 

syntézou svojho myslenia, a preto je pre jeho kritikov dosť ťažké predstaviť 

nukleum jeho filozofického odkazu. Napriek tomu Ricoeurov vklad do 

filozofického myslenia je oproti iným autorom pokladaný za ohromný. Jeho 

povesť sa ešte za jeho  života rozšírila za hranice Francúzska a dnes je 

považovaný za jedného z najexponovanejších majstrov súčasného myslenia 

(v minulom období navštívil aj bývalé Československo a bol pravidelne 

pozývaný  pápežmi na filozofické sympózia do Vatikánu, a to aj vďaka jeho 

záujmu o biblické texty). 

Podobne ako Lévinas sa aj Ricoeur spočiatku stal známym 

predovšetkým ako prekladateľ a interprét Edmunda Husserla, ale pomerne 

skoro začína publikovať aj vlastné práce venované najrozličnejším témam: 

rozpracoval fenomenológiu vôle, venoval sa symbolom a mýtom zla, 

z interpretačného pohľadu komentoval freudovskú psychoanalýzu, bol medzi 

prvými kritikmi štrukturalistickej metódy, pracoval na zmysle metafory, 

rozvíjal teóriu zmyslu naratívnych rozprávaní tak historických, ako aj 

fantastických a diskutoval na tému času, ľudskej identity a pamäte, ako aj 

moderných etických a právnych záležitostí.  

3.1  Ricoeurova teória symbolov 

Počnúc svojou prvou vážnejšou štúdiou z roku 1965 De l´interprétation. 

Essai sur Freud/O interpretácii. Esej o Freudovi (Éditions du Seuil, Paris 

1965; tal. vyd., Milano 1967, Janov 1991) Ricoeur rozpracoval koncepciu 

hermeneutiky, ktorá by bola schopná zjednotiť úvahu nad interpretáciou textu 

s psychoanalytickou perspektívou, ktorú chápal ako interpretáciu jazyka 

pochopeného ako symbol niečoho oveľa hlbšieho, než je len vonkajškovosť 

slov a jazykových znakov. Určitým významným prvkom Ricoeurovej 

hermeneutiky je preto teória symbolov, ktorá by bola schopná použiť pre takú 

analýzu tak psychoanalytické prístupy, ako aj nové jazykové vedy. V tomto 

zmysle sa začal viac venovať aj metafore, teórii náboženského mýtu a pod. 

Veľmi moderný záujem a obnovená pozornosť voči náboženským symbolom 

(ako ich v priebehu 20. storočia rozpracovali Rudolf Otto, Mircea Eliade 

alebo Ernst Cassirer) pramení podľa neho z toho, že symbol „vyjadruje novú 

ľudskú túžbu, aby bol interpretovaný... je to očakávanie novej aktuálnosti 

Slova“ (tamtiež, tal. vyd., Janov 1991, s. 46). Ako píše na inom mieste 

„Pochopiť znamená pochopiť sa zoči voči textu... pretože, ako čitateľ, iba keď 

sa v ňom stratím, sa v ňom znova nájdem“. Práve symbolický jazyk sa podľa 

neho stáva privilegovaným miestom pre takúto hermeneutiku načúvania, 

ktorú Ricoeur stavia proti hermeneutike podozrievania, ako ju svojím 

myslením v novoveku narysovali Freud, Nietzsche a Marx (ako sme sa o tom 

zmienili predtým v tejto štúdii, pozn. autora). Novodobá psychoanalýza totiž 

podobne ako marxizmus a dnešný štrukturalizmus podozrievali jazyk z toho, 
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že v sebe môže skrývať aj niečo iné (napr. ideológiu, nevedomie alebo 

štruktúru) a popierali tak možnosť, že každý typ jazyka je predovšetkým 

nositeľom zmyslu a doručovateľom posolstva. Ricoeur striktne odmieta 

takúto hermenutiku podozrievania. Tá pre neho podstatným spôsobom 

spočíva predovšetkým v neustálom procese reštaurovania svojho zmyslu, 

v reinterpretácii a v nachádzaní svojho pôvodného zmyslu, teda toho, čo k nám 

prichádza z minulosti, z našej kultúrnej tradície, ktorá predstavuje ohromné 

penzum údajov, obsahov a symbolov, ktoré treba nanovo interpretovať.  

Práve symbol je niečím, čo v istom slova zmysle narúša jednotné 

použitie normálneho jazyka a jeho prítomnosť zjavuje potrebu niečoho ešte 

iného, akýsi presah, ktorý má svoje miesto v umení, vo filozofii, v náboženstve 

a to často prostredníctvom metafory, ktorá – ako je to naznačené v jeho práci 

La métaphore vive/Živá metafora (Paris 1975; ta1. vyd., La metafora viva. 

Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione, Milano, 1981) – 

vyjadruje skutočnú kreativitu človeka. Nejaké poetické vyjadrenie (napríklad – 

také je šťastie na svete, ako ten motýľ na kvete) ukazuje, že metafora je 

výsledkom napätia medzi dvomi termínmi metaforického vyjadrenia. Je jasné, 

že šťastie nie je motýľ, ale v prenesenom slova zmysle, keď sa šťastie chápe, 

ako niečo neisté a prelietavé ho možno chápať cez symbol motýľa. Tak sa 

v pôvodnom, ako aj v prenesenom chápaní dostaví interpretácia, bez ktorej by 

sme neobjavili napätie medzi pôvodným znením metafory a jej novým významom. 

Ak metafory takýmto spôsobom rozšíria svoj pôvodný význam stanú sa živými 

metaforami. Metafora svojím novým významom prináša novú informáciu. To, 

čo platí pre metafory, platí aj pre symboly. V symbole je to možné nie na 

základe napätia, ale na základe nadbytku významu. To znamená, že jeho 

prvotný význam je tak bohatý a dynamický, že dokáže poskytnúť miesto aj 

novému, druhotnému a skrytému významu. Tento jeho prvotný význam však 

nemožno zrušiť ani narušiť, teda k druhotnému významu možno prejsť len cez 

pôvodný prvotný význam symbolu. A pretože Ricoeur symboly považoval za 

stavebné  základy starých náboženských rozprávaní ľudstva (mýtov), začal sa 

venovať aj ich interpretačnej štruktúre, aby nakoniec skonštatoval, že staré 

náboženské „mýty ľudstva nás učia myslieť“ (Ricoeur, Il simbolo dá a pensare, 

Morcelliana Brescia, 2002, s. 15 – 39). 

Celý proces interpretácie symbolu sa odohráva vo vnútri takej 

koncepcie symbolu, ktorý je prameňom zmyslu a ktorý je sám zo seba 

nezmerateľný práve preto, že najmä v náboženských symboloch je ukrytá 

prežívaná a hlboká skúsenosť človeka s nevyjadriteľným a nevysloviteľným. 

S niečím, čo nás presahuje (Sláviková Z., Kreativita a integrácia v umeleckej 

edukácii, Prešov, 2013, s. 144 – 145). Voči takému symbolu sa každá 

hermeneutika, a to aj psychoanalytická, pohybuje dialektickým spôsobom: 

buď cestou zabudnutia alebo mystického ticha, ktoré v takomto nezmerateľnom 

symbole vidí tajomstvo. Akoby sa tu uplatňovalo staré známe Wittgensteinovo 

konštatovanie: „O čom nemožno nič povedať, o tom treba mlčať“. Pre Ricoeura 

však jestvuje aj tretia cesta, pretože symbol nám dokonca aj v psychoterapii 
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ponúka možnosť priblížiť sa, a to práve prostredníctvom interpretácie k živým 

emóciam pacienta a odraziť sa tak od jeho pôvodného významu, lebo len 

rešpekt k  prvotnému významu symbolu ma môže posunúť k jeho ďalšiemu 

zmyslu. Inými slovami, aj interpretatívny psychoanalytický proces jestvujúci 

medzi analytikom a jeho pacientom sa nevyhnutne zakladá na tejto herme-

neutickej dimenzii, pretože v ňom jestvuje dialektika medzi interpretáciou ako 

dolovaním zmyslu a interpretáciou ako subjektívnym privlastnením si toho 

zmyslu. Takáto univerzálna symbolika sa podľa Ricouera stáva privile-

govaným miestom hermeneutiky, lebo priestor symbolu sa stvárňuje, ako 

priestor medzi prináležaním k niečomu a cudzosťou, medzi bezprostred-

nosťou a odstupom. Symbol tak nepriamo poukazuje aj na to, že náš prístup 

k skutočnosti nie je bezproblémový a bez obáv, a to preto, lebo každý symbol 

žije v dialektickom odstupe medzi sebou a tým  iným zo seba až tak, že 

generuje hermeneutický konflikt medzi archeológiou a teleologiou, teda medzi 

archeologickým hľadaním jeho zmyslu, napr. cestou nevedomia (Freud) alebo 

teleologickým reštaurovaním jeho pôvodného zmyslu na horizonte ľudských 

existencionálnych a spirituálnych hodnôt a privádza nás tak až k sakrálnej 

(náboženskej) hermeneutike (porov. Ricoeur P., Hermeneutika symbolu 

a filosofická reflexe, Praha 1993). 

Hra symbolov môže teda navodiť dva typy interpretácie, z ktorých 

jedna je nasmerovaná smerom k návratu tých obrazov, ktoré sú takpovediac 

vzadu a druhá smeruje k tým skutočnostiam, ktoré sú naopak vždy  vpredu. 

Tieto dve svojím spôsobom sa líšiace hermeneutiky však na psychoanaly-

tickej úrovni splývajú. A to preto, lebo darovanie zmyslu ponuknuté nejakému 

pacientovi aj jeho psychickému prežívaniu mu nielen rozšíri horizont na 

symbolickej a naratívnej úrovni, ale účinne prispieva aj jeho pôvodnej 

rekonštrukcii v spôsobe obnoveného zmyslu jeho existencie. Aj preto si 

Ricoeur myslel, že veľké témy ľudskej existencie, ako sú narodenie a smrť, 

utrpenie a nešťastie, nespravodlivosť a hriech, sloboda a osud môžu byť 

čítané v rámci ich symbolickej rekonštrukcie. 

Ale kde nájsť zmysel, ak sa stratí viera v posledný zmysel? Tak by sa 

dala pomenovať zničujúca prítomnosť zla, ktorej Ricoeur venoval esej zriedkavej 

hĺbky Zlo. O jednej výzve pre filozofiu a teológiu (1986). Takáto otázka sa 

vynára z perspektívy novovekej dilémy, ktorú sformuloval židovský mysliteľ 

Elie Wiesel, keď po svojom úteku z koncentračného tábora v Auschwitzi 

napísal, že „Boh a Birkenau (koncentračný tábor) nejdu dohromady“. Lebo 

ako možno premýšľať o poslednom zmysle (o Bohu) napríklad po holokauste, 

teda po skaze, v ktorej zahynul jeden milión židovských detí? „Čítal som 

hypotézy na túto tému – píše Wiesel – čítal som núkajúce sa teologické riešenia, 

ale otázka zostáva otázkou. Keď sa jedná o odpovede, tie jednoducho nie sú“. 

Pre Ricoeura nielen symboly a metafory, ale aj história a ľudská osoba 

sú pochopiteľné len v hermeneutickej perspektíve. V knihách Čas a rozprávanie 

(1983) a Soi-même comme un Autre/Nadobudnutie seba v druhom (1995) 

ukázal, že skúsenosť človeka s časovosťou a dejinami, ako aj s prehlbením 
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vlastnej identity prostredníctvom iných, sa tak v psychoanalýze, ako aj 

v hermeneutike zakladá na tom, čo on sám nazval naratívnou identitou 

človeka. V Ricoeurovi tak môžeme registrovať dva typy hermeneutiky: 

hermeneutiku reštaurovania zmyslu alebo hermeneutiku načúvania a kritickú 

hermeneutiku, ktorá sa po načúvaní a prijatí nejakej tradície pokúša 

interpretovať všetky kultúrne a existencionálne fakty, ktoré v sebe taká 

historická tradícia nesie. 

3.2  Naratívna identita človeka 

Na horizonte tradičného (žido-kresťanského) myslenia charakteristického 

silným náboženským akcentom je prirodzené, že sú v ňom tak zmysel 

človeka, ako aj jeho konanie určené vo vzťahu k transcendentnej skutočnosti 

ako základu sveta, ktorá predstavuje posledný zmysel pravdy pre človeka 

a jeho výber spôsobu života. Archaická spoločnosť bola charakteristická 

predovšetkým touto trancendenciou zmyslu, lebo takýto zmysel nebol nikdy 

produktom jednotlivca. Každý sa v tomto kontexte chápal vo vnútri tohto 

univerzálneho náboženského zmyslu, ktorý ho prekonával a orientoval do 

harmonického spolužitia s prírodou, societou a komunitou, do ktorej patril. 

Posvätný náboženský zmysel ľudskej existencie mal v týchto tradičných 

spoločenstvách tú funkciu, že zachraňoval psychologickú a existencionálnu 

rovnováhu človeka pred krízami spôsobenými provizórnosťou života, ktorá 

spočívala v častých chorobách dnes poľahky liečiteľných, v chudobe, ktorá 

zabezpečovala iba nevyhnutné prežitie, vo vojnách a takých ťažkostiach 

života, ktoré sú pre nás dnes takmer nepredstaviteľné. 

Fénomen desakralizácie, odzbožtenia alebo sekularizácie sveta, ako 

ho niektorí nazývajú (Metz, Gogarten, Guardini ako o nej budeme hovoriť pri 

Teologickej hermeneutike), ktorý charakterizuje novovek a modernú dobu 

a ktorý je v západných spoločnostiach akcentovaný od čias Osvietenstva, ako 

súčasť tzv. moderny je naopak charakteristický progresívnym nastolením 

autonómie ľudského konania (subjektivity) a jeho čisto svetského poriadku 

vzhľadom k predchádzajúcemu posvätnému poriadku, ktorý bol po stáročia 

chápaný ako darca zmyslu. Táto zmena predstavuje nielen stratu posvätného 

konceptu ľudskej existencie, vo vnútri ktorého nachádzal ľudský jedinec 

a jeho konanie vlastný zmysel, ale znamená to aj zrodenie rozličných ďalších 

poriadkov zmyslu, nezávislých na sebe, z ktorých každý sa riadi vlastným 

hodnotovým poriadkom (akými sú veda, filozofia, sociológia, ekonómia, 

právo, politika, antropológia, psychológia, psychoterapia, moderné náboženstvá 

a pod.). Začína byť jasné, že zväzok s prírodou, s vlastnou societou a s rodinným 

nukleom je stále väčšmi zoslabený v prospech kultúry pochopenej v rámci 

kreatívnej schopnosti každého individua zvoliť si svoj spôsob života, vytvárať 

si vlastnú individualitu a riadiť si svoj vlastný osud. To, čo sa kedysi možno 

staromódne nazývalo náboženským zmyslom, sa stále väčšmi mení na produkt 
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vlastného subjektívneho výberu, slobody, kultúry a individuálnej reinterpre-

tácie kultúrnych foriem, ktoré boli kedysi prijímané od rodiny, od spoločnosti, 

z príslušnej tradície (náboženskej alebo laickej), ale teraz sú vložené do 

existenčného projektu, ktorý predstavuje niečo úplne iné, než bol tradičný 

projekt.  

V tomto novom kultúrnom kontexte, ktorý má veľa praktických 

následkov, sa Ricoeurova hermeneutika pokúša ponúknuť určitú rekonštrukciu 

tohto tradičného zmyslu, o ktorom sme prestali premýšľať a o ktorom sa 

doteraz málo uvažovalo. Je dosť možné, že akousi pomyselnou niťou, ktorá 

spája rozličné obsahy Ricoeurovho vedeckého záujmu (už predtým rozpracoval 

mnohé perspektívy súvisiace s hermenenutikou, ale aj antropológiou, teóriou 

ľudského činu a etikou), je téma naratívnej identity subjektu, ktorú rozvinul 

vo svojej obšírnej práci s ťažko preložiteľným názvom Soi-même comme un 

autre (Paris 1990; tal. vyd., Milano, 1993), ktorý by sa snáď dal preložiť, ako 

Nadobudnutie seba v druhom a v ktorej ukazuje, ako iba v slove a prostred-

níctvom slova môže človek dosiahnuť objav seba samého a zmyslu svojej 

existencie, a že to môže urobiť za pomoci analýzy náboženského symbolu 

a rozprávania. Ricoeur tvrdí, že žiadna z doterajších tradičných teórií o osobnej 

identite človeka nie je dostatočná pre jeho pochopenie. Ricoeur vie, že 

psychológia a čiastočne aj psychoanalýza sa dnes stali tým privilegovaným 

miestom, na ktorom sa postmoderný človek vyberá na cestu hľadania zmyslu 

svojej existencie a práve psychoterapiou, ako to potvrdil viedenský psychológ 

Viktor Frankl, človek nahrádza ponuku toho zmyslu, ktorú predtým 

zabezpečovalo tradičné náboženstvo. Ricoeur však na tomto mieste ponúka 

originálny prvok istej konvergencie medzi hermeneutikou a psychoanalýzou, 

ktoré sa môžu, podľa jeho presvedčenia, dokonca vzájomne obohatiť. Túto 

zbiehavosť podľa spoločne zdieľaného presvedčenia môže vytvoriť práve 

interpretácie seba samého, cez vyrozprávanie seba, a to prostredníctvom 

nadobudnutia seba v druhom. Aby zodpovedal otázku: kto vlastne som, 

Ricoeur tvrdí, že nestačí vymenovať sériu psychických alebo fyzických 

atribútov, ktoré zabezpečia, že moje dnešné ja bude také isté, ako bolo včera. 

Jeho štúdia sa totiž točí okolo hypotézy, že potreba rozprávať sa je človeku 

neodňateľná a že identita ľudskej osoby sa ukazuje a vytvára prostredníctvom 

rozprávania (narácie). Ricoeur, tak trochu citujúc Freuda, spoznáva dve 

dimenzie ľudskej osoby: jej rovnakosť (nemennosť v čase) a ipséite jej 

(premenlivosť v čase). Rovnakosť osoby charakterizujú prirodzené vlastnosti 

nášho ja, ktoré pretrvávajú napriek ubiehajúcemu času, ako sú: telo, fyzické 

charakteristiky a pod., dané nám od počiatku. Pod termínom ipséite – 

premenlivosťou však Ricouer vníma inú vec: je ňou slobodný projekt seba 

samého, ktorý rozpracuvávam v živote ja sám, ktorý prekonáva moju 

rovnakosť (nemennosť) v čase a ktorý je schopný, ako to nazval Jaspers, 

v hraničných situáciach rozvinúť všetky potenciality, aké môžu byť, takže 

v tomto procese osobného autopochopenia sa nakoniec javím ako osoba 

úplne odlišná od tej, ktorá tu bola od počiatku. Podstatnú úlohu v tejto 
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premene môjho ja zohráva rozprávanie. Potreba rozprávať je človeku vlastná 

a identita ľudskej osoby sa ukazuje a vytvára prostredníctvom rozprávania 

(narácie).  

Na tomto mieste Ricoeur spájajúc hermenutiku s psychoanalýzou 

poukazuje na silu, akú má v sebe rozprávanie a jazyk v tom zmysle, že 

nástojčivá potreba vyrozprávať sa prostredníctvom jazyka spôsobuje zmeny 

pôvodného ľudského bytia chápaného, ako nemeniteľné a stále to isté bytie 

a znamená uchopenie (dobytie) existenciálneho sveta, a to nie v každodennom 

zmysle bežných brutta faktov, ale predovšetkým v zmysle ich významu pre 

mňa, teda ich zmyslu. Toto získavanie ipseity (premenlivosti), ako nového 

zmyslu mojej existencie prostredníctvom rozprávania, však potom znamená, 

že cez toto nadobudnutie druhého, objavujem nakoniec aj sám seba. A práve 

v tomto nadobudnutí seba prostredníctvom druhého objavuje moje ja aj moju 

afinitu k druhému, moje otvorenie sa pre druhého a dokonca aj moju pôvodnú 

príslušnosť k nemu, a tak môže moje ja nanovo zažiť už stratenú možnosť 

stretnutia sa s iným, ako s prameňom nielen nejakého, ale aj posledného 

zmyslu. To však, čo je tu centrálne, totiž nadobudnutie seba v druhom, sa 

dostavuje práve cez rozprávanie, cez naráciu, takže Ricoeurova poznámka 

o človeku ako o naratívnej identite sa tu postupne stáva synonymom pre jeho 

vlastnú osobnú a individuálnu existenciu. Osobná identita z tohto hľadiska 

nepredstavuje predpoklad, ale je skôr výsledkom tejto histórie a takého 

rozprávania.  

Prečo ale naše ja cíti potrebu vyrozprávať sa? Táto potreba rozprávať, 
ktorá človeka oddeľuje od zvierat (ako to postrehli už starovekí stoici 

a v novoveku napríklad aj Herder), sa rodí z faktu, že naše ja cíti 
nevyhnutnosť postaviť niečo do cesty násilníctvu našich emócií na jednej 

strane a dominancii nášho ja na druhej, pretože človek ich musí nielen 
prežívať, ale aj na ne neustále myslieť a organizovať ich, aby sa v nich 

celkom nestratil. Pod týmto silným tlakom emócií chce naše ja získať čosi, 
ako odstup, a to práve prostredníctvom rozprávania. V momente totiž, keď sa 

nám niečo prihovára (rozpráva) v samote vlastnej izby, akýsi fragment našej 
vlastnej histórie zverený v tej chvíli našmu mysleniu, ktorý nebol nikdy 

zapísaný a nejakým spôsobom zachytený, sa v nás v tej chvíli stáva to niečo 

akýmsi partnerom a spoločníkom nás samých. Jedná sa v tej chvíli o druhého, 
v ktorom ale nadobúdam seba samého a v tej chvíli nejde len o hlas nejakého 

autora, ale sa tu dostavuje silný autoterapeutický efekt v tom zmysle, že 
rozprávanie tým, že vytvára odstup od tryskajúcej magmy pôvodných 

vlastných životných emócií, im zároveň zabraňuje, aby v duši splývali do 
neusporiadaného a zmätočného celku. Podľa Ricoeura naše ja sa chápe 

prostredníctvom rozprávania takým spôsobom, ako je román pre niekoho 
spôsob, ako vysvetliť a pochopiť seba samého. Každé rozprávanie má 

štruktúru (podobne ako život) a obsahuje prisudzovanie nejakého významu 
tomuto svetu, jeho každodenným a v podstate banálnym okamihom, a to cez 

sériu skúseností, stretnutí, činov a rozhodnutí, úspechov a zlyhaní, zvratov 
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a zmien (tamtiež, tal. vyd., s. 211 – 240). Tým také rozprávanie dáva svetu 
a životu nový význam, je to vždy pokus o nové uchopenie jeho zmyslu 

prostredníctvom slova (ako je tomu napríklad v slávnom románe Marcela 
Prousta Hľadanie strateného času). Vraví sa, že v hermeneutike, podobne ako 

v psychoanalýze, sa každá terapia rodí zo straty, z oddelenia, z určitého 
odstupu od pôvodného emočného vplyvu. Aj v každom rozprávaní je 

prítomný tento moment oddelenia a straty a odstupu od počiatočného stavu, 
akéhosi znovupomenovania nájdeného zmyslu.  

V závere svojej štúdie potom Ricoeur prechádza k praktickým 

uzáverom a končí ju niektorými svojimi reflexiami na etickú tému. Na týchto 
stranách sa odhaľuje hlboký zmysel jej tak trochu enigmatického názvu, ktorý 

okrem skúmania, v čom spočíva naša osobná identita a nový zmysel, chce 
pripomenúť aj praktické, napríklad  antické tzv. zlaté pravidlo, podľa ktorého 

„nemáme iným robiť to, čo nechceme, aby iní robili nám. Ricoeur interpretuje 
podobné etické normy, ako výraz našej starostlivosti o iného človeka. 

Morálka zlatého pravidla spočíva v tom, že druhého považujeme za niekoho, 
na ktorého mieste stojíme aj my, to znamená, že naše konania a činy sa nás 

všetkých úzko dotýkajú a majú byť z týchto dvoch strán a nielen z jednej aj 
posudzované. Ricoeur na ďalších stránkach svojej štúdie potom originálnym 

spôsobom prehĺbuje a kombinuje rozličné etické momenty na túto tému, ktoré 
vyberá zo židovsko-kresťanskej, aristotelovskej a kantovskej morálky a z hege-

lovského etického konceptu. 
Aj z toho mála, čo sme uviedli, je vidieť, že hermeneutika v Ricoeurovom 

podaní sa neobmedzuje len na interpretáciu klasických textov, ani sa nevyčerpáva 
estetickými obsahmi, ale sa skôr zameriava na etické argumenty dobra a ľudských 

hodnôt, ktoré Heideggerova a Gadamerova hermeneutika ponechávali bokom. 

3.3  Príspevok hermenutickej metódy Paula Ricoeura pre biblickú 

hermeneutiku 

Veľmi dôležitým príspevkom v tomto zmysle, príspevkom, ktorý 
v posledných rokoch výrazne vstúpil do povedomia biblických teológov pre 

svetlo, ktorým odhaľuje symbolický jazyk Biblie, sú niektoré ďalšie štúdie 
Paula Ricoeura, ako to zdôrazňuje aj dokument PBK Interpretacia Biblie 

v Cirkvi (Spišská Kapitula, 1995, s. 77 – 79).  
Kým dosiaľ boli za kresťanskú filozofiu považované príspevky 

a diela, ktoré kresťanskú pravdu a skúsenosť viery vtláčali do kategórií 
vypožičaných z myšlienkových schém, ktoré vznikli nezávisle na evanjeliu 

(z gréckej filozofie napríklad) u Ricoeura nachádzame filozofiu, ktorá chce 
viere poskytnúť jej ontologický základ vychádzajúci (a to je dôležité) z ontológie 

biblického posolstva ako takého. Ricoeur, filozof a pritom veriaci kresťan 
(kalvín) pracuje s modernými príspevkami, tak M. Heideggera, ako aj H. G. 

Gadamera a intuíciou S. Freuda či ďalších štrukturalistov, aby obnovil a vytvoril 
novú hermeneutiku biblického symbolu a svedectva.  
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Už W. Dilthey povedal, že človek má seba samého skúmať cez 

kultúrne prejavy vlastných dejín. Ricoeur preberá túto ideu, ale pripája k nej 

fakt, že mnohé z týchto kultúrnych prejavov sú dnešnému človekovi 

nezrozumiteľné, pretože sú zakódované v znakoch a symboloch alebo 

mýtoch, ktoré vzhľadom na svoj pôvod a teologickú tvár ukazujú na viac než 

len na koniec ľudskej zrelosti – majú retrospektívnu funkciu. Tieto symboly 

a mýty dekodifikované metódami, ktoré nášmu poznaniu poskytuje napríklad 

psychoanalýza a spoznané po novom musia byť reinterpretované do 

súčasného stavu našej rozumovej dospelosti, to znamená, že sa musia stať 

predmetom hermeneutickej reflexie. Biblický jazyk je symbolickým jazykom 

(napríklad rozprávanie prvých 3 kapitol Genezis) a hermeneutika nemôže 

eliminovať mýtus takým spôsobom, akým to robili starí racionalisti alebo R. 

Bultmann, ani ho redukovať na inštinkty, ako to pochopil viedenský 

psychiater S. Freud, ale má prejaviť hlboký záujem pre jeho skutočný zmysel 

a dynamickú funkciu, a len potom ho môže integrovať do teologického 

procesu.  

V tejto oblasti najmä Carl Gustav Jung vo svojich štúdiách 

o náboženskej psychológii presvedčivo dokázal, že kresťanské symboly 

predovšetkým tie v katolíckej tradícii siahajú a dotýkajú sa najhlbších 

archetypov ľudskej duše. Podľa neho nevedomie neobsahuje len osobné, ale 

aj neosobné kolektívne prvky, ktoré nazýval archetypmi a dáva tým za pravdu 

Ricoeurovej hermeneutike. V storočí, ako je naše, poznačenom otrasom 

doterajších objektívnych istôt a nástupom subjektívneho myslenia, je 

interpretácia hádam posledným poľom, na ktorom je možné viesť diskusiu 

o hodnotách, ktoré sa ukazujú pod významovými formami ľudských gest 

a starých symbolov, mýtov a slovesných či jazykových prejavov, ktoré 

vyplývajú z dvojakej tváre, ktorú obsahuje symbol, či už pod ním rozumieme 

mýtické starozákonné rozprávanie (stvorenie sveta, potopa, hriech prvých 

ľudí), Ježišove podobenstvá alebo kresťanské liturgické symboly.  

Táto diskusia je dnes možná aj vďaka znovunadobudnutému zmyslu 

pre formu vzťahu, ktorá existuje medzi symbolom a realitou a pre pravdu, 

ktorú v sebe nesie symbol alebo mýtus, pretože práve ony poukazujú na veľmi 

dôležitú  vec: totiž na existenciu celkom rôznych vrstiev reality, ktorá pre nás 

nie je neskutočná alebo legendárna, či predvedecká (staré pochopenie termínu 

mýtus), ale naopak bytostne dôležitá, pričom k svojmu pochopeniu vyžaduje 

rozličné prístupy a jazyky. Mýtus totiž nehovorí o ničom inom než o tom, čo 

sa reálne stalo, o tom, čo sa plne preukázalo a text, ktorý o tom prináša 

posolstvo, vyžaduje len pôvodnú exegézu tejto skutočnosti. Týka sa to aj 

výberu metódy, s akou musíme adekvátne pracovať, pretože práve v teológii 

a v náboženstve vôbec sa presviedčame, že význam tohto mytologického 

jazyka nemožno uchopiť tým spôsobom, ktorý je vhodný napr. pre 

matematické a iné exaktné vedy. Dvojaká tvár symbolu, o ktorej Ricoeur 

hovorí, dovoľuje odhaliť práve túto skrytú tvár reality, a to aj reality 

Posvätného, pretože na jednej strane symbol iba zastupuje niečo, čo sám nie 
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je, to znamená reprezentuje, ale zároveň svojou prítomnosťou zodpovedá na 

otázku, prečo vôbec niečo zastupuje, prečo symboly potrebujeme, a to v tom 

zmysle, že otvára rovinu inak neviditeľnej skutočnosti, ktorú jednoducho 

nemožno uchopiť iným spôsobom, to znamená, že s touto skutočnosťou – 

korešponduje. Inými slovami – symbol zastupuje a zodpovedá. Zastupuje tak 

rovinu transcendencie, ktorá prekračuje empirickú realitu a zodpovedá aj 

rovine imanencie, kde sa s touto realitou stretávame.  

Takáto hermeneutika symbolov prostredníctvom procesu pochopenia 

vierou prekonáva negatívny pokus tzv. filozofov podozrievania vysvetliť 

náboženské prejavy len cez psychológiu prirodzených účinkov, ako sa o ňu 

pokúsil viedenský psychiater Sigmund Freud, alebo cez vonkajšiu ideologickú 

kritiku v podaní Karola Marxa, ktorý náboženstvo chápal krajne negatívne, 

len ideologickým spôsobom, a preto ho nazýval ´okľukou omylu´ v poznávaní 

človeka. Dnes nejestvuje temer žiadna pochybnosť o tom, že táto kritika 

náboženstva bola konštituovaná mimo hermeneutické pole, ako ideologická 

kritika, kritika náboženskej morálky (Nietzsche) alebo akýchsi jeho 

psychologizujúcich podnetov. Ak nad týmito kritikami dnes rozmýšľame, tak 

len preto, že pre interpretačné pochopenie zakotvené v texte tieto kritiky 

predstavujú istého vonkajšieho protivníka, ktorý ukazuje, kam až môže 

dospieť miera odcudzenia sa pochopeniu posolstva, ak sa ono vníma 

z pomerne značného časového odstupu a kultúrnej vzdialenosti, ktorá nás od 

sveta textu delí.  

4  Talmudská hermeneutika: Emmanuel Lévinas 

Potom, čo sme v našej práci spomenuli helenistického žida Filóna 

z Alexandrie a antického rabína Hillela alebo stredovekých židovských exegétov 

Rashiho z Troyes, či Abrahama ibn Esru a ich interpretačné prístupy najmä 

k biblickému textu, sa teraz budeme venovať ešte jednému súčasnému 

predstaviteľovi tzv. talmudskej hermeneutiky Emmanuelovi Lévinasovi (1905 – 

1995). Vyberám ho do tejto štúdie preto, lebo v kontexte súčasnej hermeneutiky 

predstavuje emblematický príklad nielen židovskej hermeneutiky, ktorú on 

sám aktualizoval v talmudskej tradícii, ale aj pre jeho nezvyčajný spôsob 

filozofovania spojením etickej a náboženskej dimenzie, a teda istého druhu 

transcendentálneho myslenia schopného oslobodiť súčasného človeka a jeho 

kultúru z otroctva len imanentisticky chápanej filozofie. 

Emmanuel Lévinas (1906 – 1995) sa narodil v Kaunase (Litva) 

v židovskej rodine a v tradícii Tory a jej interpretácie nielen Talmudu, ale 

napríklad aj veľkých ruských románov. Lévinasova rodina sa doma rozprávala 

tak jazykom židov strednej a východnej Európy tzv. jidiš, ako aj po rusky. 

Ako 18-ročný po boľševickej Októbrovej revolúcii odišiel do Francúzska, kde 

sa v roku 1930 stal jeho občanom. Tam študoval najprv v Štrasburgu (od roku 

1923) a Freiburgu (1928-1929), kde počúval Edmunda Husserla a spoznával 
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Heideggerovu štúdiu Bytie a čas, ktorú považoval za „jednu z najkrajších kníh 

dejín filozofie vôbec“. Nakoniec končí na Sorbonne, kde pod vedením Jeana 

Wahla získava doktorát s tézou La théorie de l´intuition dans la phénoménologie 

de Husserl (Paríž 1930). Počas II. sv. vojny bude ako francúzsky úradník 

internovaný v pracovnom tábore v Nemecku. To mu pravdepodobne zachráni 

život, pretože jeho rodičia a bratia, ktorí zostali v Litve, boli zavraždení 

nacistami. Tieto tragické skúsenosti zanechali v Lévinasovi hlbokú stopu. 

Jeho myslenie je preto pokusom obnoviť židovskú tradíciu z filozofického 

pohľadu, najmä po otrasných otázkach, ktoré v židovskom myslení vyvstali 

po udalostiach holokaustu. Tam niekde mal korene jeho rozchod s metafyzikou 

pochopenou, ako špecifický diskurz o bytí a jeho celoživotný príklon 

k metafyzike ako etike, ktorú z dôvodov, ktoré sme vymenovali, pokladal za 

druh prvej filozofie, čo sa odrazí najmä v jeho práci Totalita a Nekonečno. 

V základoch Lévinasovho myslenia však stoja aj predchádzajúce motívy: 

husserlovská fenomenológia, ktorú vyštudoval spolu s obdivom k existencionálnej 

heideggerovskej hermeneutike, hoci aj on v nich podobne ako Ricoeur namietal 

neprítomnosť autentickej etickej dimenzie myslenia. Keďže u neho metafyzická 

etika je tou prvou filozofiou, z tohto dôvodu odmietal každé ontologické 

myslenie neschopné pochopiť prítomnosť transcendentného prvku v ľudskej 

existencii.   

Lévinas bol presvedčený, že iba výjduc z biblickej hermeneutiky je 

možné znovu získať celú etickú, náboženskú, a teda metafyzickú dimenziu 

ľudskej existencie. On sám však prisúdil zásluhy o navrátenie idey Boha, ako 

aj témy prítomnosti druhého človeka, ktoré moderné ´totalitné´ ontologické 

myslenie vylúčilo zo svojho zoznamu, predčasne zosnulému židovskému 

filozofovi Franzovi Rosenzweigovi, ktorý ako prvý tematizoval otázku tváre 

človeka, ktorá sa mala stať centrálnou témou v lévinasovských úvahách 

a ktorá sa stala základnou inšpiráciou jeho najdôležitejšieho diela Totalité et 

Infini. Essai sur l´Extériorité (La Haye 1961, Totalita a nekonečno. Esej 

o exterioritě, Praha 1997). 

4.1  Talmudská hermeneutika Biblie  

Bude to teda predovšetkým Biblia, v ktorej Lévinas nájde primárny 

prameň svojej filozofickej inšpirácie: „Kniha kníh, v ktorej sa rozprávajú prvé 

veci, teda tie, ktoré musia byť vypovedané, aby mal ľudský život zmysel 

a ktoré sú vyrozpravané v takej forme, ktorá jeho vykladačom otvára priestory 

hĺbky“ (Lévinas E., Ethique et Infini, Paris 1982; Etica ed infinito. Il volto 

dell´Altro come alteritá etica e traccia dell´Infinito, Roma 1984, s. 16). 

Napriek tomu si z celej židovskej tradície, ktorá je pre jeho formáciu určujúca, 

Lévinas vyberá židovskú  ortodoxnú a talmudickú tradíciu, ktorá sa stavia 

proti židovskej novej liberálnej a reformovanej tradícii (ako to dokumentuje 

výber jeho esejí Difficile Liberté. Essais sur le judaisme /Paríž 1963/, Quatre 
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Lectures Talmudiques /Paríž 1968/, Du Sacré au Saint. Cinq nouvelles 

lectures talmudiques /Paríž 1977/, L´au-delà du verset. Lectures et discours 

talmudiques /Paríž 1982/).   

Je dobré na tomto mieste poznamenať, že hlavným záujmom Lévinasa 

bolo obnovené štúdium Talmudu (z hebr. talmud – učenie, štúdium. Talmud je 

v podstate zbierkou zákonov a náboženských tradícii postbiblického židovstva 

vydanou v písomnej forme, ktorá sa skladá z Mišny a jej komentára Gemary 

a neskôr boli do neho prijaté aj výklady typu halacha a haggada. Približne od 

roku 70. po Kr. až do obsadenia Palestíny Arabmi na začiatku 7. storočia sa 

rabíni venovali práve Talmudu a jeho interpretácii, preto je jeho štúdium 

absolútnou podmienkou poznania postbiblického judaizmu). Návrat k talmudizmu 

v súčasnej židovskej kultúre vyznieva síce na prvý pohľad, ako niečo 

archaické a neaktuálne, a to najmä zo strany reformovaného a liberálneho 

židovstva, ktoré v ňom vidí len druh zašlého morálneho vyučovania. Pre 

Lévinasa však záujem o Talmud neznamená len rešpekt voči starej židovskej 

morálnej tradícii, ale aj pozornosť voči tomu Zákonu, ktorý prišiel od Boha 

a ktorý napríklad zaväzuje človeka založiť medziľudské vzťahy sine glossa na 

spravodlivosti a na naliehavom biblickom prikázaní nezabiješ. Tak vážny 

Boží príkaz v Písme je niečo, čo nemožno len tak ľahko obísť, a to pre 

Lévinasa znamená, že ním treba posúdiť tiež pravidlá, ktoré musí vážnym 

spôsobom vziať do úvahy každá hermeneutika, ktorá sa skutočne chce pridŕžať 

svojho pravdivostného zámeru. Lévinasova hermeneutika pri interpretácii 

Biblie (a Talmudu) je hermeneutikou toho človeka, ktorý zoči-voči nejasnosti 

nejakého textu nevraví tento text nemá zmysel, ale povie skôr nechápem jeho 

zmysel a kvôli tomuto prvotnému nepochopeniu sa vydá na cestu, ako čo 

najhlbším spôsobom hľadať to, čo sa v ňom skrýva. Voči tak dôležitému 

a zaväzujúcemu biblickému textu a voči jeho židovským komentátorom 

Lévinas veľaráz potvrdil (napríklad na mnohých židovských medzinárodných 

kongresoch) určitú mieru obáv a rešpektu v otázke ich ohraničenia. Tieto 

texty (Biblie a jej komentára – Talmudu) boli pre neho predovšetkým veľkými 

textami, pretože boli schopné označiť niečo ďalšie za tou situáciou, ktorú 

naznačovali a ktoré sú práve preto schopné ešte aj dnes otvoriť pred ich 

interprétom nevyčerpateľné horizonty pravdy a zmyslu. Práve židovský 

biblický komentár Talmud predstavoval pre Lévinasa jeden z takýchto textov. 

Talmud, ktorého posledná redakcia bola zavŕšená v 6. storočí po Kristu, 

v sebe obsahuje základné židovské tradície, a to nielen náboženské, ale aj 

civilné, právne, trestné, lekárske atď. Všetky tieto tradície majstri komentára 

Talmudu zvaného Mišna (ktorá bola zavŕšená v 2. storočí po Kristu), podobne 

ako tvorcovia Tosefty (jej dodatku), ktorá obsahuje všetky otázky jestvujúce 

v Mišne, vzali veľmi vážne a rozdiskutovali ich. Samotný Talmud jestvuje 

v dvoch verziách, v palestínskej a babylónskej a pre židovstvo predstavuje 

neoddiskutovateľný základ jeho identity. To bol dôvod, pre ktorý kresťania 

Talmud zavrhovali. Byzantský cisár Justinián v roku 553 zakázal jeho šírenie 

a v stredoveku bol objektom nielen odsúdenia, ale zvyčajne aj spálenia na 
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hranici. Jeden z pápežov, Klement V. v roku 1307 sa však postaral o prehod-

notenie Talmudu, ako výrazu židovskej tradície a zriadil štyri univerzitné 

katedry v Paríži, Salamanke, Boloni a Oxforde, ktoré sa mali zaoberať 

štúdiom jeho integrálnej tradície v kontexte akéhosi komentára a jeho 

interpretácie pomimo vtedajších bežných predsudkov. Tejto pápežskej 

podpore vďačí za svoj zrod aj prvý súhrný preklad Talmudu, ktorý vyšiel 

v Benátkach v rokoch 1520 – 1523. To všetko spôsobilo, že sa v kresťanskom 

prostredí uchytil určitý druh presvedčenia, že napriek niektorým miestam, 

ktoré v ňom stoja v opozícii voči kresťanskej viere, s pomocou Talmudu 

a s pomocou rabínskej literatúry by sa mohol oveľa lepším spôsobom 

pochopiť historický a kultúrny kontext, v ktorom sa zrodilo samotné kresťanstvo 

a že by Talmud mohol reprezentovať dokonca aj nevyhnutný prostriedok pre 

pochopenie evanjelia (čo sa dnes naprosto potvrdzuje). Napriek tomu však, 

temer až do moderných čias bola táto interpretácia Talmudu smerom 

k evanjeliu z interpretačného kresťanského prístupu prakticky vylúčená a jeho 

exegéza sa poväčšine zameriavala k pochopeniu komplexného židovského 

sveta a jeho náboženských, etických a kultúrnych hodnôt a nič viac. A bol to 

práve tento typ jeho židovskej interpretácie, ale z moderného náhľadu, o ktorý 

sa zaujímal aj Lévinas vo svojich Esejách o talmudizme.  

Zoči-voči Talmudu môžeme, tvrdil Lévinas, v podstate zaujať dve 

odlišné stanoviská: môžeme predpokladať, že jeho argumentácia je totálne 

vzdialená dnešnému životu a kultúre alebo môžeme s tou najväčšou pokorou 

konštatovať, že naša kapacita pochopiť ho závisí od chudoby našich nástrojov 

potrebných k tomu, aby sme niečo vyťažili z hlbokej múdrosti a logiky jeho 

rozprávania (Du sacre au saint: cinq nouvelles lectures talmudiques, Paríž 

1977; Dal sacro al santo: cinque nuove letture talmudiche, tal. vyd., Roma 

1985, s. 102). Aby Lévinas vyriešil tento problém pokúša sa v prvom rade 

ohraničiť problém talmudského jazyka. Jazyk Talmudu sa dnešnému človeku 

javí ako nepochopiteľný, a to preto, lebo obsahuje oveľa viac, ako som ja sám 

schopný v ňom nájsť. Jedná sa o jazyk, ktorý obsahuje čosi viac a ide za a teda 

obsahuje význam, ktorý nie je okamžite k dispozícii. Lévinas na tomto mieste 

pripomína postavu Mojžiša, o ktorom vraví Písmo, že „bol nemotorných úst 

a ťarbavého jazyka“ (Ex 4,10), a to preto, lebo si bol vedomý toho, ako veľmi 

je on sám vzdialený od božieho posolstva, neschopný pochopiť ho vlastnými 

jazykovými a vyjadrovacími schopnosťami. Mojžišov jazyk sa teda v Písme 

javí ako iluzórny (koktavý), pretože si bol vedomý vlastnej neschopnosti nájsť 

v sebe primerané vyjadrovacie prostriedky a konceptuálne vyjadrenie, 

s pomocou ktorých by dokázal ohraničiť ten skrytý zmysel Božieho slova 

a posolstva, ktorý je tam takpovediac navyše, ktorý je tým nadbytkom. 

Iluzórny jazyk je jazyk pokorný, pretože nevie nejakým úplným spôsobom 

ohraničiť svoj obsah, ale ktorý vo svojej jazykovej chudobe zahŕňa obrovské 

bohatstvo: to, ktoré naznačuje posledný prameň zmyslu, posolstva, pravdy. 

Práve Talmud má v sebe charakteristické prvky takého posolstva, ktoré Lévinas 

nazýva aj Božou aureolou, ktorá je schopná hoci symbolickým spôsobom 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2017, roč. 17, č. 4/A 

 143 

obsiahnuť v sebe Božiu realitu. Jazyk Talmudu teda v sebe eminentným 

spôsobom reprezentuje náboženský jazyk a jeho hermeneutika sa snaží pochopiť 

ono navyše, onen nadbytok uzatvorený v jeho jazykových vyjadreniach.  

Treba povedať, že Lévinasova hermeneutika sa na tomto mieste zráža 

s inými typmi talmudických interpretácii v dlhej židovskej tradícii, najmä 

s jeho pietistickom a vedeckou exegézou. Najmä modernej vedeckej 

historicko-kritickej exegéze Lévinas vytýkal, že nie je ničím iným než 

päťdesiatimi storočiami skrytými v jednej kartotéke a že tieto tak živé biblické 

textové svedectvá namiesto toho, aby sa stali partnermi dnešného dialógu, 

s nami sa stali púhou folklórnou  zbierkou nejakých epitafov. V Lévinasovom 

poňatí texty Talmudu nemajú byť archeologickými nálezmi, ale sa majú 

znova stať niečím, čo otvára dialóg s celým svetom, teda textami, ktoré 

vyučujú aj dnes. To však sa nestane pietistickým, ani vedeckým spôsobom, 

ale kritickým hermeneutickým prístupom schopným vyťažiť z židovskej 

tradície myslenie, ktoré zodpovedá súčasným požiadavkám.  

Ako môžeme vidieť v Lévinasovom prístupe k antickým talmudickým 

textom, sa hermeneutika javí, podobne ako v Ricoeurovom prístupe ku 

kresťanskej tradícii, ako nový spôsob etického filozofovania. Nie je to 

metafyzická filozofia, ktorá verí, že môže vyriešiť problémy logosa a nie je to 

ani vedecká filozofia, ktorá všetko rieši v prostredí čisto racionálneho 

poznania a ani pietistická filozofia, ktorá jednoducho eliminuje problémy 

svojím presahom do spiritualistickej a moralistickej vízie reality. Je to naopak 

Talmud pochopený, ako druh trvalého a večného myslenia schopného riešiť 

súčasné a vôbec univerzálne problémy. 

4.2  Tvár druhého (človeka)  

Ako sme povedali, podľa Lévinasa má mať talmudská hermeneutika 

najmä metafyzický etický rozmer. Tento rozmer dokumentoval, tak vo svojích 

esejách na tému interpretácie Talmudu, ale aj v ďalšej kľúčovej práci Totalita 

a nekonečno (Praha, 1997), v ktorej centre sa nachádza (a) fenomén stretnutia 

sa tvárou v tvár s druhým (b) spôsob, akým vyjadriť transcendenciu (nekonečnosť) 

druhého a (c) jeho diskurz o Bohu. Jej podtitul znie Esej o exteriorite 

(vonkajšku), ale o tejto exteriorite sa v podstate píše iba v jej III. časti, v ktorej 

Lévinas opisuje fenomén tváre (visage) iného človeka, ktorá sa na nás 

obracia, ktorá nás interpeluje a pozýva k zodpovednosti. Sú to nesmierne silné 

stránky, skoro fascinujúce, na ktoré je ťažké nemyslieť, ak ich raz prečítate 

a v ktorých vidieť jasné stopy husserlovského typu myslenia. Ako sme 

naznačili v prvej a druhej časti, sa Lévinas snaží ohraničiť pojmy totalita 

a nekonečno na tému interiority človeka a až v závere im oponuje poukázaním 

na exterioritu (vonkajškovosť) tváre človeka (nazýva to epifaniou ľudskej 

tváre) a na jej transcendentný význam.  
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Totalitnou dynamikou zviazanou s kategóriou bytia je podľa neho 

poznamenaná najmä filozofia (od čias Hegela) a potom aj história Západu 

a ako taká sa táto totalitná dynamika ukazuje najmä vo vojnách a rôznych 

formách násilia: „tvár ľudského bytia, aká sa zjavuje vo vojne, sa opiera 

o totalitný koncept, ktorý dominuje západnej filozofii“. Čo sa týka chápania 

takejto totality v rámci interiority človeka, Lévinas opravuje heideggerovskú 

predstavu ohľadom ľudského bytia-vo-svete a ponúka vlastný fenomenologický 

opis ľudskej existencie, ktorú chápe ako totalitnú interioritu celkom zameranú 

na seba. Podľa Lévinasa vzťahy ľudského ja s vonkajším svetom sa zakladajú 

predovšetkým na praktikách individuálneho užívania si a pôžitku: žijem 

v prostredí v ktorom dýcham, prijímam potravu, pracujem atď. V ľudskej 

potrebe jesť však napríklad nehrá úlohu iba naša telesnosť, ale aj izolovanosť 

jednotlivca, ktorý v jej rámci zažíva často len svoje vlastné potešenie. Navyše 

ľudský život poznačený takto chápanou interioritou si žiada vlastnú izbu, kde 

môže každý odpočívať a kde sa môže naša intimita sústrediť. Prostredníctvom 

práce zasa môže človek nadobudnúť veci, ktoré potom vymení alebo premení 

na vlastný konzum. Pre tieto motívy môže Lévinas pripodobniť charakter 

ľudskej interiority k ekonomickému modelu: moje takto oddelené ja chápe 

svet ako svet, ktorého zákony (nomoi) umožňujú, aby všetky veci patrili tejto 

mojej vlastníckej vízii, čiže domu (oikos) niekoho (ekonomika, z gr. oikos/dom 

a nomos/zákon). Takto pochopená totalita a interiorita predstavujú dva podobné 

spôsoby reprezentácie reality, ktoré neprenechávajú žiadne miesto niečomu 

z transcendencie (nekonečna). Je tomu však naozaj tak?  

Lévinas sa na tomto mieste vracia k antickej metafyzickej ašpirácii, 

ktorá necielila, ako to my dnes robíme, len k našim potrebám a nášmu 

momentálnemu zadosťučineniu, ale k niečomu úplne inému. Lévinas tu použije 

Descartesove Meditácie, v ktorých francúzsky filozof diskutuje o nemožnosti, 

žeby obmedzený intelekt človeka mohol prísť na niečo alebo rozpracovať ideu 

nekonečného Boha: „Myšlienkou nekonečna sa myslí to, čo zostáva mysleniu 

vždy niečím vonkajším“. Ale zatiaľ čo sa v prípade Descartesa táto myšlienka 

týkala najmä nášho spôsobu myslenia o neprístupnom Bohu, Lévinas sa snažil 

ukázať, že je to práve stretnutie s iným človekom, z ktorého vzniká istý druh 

podobne neohraničiteľnej (nekonečnej) zodpovednosti. Lévinas si kladie 

otázky: prečo je druhý človek tak ťažko zaraditeľný do našich vlastných 

schém? Veď ho tak často posudzujeme. A nepokúšame sa ho mnohokrát aj 

podriadiť našim vlastným záujmom? Lévinas týmito otázkami chce povedať, 

že aj druhého človeka sa snažíme podriadiť si a vlastniť tak, ako vlastníme 

veci, o ktorých sa zmienil predtým. Na druhej strane však spoznávame aj 

nezdar podobných pokusov. Často sa stane, že keď sa predo mnou objaví 

nejaká tvár a obráti sa na mňa so slovom, zrazu som si vedomý toho, že s tým 

človekom neviem narábať takým spôsobom, ako narábam s inými vecami. 

„Tvár druhého sa ku mne ozýva, pozýva ma do vzťahu, ktorý nemá nič do 

činenia s tou mocou, ktorú mám pri vlastnom potešení alebo poznaní“. 

Pozerajúc sa teda na tváre iných zažívam hlbokú dvojznačnosť. Na jednej 
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strane sa ľudská tvár javí ako naprosto nevyspytateľná: nemôžem poznať 

iného, ktorý sa nenechá mnou ovládať. Dokonca nemôžem ani predvídať, ako 

sa zachová v nasledujúcom okamžiku. To, čo cítim, je jeho tajomný odpor 

voči každému pokusu vnútiť mu svoju moc. Na druhej strane sa tu vždy 

otvára možnosť zabiť ho, a to nielen v tom zmysle, že ho podriadim sebe, ale 

aj tak, že ho úplne zruším. Objavenie sa nejakej tváre tak poukazuje aj na 

povahu moci, pretože aby som dominoval nad niekým, nad ktorým dominovať 

nemôžem, musím ho zničiť. Vražda teda v konečnom dôsledku má paradoxnú 

povahu, nakoľko „je vykonaním moci nad niečím, čo moci uniká“ (porov., 

Totalita a nekonečno, s. 163 – 252).  

V týchto úvahach, v ktorých sa evidentne odrážajú strašné skúsenosti 

s nacizmom a fašizmom a s jeho pokusom vyhubiť židov, Lévinas v tom istom 

momente naznačuje aj podstatný rozdiel, aký jestvuje medzi tzv. ekono-

mickým myslením, ktoré podmieňuje naš vzťah k veciam a medzi vzťahom 

k druhému. Zoči-voči možnosti zničiť iného človeka, odpor, ktorý kladie jeho 

tvár, prijíma etický význam, ktorý sa v Písme a vo svedomí človeka vyjadruje 

slovom: nezabiješ. A keďže tvár umenšuje každú moc a absolútnym spôsobom 

transcenduje totalitu ľudského sveta, druhý sa nám javí ako niekto nekonečný: 

to je aj dôvod, prečo treba za druh prvej filozofie považovať etiku. Práve táto 

transcendentnosť druhého spôsobuje etickú povinnosť zodpovednosti, ktorá je 

v podstate bezhraničná a má sa uplatňovať najmä voči slabším.  

Lévinas sa týmto svojím myslením konfrontuje s iným židovským 

filozofom 20. storočia s Martinom Buberom (1878 – 1965), ktorý je známy aj 

ako filozof dialógu. Vo svojom hádam najznámejšom diele s emblematickým 

názvom Já a Ty (Votobia Olomouc, 1995) Buber rozvíjal teóriu osobných 

vzťahov, ako protikladných vzťahom k veciam. Napriek všetkému obaja 

autori rozvíjajú svojimi prácami určitý typ moderného humanizmu a spolu-

podieľajú sa tým na silnej etickej inšpirácii súčasnej filozofie. 

5  Hermeneutika a postmoderné myslenie 

Z toho, čo sme doteraz predstavili, by sa mohlo zdať, že moderná 

hermeneutika vo svojich rozličných akcentoch a nastoleniach je záležitosťou 

predovšetkým kontinentálneho európskeho myslenia a že je teda cudzia, napr. 

takému anglo-americkému mysleniu, ktoré je, ako sme to mohli vidieť, známe 

viac svojím analytickým záberom, než existencionálnym alebo fenomenolo-

gickým spôsobom filozofického premýšľania. V skutočnosti je to tak, že 

európska filozofická tradícia je v posledných 50 rokoch v opozícii proti anglo-

-americkej analytickej filozofickej tradícii (analytickí filozofi náležia nielen 

k Spojeným štátom a ich univerzitám, ale aj k Holandsku, Škandinávii a Anglicku 

s jeho univerzitami, predovšetkým Oxford a Cambridge). A nejedná sa len 

o kontrapozíciu medzi samotnými filozofiami, ale aj medzi ich inštitúciami. 
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5.1  Analytickí a kontinentálni filozofi 

Rozdiel medzi analytickými (anglosaskými) filozofmi a kontinen-

tálnymi (európskymi) je v podstate myšlienkovým sporom, ktorý započal 

v druhej polovici 19. storočia v časoch Wilhelma Diltheya, ako spor medzi  

prírodnými a duchovnými vedami a ktorý pokračoval v 20. storočí rozdielom 

medzi štrukturalizmom a existencionalizmom, marxizmom a fenomenológiou 

alebo epistemológiou a hermeneutikou. Už Rudolf Carnap, ktorý v roku 1932 

publikoval svoju knihu Prekonanie metafyziky prostredníctvom logickej analýzy 

jazyka, a tým otvoril cestu analytickej filozofii jazyka považoval Heideggerove 

diela predstavujúce hermeneutickú filozofiu 20. storočia za plné „obrovských 

omylov... s postupnosťou slov bez zmyslu“, ktoré predstavujú „neužitočné 

jazykové cvičenie, ktoré nie sú hodné ani len toľko ako poézia“. Treba 

samozrejme dodať, že ani samotný Heidegger vo svojich štúdiách nikdy 

neprestal zdôrazňovať, že analytická filozofia s jej formálnou logikou je 

obyčajnou beznádejnou pustatinou myslenia, ktoré je neschopné dospieť 

k pravde.  

Dnes temer po 50 rokoch od započatia tohto rozdielu medzi analytickou 

filozofickou školou a medzi kontinentálnými filozofmi konštatujeme v tomto 

ich odlišnom spôsobe filozofovania aj dve úplne odlišné kultúrne tradície: 

európsku a anglo-americkú. Anglo-americkí filozofi používajú pri svojej práci 

skôr formálnu konceptuálnu metódu, ktorou sa snažia ohraničiť narysované 

problémy s pomocou logicko-analytických argumentov. Kontinentální filozofi 

naopak zavrhujú takýto koncepčný formalizmus a rozvíjajú skôr prístupy, 

ktoré vychádzajú z dejín myslenia a z literárnych textov autorov, ktoré vedia 

priviesť umenie  interpretácie späť do jednotného historického a ideálneho 

celku: z pôvodného ontologického celku, k celku vytvorenému práve takouto 

historickou interpretáciou. Preto, kým analytickí filozofi tvrdia, že filozofia 

má do činenia najmä s vedeckým empirizmom, kontinentálni filozofi namietajú, 

že sú to humánne vedy a vedy ducha a história predovšetkým, s ktorými 

filozofia narába. Vyvstáva tak otázka: aká filozofická idea sa to vlastne 

vynára z týchto debát? Inými slovami: je filozofia vedou alebo je umením, je 

to exaktná veda alebo veda ducha, je to teoretická záležitosť alebo praktická 

životná vec? Je viac záležitosťou logiky alebo komplexného dejinného 

pohľadu?  

Z pohľadu našej štúdie a stránok, ktoré sme napísali, by sa mohlo 

zdať, že kontinentálna hermeneutická filozofia je na ceste hľadania nového 

spôsobu, akým je možné filozofický myslieť, a to aj mimo prísnu vedeckú 

exaktnosť na jednej strane a v rámci dialógu s vedou na strane druhej. 

Analytická filozofia naopak, ako dedička neopozitivizmu a analytickej 

tradície univerzít v Oxforde a Cambridge považuje filozofiu iba za analýzu 

rozdielov medzi rozličnými jazykmi, a to tak vedeckými, ako aj filozofickými. 

Obom tak leží na pleciach ťažký problém: čím je ešte filozofia? Niektorí totiž 

tu dnes začínajú hovoriť aj o jej konci. 
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V roku 1979 jeden z najexponovanejších predstaviteľov americkej 

analytickej filozofie a pragmatizmu už predtým spomínaný Richard Rorty 

vydal štúdiu s názvom Filozofia v Amerike, v ktorej sa plný nadšenia vysmieva 

z kontinentálnej filozofie. Rorty sa narodil v roku 1931 v New Yorku a dlhé 

roky vyučoval na univerzite v Princetone a v Charlottesville na univerzite vo 

Virginii. Je autorom množstva štúdií o analytickej filozofii, v ktorých rozpracoval 

projekt mediácie medzi filozofiou bežného jazyka, pragmatizmom a herme-

neutikou. Jeho kľúčovou štúdiou je kniha Philosophy and the Mirror of 

Nature/Filozofia a zrkadlo prírody (Princeton UP 1979, tal. vyd., Milano, 

1986) a zbierka esejí Consequences of Pragmatism / Následky pragmatizmu 

(Minneapolis 1982, tal. vyd., Milano, 1986). V knihe Filozofia v Amerike 

z roku 1979 ešte optimisticky oznamoval, že na amerických univerzitách je to 

analytická filozofia, ktorá je považovaná za skutočnú filozofiu, zatiaľ čo 

kontinentálna európska filozofia má byť odoslaná na fakulty literatúry, a to 

z toho dôvodu, že v jej podaní sa nejedná o filozofické, ale skôr o literárne 

diela a tie sa protivia tej mentálnej hygiene, ktorú má filozofia spôsobovať. 

Podľa Rortyho žiaden americký profesor, čo len trochu vedený k objasňovaniu 

myšlienok, nie je v stave vysvetľovať vlastným študentom diela Nietzscheho, 

Heideggera alebo Foucaulda. Tieto práce tvoriace podľa jeho vyjadrenia druh 

akejsi mélange totiž náležia viac literatúre a umeniu, ale nie filozofii. 

Počnúc 80. rokmi minulého storočia však začínajú tieto rozdiely medzi 

analytickou a kontinentálnou filozofiou rednúť a aj Rortyho pôvodný optimizmus 

sa mení. Už v roku 1982 v knihe Následky pragmatizmu píše veľmi pesi-

mistickým spôsobom, že linguistic analysis sa vyprázdnila zvnútra, a to pre 

neprítomnosť súhlasu ohľadom jej metód a predmetu: „Poľom týchto čias je 

jedna džungľa vedeckých bádaní, ktoré sú si vzájomnými rivalmi a programov, 

ktoré majú s postupujúcimi rokmi stále kratší život... V Spojených štátoch dnes 

viac menej nejestvuje spoločný názor na tieto filozofické programy a metódy 

tak, ako tomu nebolo ani v Nemecku v roku 1920... Jedinou nádejou amerického 

filozofa je prísľub Andyho Warhola, že ´všetci sa staneme slávnymi, každý na 

asi 15 minút...´“ (tamtiež, tal. vyd., s. 115 – 120).  

Tento Rortyho pragmatizmus je už krutý a ohlasuje že aj Amerika sa 

ocitla v post-filozofickej, teda sekularizovanej kultúre. V súčasnom svete, tvrdí 

Rorty, sa necíti potreba filozofických ospravedlnení pre nejaké individuálne 

alebo spoločenské chovanie, nie je už potrebné obracať sa na Kanta alebo 

Hegela v prípade regulácie nejakej etiky alebo spoločenského zriadenia, podobne 

ako sa v 18. storočí zjavila nepotrebnosť náboženstva pre reguláciu sociálneho 

života: „Post-filozofická kultúra sa teda javí, ako kultúra uprostred, ktorej sa 

muži a žena cítia byť sami, jednoducho vyradení a bez napojenia sa na 

večnosť. V pragmatickom slova zmysle bol pozitivizmus iba na pol ceste pri 

vývoji tejto kultúry, čiže na ceste k tomu, čo Sartre nazýva ´povinnosťou konať 

bez Boha´. Ten pozitivizmus, ktorý uchránil Boha svojou znalosťou vedy 

(a vedeckej filozofie), teda v poznaní toho aspektu kultúry, prostredníctvom 

ktorého vstupujeme do kontaktu s niečím, čo už nie sme my sami a v ktorej 
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spoznávame nudnú Pravdu, už viac nezviazanú s žiadnym popisom“ (tamtiež, 

tal. vyd., s. 37). To je trpké vyjadrenie.  

Napriek tomu počnúc 80. rokmi minulého storočia, ako sme sa o tom 

už zmienili, sa začínajú rozdiely v oboch prístupoch zbližovať. Tak jedni, ako 

aj druhí sa znova začínajú venovať etickým, sociálnym, právnym a politickým 

hermeneutickým problematikám, ako aj analytickým problémom v rámci 

filozofie vedy (najmä Habermas, Apel a Ricoeur). V roku 1973 publikuje Karl 

Otto Apel zbierku esejí pod názvom Transformation der Philosophie neskôr 

vydaných pod názvom Spoločnosť a komunikácia (1976), v ktorej poukázal na 

to, ako sa tieto rozdielne filozofické pohľady vzájomne približujú (spomeňme 

len Heideggerovu, Gadamerovu a  Ricoeurovu naliehavosť na význam jazyka, 

čo je jasný vplyv druhého Wittgensteina alebo Habermasove a Apelove 

pokusy o zapracovanie princípov analytickej filozofie do filozofickej herme-

neutiky), ale toto zbližovanie platí aj pre amerických analytických autorov 

Richarda Rortyho a Hillary Putnama, ktorí začínajú brať vážne diela 

európskych filozofov, a to tak Heideggera, ako aj Gadamera alebo Derridu. 

5.2  Moderna, postmoderna a tzv. ´pensiero debole´ – slabé myslenie 

Aby sme rozlíšili termíny moderna a postmoderna treba vedieť, že 

tieto označenia nie sú jednoznačnými termínmi a neodkazujú vždy a zrejmým 

spôsobom na to isté. Jestvuje napríklad rozdiel medzi pojmami modernizmus 

a moderná doba. Kým pod pojmom moderná doba sa myslí epocha, ktorá 

začala vrcholnou Renesanciou a objavením Ameriky janovským plavcom 

Krištofom Kolumbom v roku 1492 (teda počnúc rokom 1500), pokračovala 

Francúzskou revolúciou z roku 1789 a trvá prakticky až do dnešných čias, tak 

slovo modernizmus sa používa skôr na označenie umenia a architektúry 

20. storočia. Podobne ani termín postmoderna nie je celkom jasným pojmom 

a vynoril sa skôr ako slogan užívaný známymi esejistami a v diskusiách typu 

talk-show, ako pomenovanie doby a spôsobu života, ktorý je už odlišný 

dokonca aj od tzv. modernej doby. V tom istom momente ho potom prevzali 

aj literárne a architektonické kruhy a odtiaľ prešiel do prostredia sociálnych 

vied a masmédií. Niektorí ju identifikujú aj s postštrukturalizmom alebo 

dekonštruktivizmom, ako sme sa o ňom zmienili vyššie (Welsch W., Naše 

postmoderní moderna, Zvon Praha, 1994). 

Jej najcharakteristickejším znakom je podľa filozofa Jeana-Françoisa 

Lyotarda (1924 – 1998) a jeho známej knihy La condition postmoderne. Rapport 

sur le savoir/Postmodernistická podmienka (Paris 1979, tal. vyd., Feltrinelli 

Milano, 1981) akási súčasná nevera voči veľkým naratívnym projektom, ktoré 

charakterizovali našu minulosť. Postmoderná doba je poňatá ako koniec 

veľkých vízií, ktoré ešte verili, že môžu ponúknuť posledný a definitívny 

zmysel človeka a dejín alebo ako rôzne ideologické a totalitné interpretácie 

reality, ktoré vyprodukovala moderná epocha, či už ako historické formy 
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poznania (marxizmus, idealizmus, neoidealizmus a pod.) alebo ako formy 

vedeckého poznania (pozitivizmus, neopozitivizmus a pod.). Lyotard vo svojej 

štúdii porovnáva predovšetkým dva typy moderného myslenia: vedecké 

a naratívne.  

Vedecké myslenie typické pre novovek sa vyznačuje niekoľkými 

charakteristikami: napríklad požiadavkou akceptovať iba legitímne tvrdenia, 

ktoré sa navyše pohybujú v striktnom tóne pomimo nejaké ´jazykové hry´ 

alebo požiadavkou overenia akéhokoľvek tvrdenia, ktoré je navyše podmienené 

aj primeranou argumentáciou a použitím dôkazov. Tomuto vedeckému poznaniu 

oponuje tradičná naratívna forma myslenia (v prostredí humánnych vied), 

ktorá podobné postupy prísne vedeckého legitimizovania niečoho buď prehliada 

alebo odsúva bokom (Lyotard J. F., O postmodernismu, Praha 1993).  

Naša moderná doba a veda potom vzišli z týchto dvoch typov veľkých 

naratívnych diskurzov, ktoré Lyotard nazýva metanaráciami. Prvým takýmto 

moderným diskurzom bolo osvietenecké hnutie oslobodenia človeka, podľa 

ktorého nastupujúce vedecké (empirické) poznanie slúžilo predovšetkým 

k emancipácii človeka spod domínia vládcov a cirkevného kléru. Druhý typ 

moderného diskurzu predstavovala zasa Hegelova idealistická špekulatívna 

filozofia, ktorá ukazovala skutočné poznanie ako život Absolútneho ducha 

a ktorá čiastočne súvisí aj s niektorými poslednými veľkými filozofickými 

smermi, ako sme o nich hovorili (napríklad s fenomenalizmom a existenciona-

lizmom). Podľa Lyotarda sú to presne tieto dve metanarácie, ktoré v súčasnom 

svete stratili svoju vieryhodnosť až do tej miery, že „povedané veľmi jednoducho 

môžeme konštatovať istú ´postmodernú neveru´ voči ním“ (tamtiež, tal. vyd., 

1981, s. 6).  

Následky tejto súčasnej nevery voči týmto metanaráciam sú evidentné: 

prežívame moment, v ktorom všetky predchádzajúce univerzálne systémy 

pravdivého a správneho stratili svoju presvedčovaciu silu. Akákoľvek filozofia, 

ale ani náboženstvo už nie sú považované za schopné legitimizovať poznanie. 

To isté platí aj pre vedecké poznanie, ktoré nevie dostatočným spôsobom 

preukázať pravdu, a tak definitívne ospravedlniť seba samé (vedecké poznanie 

na spôsob konečných a determinovaných istôt už viac nie je možné). Poznanie 

chápané až doposiaľ v unitárnom a systematickom zmysle slova sa totálne 

rozpadlo a to, čomu dnes asistujeme, je neskutočná proliferácia špecializmov 

a rozličných jazykových hier, kde sa každý prísne oddelený od toho druhého 

hrá na svojom vlastnom piesočku. To, čo všetci konštatujú, je druh relati-

vizovania skoro všetkého: zmyslu vecí, ich hodnoty aj ich aplikácie. „Moderné 

poznanie – píše Lyotard – zjemňuje našu senzibilitu pre odlišnosti a zosilňuje 

našu schopnosť tolerovať nezmerateľné. Tá istá pravda bytia viac nespočíva 

v overovaní expertov, ale v parainvenciách rozličných inovátorov“ (tamtiež, 

tal. vyd., 1981, s. 7).  

Lyotard si následne podobným spôsobom všíma aj sociálne a spolo-

čenské dôsledky tohto javu a hľadá v nich príklady takejto relativizácie. 

Spomína najmä konfliktné situácie v sporoch dvoch strán nejakého rozhovoru, 
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v rámci ktorých zrazu nejestvuje nijaký typ nadradeného diskurzu, ktorý by 

dovolil posúdiť takýto konflikt rozhodujúc na základe legitímnych opačných 

tvrdení jednotlivých strán. Takúto situáciu Lyotard nazýva roztržkou (différend). 

Ako príklad takéhoto rozporu uvádza fakt, že niektorí historici napríklad 

pokračujú v negovaní židovského holokaustu, pretože z ich pohľadu k jeho 

dokázaniu chýbajú autentickí svedkovia, ktorí by nespochybniteľným 

spôsobom potvrdili jestvovanie nacistických plynových komôr. V ich dôvodení 

prevažuje tvrdenie tohto typu, že keďže žiaden z pozostalých nemohol o nich 

referovať, je možné, že spomienky na vyvraždenie židov sú falošnou záležitosťou. 

Podobné uvažovanie sa nám možno zdá byť nehumánne a perverzné. Ale 

dobrým spôsobom poukazuje na hroznú nezmerateľnosť niektorých druhov 

súčasného diskurzu. Táto situácia akejsi ľudskej bezmocnosti zoči-voči 

prekrúcaným alebo nepravdivo pochopeným faktom, slovám alebo skutkom je 

myslím niečo, čo netreba nejako zvlášť dokazovať. Ak s niečím máme v živote 

problém, tak je to najmä s takýmito situáciami a apóriami, ktorých je dnes 

bezpočet. Teda so situáciou totálneho nepochopenia nejakého problému. Práve 

toto nepochopenie je tým príznačným Ricoeurovým konfliktom interpretácií 

a teda širším objektom toho, čo dnes voláme hermeneutikou.  

Skutočne, ten kto sa tvrdohlavo nehanbí dožadovať očitých svedkov 

tzv. ´konečného riešenia´, nebude nikdy akceptovať rozprávanie jeho obetí, 

najmä ak tí nevchádzajú do limitov jeho uvažovania. Táto aporetická situácia 

nepoukazuje len na heterogénny charakter moderných diskurzov, ale najmä na 

ich etické dôsledky. V mnohých prípadoch totiž nejestvuje nijaké neutrálne 

hľadisko, ktoré by dovoľovalo zvonku posúdiť rozličné núkajúce sa perspektívy 

(dostavuje sa tu predtým spomínaná situácia o stave moderného rozumu, ktorý 

tým, že sa zbavil svojej predchádzajúcej opory v náboženskej viere alebo 

svojej spätosti s tým, čo sa nazýva prirodzeným zákonom v človeku /ľudovo 

aj ´sedliackým rozumom´/, sa v konečnom dôsledku stal ´slepým rozumom´). 

Podľa Lyotarda, práve takéto situácie v nás majú upevniť našu povinnosť 

vziať vážne vyhlásenia obetí, ako aj tých, ktorí sa nachádzajú na ´marginálach 

života´. On sám z toho vyvodzuje záver v tom zmysle, že pokiaľ jestvuje 

spomínaná postmoderná nekompetentnosť starých ´metanarácií´ a zároveň 

naša neschopnosť riešiť prítomné rozpory a konflikty je v záujme dnešných 

sociálnych a politických elít zaoberať sa ochranou predovšetkým slabších 

a menšín. A to je aj dôvod, prečo sa podľa neho po traumatizujúcich 

skúsenostiach s totalitnými režimami 20. storočia stupňuje moderná náklonnosť 

smerom k tolerancii a tomu, čo je odlišné. Každopádne táto moderná 

neschopnosť legitimizovať to, čo je správne alebo dobré, je aj jeden z dôvodov 

pre hermeneutiku. 

Jedným z posledných predstaviteľov postmoderného myslenia je 

taliansky filozof Gianni Vattimo (nar. 1936), ktorý predponou post v slove 

postmodernizmus chápe ako moderné zbavenie sa starých logických procesov 

rozvoja, a to prostredníctvom myšlienky ich kritického ´prekonávania´, a to 

z dôvodu nevyhnutnosti ich nového uchopenia. Predpona post pre neho 
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znamená to, že postmoderna na rozdiel od moderny už nekladie dôraz na 

neustále novinky alebo pôvodnosť niečoho. Napríklad postmoderná architektúra 

je známa skôr eklekticizmom, než nejakými novými prvkami a dnešné 

náboženstvá symbolizuje skôr snaha o synkretizmus, než trvanie na ich 

pôvodnom obsahu. V rámci myslenia sa postmoderna zasadzuje za zrieknutie 

sa nadsadených nárokov kladených na rozum, ako aj opustenie hľadania 

nejakých doterajších nepochybných právd a nezlomných princípov (Vattimo G., 

La fine della modernitá. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura post-moderna, 

Milano 1985, s. 10 – 14). Za predchodcov takéhoto postmodernistického myslenia 

Vattimo považuje predovšetkým Nietzscheho a Heideggera. Nietzsche svojím 

ohlásením smrti Boha položil v západnej tradícii základy súčasného nihilizmu 

a Heidegger s inými (pozitivistami) požadoval odstránenie metafyzického 

myslenia a namiesto neho navrhol koncept jeho prekročenia alebo prekonania. 

Obaja navyše pokladali modernú vedu, techniku a ich progres za najvidi-

teľnejšiu manifestáciu moci, akú kedy vykonával ľudský rozum nad prírodou.  

Vattimo preto tomuto pôvodnému silnému mysleniu oponuje, a to 

svojím vlastným konceptom tzv. slabého myslenia (v tal. pensiero debole), 

ktoré už nechce veci vlastniť a definovať, ale rešpektuje skôr ich rozdielnosť 

a toleruje ich pluralitu. Jeho výraz pensiero debole sa stal hermeneutickou 

udalosťou a najmä v Taliansku významne ovplyvňuje spôsob tamojších debát 

(porov., Vattimo G. – Rovatti P., Il pensiero debole, Feltrinelli Milano, 1983).  
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Possibilities of Coping with Stressful Situations 

in the Family Environment of a Problematic Pupil 

Möglichkeiten der Bewältigung von Stresssituationen 

im familiären Umfeld eines problematischen Schülers 

Možnosti zvládania záťažových situácií 

v rodinnom prostredí problémového žiaka 

Jiřina Vaňková, Dominika Pažítková 

Abstract 

The artikel deals with the family environment of a problem pupil, that 

negatively affects the family life in the context of current social 

changes. It highlights the role of the school in helping families with 

these pupils to tackle the stressful situations so that the unfavorable 

family environment has the least negative impact on the development of 

the personality of the child. 

Keywords: Family environment. Stress situations. Problem pupil. School 

cooperation. 

Rodinné prostredie problémového žiaka 

Rodina je základnou sociálnou skupinou a má najdôležitejší vplyv na 

vývin dieťaťa. Plní primárnu funkciu socializácie, dieťa preberá v rodine 

skupinové vzory a osvojuje si normy sociálneho správania v závislosti od 

správania rodičov, preto je dôležitá jej súdržnosť a celková atmosféra. 

Úprimné a vyrovnané vzťahy medzi rodičmi určujú ráz a štýl života celej 

rodiny, ktorý ovplyvňuje vývin dieťaťa a podporuje tak adekvátne formy jeho 

správania. Konfliktná, prípadne neúplná rodina túto funkciu v pozitívnej 

rovine nemôže plniť v plnom rozsahu.
1
 Deti vyrastajúce v prirodzenom 

harmonickom prostredí úplnej rodiny si osvojujú oveľa reálnejší prístup 

k svetu, než deti vychovávané v neúplných alebo nefunkčných rodinách.
2
 

                                                 
1  Porov. KOLLÁRIK, T.: Základy sociálnej psychológie. Žilina 2014. 1 vydanie, s. 76. 
2  Porov. HUŠVÉTYOVÁ, J, SARMÁNY SCHULLER, I.: Štýly rodinnej výchovy a ich 

možný dopad na vznik problémového správania detí. In HELLER, D. a kol. Psychologické 

dny. Olomouc, 2004, s. 3. 
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Prioritné postavenie rodiny v procese výchovy detí je nepopierateľné. 

Rodinná výchova má vytvárať podmienky pre citový, mentálny, charakterový, 

vôľový a kultúrny rozvoj dieťaťa. Štýl rodinnej výchovy vplýva nielen na 

prítomné správanie a prežívanie, ale je determinantom mnohých charakteristík 

v dospelosti. K. Lewin so svojimi spolupracovníkmi koncom 30. rokov 

20. storočia rozlíšil tri základné formy spôsoby výchovy – autokratický, 

liberálny a integračný štýl.
3
 Za extrémne výchovné techniky rodinného prostredia 

sú považované autokratická a liberálna. Pre autokratický štýl výchovy je 

typická dominancia zo strany rodiča v jeho rozhodovaní a nepripustenie 

odchýlok od vlastných zásad. Naproti tomu liberálne výchovné pôsobenie 

spočíva v úplnom ponechaní voľnosti dieťaťu. S tým súvisí aj forma trestania 

za porušovanie požadovaných noriem a odklon od nich.
4
   

M. Nakonečný uvádza, že existuje celý rad syntetických prác o vplyve 

rodinnej výchovy na formovanie osobnosti, ktoré vychádzajú z empirických 

nálezov o korelácii spôsobu výchovy dieťaťa v rodine a čŕt jeho osobnosti 

v rôznych fázach jeho života. Tieto práce preukazujú rozhodujúci psychologický 

vplyv rôznych štýlov výchovy, v ktorých sú zahrnuté i postoje rodičov 

k dieťaťu, to, či bolo dieťa chcené alebo nechcené, či je chápané ako obohatenie 

života rodičov alebo ako záťaž.
5
 V rodine vznikajú nové vzťahy a väzby pri 

narodení každého dieťaťa. Miesto dieťaťa v rodine, jeho postavenie v hierarchii 

detí je objektívnou skutočnosťou, ktorá je daná poradím príchodu detí do 

rodiny. Každé z narodených detí prichádza do odlišných sociálnych podmienok, 

čím je daný aj ich odlišný vplyv na dieťa. Rodičia a súrodenci sú prvými 

a sociálne najbližšími modelmi detí, preto sa práve obdobie raných sociálnych 

kontaktov zaraďuje medzi významné socializačné faktory.
6
 

Problémové správanie možno charakterizovať ako nežiaduce prejavy, 

ktoré sú charakterizované spoločenskou neprispôsobivosťou, nerešpektovaním 

ustálených sociálnych spoločenských noriem.
7
 J. Grác pojmom výchovne 

problémové správanie označuje také psychické prejavy jednotlivca, ktorými 

sa odchyľuje od prijatých zvykov a noriem spoločnosti, v ktorej žije, čím viac 

alebo menej utvára ťažkosti sebe a druhým.
8
  

Medzi faktory rodinného prostredia, ktoré súvisia s výchovne problé-

movým správaním, patrí štruktúra a konštelácia rodiny, spoločenské postavenie 

rodiny, vek a osobnostné charakteristiky členov rodiny, kvalita manželského 

                                                 
3  Porov. ČÁP, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinium, 1997, s. 43. 
4  Porov. KOLLÁRIK, T.: Základy sociálnej psychológie. Žilina 2014. 1 vydanie, s. 78. 
5  Porov. NAKONEČNÝ, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997, s. 202. 
6  Porov. KOLLÁRIK, T.: Základy sociálnej psychológie. Žilina 2014. 1 vydanie, s. 79. 
7  Porov. POPELKOVÁ, M.: Poruchy psychického vývinu v detstve a adolescencii. Nitra, 1994, 65. 
8  Porov. GRÁC, J.: Psychológia výchovy. In ĎURIČ, L. - GRÁC, J. - ŠTEFANOVIČ, J.: 

Pedagogická psychológia. Bratislava: JASPIS, 1991. s. 92. 
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zväzku a vzťahy medzi členmi rodiny, rodičovská láska.
9
 Rodina je zdrojom 

časovo i významovo primárnych sociálnych vzťahov a patrí tiež k najvýz-

namnejším faktorom formovania sebaponímania, identity dospievajúceho. Dobré 

vzťahy v rodine sú preto považované za najúčinnejšiu prevenciu problémového 

správania. 

Záťažové situácie v rodinnom prostredí problémového žiaka 

Podľa mnohých autorov situáciu robí záťažovou najmä jej nepre-

hľadnosť, nekontrolovateľnosť a nepredvídateľnosť vývoja. Neprehľadnosť 

a nejednoznačnosť situácie vedie tiež k neschopnosti jednotlivca, ktorý je jej 

vystavený, použiť, zapojiť do riešenia schopnosti, ktorými prípadne dispo-

nuje. Celkový výsledok riešenia nezriedka nezodpovedá jeho kapacitným 

možnostiam.
10

  

Aby sa dieťa plne a harmonicky rozvíjalo, musí vyrastať v rodinnom 

prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia. Na čoraz viac rodín však 

dolieha tlak modernej spoločnosti a negatívne vplyvy z vonkajšieho prostredia. 

Z hľadiska prenosu rodinných problémov na psychické prežívanie dieťaťa 

a jeho následné problémy v správaní a vzdelávaní rozlišujeme tri systémy 

narušeného rodinného spolužitia, a to disfunkčné rodiny, ktoré zlyhávajú 

v plnení ekonomickej, výchovnej alebo emocionálnej funkcie rodiny, rodiny 

po rozvode, v ktorých sú ohrozené najviac mladšie deti po stránke spoločenského 

prežívania, ako aj v zhoršených školských výkonoch a konfliktné rodiny, kde 

sa časté hádky, sprevádzané nezriedka aj fyzickým napádaním odrážajú na 

atmosfére rodiny alebo v komunikačných bariérach dieťaťa.
11

  

Záťažové situácie, ktorým musia rodiny čeliť, môžeme rozdeliť do 

štyroch skupín – na konfliktné, frustračné, ktoré bránia pri dosahovaní cieľov, 

na stresové a depriváciu. Citovo deprivované deti v dôsledku obmedzeného 

času tráveného s rodičmi a nedostatočnej komunikácie v dospelosti často nie 

sú schopné viesť normálny rodinný život, stávajú sa neistými, majú nízke 

sebavedomie, prestávajú dôverovať rodičom, v extrémnych prípadoch sa 

stávajú náchylnými k experimentovaniu s návykovými látkami.
12

 

O neúplnej rodine hovoríme, ak v nej chýba niektorý z rodičov alebo 

dieťa. Absencia alebo strata rodiča sa odrazí na psychickom stave dieťaťa, 

nakoľko matka i otec zohrávajú v jeho živote dôležitú rolu. Dieťa sa cíti 

opustené, má pocit, že jedného z rodičov stráca spolu so svojím doterajším 

životom, so širšou rodinou a vecami, ktoré ho dovtedy obklopovali.  

                                                 
9  Porov. HUŠVÉTYOVÁ, J, SARMÁNY SCHULLER, I.: Štýly rodinnej výchovy a ich možný 

dopad na vznik problémového správania detí. Olomouc, 2004, s. 3. 
10  Porov. KARIKOVÁ, S.: Základy patopsychológie detí a mládeže, Žilina, 2007, s. 56.  
11  Porov. KARIKOVÁ, S.: Kapitoly z pedagogickej psychológie, Žilina, 2006, s. 50.  
12  Porov. KARIKOVÁ, S.: Základy patopsychológie detí a mládeže, Žilina, 2007, s. 78.  



Vaňková, J., Pažítková, D.: Možnosti zvládania záťažových situácií v rodinnom prostredí 

problémového žiaka 

 156 

Každý človek je počas svojho života konfrontovaný so stratou blízkej 

osoby, deti nevynímajúc. Môže ísť o rozchod alebo rozvod rodičov, odsťahovanie 

sa staršieho súrodenca, presťahovanie celej rodiny, ale zvyčajne sa s ňou spája 

smrť blízkeho rodinného príslušníka, rodinného priateľa alebo kamaráta 

dieťaťa. Dieťa stráca pocit bezpečia, cíti sa bezmocné, zúfalé. Takúto stratu 

sprevádza smútok, ktorý môže vyústiť až do traumy a spôsobiť úzkostné 

stavy, čo vedie od uzavretosti, izolácie od okolitého sveta, až po agresivitu 

a asociálne správanie. Ako sa s tým dieťa vysporiada, závisí od jeho osobnosti, 

od súdržnosti rodiny, podpory školy a celkového kontextu, v ktorom dieťa 

vyrastá. Efektívna pomoc smútiacemu dieťaťu si vyžaduje zvýšenú ohľaduplnosť 

a záujem rodičov o jeho prežívanie, v školskom prostredí pedagogický takt zo 

strany učiteľa. Smútok môže mať na dieťa krátkodobé, ale aj dlhodobé 

dopady. Holland a Ludford na základe svojho výskumu uvádzajú nasledovné 

krátkodobé prejavy smútku: zloba, depresie, znížená motivácia, zlá sústredenosť 

a časté absencie.
13

     

Pri akejkoľvek forme domáceho násilia si dieťa osvojuje vzorce 

správania, ktoré ovplyvnia jeho ďalší život. Podľa Vaníčkovej sú násilie 

v rodine a zneužívanie detí (CAN – Child Abuse and Neglect), akékoľvek 

vedomé alebo nevedomé aktivity, ktorých sa dopúšťa rodič, vychovávateľ 

alebo iná osoba na dieťati, následkom ktorých dochádza k poškodeniu jeho 

zdravia a zdravého vývinu. U týraných a zneužívaných detí sa objavuje tzv. 

syndróm týraného dieťaťa, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť, že dieťa bude 

šikanované aj v škole, že si osvojí rolu obete. Učiteľ si v rámci fyzického 

zneužívania musí predovšetkým všimnúť podozrivé poranenia na tele dieťaťa 

a venovať pozornosť neuveriteľným príbehom o tom, ako k nim dieťa prišlo. 

Ďalším indikátorom fyzického týrania dieťaťa môže byť šikanovanie spolužiakov 

ako vzorec správania, ktorý dieťa považuje za normálny.
14

 Príznaky zanedbávania 

sú ľahko rozpoznateľné, dieťa je podvyživené, chorľavé, v telesnom vývine 

zaostáva za svojimi spolužiakmi, jeho hygiena a zovňajšok sú zanedbané, ale 

zanedbané môže byť aj po citovej stránke, napríklad rodičmi nedostatočne 

prejavujúcimi lásku a porozumenie, nevšímajúcimi si zreteľné signály potrieb 

alebo deprivácie detí. Učiteľ by sa mal čo najlepšie oboznámiť s rodinným 

zázemím dieťaťa, popri štúdiu rodiny žiaka je potrebné sledovať aj jeho 

prejavy a snažiť sa s ním nadviazať bližší kontakt. Všetky skutočnosti konzultovať 

so psychológom a sociálnym pracovníkom. Nezastupiteľné miesto má aj 

prevencia, najlepšou ochranou pred násilím páchaným na deťoch je ich 

informovanosť o svojich právach. 

Ak dieťa vyrastá v prostredí, kde sú problémy s návykovými látkami 

alebo hazardné hry každodennou realitou, dieťa sa tomuto spôsobu života 

                                                 
13  Porov. KYRIACOU, C.: Řešení výchovných problémů ve škole. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 

s. 79. 
14  Porov. VANÍČKOVÁ, E.: Násilí v rodině. Praha: Karolinum, 1995, s. 32. 
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prispôsobí a pravdepodobne ním bude ovplyvnené na celý život. Závislosti sú 

ovplyvnené tromi základnými faktormi – osobnostnými charakteristikami 

konkrétnej osoby, prostredím, v ktorom sa jednotlivec pohybuje, a dostupnosťou 

drog. Rodinné prostredie v ranom detstve môže výrazne ovplyvniť prípadnú 

drogovú závislosť v neskoršom veku.
15

 To však nie je jedinou príčinou vzniku 

závislosti, drogovo závislí ľudia pochádzajú zo všetkých typov rodín. Patologické 

hráčstvo je forma psychickej závislosti, odborníci hovoria o psychickej poruche. 

Postihnutý verí vo veľkú výhru i napriek veľkým ekonomickým stratám, 

zvlášť pri prvých kontaktoch s hazardnými hrami, keď zažíva pocit úspechu. 

Deti a mládež tvoria, rovnako ako v prípade iných závislostí, rizikovú skupinu. 

Keď zvážime, koľko času mládež v škole trávi, zistíme, že svojím pôsobením 

má príležitosť jeho životný štýl a návyky do istej miery regulovať. Učiteľ na 

žiaka svojím nekompromisným postojom voči závislostiam pôsobí ako vzor. 

Škola má vždy možnosť nadviazať kontakty s odborníkmi, ktorí môžu jej 

i rodinám poskytnúť informácie a pomôcť vytvoriť systematický preventívny 

program. Sústavná spolupráca školy s rodinami a záujem triedneho učiteľa 

o život žiaka v rodine, či mimo školského prostredia, môže smerovať 

k budovaniu vzájomnej dôvery a informovanosti, ale aj v prípade nedostatočnej 

kooperácie rodiny učiteľ veľmi rýchlo rozozná, že rodina nie je funkčná, 

prípadne nastal krízový, pre dieťa traumatizujúci stav, ktorý dlhodobo jej 

fungovanie síce neohrozí, ale na dieťati môže zanechať následky. Ak učiteľ 

tieto problémy odhalí včas, môže žiakovi pomôcť prekonať krízu tak, aby 

nemal potrebu konať nerozumne, a aby nehľadal únik v závislostiach, od 

ktorých očakáva pozitívny zážitok. 

Možnosti zvládania záťažových situácií v rodinnom prostredí 

problémového žiaka v spolupráci školy 

Keďže väčšinu času trávi dieťa v rodine a v rodinnom prostredí, 

najmä v prvých rokoch života sa utvárajú u detí rôzne návyky a postoje, ktoré 

sú hlboko zakorenené.
16

 V snahe zvládnuť problém dieťa využíva nasledovné 

obranné reakcie: útok, únik a coping. Ako agresivitu označujeme útočné 

správanie, ktoré obyčajne nastupuje ako reakcia na skutočné alebo iba 

zdanlivé ohrozenie vlastnej moci, najčastejšie ako prejav hnevu. Cieľom 

správnej výchovy by nemalo byť odstránenie všetkých agresívnych prvkov zo 

správania detí, ich potláčanie alebo tabuizovanie, ale ich správne nasmerovanie, 

kultivácia, ktoré by mali dospieť k rozumnému zaobchádzaniu s nimi, ich 

využitiu v tvorivej činnosti alebo športe.
17

 Agresívne správanie môže byť 

                                                 
15  Porov. ONDREJKOVIČ, P.: Sociálna pedagogika, sociálna práca a drogové závislosti. In 

Pedagogická revue, roč. 30, 1997, s. 7. 
16  Porov. KARIKOVÁ, S.: Kapitoly z pedagogickej psychológie. Žilina, 2006, s. 84. 
17  Porov. ONDREJKOVIČ, P.: Socializácia v sociológii výchovy. Bratislava: VEDA, 2004, s. 70. 
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podľa Stankowského zakotvené práve v neadekvátnom, nežiaducom zaobchádzaní 

s deťmi zo strany dospelých, ako aj nedostatok lásky, úcty, nadmerná prísnosť, 

časté tresty, prísne a nespravodlivé hodnotenie, neakceptovanie potrieb a možností 

dieťaťa, nedostatok citových vzťahov v rodine, nedostatočná pozornosť 

deťom. Dieťa následkom takéhoto prístupu rodičov zažíva pocity krivdy, 

zlosti, nenávisti, obmedzovania, nátlaku, či nezáujmu so strany rodičov.
18

 

Šikanovanie je výsledkom cielenej agresie silnejšieho jedinca namierenej 

proti jedincovi sociálne, fyzicky alebo psychicky slabšiemu. Takýto jedinec sa 

skoro vždy nedokáže brániť a zo strachu pred ďalším násilím ani požiadať 

o pomoc niekoho iného. Je dôležité, aby rodič hneď pri prvom náznaku zo 

strany dieťaťa okamžite zasiahol. Tu je významný dlhodobý dobrý vzťah 

medzi dieťaťom a rodičom, v ktorom dieťa vie, že rodič mu je za každých 

okolností oporou a dôveruje dieťaťu. Vhodné je osloviť triedneho učiteľa, 

požiadať ho, aby sa tento problém prešetril a riešil. V rámci prevencie je 

v škole potrebné vytvoriť také podmienky, aby sa žiaci mohli bez obáv 

zdôveriť pedagógom, pokiaľ sú šikanovaní, napríklad prostredníctvom schránok 

dôvery, distribúcie rôznych dotazníkov mapujúcich výskyt šikanovania a pod.
19

 

Trestnej činnosti sa venuje čoraz viac maloletých, ktorí sa nachádzajú 

ešte pod hranicou trestnoprávnej zodpovednosti. Delikventní jedinci sú väčšinou 

motivovaní vlastnou rodinou, sú emocionálne narušení, tieto poruchy sa 

prejavujú už v základnej škole vo forme agresivity, depresie, hanby, hnevu, 

mánie, motorického nepokoja, naučenej bezmocnosti, perfekcionizmu, pocitu 

menejcennosti, poslušnosti, pýchy, smútku, strachu, úzkosti, viny, výčitiek, 

závisti a žiarlivosti.
20

 Príčiny ich konania pramenia v ich predchádzajúcich 

skúsenostiach, v negatívnych vplyvoch, ktorým museli čeliť, následkom čoho 

páchateľ nemá pocit viny. Úlohou učiteľov je každé podozrenie aj napriek 

mlčaniu obete a svedkov riešiť a vzťahy založené na násilí zmeniť na vzájomný 

rešpekt, dialóg a celkovú toleranciu. Učiteľ by mal so žiakmi komunikovať 

konkrétne, aby im bolo jasné, že mnohé priestupky môžu byť trestne 

postihované s následnými represívnymi opatreniami.
21

 

Za najčastejšiu formu úniku ako obranného mechanizmu problémového 

dieťaťa môžeme považovať klamstvo, ktorého sa dopúšťa v záujme dosiahnutia 

svojho cieľa. Z pozície rodiča, ako aj pedagóga je dôležité rozlišovať, či ide 

o premyslené klamstvo s cieľom klamať pre svoj vlastný prospech, v snahe 

vyhnúť sa nepríjemnostiam alebo priamo ublížiť niekomu inému, od klamstiev 

spojených s nadmernou fantáziou a túžbou byť v centre pozornosti. Zhodno-

covaná je ich závažnosť a posudzovaná ich morálna prijateľnosť, ako aj vek 

dieťaťa.   

                                                 
18  Porov. ORAVCOVÁ, J.: Sociálna psychológia. Banská Bystrica, 2005, s. 209. 
19  Porov. HRONCOVÁ, J.: Sociálna patológia. Banská Bystrica, 2004, s. 61. 
20  Porov. TAMÁŠOVÁ, V.: Teória a prax rodinnej edukácie. Bratislava, 2006. s. 141. 
21  Porov. KARIKOVÁ, S.: Základy patopsychológie detí a mládeže. Žilina, 2007, s. 125. 
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Ak rodina nefunguje ako zdroj istoty a bezpečia, objavujú sa úteky 

z domu, ktoré sú reaktívne a impulzívne v prípade, že dieťa ostáva v blízkosti 

domu, je zúfalé, ale chce sa domov vrátiť; chronické, keď dieťa uteká cielene, 

vyplývajúce z dlhodobých a neriešených problémov, v ktorých dieťa vyrastá 

alebo ide o túlanie, charakteristické dlhodobým opustením rodinného prostredia, 

ktoré zvyšuje riziko kriminality a závislostí.
22

 Za dochádzku žiakov do školy 

nesú primárnu zodpovednosť ich rodičia, napriek tomu práve v rodine 

záškoláctvo pramení. Proti záškoláctvu ako forme úniku musí okrem rodičov 

dieťaťa bojovať predovšetkým škola. V prvom rade musí zistiť príčinu 

negatívneho postoja žiaka ku škole. Opäť ako dôležitý faktor vystupuje 

pozitívna klíma rodiny a školy, istota, že s dieťaťom sa bude jednať spravodlivo, 

že sú jeho názory, pocity a postoje dôležité a predovšetkým, že je akceptované.
23

 

Coping je možná forma vyrovnania sa problémového žiaka sa so 

záťažovou situáciou. Zvládaním (copingom) sa rozumieme snahu – ako intra-

psychickú, tak aj zameranú na určitú činnosť – riadiť, tolerovať, redukovať 

a minimalizovať vnútorné aj vonkajšie požiadavky kladené na človeka a strety 

medzi týmito požiadavkami. Ide pritom o požiadavky mimoriadne vysoké, 

ktoré človeka do značnej miery namáhajú a zaťažujú, alebo prevyšujú zdroje, 

ktoré má daná osoba k dispozícii.
24

 Rodina je držiteľom primárnej, školské 

prostredie sekundárnej výchovnej funkcie dieťaťa. Preto je potrebné 

organizovať rodinný život a chod školy tak, aby dieťa vnímalo priaznivú 

klímu prostredia, v ktorom sa nachádza, aby sa považovalo za súčasť silného 

a kohézneho kolektívu, vnímavého voči jeho potrebám a problémom. To si 

vyžaduje vysoko individualizovaný prístup zo strany rodiča i pedagógov, 

sledovanie aj neverbálnej komunikácie, spoluprácu rodiny a školy, znalosť 

prostredia, v ktorom dieťa vyrastá.  

Záver 

Záujem rodičov o ich dieťa, školy a samotného pedagóga o každého 

žiaka je v kontexte dnešnej spoločnosti nezastupiteľný, nakoľko rodinné, ako 

aj školské prostredie má byť miestom, na ktorom dieťa zažíva pocity istoty 

a bezpečia.  

Pri riešení emočných problémov pochádzajúcich z rodinného prostredia 

problémových žiakov musí byť učiteľ vyzbrojený celou škálou postupov, ktoré 

mu ich pomôžu diagnostikovať, získať si dôveru žiaka a rodiny, aby dokázali 

jeho pomoc prijať, pomôcť riešiť problém a i napriek mlčanlivosti, ktorá ho 

zaväzuje, poskytnúť základné informácie ostatným pedagógom. Každý problém, 

                                                 
22  Porov. KARIKOVÁ, S.: Kapitoly z pedagogickej psychológie. Žilina, 2006, s. 114. 
23  Porov. HUŠVÉTYOVÁ, J, SARMÁNY SCHULLER, I.: Štýly rodinnej výchovy a ich možný 

dopad na vznik problémového správania detí. Olomouc, 2004, s. 6. 
24  KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak zvládat stres. Praha: Grada, Avicenum, 1994. s. 170. 
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s ktorým sa učiteľ stretne, je špecifický, preto neexistuje jednotný postup 

pomoci. Riešenie problému sa diferencuje podľa schopnosti detí vyrovnať sa 

so záťažovou situáciou. Každému jedincovi je príznačná rôzna úroveň reziliencie, 

miery jeho odolnosti a schopnosti adaptovať sa na meniace sa okolnosti, 

frustračnej tolerancie. Ak zlyhávajú intervencie rodiny a pedagóga je vhodné 

po vzájomnej konzultácii a dohode navrhnúť návštevu psychológa. Pokiaľ dieťa 

podľa uváženia rodičov potrebuje špeciálnu pomoc, je možné sa obrátiť na 

centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti 

tiež mnohé školy majú zriadenú funkciu školského psychológa, ktorý má 

v centre svojej pracovnej náplne prevenciu a screening problémového správania, 

ako aj poradenskú starostlivosť o deti s problémovým správaním.
25
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Issues of Education in a Christian-oriented Environment 

Problematik der Bildung und Erziehung 

in einer christlich orientierten Umgebung 

Problematika výchovy a vzdelávania 

v kresťansky orientovanom prostredí 

Jozef Leščinský 

Abstract 

Into the system of general school education also belongs extracting 

a large-scale organic and control device the power and influence of which, 

said in Orwell’s tongue, will and has to expand so long that it will cover 

the whole area of culture and include all forms of educational institutions, 

from kindergarten up to universities (in this sense the school system 

already lives in the frequently mentioned phenomenon of globalisation 

with all of its positives and negatives). Modern development to the general 

education thus forces the state to become a competitor and alternative to 

Church, which is as well as the state a universal institution and which is 

interested in human intellect as well as in formation of his character by 

faith. Thus indirectly it leads to tension between these institutions unknown 

in Middle Ages but fully present in modern times. The article wants to 

be a reaction to this situation and wants to point out to other options and 

directions of Christian education at present times. 

Keywords: Education. Christian-oriented environment. 

V našej západnej tradícií vzdelania jestvuje jeden zvláštny paradox. Je to fakt, 

že naši študenti poznajú Homérovho Odyssea, ale nepoznajú biblického Mojžiša... 

Umberto Eco 

 

Ten, kto rozmýšľa o systéme školstva vôbec, vie, akým podivuhodným 

vývojom tento systém prešiel a naďalej prechádza. Na konci dvetisícročia však 

táto oblasť prekonáva svoje veľké dilemy, ktoré sa zrodili na širokých pláňach 

novovekého osvietenského myslenia. Minulosť kláštorných škôl a stredovekých 

scholastických univerzít, rovnako ako minulosť renesančných humanistických 

škôl európskeho západu nahradila pred takmer sto rokmi novoveká tradícia 

utilitarizmu a sekularizmu, ktorá moderné školstvo redukuje na dezintegrovanú 

masu rôznych špecializácií a odborných seminárov, bez integračných ambícií. 

Za posledných sto rokov prešlo ľudstvo procesom, ktorý vedie k uniformite 
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a univerzálnosti. Napríklad bola zavedená všeobecná branná povinnosť, 

všeobecné hlasovacie právo a všeobecné školské vzdelanie. Novovek je 

charakteristický tým, že nemôžeme síce povedať, že jedna takáto skutočnosť 

vyvolala ďalšie, ale môžeme povedať, že jedna ovplyvnila druhú a všetky sú 

výrazom modernej univerzality a uniformity. Zo všetkých troch vymenovaných 

príkladov je masové školské vzdelanie najzrejmejším príkladom spomenutej 

expanzie, pretože sa skutočne dnes rozšírilo po celom svete. Táto skutočnosť 

ide hlbšie ku koreňom spoločnosti, a to z dvoch dôvodov: 
 pretože vzdelanie je priamo spojené s ľudským rozumom a vytváraním 

charakteru, teda s výchovou človeka ako takého, a vychovávať znamená 

„nenechať človeka v kľude“, ale pomáhať jeho duchu vstupovať do 

plnosti reality; 

 školské vzdelanie je expanzívnou silou. Základnou myšlienkou výchovy 

mladých ľudí je skutočnosť, že ich prostredníctvom sa spoločnosť 

obnovuje. Práve preto sa moderný štát tak veľmi zaujíma o tento 

problém: keď totiž štát raz navždy prevzal plnú zodpovednosť za 

vzdelanie a výchovu všetkej mládeže je donútený alebo povinný, 

rozširovať túto kontrolu stále ďalej a do ďalších oblastí: musí myslieť 

na sociálne podmienky mladých ľudí formou štipendií, na ich výživu 

a lekársku starostlivosť, na ich zábavu a voľný čas a napokon na ich 

mravné dobro a psychické usmernenie. 

Do systému všeobecného školského vzdelania tak patrí aj vyvodzovanie 

rozsiahleho organického a riadiaceho aparátu, ktorého moc a vplyv, povedané 

orwelovsky, sa bude a musí rozširovať tak dlho, až obsiahne celú oblasť 

kultúry a zahrnie všetky formy vzdelávacích inštitúcií, od materských škôl až 

po univerzity (v tomto zmysle školstvo dávno žije vo fenoméne dnes tak často 

spomínanej globalizácie so všetkými pozitívami aj negatívami tohto javu). 

Moderný vývoj k všeobecnému vzdelaniu tak štát nutne tlačí k tomu, že sa 

stáva súperom a alternatívou Cirkvi, ktorá je rovnako ako on, univerzálnou 

inštitúciou, a ktorá má záujem o intelekt človeka tak isto, ako o formovanie 

jeho charakteru vierou. Dochádza tak nepriamo k napätiu medzi týmito 

inštitúciami, ktoré stredovek nepoznal, ale v novoveku sa naplno ukázalo. Až 

donedávna, sme sa mohli z pohľadu Cirkvi alebo kresťanstva obmedziť len na 

niekoľko ťažko vybojovaných hodín náboženstva, aj to prevažne len na 

základných školách. Paradoxom tohoto totalitného školstva však neboli len 

hodiny náboženstva. Mnohí rozhľadení pedagógovia – najmä v oblasti 

humanitných vied – mali pocit, že zo systému vzdelania sú postupne 

vypúšťané aj iné, nielen náboženské, ale aj humanizmom poznačené kapitoly 

ľudského myslenia, takže sa postupne vytváral stále selektívnejší obraz 

o stave sveta a ľudskej civilizácie, kde povytrhávané stránky beznádejne 

chýbali a nedali sa ničím nahradiť (najmä v tejto súvislosti nijako neplatí 

neustále zdôrazňované tvrdenie o vysokom kredite nášho domáceho vzdelá-

vacieho systému). 
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Nežná revolúcia v roku 1989 

Nežná revolúcia v roku 1989 nebola preto paradoxne len momentom, 

ktorý pomohol návratu kresťanských tradícií, či už zakotvených v školskom 

procese alebo mimo neho. Šlo o niečo viac. Moderná demokratizácia školského 

vzdelania sa svojím spôsobom stala „náboženskou“ koncepciou v tom zmysle, 

že sa do nej vrátila inšpirovaná viera v demokraciu a dokonca viera v demo-

kratickú „mystiku“, kde slová, ako spoločnosť, pokrok, život, mládež majú 

božský charakter, ktorý im dáva emotívnu silu. Každé dieťa je v takejto 

spoločnosti členom demokratickej „cirkvi“, navštevuje prinajmenšom hodiny 

etiky a funkciou tejto demokratickej školy je aktualizovanie jeho členstva 

a vytváranie demokratického myslenia v ňom. Tento prevrat svojho času 

spôsobil mnoho dramatických až tragikomických situácií, keď sa bývalý 

ruštinár rekvalifikoval na angličtinára, učiteľ občianskej výchovy na učiteľa 

etiky, socialista sa zrazu stal existencionalistom a absolvent večernej fakulty 

marxizmu-leninizmu nám dnes zanietene rozpráva o misii svätého Cyrila 

a Metoda na Veľkej Morave. Aj preto základná otázka zoči-voči demokratickému 

školstvu znie: znamenajú tieto posuny a abstrakcie skutočný význam a obsah 

vzdelania, ktorý mladým ľuďom napomôže – alebo, čo to vlastne je?! Pretože, 

takýto kvázi pokus o dômyselnú integráciu školy a života spoločnosti, o akú 

sa predtým pokúšal komunizmus (pionieri a SZM) a dnes demokracia (tzv. 

červení skauti), dávno pred nami praktizovali najprimitívnejšie národy, cez 

rôzne zasväcovacie obrady, kultové tance alebo v lepšom prípade účasťou na 

spoločných skúsenostiach. Chcem tým povedať len to, že naša viera 

v demokraciu v tomto smere je často naivný podnik, ktorý si praje vrátiť sa ku 

koreňom kultúry (aj kresťanskej), ktorý chce prijať opäť toto dedičstvo, ale 

ODMIETA bolestný proces spoločenskej a intelektuálnej disciplíny, ktorým 

sa kedysi toto dedičstvo dosahovalo a prenášalo. Tu niekde sa nachádza aj 

paradox pravdy o tom, že socialistická škola si potrpela na poriadok, na vieru 

v autoritu, na psychológiu zbožňovania ideí, s ktorými hodnotami moderná 

demokracia akosi nepočíta. V jednom sa však oba systémy zhodnú: v otázke 

prítomnosti náboženskej pravdy v školskom systéme je ich názor vzácne 

negatívny. Z týchto a mnohých ďalších dôvodov môže byť aj idea demo-

kratického školstva nepriateľom tej predstavy, ktorá učí, že človek má 

smerovať nielen k demokracii, ale predovšetkým k nadprirodzenému cieľu a až 

z hľadiska tohoto cieľa by mal organizovať svoj pozemský život. Samozrejme, 

nechcem tu tvrdiť, že demokratický ideál školstva je rovnaký, ako totalitný – 

ten bol totiž ďaleko viac autoritatívny a bol absolútnym nástrojom straníckej 

ideológie. Obidva systémy sú však často protináboženské, pretože komunis-

tickému systému sa náboženské vzdelanie zdalo ešte autoritatívnejšie než jeho 

a demokratickému školskému systému, umožňujúcemu slobodu myslenia 

a konania, sa náboženské obhajovanie existencie absolútnych právd a morálnych 

noriem zdá byť neudržateľné. Náboženstvo je pre oboch považované za 

súkromnú záležitosť jednotlivca, za vec týkajúcu sa jeho svedomia a citov, 
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ktorá však s všeobecnými ambíciami nemá nič do činenia. Ak si takéto 

náboženstvo chce vytvoriť vlastné názorové spoločenstvo, a keď sa jeho 

stúpenci svojou formou myslenia líšia od obecného zmýšľania demokratov, 

stáva sa takéto náboženské spoločenstvo alebo jedinec opäť protispoločenskou 

silou, ktorú každý dobrý demokrat musí odmietnuť a odsúdiť. 
Zaiste: sekularizmus a kresťanstvo neznamenajú nutne vzájomné 

prenasledovanie. Oba smery sa však veľmi rýchlo môžu stať neznášanlivými, 

ak nepoviem nezmieriteľnými. Teológ a filozof môžu tvrdiť, že štát a cirkev 

sú autonómne spoločnosti. To však je len právne vyjadrenie, nie životné ani 

morálne. Cirkev je sociálne neúplná, pokiaľ je len sektou a nie kresťanským 

spoločenstvom a štát je mravne neúplný, pokiaľ nemá iné duchovné putá pre 

svojich občanov, než sú zákon a meč. Po strate živého kontaktu s historickou 

kresťanskou vierou a jej zásadami (pozri článok Jozefa kardinála Ratzingera – 

O význame etických hodnôt v pluralitnej spoločnosti, Verbum 2/99) sa moderná 

otvorená spoločnosť snaží takéto putá nájsť buď v demokratickom ideáli 

občianskej spoločnosti alebo v nacionalistickom kulte rasovej spoločnosti, 

alebo v pretrvávajúcom type socialistickej spoločnosti. Z tohto potom vychádza 

aj postoj štátu k školám. Paradoxne sa v moderných demokraciách začína 

objavovať systém, ktorého pozoruhodný príklad je vidieť na živote židovských 

obcí v getách strednej a východnej Európy alebo medzi prisťahovanými 

národnostnými menšinami v USA, kde menšina inšpirovaná hlbokým nábo-

ženským patriotizmom žije v istom zmysle svoj vlastný duchovný život. 

Aké je tu teda východisko? 

Povedzme to takto: bolo by hanbou našej súčasnosti a hanbou 

moderného sekulárneho štátu vytvárať znova nejaké getá. Ak by takéto 

zmýšľanie postihlo nás všetkých (nevynímajúc katolícku cirkev), potom by to 

znamenalo, že sme prevzali tento spôsob uvažovania a zriekli sme sa svojho 

nároku ovplyvňovať kultúru spoločnosti. Dostali by sme sa tak do situácie, 

ktorú už okolo seba vidíme, v ktorej kresťania, ktorí chápu ambície svojej 

tradície, sú menšinou v menšine a väčšina nie je ani skutočne kresťanská, ani 

ateistická – sú to nepraktizujúci katolíci, evanjelici, židia, čiže polokresťania, 

síce ako dobre zmýšľajúci demokrati, ale ich základným problémom je to, že 

im úplne chýba hlboké poznanie vlastnej kultúry, ako to dokumentovali 

príklady uvedené vyššie. Je napríklad zarážajúce, že na Slovensku nejestvuje 

solídny laický kresťanský denník a rozhlasové a televízne stanice sú riadené 

ľuďmi, ktorí z dôvodov ktoré som uviedol vyššie, nemajú potrebnú úroveň 

všeobecného vzdelania, v ktorom by sa našli aj kresťania s ich kultúrou 

a ktorých jedinou métou po páde všetkého je postmoderna, ktorej produktom 

sú poväčšine programy a relácie zaradzované do vysielacej štruktúry náhodilo, 

často bez akejkoľvek hĺbky a duchovnej krásy pre človeka. Ako hovorí český 

spisovateľ Ivan Klíma „kniha musí obsahovať príbeh, a ak je to esej, tak niečo, 
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čo rozvíja myslenie. Ak je to bez príbehu a bez myslenia – je to postmoderna.“ 

Preto nestačí vzdelávať kresťanskú menšinu. Nestačí ani zachovať niekoľko 

hodín náboženstva a etiky. Ak chceme skutočne zachovať systém kresťanského 

vzdelania, musíme niečo robiť aj s ostatným vzdelaním. Problém, o ktorom 

hovoríme, má v našich podmienkach ešte špecifické črty v tom, že žiaci 

a študenti kresťanských škôl sú jedinci, ktorých len veľmi obrazne možno 

označiť za kresťanov z tohto dôvodu, že samotné základy ich rodinnej 

výchovy sú malé alebo žiadne. Aj preto náš žiak alebo študent stojí pred 

dverami školy nielen na prahu niečoho absolútne nového a nezvyčajného, 

ale stojí zároveň pred neznámou kultúrou. A pokiaľ človek nezíska nejaké 

vedomosti nielen o vlastnej, ale aj o inej kultúre, nemožno o ňom povedať, že 

je vzdelaným človekom. Jeho rozhľad podmienený doterajším spoločenským 

prostredím (ale platí to aj o vyučujúcich) je natoľko určujúci, že študent si 

neuvedomuje svoje vlastné obmedzenie. To, čo doteraz dostal a v čom žil, 

pokladá za absolútne hodnoty. Aj preto je preniknutie do odlišného sveta, tak 

isto ako rozšírenie intelektuálneho horizontu považované za najcennejšiu 

súčasť starého klasického vzdelania. Štúdium kresťanskej kultúry sa preto 

javí ako nevyhnutnosť a nielen ako náhrada. Zasvätí totiž študenta do sveta, 

ktorý ho síce obklopuje, ale ktorý mu bol doteraz neznámy, a súčasne tým 

umožní lepšie pochopiť modernú kultúru, pretože sa mu ukáže genetický 

vzťah, ktorý ju spája s kultúrou minulosti. V tejto súvislosti veľmi presne 

hovorí nemecký filozof Hans Georg Gadamer vo svojej fundamentálnej knihe 

Pravda a metóda (1960), že škandálom moderných vied je to, čo nazýva 

odtrhnutou vzdialenosťou medzi tým, čo sa stalo v minulosti a prítomnosťou. 

V našom prípade to znamená, že ak nepoznáme vlastnú kresťanskú kultúru, 

len ťažko môžeme pochopiť iné kultúry (hinduizmus, islam) a takisto 

nepochopíme komunitu, v ktorej práve žijeme. Dnes už aj v našej spoločnosti 

je málo ľudí, ktorí by otvorene popierali existenciu kresťanskej literatúry, 

filozofie alebo mravného poriadku. Problém školstva je však v tom, že tieto 

disciplíny sa neštudujú ako súčasť organického celku so spoločnou metodo-

lógiou, a to dokonca ani na jestvujúcich cirkevných školách. Bez takéhoto 

integrovaného štúdia je však nemožné pochopiť nielen západnú civilizáciu ako 

takú a kresťanskú kultúru v nej, ale ani vývoj našej modernej slovenskej 

literatúry (napríklad katolíckej moderny). Samozrejme, takéto štúdium nie je 

náhradou špecifických hodín náboženstva a katechézy. To, o čom hovorím, je 

len obecnejší – univerzálnejší problém, pretože takéto štúdium by prispelo 

k odstráneniu jestvujúcich predsudkov proti kresťanskému pohľadu na súčasnosť. 

Je napríklad bežné, že ani vzdelaní ľudia nepoznajú nielen základné kapitoly 

kresťanskej vierouky, ale nepoznajú ani kresťanskú filozofiu, dejiny a literatúru, 

teda kresťanskú kultúru v širšom slova zmysle. Dokonca sa za to ani nehanbia, 

čo sa dá vysvetliť len tak, že kresťanstvo začalo byť vecou, o ktorej hodnote 

ľudia vôbec nehovoria, ak dokonca ňou nepohŕdajú. Ešte na konci 19. storočia 

bolo kresťanstvo intelektuálne úctyhodným zjavom, ktorý sa nespochybňoval. 

Polovzdelanosť až nevzdelanosť však postupne ovládla naše socialistické 
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univerzity a prenikla dnes aj do politických kruhov a do parlamentu. Výsledok 

je šokujúci, pretože to zároveň znamená aj zúženie kultúrnych kritérií 

a komunikácie. V poslednom období v Európe pozorujeme určitú zmenu 

situácie. Náboženské motívy a idey sa vracajú do poézie a beletrie a začína sa 

objavovať záujem o náboženské diskusie. Nič to však nemení na fakte, že 

kresťanská kultúra ako predmet, by sa mala vrátiť do systému školského 

vzdelania. Je však dozaista ťažké zlepšiť túto situáciu na našich školách, ak 

ani my sami nemáme jasno o pozícii a spoločenskom zástoji kresťanskej 

kultúry ako takej, ak sa celá kresťanská kultúra vtesná do niekoľkých sviatkov 

v období cez rok, alebo ak samotné vyučovanie na cirkevnej škole (je jedno 

akého typu) je pre väčšinu jej pedagógov sekulárnou záležitosťou. 

Akým spôsobom vytvoriť systém kresťanského vzdelávania? 

Jeden z hlavných nedostatkov moderného školstva spočíva v jeho 

neschopnosti alebo neúspechu nájsť primeranú metódu pre štúdium našej 

vlastnej civilizácie. Staré humanistické školstvo (napr. klasické lýceá) ešte 

učilo všetko, od civilizácie antiky až po súčasnosť. Tento ideál, ako sme 

povedali, bol v 19. storočí nahradený demokratickým utilitarizmom a ideálom 

vedeckej špecializácie. Rozum študenta bol zavalený a oslnený poznatkami 

a vzdelanie sa stalo skôr kritériom kariéry. Typ mysliaceho študenta vymizol. 

Ale aj typ pedagóga sa zmenil – stal sa z neho rutinér, štátny zamestnanec, 

ktorého originalitu potláča zhora doporučovaná a cenzúrou skontrolovaná 

metodológia. Staré vzdelanie tak, so svojou snahou vidieť kultúru ako celok, 

vlastnilo to, čo moderné školstvo stratilo. Táto tendencia organickej jednoty 

západnej a východnej kultúry sa dnes, nielen v projekte spoločnej Európskej 

únie, opäť vracia. Styk medzi stredovekými mestami, napríklad medzi univerzi-

tami stredovekej Európy, nebol len hospodársky a politický, ale aj myšlienkový. 

Z tohoto pohľadu by sme očakávali, že štúdium kresťanskej kultúry bude 

tvoriť základ štúdia, a že bude položený nový začiatok kresťanstvom inšpiro-

vaného školstva. Tieto ambície sa napĺňajú len čiastočne a s problémami. 

Dávam celkom za pravdu úvodnej poznámke Umberta Eca o tom, že naši 

študenti poznajú síce Homéra, ale nepoznajú Bibliu, z ktorej rovnako a ešte vo 

väčšej miere čerpá naša civilizácia. Mal som nedávno osobnú skúsenosť na 

jednej katedre literatúry istej slovenskej univerzity, kde hodiny interpretácie 

biblických textov sa presadili len za cenu veľkého úsilia niekoľkých pedagógov 

a neskôr boli administratívne zrušené ako nepotrebné. V tejto oblasti jestvujú 

teda naďalej kultúrne predsudky. Jestvuje idealizácia klasickej antiky, ktorá sa 

zrodila v období renesancie 15. a 16. storočia, v rámci ktorej je obdobie od 

nástupu kresťanstva po novovek povedané s Voltairom „pustou perspektívou 

tisícročia hlúposti a barbarstva“ a Jiráskovou „dobou temna“. Za veľké 

obdobie sa považuje antika a novovek. Tento názor, ktorý predstavuje 

absolútne mylné hľadisko, ak nie neznalosť dejín, prešiel takmer bezo zmeny 
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z renesancie do osvietenstva 18. storočia a odtiaľ do moderných učebníc 

totalitných a demokratických štátov. Je preto nutné, aby sme sa snažili 

v prvom rade odstrániť ducha tohto starého omylu a dali kresťanskej kultúre 

miesto, aké si zasluhuje. Túto kultúru nemôžeme nechať ani učiteľom 

dejepisu, pretože i kresťanstvo nie je len stredovek, ako sa to často mylne 

interpretuje. Na samom počiatku existovala kresťanská kultúra v podobe 

patristických textov, ktorých hermeneutika nemá iba striktne náboženský, ale 

aj inkulturačný a spoločenský rozmer. Bez tejto literatúry nepochopíme 

stredovek, rovnako ako renesanciu a jej korene. Pritom som celkom opomenul 

problematiku dnešných vysokých škôl technického typu, kde je humanistická 

dezintegrácia absolútna a je celkom podriadená technokratickému pohľadu na 

civilizáciu. Každý pedagóg na tomto mieste vie, že situácia je neudržateľná. 

Vedecký špecialista alebo inžinier často nie sú úplne vzdelanými ľuďmi 

z toho dôvodu, že neprešli v systéme vysokoškolského vzdelania celou škálou 

tých informácií, ktoré by z nich robili nielen špecialistov, ale aj všestranne 

zorientovaných ľudí. Absolventi týchto fakúlt sa často stávajú púhym 

nástrojom nejakého priemyselníka alebo byrokrata, a to isté trochu obrátene 

platí aj o literárnych špecialistoch, ktorí sú bezvýznamným elementom v súkolí 

spoločenského mraveniska a nemajú podstatný vplyv na jeho chod (neplatí to 

však tak trochu aj o absolventoch teologických fakúlt, ktorí sú dennodenne 

konfrontovaní s faktom, že jestvuje obrovská vzdialenosť medzi duchovnými 

vedami a sférou politiky a spoločenského života vôbec?). 
Ak má teda naša európska kresťanská kultúra prežiť, je nutné, aby 

zapustila svoje hlboké vzdelanostne korene vo vzdelávacích inštitúciách. Pod 

týmto vzdelaním nemôžeme myslieť len klasický humanizmus, hoci je 

zdrojom povedomia modernej Európy. Stačí sa len rozhliadnuť okolo, aby 

sme zistili, že dnes sa aj on rozpadá a nastupuje technokratická spoločnosť, 

ktorá má ďaleko k morálke i k zmyslu života. Do istej miery sa na európskom 

západe, na veľkých kresťanských univerzitách v Taliansku, Španielsku, 

Nemecku, Belgicku alebo Poľsku podarilo nestratiť tieto ideály poriadku, 

hierarchie hodnôt a integrity štúdiá podľa vyššieho duchovného princípu. 

Inými slovami, katolíci a evanjelici si dnes uvedomujú význam obecnej 

teológie, kresťanskej filozofie, dejín a literatúry, teda disciplín, ktoré moderný 

školský systém z vyučovacích osnov vypustil. Ani tu však nie sme bez 

problémov. Napríklad katolícke školy trpia podobne ako štátne školy na 

vzájomnú dezintegráciu študijných predmetov, na stratu spoločnej metodológie, 

na absenciu kresťanstva v oblasti spoločenských vied, na nejestvujúce katedry 

kresťanskej kultúry apod. Spoločným ohniskom týchto problémov, domnievam 

sa, je strata štúdia kresťanskej kultúry ako prostriedku integrácie a jednoty. 

To je to, čo by sa dalo nazvať skutočným problémom kresťanských zástojov 

nášho vzdelávania. Téma je tak rozsiahla, že zamestná nielen metodikov, ale 

aj nás všetkých na celý život. Ak by sme dokázali seba aj našich študentov, 

napríklad na slovenskej Katolíckej univerzite, motivovať pre hodnotu tohto 

dedičstva, a pre túžbu poznať z neho čo najviac – bol by to zaiste prvý krok. 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2017, roč. 17, č. 4/A 

 169 

Túto kultúru treba študovať nielen ako myšlienkový, ale aj ako sociálny, 

politický, kultúrny a iný fenomén. Nebolo by to len štúdium kresťanských 

klasikov alebo literatúry, ale aj morálky, antropológie, bioetiky, ekonómie, 

práva, a pod. Takéto štúdium nebude viesť len k stotožneniu sa s kresťanskou 

kultúrou a jej systémom z minulosti, ale bude predpokladať náväznosť tejto 

kultúry s dnešným životom. 
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