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Preface 

The fourth issue of Disputationes scientificae in 2017 offers a wide 

variety of studies in the fields of social, humanitarian and natural sciences. 

Zuzana Budayová addresses the employment of two target groups – 

job seekers up to 29 years and applicants over 50 years of age, pointing out 

the possibilities of job seekers' co-operation with professional advisers. 

Renata Grzywacz writes about contemporary civilization in terms of family 

life in the opinion of respondents in higher education. Katarína Kohútová and 

Angela Almašiová devoted themselves to the attitudes of students and 

university students to refugees in the empirical plan. Pavol Tománek and 

Jozef Šuvad are concerned with the religiosity and the question of culture in 

the present families. Katarína Trnková, Katarína Bundzelová, František Radi 

and Lucia Ludvigh Cintulová write about the possibilities of using social 

work in the field of mobbing and bossing in workplaces. Olga Khyzhna and 

Volodymyr Slabko are involved in shaping the project and technological 

capability of a future social worker in the social sphere in the process of 

professional-pedagogical training in Ukraine. Antonina Lendel-Siarkevych 

deals with the training of social scientists in modernizing higher education in 

Ukraine through globalization. Renata Grzywacz, Jan Krupa and Izabela 

Cichocka write about a tourist attractiveness of the selected reservoirs flood in 

Podkarpacie Province. 

Juraj Dvorský offers a narratological analysis of the prose text of 

Christy Wolf's Moskovská novela. Ivan Ondrášik writes about philosophical 

bases of logotherapy. Nikol Volková’s article is dedicated to the spiritual and 

cultural heritage of St. Cyril-Constantine and St. Method. 

Radoslav Kvasničák and Monika Branišová describe praticol cenoses 

of beetles in selected meadow habitats. 

                                               Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
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Predhovor 

Štvrté číslo Disputationes scientificae v roku 2017 ponúka pestrú 

paletu štúdií z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied. 

Zuzana Budayová sa zaoberá otázkou zamestnanosti dvoch cieľových 

skupín – uchádzači o zamestnanie do 29 rokov a uchádzači starší ako 50 

rokov, pričom poukazuje na možnosti spolupráce uchádzačov o zamestnanie 

s odbornými poradcami. O súčasnej civilizácii z pohľadu rodinného života 

podľa názoru respondentov vysokoškolského vzdelávania píše Renata 

Grzywacz. Katarína Kohútová a Angela Almašiová sa venujú postojom 

študentiek a študentov vysokých škôl k utečencom v empirickej rovine. 

Religiozitou a otázkou kultúry v súčasných rodinách sa zaoberajú Pavol 

Tománek a Jozef Šuvada. Katarína Trnková, Katarína Bundzelová, František 

Radi a Lucia Ludvigh Cintulová píšu o možnostiach využitia sociálnej práce 

v oblasti mobbingu a bossingu na pracoviskách. Olga Khyzhna a Volodymyr 

Slabko sa venujú formovaniu projektovej a technologickej spôsobilosti 

budúceho sociálneho pracovníka v sociálnej sfére v procese odborno- 

-pedagogickej prípravy na Ukrajine. Antonina Lendel-Siarkevych sa zaoberá 

odborným vzdelávaním znalcov sociálnej sféry v podmienkach modernizácie 

vysokoškolského vzdelávania na Ukrajine prostredníctvom globalizácie. 

Renata Grzywacz, Jan Krupa a Izabela Cichocka píšu o zvýšení atraktívnosti 

vybraných vodných nádrží v Podkarpatskom vojvodstve.  

Juraj Dvorský ponúka naratologickú analýzu prozaického textu 

Christy Wolfovej Moskovská novela. Ivan Ondrášik píše o filozofických 

východiskách logoterapie. Nikol Volková sa venuje duchovno-kultúrnemu 

dedičstvu sv. Cyrila-Konštantína a sv. Metoda. 

Radoslav Kvasničák a Monika Branišová popisujú pratikolné cenózy 

chrobákov vo vybraných lúčnych biotopoch. 

                                               Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
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Young and Older Jobseekers 

and Professional Counseling Services at the ÚPSVaR 

Junge und ältere Arbeitssuchende 

und professionelle Beratung zu ÚPSVaR 

Mladí a starší uchádzači o zamestnanie 

a odborné poradenské služby na ÚPSVaR 

Zuzana Budayová 

Abstract 

In the contribution, we identify and analyze professional counseling services 
provided to young jobseekers and employment up to 29 years of age and 
older jobseekers. These two target groups are threatened by unemployment 
for problem areas, which many can not solve by themselves. 

Keywords: Young applicants. Unemployment. Expertise. Counseling 
services. Senior applicants. 

Odborné poradenské služby sú neoddeliteľnou súčasťou služieb 
zamestnanosti a spolu s informačnými a poradenskými službami tvoria na 
ÚPSVaR celok, ktorý je pre mladých nezamestnaných značne zaujímavý.  

Odborné poradenské služby sú v zmysle § 43 ods. 2 zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) 
služby zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača 
o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), vytváranie súladu medzi osobnostnými 
predpokladmi UoZ a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, 
sociálnu a pracovnú adaptáciu UoZ: 

 zisťovaním osobnostných predpokladov, schopností UoZ a zhodnotením 
jeho kompetencií, 

 vypracovaním individuálneho akčného plánu na podporu pracovného 
uplatnenia (ďalej len „IAP“) znevýhodneného UoZ, 

 diagnostikovaním a rozpoznaním prekážok vstupu na trh práce, 
 vytvorením osobnostného profilu UoZ na určenie aktivít, opatrení 

a služieb potrebných na jeho začlenenie na trh práce.
1
 

                                                 
1  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. [online]. [2017-05-29]. Dostupné na: 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-5 
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže odborné poradenské služby 
zabezpečiť sám alebo prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských 

služieb, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má 
oprávnenie na vykonávanie odborných poradenských služieb. 

Odbornú poradenskú činnosť môže v zmysle § 43 ods. 3 zákona 
o službách zamestnanosti vykonávať poradca, ktorý dosiahol vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa. 

Systém OPS umožňuje UoZ s ťažkosťami pri umiestnení sa na trhu 
práce identifikovať vlastné schopnosti, spôsobilosti a záujmy, prijímať 
zmysluplné rozhodnutia týkajúce sa vzdelávania, odbornej prípravy 
a zamestnania, a riadiť svoju individuálnu životnú cestu (Rezolúcia Rady 
EU 2008/C 319/02). 

Základným cieľom odborných poradenských služieb je poskytovať 
klientovi efektívnu odbornú pomoc a podporiť jeho smerovanie k samostatnosti 
a svojpomoci pri riešení špecifickej situácie nezamestnanosti.

2
 

 
Zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti definuje 

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ako:  

 „občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom 
vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred 
menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len 
„absolvent školy“),  

 občan starší ako 50 rokov veku,  

 občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po 
sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný 
občan“),  

 občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie 
podľa osobitného predpisu, 

 občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie 
nemal pravidelne platené zamestnanie,  

 štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo 
ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,  

 občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými 
osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo osoba starajúca sa 
aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,  

 občan so zdravotným postihnutím.“
3
 

                                                 
2  ÚPSVaR. Čo sú odborné poradenské služby? [online]. [2017-05-29]. Dostupné na: 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/odborne-poradenske-sluzby/co-su-odborne-

poradenske-sluzby.html?page_id=12802 
3  Zákon č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony, čl. I, § 8, ods. 1a-h. 
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V nasledujúcom texte budeme identifikovať základné postupy 

a nástroje, ktoré zodpovedajú potrebám cieľových skupín a ktoré sa používajú 

v rámci poskytovania poradenských služieb odbornými poradcami.   

Mladí uchádzači o zamestnanie do 29 rokov 

Najčastejšími problémami cieľovej skupiny sú: 
 

1. Potreba profesijnej orientácie – spôsobené neadekvátnou voľbou povolania 

alebo iniciálneho vzdelávania, nezáujmom o študovaný odbor alebo 

nedostatok pracovných miest v odbore. 

Rola poradcu: Pomôcť ujasniť si vlastné záujmy, hodnoty a očakávania 

od budúceho zamestnania, viesť k identifikácii vlastných silných stránok, 

v súlade so záujmami, potenciálom a možnosťami na trhu práce aktívne 

navrhovať možnosti profesijnej orientácie. 
 

2. Nedostatočné informácie o trhu práce a povolaniach – najmä v prípade 

prvej evidencie po skončení školského vzdelania má mladý uchádzač 

o zamestnanie často schematické a stereotypné informácie o trhu práce 

a o povolaniach. Častými sú nerealistické očakávania týkajúce sa platových 

podmienok v zamestnaní.  

Rola poradcu: Vysvetliť základné fungovania trhu práce a konkrétnu 

situáciu v regióne (miera nezamestnanosti, platové podmienky,...), 

podporovať zreálnenie očakávaní prostredníctvom aktívneho kontaktu 

s trhom práce (rozhovory/ankety so zamestnávateľmi alebo odborníkmi 

z cielenej oblasti), viesť k objavovaniu sveta povolaní prostredníctvom 

kartotéky povolaní ISTP – Internetový sprievodca trhom práce (www.istp.sk). 
 

3. Nízke sebapoznania – neschopnosť pomenovať vlastné zručnosti a kvality – 

spôsobené tým, že mladí uchádzači o zamestnanie nemali možnosť 

dostatočne konfrontovať svoje zručnosti a kvality v reálnom kontexte 

(„oťukať sa“), prípadne ich obraz o sebe samom môže byť skreslený 

negatívnou skúsenosťou zo školy alebo z prvých zamestnaní. 

Rola poradcu: používať hodnotiace a sebahodnotiace nástroje a dotazníky, 

pomáhať identifikovať silné stránky, ktoré sa prejavili v rôznych 

skúsenostiach (v škole, v pracovných a brigádnických skúsenostiach, vo 

voľnočasových aktivitách, ...), viesť k vypracovaniu realistického, ale 

pozitívneho sebaobrazu. 
 

4. Neadekvátne zručnosti pre hľadanie zamestnania – mladí uchádzači môžu 

mať problémy s prípravou kvalitného životopisu alebo motivačného listu, 

analýzou pracovných ponúk, prípadne dostatočne nevyužívajú spôsoby 

hľadania zamestnania na skrytom trhu práce. 
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Rola poradcu: mentorovať pri príprave životopisu, napr. valorizáciou 
brigádnických, krátkodobých alebo dobrovoľníckych činností, vysvetliť 
fungovanie trhu práce a zdroje na skrytom trhu práce, koučovať proces 
hľadania zamestnania – jasne stanoviť úlohy a ciele a kontrolovať ich 
realizáciu.

4
 

 
Absolventi škôl a mládež predstavujú najmladšiu skupinu uchádzačov 

o zamestnanie. Obdobie prechodu zo štúdia do zamestnania predstavuje jednu 
z najdôležitejších etáp života. Problémom však je, že zamestnávatelia 
uprednostňujú ľudí s praktickými zručnosťami v rámci odboru a tie 
absolventom často chýbajú, preto sa u nich objavujú i závažné výchovné 
a psychologické problémy.

5
  

Podľa údajov Štatistického úradu tvorili nezamestnaní, ktorí ešte 
nepracovali, v treťom štvrťroku 2014 27,1 % celkovej nezamestnanosti. Ide 
o najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných v porovnaní s ktorýmkoľvek 
odvetvím.

6
 

 
V nasledujúcom grafe ponúkame prehľad vývoja počtu UoZ do 29 

rokov a evidovaných voľných pracovných miest v rokoch 2007 až 2013. 
 

 

Graf 1: Vývoj počtu UoZ do 29 rokov a evidovaných voľných pracovných 

miest 2007 – 2013
7
 

                                                 
4  ÚPSVaR. Metodická príručka odborných poradenských služieb, 2014. 
5  Porov. VAĽKOVÁ, I. Trh práce a problematika nezamestnanosti rizikových skupín v SR/v regió-

ne : diplomová práca. Banská Bystrica : Bankovní institut vysoká škola Praha, 2012. s. 38 – 39.  
6  Porov. Ústredie ŠÚ SR. Nezamestnanosť v 3. štvrťroku. [online]. [2017-05-29]. Dostupné na: 

<http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/>. 
7  ÚRAD VLÁDY SR. Analýza nezamestnanosti mladých ľudí v SR. Záverečná správa. [online]. 

[2017-05-29]. Dostupné na: http://www.nsrr.sk/ostatne-tranky/fulltext/?hledat=Anal%C3% 

BDza+nezamestnanosti+mlad%C3%BDch+%C4%BEud%C3%AD+v+SR.+Z%C3% 

A1vere%C4%8Dn%C3%A1+spr%C3%A1va.&hledej_submit=H%C4%BEada%C5%A5 

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/
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Uchádzači o zamestnanie starší ako 50 rokov 

Najčastejšími problémami cieľovej skupiny sú: 
 

1. Frustrácia, rezignácia, ktorá nastáva pri častom odmietaní UoZ z dôvodu 

ich veku. Opakovaný pocit neúspechu  môže viesť k fatalizmu a postupnej 

rezignácii na návrat do zamestnania, ako aj k izolácii a ďalšiemu 

znižovaniu ich zamestnateľnosti. 

Rola poradcu:  

 podporovať nutnú emočnú, psychickú a praktickú podporu pri 

udržiavaní motivácie, počúvať a pozitívne hodnotiť profesijnú 

a osobnú dráhu UoZ, 

 zamerať sa aj na mimopracovnú oblasť, ktorá môže byť pros-

triedkom sebarealizácie alebo integrácie na trh práce, 

 umožňovať skupinové stretnutia s cieľom výmeny skúseností 

a vzájomnej podpory. 
 

2. Valorizácia nadobudnutých skúseností, vedomostí a zručností – bohatú 

skúsenosť často spojenú s aktívnym mimopracovným životom (koníčky, 

účasť na rôznych spolkových aktivitách, ...) môže poradca pomôcť UoZ 

symbolicky a aj prakticky „zúročiť“.  

Rola poradcu:  

 identifikovať a štruktúrovať nadobudnuté skúsenosti, vedomosti 

a zručnosti, rozvíjať schopnosť vyjadriť a „predať“ ich na trh práce, 

 zabrániť pocitu premrhania, zbytočnosti vlastných skúseností 

a vedomostí zameraním sa na mimopracovné aktivity,  

 podporovať pocit spokojnosti a zmysluplnosti vlastnej profesijnej 

dráhy. 
 

3. Neadekvátne zručnosti pre hľadanie zamestnania – UoZ starší ako 50 

rokov môžu mať potrebu aktualizovať svoje vlastné zručnosti pre hľadanie 

zamestnania. 

Rola poradcu:  

 mentorovať pri písaní životopisu, motivačného listu, 

 poskytnúť asistenciu pri využívaní informačných technológií pre 

hľadanie zamestnania, 

 rozvíjať prezentačné a komunikačné vlastnosti (nácvik pracovných 

pohovorov, argumentácia pre zamestnávanie starších, ...).
8
 

 

                                                 
8  ÚPSVaR. Metodická príručka odborných poradenských služieb, 2014. 
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Tabuľkou 1 poukazujeme na techniku, pričom hlavným cieľom tejto 

analýzy je identifikovať očakávania zamestnávateľov z oblasti osobnostných 

predpokladov, nájsť zodpovedajúce ilustrácie a argumenty pre pracovný 

pohovor.  

Cieľovou skupinou sú UoZ s nedostatočnou znalosťou trhu práce, 

nízke znalosti pre hľadanie zamestnania. Aktivita trvá 60 minút a realizuje sa 

individuálnym alebo skupinovým zadaním.  

 

Tab. 1: Analýza pracovných ponúk – očakávania zamestnávateľov (pracovný 

materiál pre UoZ)
9
 

 Príklad 1: Príklad 2: Príklad 3: Príklad 4: Príklad 5: 

Požiadavka 1:      

Požiadavka 2:      

Požiadavka 3:      

Požiadavka 4:      

Požiadavka 5:      

 

Postup: 

Nájdite aspoň 5 pracovných ponúk (internet, inzercia) z oblasti, 

v ktorej sa chcete zamestnať. 

Analyzujte pracovné ponuky a uveďte do 1. stĺpca tabuľky, aké 

požadované zručnosti a osobnostné kvality sa v nich najčastejšie opakujú. 

Nájdite aspoň 5 najdôležitejších (napr. pre pracovnú pozíciu murár je to 

1. pracovitosť, 2. zodpovednosť, 3. flexibilita, 4. lojálnosť k firme, 5. čestnosť 

v tíme). 

Porozmýšľajte, v akých životných skúsenostiach ste využili požadované 

zručnosti alebo kvality (vzdelanie, pracovné a mimopracovné skúsenosti) 

a pokúste sa nájsť a do políčok uviesť čo najviac konkrétnych prípadov, ktoré 

by mohli vhodne ilustrovať nadobudnuté zručnosti požadované zamestnávateľmi. 

Snažte sa vyberať príklady, ktoré majú najväčší význam, úroveň náročnosti či 

relevantnosti vzhľadom na pracovnú pozíciu.  

 

                                                 
9  ÚPSVaR. Metodická príručka odborných poradenských služieb, 2014. 
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Tab. 2: Príklad na požiadavky UoZ 

 Príklad 1: Príklad 2: Príklad 3: Príklad 4: Príklad 5: 

Požiadavka 1: 

pracovitosť 

r. 2015 – 

brigáda v ABC 

s. r. o. – 

meškajúca 

zákazka – 

dobrovoľné 

nadčasy, ... 

r. 2015 – brigáda 

v supermarkete – 

pochvala od 

vedúceho za 

dobré pracovné 

výsledky 

Postavenie 

prístrešku 

a každodenná 

starostlivosť 

o záhradu 

  

Požiadavka 2: 

zodpovednosť 

r. 2015 – 

brigáda v ABC 

s. r. o. – 

zodpovedný za 

kvalitu 

výrobkov 

r. 2012 – 

predseda triedy – 

plnenie 

povinností 

2015 – 

organizovanie 

detského 

tábora 

  

 
UoZ je vhodné viesť do aktivity rozhovorom a pracovnej skúsenosti, 

v ktorom ho poradca vedie k reflexii vlastných životných skúseností 
(pracovných a mimopracovných) – napríklad otázkami o najpozitívnejších 
skúsenostiach, vnímaných úspechoch, vlastných zručnostiach a pod.  
 

Ďalšou technikou je Denník hľadania práce, ktorého hlavným 
cieľom je poskytnúť UoZ spôsob monitorovania vlastných aktivít v oblasti 
hľadania zamestnania. Cieľovou skupinou sú všetky skupiny UoZ, dĺžka 
aktivity je päť minút + samostatná individuálna práca UoZ.  

 
Postup:  

Poradca UoZ odovzdá Denník hľadania práce a spolu sa dohodnú na 
spôsobe jeho použitia do nasledujúceho stretnutia (napr. stanovenie cieľov – 
počtu a typu aktivít). Poradca sa s prihliadnutím sa konkrétnu situáciu  usiluje 
o to, aby sa UoZ stotožnil s používaním denníka, ako aj s prípadnými 
stanovenými cieľmi a mal by preto zvoliť partnerský prístup.  

V prípade stanovenia cieľov pre obdobie do nasledujúceho stretnutia 
je potrebné, aby tieto boli realistické, ale zároveň dostatočne vyžadujúce 
a motivujúce UoZ k aktivite.  
 
Denník hľadania práce (pracovný materiál pre UoZ) 

 

Meno: .............................  Obdobie od: ....../...../......... do: ....../...../.......... 

Firma Kontakt 

(meno, 

telefón, 

email,...) 

Dátum Aktivita 

(telefonát, 

mail, 

osobné 

stretnutie) 

Výsledok 

(odpoveď, 

bez 

odozvy) 

Ďalšie aktivity 

s kontaktom 

(pripomienka,...) 
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Inou aktivitou je Rozhovor s ľuďmi z praxe, ktorého hlavným 
cieľom je korigovať predstavy o trhu práce alebo potvrdiť profesijné smerovanie 
UoZ cez priamy kontakt s odborníkmi z praxe. Cieľovou skupinou sú mladí 
UoZ a UoZ v procese profesijnej re- orientácie, dĺžka aktivity je päť minút na 
vysvetlenie + samostatná individuálna práca UoZ na doma.  

Postup: Poradca sa s UoZ dohodnú na type povolania a na počte 
rozhovorov, ktoré uchádzač o zamestnanie do nasledujúceho stretnutia 
vykoná. Odporúčaný minimálny počet sú 2 rozhovory s odborníkmi z praxe, 
keďže ich pohľad na profesijnú oblasť sa môže líšiť v závislosti od kontextu 
konkrétneho zamestnávateľa. Poradca môže vďaka svojim vedomostiam 
o trhu práce UoZ nasmerovať na konkrétnych ľudí, prípadne využiť spoluprácu 
so sprostredkovateľskými úradmi.  

Kontakt s odborníkmi z praxe má v poradenskej práci s uchádzačmi 
viacero funkcií:  

 aktivizačná funkcia: UoZ musí pre nadviazanie kontaktu vyvinúť 
vlastné úsilie,  

 informačná funkcia: kontakt s ľuďmi z praxe poskytuje UoZ konkrétne 
informácie o cielenom povolaní, ktoré mu môžu uľahčiť jeho hľadanie 
zamestnania, 

 podporná funkcia: pri rozhodovaní o ďalšom profesijnom smerovaní, 
v prípade váhania medzi viacerými alternatívami, 

 sociálna funkcia: budovanie siete kontaktov z cielenej profesijnej 
oblasti.

10
  

 
Rozhovor s ľuďmi z praxe (pracovný materiál pre UoZ)

11
 

 
1. Ako ste vo svojom povolaní začínali?  

 

 

 

 

2. Ako vyzerá Váš typický pracovný deň? Aké sú hlavné činnosti? Aké je 

Vaše pracovné prostredie?  

 

 

 

 

3. Čo považujete za výhody a nevýhody Vášho povolania ?  

 

 

 

                                                 
10  ÚPSVaR. Metodická príručka odborných poradenských služieb, 2014. 
11  ÚPSVaR. Metodická príručka odborných poradenských služieb, 2014. 
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4. Ako ste spokojní s Vaším povolaním (platovými podmienkami, možnosťami 

ďalšieho rastu, ...)? 

 

 

 

 

5. Čo by ste odporúčali človeku, ktorý chce v tomto povolaní začínať (vzdelanie, 

skúsenosti, životopis, situácia na trhu práce, ...)? 

 

 

 

 

Úrady práce ponúkajú v súčasnosti šesť nových národných projektov 

na podporu zamestnanosti UoZ najmä z rizikových kategórií, ktorými sú 

mladí do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaní a ľudia nad 50 rokov veku. 

Uvedené národné projekty sa realizujú z Operačného programu Ľudské 

zdroje. 

Prvý projekt pod názvom „Praxou k zamestnaniu“ ponúka mladým 

ľuďom prax u zamestnávateľa. Na základe podmienok projektu môžu 

zamestnávatelia, ktorí vytvoria pracovné miesto na polovičný pracovný 

úväzok pre mladého nezamestnaného, požiadať príslušný úrad práce 

o finančný príspevok na takzvané mentorované zapracovanie a prax. 

Ďalší projekt pod názvom „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ 

umožňuje zamestnávateľovi, ktorý vytvorí pracovné miesto nezamestnanému, 

ktorý u neho predtým vykonával absolventskú prax, získať príspevok na 

uhradenie zdravotných a sociálnych odvodov. Absolventa však musí 

zamestnať na plný úväzok najmenej na deväť mesiacov, pričom príspevok mu 

úrad práce bude poskytovať najviac pol roka. 

Prostredníctvom financií z ďalšieho projektu môžu mladí nezamestnaní 

začať podnikať. Na rozbeh dostanú od úradu práce príspevok, ak samostatne 

zárobkovú činnosť budú vykonávať najmenej dva roky. 

V rámci projektu „Šanca na zamestnanie“ môžu zamestnávatelia 

vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Ide 

o podporu verejného zamestnávania prostredníctvom zamestnávateľov, 

ktorými môžu byť samosprávy, občianske združenia, nadácie alebo neziskové 

organizácie. 

Na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných sa zameriava 

piaty projekt pod názvom „Cesta z kruhu nezamestnanosti“. V rámci neho ich 

musí zamestnávateľ prijať na plný alebo polovičný pracovný úväzok najmenej 

na 15 mesiacov. Príspevok na uhradenie časti celkovej ceny práce bude 

zamestnávateľovi v závislosti od dĺžky evidencie nezamestnaného vyplácaný 

najviac po dobu 12 alebo 15 mesiacov. 
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Posledný projekt pod názvom „Chceme byť aktívni na trhu práce“ 

je orientovaný na vytváranie pracovných miest pre UoZ nad 50 rokov. 

Zamestnávateľovi, ktorý dokáže dať prácu nezamestnanému v tomto veku 

najmenej na jeden rok, uhradí úrad práce za tohto zamestnanca sociálne aj 

zdravotné odvody, maximálne však počas 12 mesiacov. 

Záujemcovia z radov UoZ, ako aj zamestnávateľov sa môžu s otázkami 

týkajúcich sa získania finančných príspevkov prostredníctvom nových 

národných projektov obrátiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, 

kde dostanú podrobné informácie, ako aj pomoc s vypĺňaním a podaním 

konkrétnych žiadostí o príspevok.
12

 

Záver 

Hlavným zámerom príspevku je poukázať na to, že odborné 

poradenské služby sa poskytujú v súčinnosti s prostredím a s účastníkmi 

procesu, ktorými sú klient – uchádzač o zamestnanie a odborný poradca. Počas 

trvania každého stretnutia sa s klientom sa vytvára vzťah, ktorý prostredníctvom 

ich komunikácie, ale i spätnej väzby vytvára postoj klienta a stratégiu celého 

procesu práce s klientom. Podmienky efektivity správneho využitia konkrétnych 

aktivít a techník teda nespočívajú len v samotnom odbornom poradcovi alebo 

klientovi, ale práve v súlade a kooperácii poradcu a klienta. Samozrejme 

existuje mnoho iných dôležitých faktorov, ktoré sú nápomocné pri riešení 

nezamestnanosti vybraných cieľových skupín. Faktom je však to, ako sa 

k danej problémovej situácii stavia klient, ktorý by ju (v ideálnom prípade) 

chcel riešiť. 
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Modern Civilization in Aspect of Family Life in 

the Opinion of the Respondents of Higher Education – 

the Risks Arising from a Consumer Lifestyle 

Modernen Zivilisation unter dem Aspekt 

des Familienlebens, nach Meinung der Befragten 

Hochschulen – die Risiken, die von einem Verbraucher 

Lebensstil 

Súčasná civilizácia z pohľadu rodinného života 

podľa názoru respondentov vysokých škôl – riziká 

vyplývajúce z konzumného spôsobu života 

Współczesna cywilizacja w aspekcie życia rodzinnego 

w opinii respondentów szkół wyższych – zagrożenia 

wynikające z konsumpcyjnego stylu życia 

Renata Grzywacz, Agnieszka Koryl 

Abstract 

The culture of consumerism, the development of the media, 

information revolution, cognitive and moral relativism can be threat for 

culture, but also it brings some benefits. Currently the society has mainly 

the acquisition of goods. Stabilization is fading, what is  foundation of 

joy based on own achievements and relationships with other people.  

Besides, the institutions such as school, work, peer group, religion, 

political party, nation, family is the most important in framing or modifying 

effect on the human personality. A contemporary picture of the family 

often far removed from the traditional, what will be referred in the article. 

Keywords: Civilization. Consumption. Lifestyle. Family. 

Wprowadzenie 

Obecnie dokonuje się ciągłe otwarcie Polski na świat zachodni, co 

ściśle powiązane jest z globalizacją i uniwersalizacją kultury. Kultura 

w znacznym stopniu decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu danego systemu 

wartości. Jan Paweł II zauważył niebezpieczne zjawisko biernego upodabniania 
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się kultur – lub niektórych ich aspektów – do wzorców kulturowych świata 

zachodniego, które hołdują świeckiej i w praktyce ateistycznej wizji życia 

oraz form skrajnego indywidualizmu. „Proces ten dokonuje się na wielką 

skalę, wspomagany przez masowe kampanie środków społecznego przekazu, 

zmierzające do upowszechnienia stylów życia, programów społecznych 

i ekonomicznych, a ostatecznie ogólnej wizji rzeczywistości, która powoduje 

wewnętrzną erozję innych systemów kulturowych wysoko rozwiniętych 

cywilizacji.”
1
 Papież wzywał Polaków by byli czujni, mocni wewnętrznie, 

aby oprzeć się fali demoralizacji, jaka do nas dociera z różnych stron pod 

pozorem wolności i wyzwolenia. „To tak zwane „wchodzenie do Europy” nie 

może się dokonywać kosztem rezygnacji z praw zdrowego sumienia w imię 

opacznie rozumianej tolerancji i pluralizmu.”
2
 

Rozpoczęło się przenoszenie gotowych wytworów zachodniej kultury 

i gospodarki do naszego kraju. Poprzez filmy, reklamy, seriale, programy 

rozrywkowe docierają do nas wzory nowych stylów życia, które oparte jest 

przede wszystkim na konsumpcji. „Ze względu na swój dobrze widoczny 

aspekt naukowy i techniczny wzorce kulturowe Zachodu fascynują i przyciągają, 

ale niestety z coraz większą wyrazistością okazuje się, że ulegają stopniowemu 

zubożeniu w warstwie humanistycznej, duchowej i moralnej”
3
. Polskie 

społeczeństwo w wyniku globalizacji przejmuje bardzo szybko wzory zachodniej 

nowoczesności. Fast foody i hipermarkety zdobyły dużą popularność zarówno 

w Polsce jak i na świecie. Wg W. Mysłeka
4
 siła dominująca narodów, których 

produkty i usługi opanowują rynki państw biedniejszych i słabszych, przejawia 

się w tym, że „… Amerykańska kultura popularna wyraźnie dominuje 

w telewizji, filmie i Internecie, a tym samym amerykańskie wartości, normy, 

wzory zachowań stają się wszechobecne”
5
. 

K. Ożóg
6
 uważa, że kultura konsumpcyjna, rozwój mediów, rewolucja 

informatyczna, relatywizm poznawczy i moralny może zagrażać kulturze 

polskiej, choć niesie ze sobą również korzyści. Obecnie w społeczeństwie 

liczy się przede wszystkim zdobywanie dóbr. Zanika stabilizacja będąca 

                                                 
1  Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości. Orędzie Ojca Świętego, Jana Pawła II 

na Światowy Dzień Pokoju, 01.01.2001, n. 9 (w: ) W. Mysłek, Jan Paweł II wobec kwestii 

społecznej, Warszawa 2008, s. 209. 
2  W. Mysłek, Jan Paweł II wobec kwestii społecznej, Warszawa 2008, s. 247. 
3  Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości. Orędzie Ojca Świętego, Jana Pawła II 

na Światowy Dzień Pokoju, 01.01.2001, n. 9 (w: ) W. Mysłek, Jan Paweł II wobec kwestii 

społecznej, Warszawa 2008, s. 209. 
4  Chrześcijanin w świecie, nr 115, 04.1983, s. 103 (w:) W. Mysłek, Jan Paweł II wobec kwestii 

społecznej, Warszawa 2008, s. 183. 
5  L. Dyczewski, Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie (w:) Kultura 

i Społeczeństwo, 2000, nr 1, s. 30. 
6  K. Ożóg, O prymacie wolności nad prawdą – wartościowanie w dobie postmodernistycznej, 

w: Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartości?, pod. 

redakcją J. Mazura, A. Małyszki, K. Sobstel, Lublin 2007, s. 55. 
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podstawą radości związanej z własnymi osiągnięciami i relacjami z innymi 

ludźmi. Wg profesora Z. Baumana w dzisiejszym świecie zasadnicze znaczenie 

ma konsumpcja. Rzeczy mają zaś ograniczoną ważność i wymagają ciągłej 

wymiany
7
. Jan Paweł II o współczesnym społeczeństwie powiedział, że „… 

hołduje ono zasadom hedonizmu i konsumpcji, nie troszcząc się wcale o ich 

zgubne konsekwencje”
8
. „Człowiek staje się poniekąd niewolnikiem posiadania 

i używania, nie bacząc nawet na własną godność, nie bacząc na bliźniego, na 

dobro społeczeństwa, na samego Boga. Jest to pożądanie zwodnicze”
9
.  

J. Baudrillard
10

 w oparciu o swoje badania twierdzi, że w społeczeństwie 

konsumpcyjnym obok wartości użytkowej i wymiennej przedmioty uzyskują 

dużą wartość. Całe życie społeczne obraca się wokół konsumpcji i demon-

strowania towarów, co przynosi konsumentom status społeczny, prestiż 

i tożsamość. Ludzie w świecie reklamy, marketingu, snobizmu nie odróżniają 

rzeczywistych potrzeb od potrzeb kreowanych. Przedmioty dominują nad 

ludźmi, którzy zatracają swoje ludzkie walory. Medialne symulacje rzeczy-

wistości jak: TV, gry komputerowe, pornografia itd., stają się dla ludzi 

bardziej realne niż rzeczywistość. Ludzie ulegają „ekstazie komunikacji”. 

Następuje zlanie się wszelkich różnic klasowych, rasowych, seksualnych, 

ekonomicznych – czyli proces tzw. de-dyferencjacji
11

.  

Współczesne życie dostarcza ciągłych przemian w hierarchii wartości, 

ale szczególną rolę w społeczeństwie polskim – zdaniem L. Dyczewskiego – 

przypisuje się, obok wartości materialnych, rodzinie, która dostarcza wszystkim 

jej członkom, podstawowych informacji o własnych korzeniach, tworzy 

ideologię rodzinną polegającą na łączeniu losów rodziny z losami społeczności 

lokalnej i narodu. Rodzina kształtuje osobisty stosunek do historii oraz własny 

system wartości, norm i ocen
12

. Oprócz takich instytucji jak szkoła, praca, 

grupa rówieśnicza, religia, partia polityczna, naród, rodzina jest najważniejsza 

w wywieraniu kształtującego lub modyfikującego wpływu na osobowość 

człowieka. Współczesny obraz rodziny często daleko odbiega od tradycyjnego. 

Do najbardziej charakterystycznych zmian we współczesnej rodzinie należą 

m.in. wzrost liczby rozwodów, kontrola urodzeń, wzrost indywidualizmu 

                                                 
7  S. Golimowska, Nowe technologie – szansa czy zagrożenie?, w: Katastrofy i zagrożenia we 

współczesnym świecie, Warszawa 2008, s. 261. 
8  Jan Paweł II Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju: Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój 

z całym stworzeniem, n. 4, 13. (w:) W. Mysłek, Jan Paweł II wobec kwestii społecznej, 

Warszawa 2008, s. 209. 
9  Naucz nas być wolnymi. IV pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny 1-9. VI. i 13-16. VIII. 

1991 r. E. Burakowska, Przemówienia i homilie, IW PAX, Warszawa 1995, s. 213. 
10  J. Baudrillard – intelektualista francuski, który zajmuje się badaniem świata obiektów i znaków, 

wśród których tworzy się życie społeczne. 
11  P. Sztompka, Socjologia – analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 559. 
12  Por. L. Dyczewski, Rola rodziny w wychowaniu patriotycznym, w: A to Polska właśnie. 

Patriotyzm, regionalizm, kultura, Warszawa – Wrocław 2007, s. 106 – 118. 
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i wolności osobistej członków rodziny, częstsze kontakty seksualne poza 

małżeństwem, zanikanie norm religijnych. 

Wg Jana Pawła II „Opadające krzywe demograficzne są znakiem 

budzącego niepokój kryzysu rodziny”
13

. Zjawisko spadku przyrostu 

naturalnego jest efektem wpływu nowych trendów, które zrodziły się pod 

wpływem ideowo określonej kultury, doktryny, wytworzonej przez zjawiska 

racjonalistyczne. „Epoce, w której żyjemy (…) grozi w jakiejś mierze 

wyobcowanie”
14

. 

Ulitaryzm to – wg Jana Pawła II – „cywilizacja skutku, użycia, 

cywilizacja rzeczy, a nie osób, cywilizacja, w której osoby stają się przedmiotem 

użycia, podobnie jak się używa rzeczy. Tak więc, na gruncie cywilizacji 

użycia kobieta bywa przedmiotem dla mężczyzny. Dziecko staje się przeszkodą 

dla rodziców. Rodzina staje się instytucją, ograniczającą wolność swoich 

członków. (…) W tym wszystkim rodzina nie może się nie czuć zagrożona. 

Wszystko to uderza w same jej podstawy. Wszystko to jest przeciwne 

cywilizacji miłości”
15

. „Kultura współczesna, przepojona prądami agnostycznymi 

i ateistycznymi doprowadziła do pluralizmu ideologicznego, a więc i pluralizmu 

etycznego, który często przeradza się w relatywizm sięgający dna anarchii”
16

. 

Dyskusja 

Z badań przeprowadzonych wśród studentów w latach 1990 i 2000 

wynika, że respondenci wskazywali rodzinę jako uczuciową wspólnotę, duchową 

jedność. Ich zdaniem o istocie prawdziwej rodziny stanowi przede wszystkim: 

miłość wzajemna, wzajemne zrozumienie, zaufanie, poszanowanie, silne 

więzi uczuciowe/emocjonalne. Rodzinę postrzegano również jako komórkę 

społeczną, czyli potrzebną do wychowania dzieci i zapewnienia warunków 

materialnych. Porównując wyniki badań z 1990 roku, kiedy to oczekiwano by 

rodzina była pełna i trwała, to w roku 2000 z badań widać, że oczekiwania te 

zmieniły się na potrzebę rozmów w rodzinie, potrzebę wzajemnej akceptacji 

i przyjacielskich stosunków oraz wierności i przekazywania wartości 

w rodzinie
17

.  

                                                 
13  W. Mysłek, Jan Paweł II wobec kwestii społecznej, Warszawa 2008, s. 106. 
14  List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Mrok Rodziny 1994. Wrocław 1998, n. 10. 

(w:) W. Mysłek, Jan Paweł II wobec kwestii społecznej, Warszawa 2008, s. 113. 
15  List do Rodzin, n. 13, (w:) W. Mysłek, Jan Paweł II wobec kwestii społecznej, Warszawa 

2008, s. 115. 
16  W. Mysłek, Jan Paweł II wobec kwestii społecznej, Warszawa 2008, s. 183. 
17  I. Bielińska-Gardziel, Między tradycją a nowoczesnością – o profilowaniu obrazu rodziny 

we współczesnym dyskursie publicznym (w: ) Pod red. J. Mazura, A. Małyszki, K. Sobstel, 

Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartości?, Lublin 

2007, s. 295-296. 
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Rodzice niestety często nie mają czasu dla dzieci, które koncentrują 

się na własnych niezaspokojonych potrzebach, potrzeby zaś drugiej osoby nie 

wywołują zbyt wysokiego poziomu empatii. Taki stan rzeczy wg badań 

W. Gulina utrzymuje się również w wieku dorosłym
18

. P. Legutko za 

zagrożenie dla polskiej tradycyjnej rodziny uznaje prawo, które w naszym 

kraju, w wielu kluczowych regulacjach śmiało można uznać za antyrodzinne
19

. 

M. Piłka pisze o marksistowskim podglebiu feminizmu, które widzi w rodzinie 

przede wszystkim jarzmo współczesnej kobiety, jako matki i żony
20

. 

B. Fedyszak-Radziejowska uważa, że rodzina staje się obecnie ofiarą mediów, 

gdyż być trendy oznacza dzisiaj pokpiwanie z „becikowego” i prorodzinnej 

polityki państwa. „Rodzina kojarzona jest z przemocą i patologiami, a macier-

zyństwo z dyskryminacją kobiet. Małżeństwo zdaje się przeżytkiem, znacznie 

większą sympatią cieszą się konkubinaty i związki partnerskie.”
21

 Natomiast 

wg A. Raźnego przywileje dla gejów i lesbijek oznaczają degradację rodziny
22

. 

Na osobowość człowieka istotny wpływ ma edukacja, której 

oddziaływanie „(…) na osobowość jednostki jako członka danej społeczności 

na ogół ma fraktalny charakter, ponieważ z jednej strony zmiany społeczne są 

funkcją założonych i realizowanych wizji oraz bardziej lub mniej realistycznych 

programów rozwojowych, w czym aktywnie uczestniczą ludzie dorośli 

i młodzież (…). Z drugiej zaś strony należy ich wychować do tego, aby chcieli 

bronić określonych ram polityczno-ustrojowych i społeczno-kulturowych 

(…)”
23

. Wg J. Szmyda globalne zjawiska, procesy polityczno-społeczne 

i ekonomiczno-gospodarcze wpływają na wychowanie w XX i XXI wieku 

w sposób zróżnicowany, ale zawsze negatywny. Wśród głównych uwarunkowań 

obecnego dziś kryzysu edukacyjnego znajdują się czynniki historyczno- 

-społeczne, cywilizacyjno-kulturowe i aksjologiczne, które ograniczają 

i deformują wychowanie, co ma związek z nieprawidłowościami takimi jak: 

alienacja wychowania, jego nieadekwatność, bezsilność itp., co prowadzi do 

wypaczania istoty i sensu wychowania
24

. 

Współcześnie jednym z istotnych zjawisk dotyczących postaw 

obywatelskich i ich kształtowania są procesy globalizacyjne i europejska 

integracja. Ich wpływ nadaje obywatelskości nowy wymiar
25

. Globalizacja 

                                                 
18  W. Gulin, Wpływ empatii na jakość relacji osoby z otoczeniem społecznym, w: Edukacja 

społeczeństwa w XXI wieku, pod red. S. Kunikowskiego i A. Krynieckiej-Piotrak, Warszawa 

2009, s. 67-68. 
19  P. Legutko, Polityka antyrodzinna, Gość Niedzielny, nr 3/2005. 
20  M. Piłka, Nienawiść do kobiet, Nasz Dziennik, nr 56/2006. 
21  B. Fedyszak-Radziejowska, Skąd się biorą dzieci?, Gość Niedzielny nr 51/2005. 
22  A. Raźny, Wydali wojnę najmłodszym, Nasz Dziennik nr 281/2005. 
23  K. Wenta, Zmiany społeczne i edukacja w XXI wieku, w: Edukacja społeczeństwa w XXI 

wieku, pod red. S. Kunikowskiego i A. Krynieckiej-Piotrak, Warszawa 2009, s. 19-20. 
24  J. Szmyd, Kryzys wychowania, „Dziś. Przegląd społeczny” nr 11/2006, s. 37. 
25  K. Paszlińska, Edukacja obywatelska, w: Edukacja społeczeństwa w XXI wieku, pod red. 

S. Kunikowskiego i A. Krynieckiej-Piotrak, Warszawa 2009, s. 131. 
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w społeczeństwie obecnie opiera się głównie na sporze o wartości, a wspólnoty 

polityczne coraz częściej stają się płaszczyzną dyskursu. Obecne społeczeństwo 

jest społeczeństwem informacyjnym charakteryzującym się wzrostem populacji 

i przepływu informacji. Następuje miniaturyzacja i komputeryzacja, obniżają 

się koszty przesyłania informacji, a środki produkcji informacji stają się coraz 

częściej ważniejsze niż konkretne treści. Tak, więc współczesne społeczeństwo 

staje się zależne od informacji i elektronicznej sieci komunikowania
26

. 

Wiek XXI oprócz rozwoju nauki i techniki to również zagrożenia. 

Człowiek współczesny uzależnił i nadal uzależnia się od coraz to nowych 

rzeczy, jak: urządzenia elektroniczne (telewizja, telefony komórkowe, 

komputery, Internet itp.), hazard, seksoholizm, pracoholizm itd. Stoimy 

w obliczu nie tylko kryzysu wartości, oświaty, wiary, ale też kryzysu 

ekologicznego. Zasięg i różnorodność problemów ekologicznych z roku na 

rok powiększają się, a są to m.in. wyczerpywanie się surowców naturalnych, 

zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, zmiany klimatyczne, wymieranie 

gatunków itd. Jak zauważyli F. Capra
27

 i E. Froom
28

 trwająca ponad dwieście 

lat rewolucja naukowo-techniczna zbliża człowieka do nieuchronnej katastrofy 

środowiskowo-gospodarczo-społecznej.  

Poważnym zagrożeniem jest obecnie Internet. Korzyści z niego 

płynące są nie do podważenia, pojawiły się jednak również zagrożenia. 

W relacjach międzyludzkich wirtualnych zubożeniu ulega proces empatii. 

Zależność od komputera powoduje samotność i może prowadzić nawet do 

samobójstwa. W ostatnich latach dało się zauważyć nasilenie samobójstw 

wśród dzieci i młodzieży. Innym groźnym zjawiskiem, które również ulega 

nasileniu jest manipulacja, odnosząca się nie tylko do sekt, ale też do mediów 

czy też osób posługujących się Internetem. Zjawisko to jest groźne, ponieważ 

staje się stylem bycia. Wg W. Gulina relacja „podmiot – przedmiot” zaczyna 

charakteryzować się coraz większym stopniem instrumentalnego traktowania 

drugiego człowieka. „Więzi społeczne mogą zaczynać charakteryzować się 

nasilającym się egoizmem oraz egocentryzmem”
29

. 

Współczesny świat jawi się – zdaniem R. Kwaśnica – jako „teren 

rywalizacji o prestiż, władzę, majątek czy inne atrybuty sukcesu wzmacniające 

pozycję jednostki, pozwalające górować jej nad otoczeniem”. Z badań 

przeprowadzonych wśród trzydziestoletnich internautów widać, że pieniądze 

i związana z nimi praca stanowią główne wątki wypowiedzi – bądź to jako 

wyznacznik posiadanego statusu, bądź to jako pojęcia, którym przeciwstawione 

                                                 
26  K. Wenta, Zmiany społeczne i edukacja w XXI wieku, w: Edukacja społeczeństwa w XXI 

wieku, pod red. S. Kunikowskiego i A. Krynieckiej-Piotrak, Warszawa 2009, s. 26-30. 
27  F. Capra, Punkt zwrotny, Warszawa 1987. 
28  E. Fromm, Mieć czy być?, Poznań 1995. 
29  W. Gulin, Wpływ empatii na jakość relacji osoby z otoczeniem społecznym, w: Edukacja 

społeczeństwa w XXI wieku, pod red. S. Kunikowskiego i A. Krynieckiej-Piotrak, Warszawa 

2009, s. 69. 
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zostają bardziej cenione wartości
30

. Wśród używanych najczęściej przez 

internautów słów o pozytywnym znaczeniu – wg badań W. Pisarka – jest 

słowo miłość i rodzina, które jawią się jako największe dobra, ale pojawiają 

się też i takie określenia, które niosą negatywną ocenę działań nastawionych 

jedynie na osiąganie materialnych korzyści
31

. 

Podsumowanie 

Styl życia współczesnych ludzi – również w Polsce – nie wpływa 

dobrze na ich zdrowie tak psychiczne jak i fizyczne. Rozwój nauki i techniki, 

wzrost mechanizacji i automatyzacji powodują, że wzrasta eksponowanie 

i intensywne wydatkowanie energii i sił psychicznych, co wpływa na 

pogarszający się stan zdrowia i obniżający się poziom sprawności fizycznej 

społeczeństwa. W XX wieku problem dbania o zdrowie zaczął nabierać coraz 

większego znaczenia. Wydłużenie życia ludzkiego w krajach rozwiniętych 

zwane „pierwszą rewolucją zdrowotną”
32

 okazało się być wynikiem stosowania 

środków zapobiegawczych niemedycznych, jak np. odpowiednie wymogi 

sanitarne wody pitnej, skuteczne odprowadzanie ścieków, lepsze warunki 

mieszkaniowe oraz radykalna poprawa wyżywienia ludności. Zdaniem 

Z. Juczyńskiego kryteria zdrowia zależą od „dążeń i wartości, jakimi ludzie 

się kierują w życiu”
33

, zmieniają się wraz z sytuacją społeczną, warunkami 

środowiskowymi, z normami i zwyczajami określonych zbiorowości. 
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Comparison of Attitudes of University Students 

towards Refugees 

Der Vergleich der Einstellungen der Studenten/tinen 

der Hochschulen bezogen auf Flüchtlingen 

Komparácia postojov študentiek a študentov 

vysokých škôl k utečencom 

Katarína Kohútová, Angela Almašiová 

Abstract 

The paper deals with attitudes of college students to refugees in the 

empirical level. The authors focused their attention on detecting differences 

in attitudes towards refugees by several factors – gender, field of study, 

attending university, religion and degree of willingness to accept refugees 

in Slovakia. The methodological tool was a original questionnaire which 

took the form of a semantic differential. The main conclusions of the 

research include the finding that among these factors, the rate of 

acceptance of refugees in the Slovak Republic is the factor that differs 

to the highest degree. 

Keywords: Refugee. Attitude. Semantic differential. 

Úvod 

V dnešnej dobe je problematika utečencov vysoko aktuálna. Študenti 

študijných odborov, ktoré sa radia medzi pomáhajúce profesie a sociálna 

práca zvlášť, majú vysokú pravdepodobnosť stretnúť sa vo svojej budúcej 

profesionálnej praxi aj s touto cieľovou skupinou. V doteraz realizovaných 

výskumoch sa ukázalo, že postoje študentiek a študentov sociálnej práce 

k utečencom nie sú práve najkorektnejšie, hoci podľa Etického kódexu 

sociálneho pracovníka by mal sociálny pracovník a asistent sociálnej práce 

rešpektovať príslušnosť k sociálnym skupinám, národnostnú, etnickú a kultúrnu 

rôznorodosť jednotlivcov, skupín a komunít. 
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Vymedzenie východiskových pojmov a zhrnutie relevantných 

výskumných zistení z oblasti postojov voči utečencom 

Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) je utečenec 

osoba, ktorá z odôvodneného strachu z prenasledovania z dôvodu rasy, 

náboženstva, štátnej príslušnosti, členstva v určitej sociálnej skupine alebo 

z dôvodu určitého politického názoru sa nachádza mimo svojho domova 

a nemôže prijať, alebo v dôsledku uvedených obáv, odmieta ochranu svojho 

štátu
1
. Utečenci sú chránení v medzinárodnom práve

2
 a jednotlivé štáty by 

mali mať upravenú svoju legislatívu v zmysle medzinárodného kontextu
3
. 

Vykonávatelia pomáhajúcich profesií sa s utečencami môžu stretnúť v rôznych 

fázach ich pobytu v cudzej krajine pod záštitou rôznych organizácií – či už 

štátnych alebo neštátnych – napr. Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad 

Ministerstva vnútra, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 

SR, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, Medzinárodná organizácia 

pre migráciu, Liga za ľudské práva a pod.  

Utečenci sú v slovenskej spoločnosti spájaní s rôznymi predsudkami 

a negatívnymi postojmi, čo potvrdzujú i nasledujúce výskumné štúdie.  

Agentúra 2muse vykonala na žiadosť nadácie Výzva k ľudskosti 

prieskum verejnej mienky, ktorého cieľom bolo identifikovať postoje 

slovenskej verejnosti voči utečencom. Výskum prebiehal v septembri 2015 na 

výskumnej vzorke 1 047 respondentov vo veku 15 a viac rokov. K výsledkom 

výskumu patrí zistenie, že takmer tretina opýtaných sa nevie a/alebo nechce 

k otázke, či by boli za to, aby Slovensko prijalo utečencov, rezolútne vyjadriť. 

56 % odpovedalo, že nie a len 18 % bolo za ich prijatie. Ďalej bolo zistené, že 

otvorenosť k prijatiu stúpa s vekom respondenta, u vysokoškolsky vzdelaných, 

a skôr u mužov. S umiestnením záchytných táborov v mieste bydliska 

respondenta, by nesúhlasilo 68 %, súhlasilo by 16 % a 16 % sa nevedelo 

vyjadriť. Ďalej bola respondentom položená otázka, za koľko „bodov“ pomoci 

od 0 do 100 by hlasovali v reálnej pomoci utečencov. Priemer bol 32 bodov 

a väčšina opýtaných bola za humanitárnu pomoc, čo je pre utečencov nádej, 

že sa Slovensko rozvinie v infraštruktúru pomoci, ktorá urobí utečencom 

potrebnú službu. Priemer bodov, za ktoré by v spomínanej otázke hlasovali, 

rástol s vekom a vzdelaním. V 50 % prípadov respondenti súhlasili s formou 

pomoci poskytnutia prechodného útočiska utečencom, 47 % súhlasilo 

s organizovaním lokálneho (resp. celoslovenského) referenda o konkrétnych 

riešeniach utečeneckej krízy, 44 % bolo za realizovanie dlhodobej osvetovej 

                                                 
1  Je potrebné rozlišovať medzi pojmom utečenec a migrant – kým migrant sa môže do svojej 

domovskej krajiny bez problémov vrátiť, utečenec tak urobiť nemôže, pretože by bola ohrozená 

jeho bezpečnosť. (Edwards, 2015) 
2  Napr. Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951. 
3  Na Slovensku ide napr. o Zákon NR SR č. 480/2002 Z. z. o azyle, Zákon NR SR č. 404/2011 

Z. z. o pobyte cudzincov. 
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kampane o utečencoch, 34 % by poskytlo status azylanta každému utečencovi 

(t. j. formu ochrany pred prenasledovaním a pod.), 32 % by bolo za vytvorenie 

spoločenskej atmosféry a prijatie verejnej politiky pre systémové prijímanie 

utečencov a ich integráciu do spoločnosti, 30 % by súhlasilo so zapojením sa 

do vojenských operácií a ukončenie vojnových konfliktov v Afrike a na 

Blízkom východe a 19 % bolo za prijatie tzv. kvót pre  utečencov podľa 

odporúčania EÚ. Slováci sa boja prijať utečencov najčastejšie z dôvodu obáv 

z neprispôsobilosti a inej kultúry, bezpečnostných obáv z náboženských 

dôvodov, ekonomických obáv („budú nás veľa stáť“) a bezpečnostných obáv 

vo všeobecnosti. Ďalej bolo zistené, že približne polovica Slovákov nevie 

správne definovať, kto je utečenec (najmä mladší ľudia, a najslabšia je 

znalosť tohto pojmu v skupine „nevoličov“ a ľudí s nižším vzdelaním). 

Prevláda pasívny spôsob príjmu informácií o utečencoch prostredníctvom 

médií (televízne noviny, debaty – 85 %, články v novinách/časopisoch – 

56 %, komentáre zo sociálnych sietí – 43 %, rozhovory s rodinou, priateľmi 

a známymi – 39 %, blogy na internete – 38 %, diskusné fóra na internete – 

36 %, príspevky a debaty v rádiu – 31 % (Postoje slovenskej verejnosti voči 

utečencom, 2015). 

Autorky Hložková a Nováková (2015) v rámci študentskej vedeckej 

a odbornej činnosti realizovali výskum s cieľom zistiť názory občanov 

Slovenskej republiky na tému utečeneckej krízy. Výskumu sa zúčastnilo 

1 292 respondentov (z toho 66,3 % žien) z celého Slovenska (bol online 

distribuovaný). Autorky zistili, že: 

 respondenti sú skôr ochotní prijať utečencov, ktorí utekajú z dôvodu 

ohrozenia na živote ako ekonomických migrantov, 

 73 % respondentov súhlasí s názorom, že imigranti v krajine môžu 

zvýšiť mieru kriminality, 

 pre 70 % respondentov predstavuje problém iné náboženstvo imigrantov, 

 64 % respondentov by uprednostnilo separátne školy pred zmiešanými 

(skôr respondenti z vidieka),  

 Slováci vnímajú utečencov najmä ako neprispôsobivých prisťahovalcov, 

ktorí nemajú záujem pracovať a podieľať sa na ekonomickom rozvoji 

krajiny (48,91 %),  

 28,4 % ich vníma ako hrozbu, ktorá berie občanom prácu a sociálne 

výhody, 

 len 2,8 % ich vníma ako riešenie demografickej krízy na Slovensku. 

Almašiová, Kohútová a Markovič (2016) skúmali postoje študentov 

a študentiek sociálnej práce k utečencom. Výskumnú vzorku tvorilo 186 

respondentov (z toho 64,5 % žien). 91 študentov študovalo sociálnu prácu 

a 95 študentov študovalo iný študijný odbor. Citovaní autori zistili, že študenti 

vnímajú utečencov výrazne ako konfliktných, nebezpečných, príživníckych 

a hlučných. V menšej miere ich vnímajú ako silných, škaredých, odpudzujúcich, 

nevzdelaných, agresívnych, pasívnych a komplikovaných. Ako autori konštatujú, 
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ide o prívlastky súvisiace s vonkajším vzhľadom a so správaním. V tomto 

smere konštatujú, že štúdium na vysokej škole nevytvára privilégium otvorenosti 

voči migrantom, študenti vysokej školy majú podobne negatívne postoje ako 

bežná populácia. Študenti sociálnej práce majú k utečencom neutrálny až 

negatívny postoj s tým, že na tento postoj vplývajú demografické premenné 

bydlisko a vierovyznanie (negatívnejší postoj majú respondenti z vidieka 

a respondenti patriaci k dominantnému náboženstvu).  

Príspevok sa zaoberá postojmi, preto považujeme za dôležité aspoň 

stručne definovať daný pojem. Podľa Nákonečného (2009) vyjadruje postoj 

hodnotiace vzťahy a poukazuje na to, čo subjekt považuje za významné, čo 

priťahuje jeho pozornosť a čo si zapamätá. Postoje majú vo všeobecnosti tri 

zložky – kognitívna (tvoria ju presvedčenia a predstavy o objekte presvedčenia), 

emocionálna (tvoria ju emócie a pocity, ktoré objekt postoja v subjekte 

vyvoláva) a behaviorálna (tvoria ju tendencie konať určitým spôsobom voči 

objektu postoja) (Hewstone, Stroebe In Almašiová, Kohútová, 2016). Na 

meranie postojov v sociálnom výskume sa používajú rôzne výskumné 

nástroje, k často používaným patrí sémantický diferenciál. V rámci tejto 

výskumnej techniky na viacstupňovej škále respondent umiestňuje svoju 

odpoveď medzi bipolárnymi adjektívami popisujúcimi skúmaný objekt.  

Identifikácia postojov študentov sociálnej práce k utečencom 

Cieľom výskumu bolo identifikovať postoje vysokoškolských študentov 

k utečencom, ktoré sme zisťovali prostredníctvom sémantického diferenciálu. 

Okrem toho sme zisťovali aj demografické charakteristiky a jedna otázka sa 

týkala toho, či by respondenti súhlasili s prijatím utečencov na Slovensko. 

Zber dát prebiehal od 11/2016 do 02/2017. 

Výskumnú vzorku tvorilo 257 respondentov – študentov sociálnej 

práce (N 95), iného študijného odboru s humanitným zameraným (N 95) 

a technického zamerania (N 67). Vo výskume bolo 172 žien a 85 mužov, 124 

bývalo v meste a 133 na vidieku. Z hľadiska vierovyznania prevládalo 

katolícke (N 210), ďalej bolo zastúpené evanjelické (N 20), bez vyznania 

(N 23) a 4 respondenti uviedli „iné“. 157 respondentov bolo študentov 

Katolíckej univerzity v Ružomberku a 100 respondentov Žilinskej univerzity 

v Žiline.
4
  

V grafe č. 1 sú vizualizované odpovede študentov na ich mieru súhlasu 

s prijímaním utečencov na Slovensko. Vidíme, že prevažná väčšina (N 173) 

nesúhlasí, súhlasí 44 respondentov a vyjadriť sa nevie 40 respondentov.  

                                                 
4  Dáta boli získané z magisterskej práce A. Hudákovej (2017). 
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Graf č. 1: Miera súhlasu s prijímaním utečencov na Slovensko 

Postoje k utečencom  

V grafe č. 2 sú znázornené postoje všetkých študentov k utečencom. 

Červená čiara v grafe znázorňuje priemer, ružová postoje študentov. Môžeme 

konštatovať, že študenti vnímajú utečencov výrazne ako konfliktných, 

nebezpečných, odpudzujúcich, príživníckych, nevzdelaných. V menšej miere 

ich vnímajú aj ako nemorálnych, chudobných, agresívnych, nepríjemných 

a komplikovaných. Môžeme teda konštatovať, že prevláda negatívny postoj.  

 

 

Graf č. 2: Postoje k utečencom 
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Diferenciácie v postojoch k utečencom vzhľadom na študijný odbor 

H1: Predpokladáme, že študenti sociálnej práce majú k utečencom 

pozitívnejší postoj v porovnaní so študentmi iných humanitných odborov 

a technického smeru. 

V grafe č. 3 sú znázornené postoje študentov rôznych odborov 

k utečencom. Z vizuálneho hľadiska môžeme konštatovať, že postoje sú 

veľmi podobné. Štatistickú významnosť prípadných rozdielov v postojoch 

vzhľadom na študijný odbor sme overovali Kruskal-Wallis testom pre tri 

a viac nezávislých výberov, ktorého výsledky sú uvedené v tab. č. 1. Hodnota 

signifikancie je vyššia ako stanovená hladina významnosti (p = 0,05), a teda 

môžeme konštatovať, že študenti sa v postojoch k utečencom vzhľadom na 

študijný odbor nelíšia, teda hypotéza sa nepotvrdila. 

 

 

Graf č. 3: Postoje k utečencom vzhľadom na študijný odbor 

Tabuľka č. 1: Kruskal-Wallis test – diferenciácie v postojoch vzhľadom 

na študijný odbor 

 
Chí-kvadrát df p-hodnota 

Jednoduchí/komplikovaní 0,874 2,000 0,646 

Dobrí/zlí 1,865 2,000 0,394 

Príjemní/nepríjemní 1,004 2,000 0,605 

Aktívni/pasívni 1,557 2,000 0,459 

Mierumilovní/agresívni 1,075 2,000 0,584 
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Čistí/špinaví 1,480 2,000 0,477 

Vzdelaní/nevzdelaní 1,894 2,000 0,388 

Tichí/hluční 0,383 2,000 0,826 

Pracovití/leniví 1,366 2,000 0,505 

Múdri/hlúpi 2,947 2,000 0,229 

Prospešní/príživnícki 1,462 2,000 0,481 

Príťažliví/odpudzujúci 1,648 2,000 0,439 

Bohatí/chudobní 1,724 2,000 0,422 

Morálni/nemorálni 4,493 2,000 0,106 

Poctiví/nepoctiví 1,492 2,000 0,474 

Neškodní/nebezpeční 0,390 2,000 0,823 

Nekonfliktní/konfliktní 0,075 2,000 0,963 

Rýchli/pomalí 1,359 2,000 0,507 

Veselí/smutní 2,948 2,000 0,229 

Zaujímaví/nudní 2,363 2,000 0,307 

Šikovní/nešikovní 1,664 2,000 0,435 

Pekní/škaredí 1,187 2,000 0,552 

Úspešní/neúspešní 0,429 2,000 0,807 

Silní/slabí 0,487 2,000 0,784 

Diferenciácie v postojoch k utečencom vzhľadom na pohlavie 

H2: Predpokladáme, že medzi mužmi a ženami neexistuje v postojoch 

k utečencom signifikantný rozdiel. 

V grafe č. 4 sú znázornené postoje študentov a študentiek k utečencom. 

Z vizuálneho hľadiska môžeme konštatovať, že postoje sa pri niektorých 

adjektívach líšia (napr. tichý – hlučný), nakoľko sú tieto rozdiely štatisticky 

významné, sme zisťovali Mann-Whitney U-testom pre dva nezávislé výbery. 

Výsledky štatistického testu sú uvedené v tab. č. 2. Hodnota signifikancie je 

nižšia ako stanovená hladina významnosti (p = 0,05) pri troch adjektívach: 

tichí – hluční, pracovití – leniví, múdri – hlúpi. Ak sa pozrieme do grafu č. 3 

vidíme, že muži považujú utečencov za hlučnejších, lenivejších a hlúpejších 

v porovnaní so ženami. Hypotéza sa potvrdila. 
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Graf č. 4: Postoje študentov a študentiek k utečencom 

Tabuľka č. 2: Mann-Whitney U test – diferenciácie v postojoch 

vzhľadom na pohlavie 

 
U-test Z p-hodnota 

Jednoduchí/komplikovaní 7257,500 -0,097 0,923 

Dobrí/zlí 6391,000 -1,760 0,078 

Príjemní/nepríjemní 6668,000 -1,210 0,226 

Aktívni/pasívni 7214,500 -0,175 0,861 

Mierumilovní/agresívni 6765,000 -1,017 0,309 

Čistí/špinaví 7212,000 -0,185 0,854 

Vzdelaní/nevzdelaní 6550,500 -1,432 0,152 

Tichí/hluční 6020,000 -2,431 0,015 

Pracovití/leniví 6011,000 -2,429 0,015 

Múdri/hlúpi 6242,500 -2,090 0,037 

Prospešní/príživnícki 6860,000 -0,842 0,400 

Príťažliví/odpudzujúci 7220,000 -0,169 0,866 

Bohatí/chudobní 6375,000 -1,729 0,084 

Morálni/nemorálni 6382,000 -1,737 0,082 

Poctiví/nepoctiví 6369,000 -1,773 0,076 

Neškodní/nebezpeční 7049,000 -0,489 0,625 

Nekonfliktní/konfliktní 7014,500 -0,555 0,579 
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Rýchli/pomalí 7151,500 -0,314 0,753 

Veselí/smutní 7099,500 -0,408 0,683 

Zaujímaví/nudní 6503,000 -1,559 0,119 

Šikovní/nešikovní 6578,500 -1,422 0,155 

Pekní/škaredí 6715,500 -1,187 0,235 

Úspešní/neúspešní 7237,500 -0,139 0,889 

Silní/slabí 6513,500 -1,509 0,131 

Diferenciácie v postojoch k utečencom vzhľadom na univerzitu 

H3: Predpokladáme, že medzi študentmi Katolíckej a Žilinskej univerzity 

bude signifikantný rozdiel v postojoch k utečencom. 

V grafe č. 5 sú znázornené postoje študentov Katolíckej univerzity 

a Žilinskej univerzity k utečencom. Z vizuálneho hľadiska môžeme konštatovať, 

že postoje sú veľmi podobné. Prípadnú štatistickú významnosť rozdielov sme 

zisťovali Mann-Whitney U-testom pre dva nezávislé výbery. Výsledky 

štatistického testu sú uvedené v tab. č. 3. Hodnota signifikancie je vyššia ako 

stanovená hladina významnosti (p = 0,05), to znamená, že medzi študentmi 

Katolíckej univerzity a Žilinskej univerzity nie sú signifikantné rozdiely 

v postojoch k utečencom. 

 

 

Graf č. 5: Postoje študentov a študentiek Katolíckej a Žilinskej univerzity 
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Tabuľka č. 3: Mann-Whitney U test – diferenciácie v postojoch 

vzhľadom na univerzitu 

 U-test Z p-hodnota 

Jednoduchí/komplikovaní 7749,500 -0,180 0,857 

Dobrí/zlí 7678,500 -0,317 0,751 

Príjemní/nepríjemní 7401,000 -0,817 0,414 

Aktívni/pasívni 7750,000 -0,177 0,860 

Mierumilovní/agresívni 7829,000 -0,038 0,970 

Čistí/špinaví 7428,000 -0,767 0,443 

Vzdelaní/nevzdelaní 7097,000 -1,370 0,171 

Tichí/hluční 7490,000 -0,655 0,513 

Pracovití/leniví 7460,000 -0,704 0,482 

Múdri/hlúpi 7536,500 -0,592 0,554 

Prospešní/príživnícki 7426,000 -0,765 0,444 

Príťažliví/odpudzujúci 7643,500 -0,373 0,709 

Bohatí/chudobní 7392,000 -0,817 0,414 

Morálni/nemorálni 7270,500 -1,047 0,295 

Poctiví/nepoctiví 7422,000 -0,778 0,437 

Neškodní/nebezpeční 7742,000 -0,195 0,845 

Nekonfliktní/konfliktní 7783,500 -0,121 0,904 

Rýchli/pomalí 7579,000 -0,519 0,604 

Veselí/smutní 7594,500 -0,478 0,633 

Zaujímaví/nudní 7135,000 -1,333 0,183 

Šikovní/nešikovní 7354,000 -0,930 0,352 

Pekní/škaredí 7713,500 -0,263 0,793 

Úspešní/neúspešní 7653,500 -0,364 0,716 

Silní/slabí 7721,000 -0,236 0,814 

Diferenciácie v postojoch k utečencom vzhľadom na mieru súhlasu 

s prijímaním utečencov na Slovensko 

H4: Predpokladáme, že tí respondenti, ktorí súhlasia s prijímaním utečencov 

na Slovensko, majú k utečencom pozitívnejší postoj. 

V grafe č. 6 sú znázornené postoje študentov vzhľadom na ich súhlas, 

resp. nesúhlas s prijímaním utečencov na Slovensko. Z vizuálneho hľadiska 

môžeme konštatovať, že postoje sa veľmi líšia. Vidíme, že tí, ktorí s prijímaním 
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utečencov súhlasia (ružová čiara), sa nachádzajú na ľavej strane grafu, ktorá 

vyjadruje skôr pozitívne až neutrálne postoje. Naopak, tí, ktorí nesúhlasia 

(modrá čiara), sa nachádzajú na pravej strane grafu, ktorá vyjadruje negatívne 

postoje. Štatistickú významnosť rozdielov sme zisťovali Kruskal-Wallis testom 

pre tri a viac nezávislých výberov. Výsledky sú v súlade s vizuálnym dojmom 

grafu a sú uvedené v tab. č. 4. Hodnota signifikancie je nižšia ako stanovená 

hladina významnosti (p = 0,05) vo všetkých adjektívach, okrem: bohatí – 

chudobní, rýchli – pomalí a veselí – smutní, v ktorých sa respondenti vzhľadom 

na mieru súhlasu s prijímaním utečencov nelíšia.  

Vo všetkých ostatných sa signifikantne líšia, to znamená, že tí, ktorí 

súhlasia s ich prijímaním, ich vnímajú ako silnejších, úspešnejších, krajších, 

šikovnejších, zaujímavejších, menej konfliktných, neškodných, poctivejších, 

morálnejších, viac príťažlivých, prospešnejších, múdrejších, pracovitejších, 

menej hlučných, vzdelanejších, čistejších, mierumilovnej-ších, príjemnejších, 

lepších a jednoduchších v porovnaní s tými, ktorí s ich prijímaním na 

Slovensko nesúhlasia. Hypotéza sa potvrdila. 

 

 

Graf č. 6: Postoje študentov k utečencom vzhľadom na mieru súhlasu 

s ich prijímaním na Slovensko 
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Tabuľka č. 4: Kruskal-Wallis test – diferenciácie v postojoch vzhľadom 

na mieru súhlasu s prijímaním utečencov na Slovensko  

 chí-kvadrát df p-hodnota 

Jednoduchí/komplikovaní 34,498 2 0,000 

Dobrí/zlí 52,385 2 0,000 

Príjemní/nepríjemní 45,289 2 0,000 

Aktívni/pasívni 16,722 2 0,000 

Mierumilovní/agresívni 63,317 2 0,000 

Čistí/špinaví 20,119 2 0,000 

Vzdelaní/nevzdelaní 20,179 2 0,000 

Tichí/hluční 26,776 2 0,000 

Pracovití/leniví 41,271 2 0,000 

Múdri/hlúpi 33,272 2 0,000 

Prospešní/príživnícki 57,208 2 0,000 

Príťažliví/odpudzujúci 39,696 2 0,000 

Bohatí/chudobní 2,700 2 0,259 

Morálni/nemorálni 46,225 2 0,000 

Poctiví/nepoctiví 49,630 2 0,000 

Neškodní/nebezpeční 62,916 2 0,000 

Nekonfliktní/konfliktní 46,415 2 0,000 

Rýchli/pomalí 5,125 2 0,077 

Veselí/smutní 4,807 2 0,090 

Zaujímaví/nudní 37,023 2 0,000 

Šikovní/nešikovní 33,801 2 0,000 

Pekní/škaredí 17,954 2 0,000 

Úspešní/neúspešní 25,174 2 0,000 

Silní/slabí 17,323 2 0,000 

Diferenciácie v postojoch k utečencom vzhľadom na vierovyznanie 

H4: Predpokladáme, že v postojoch študentov voči utečencom nie sú 

signifikantné rozdiely vzhľadom na vierovyznanie. 

V grafe č. 7 sú znázornené postoje študentov vzhľadom na viero-

vyznanie. Z vizuálneho hľadiska môžeme konštatovať, že postoje sú pri 

niektorých adjektívach rozdielne (napr. príťažliví – odpudzujúci). Štatistickú 

významnosť rozdielov sme zisťovali Kruskal-Wallis testom pre tri a viac 
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nezávislých výberov. Výsledky sú uvedené v tab. č. 5, pričom hodnota 

signifikancie je vyššia ako stanovená hladina významnosti (p = 0,05), to 

znamená, že postoje študentov sa vzhľadom na vierovyznanie nelíšia. 

 

 

Graf č. 7: Postoje študentov k utečencom vzhľadom na vierovyznanie 

 

Tabuľka č. 5: Krukal Wallis test – diferenciácie v postojoch vzhľadom 

na vierovyznanie 

 
chí-kvadrát df p-hodnota 

Jednoduchí/komplikovaní 2,687 2 0,261 

Dobrí/zlí 0,798 2 0,671 

Príjemní/nepríjemní 1,002 2 0,606 

Aktívni/pasívni 4,902 2 0,086 

Mierumilovní/agresívni 3,478 2 0,176 

Čistí/špinaví 0,435 2 0,804 

Vzdelaní/nevzdelaní 1,755 2 0,416 

Tichí/hluční 1,320 2 0,517 

Pracovití/leniví 1,403 2 0,496 

Múdri/hlúpi 0,825 2 0,662 

Prospešní/príživnícki 2,704 2 0,259 

Príťažliví/odpudzujúci 0,116 2 0,943 

Bohatí/chudobní 3,139 2 0,208 
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Morálni/nemorálni 0,180 2 0,914 

Poctiví/nepoctiví 0,881 2 0,644 

Neškodní/nebezpeční 4,301 2 0,116 

Nekonfliktní/konfliktní 1,611 2 0,447 

Rýchli/pomalí 0,197 2 0,906 

Veselí/smutní 0,538 2 0,764 

Zaujímaví/nudní 0,733 2 0,693 

Šikovní/nešikovní 0,060 2 0,970 

Pekní/škaredí 0,111 2 0,946 

Úspešní/neúspešní 0,297 2 0,862 

Silní/slabí 0,964 2 0,617 

Záver 

Výskumný súbor tvorili vysokoškolskí študenti dvoch univerzít, ktorí 

prostredníctvom techniky sémantického diferenciálu deklarovali svoj postoj 

k utečencom. Medzi hlavné závery výskumu patrí zistenie, že spomedzi 

skúmaných faktorov jedine miera súhlasu s prijímaním utečencov na Slovensko 

je faktorom, v kontexte ktorého sa respondenti rozhodovali pri svojich 

odpovediach. Pozitívnejšie (a takisto neutrálnejšie) postoje majú respondenti, 

ktorí súhlasia s prijímaním utečencov na Slovensko a naopak, respondenti, 

ktorí nesúhlasia s prijímaním utečencov, majú negatívnejšie postoje. Ostatné 

skúmané faktory – študijný odbor, pohlavie, navštevovaná univerzita 

a vierovyznanie sa neukázali ako faktory, v kontexte ktorých by sa respondenti 

rozhodovali pri svojich odpovediach.  

Bibliografia 

ALMAŠIOVÁ, A., KOHÚTOVÁ, K. 2016. Štatistické spracovanie dát 

sociálneho výskumu v programe SPSS. 1. vyd. Ružomberok : Verbum – 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. 173 s.  

ISBN 978-80-561-0407-1. 

ALMAŠIOVÁ, A., KOHÚTOVA, K., MARKOVIČ, D. Postoje študentov 

a študentiek sociálnej práce voči utečencom. In: Sociální 

práce/Sociálna práca, 2017, roč. 17, č. 2, s. 5 – 18. 

EDWARDS, A. 2015. Stanovisko UNHCR: „Utečenec“ alebo „migrant“ – 

Čo je správne? In: UNIS Viedeň. [online]. [cit. 2017-08-23]. Dostupné na: 

http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/pressrels/2015/unisinf513.html 



Kohútová, K., Almašiová, A.: 

Komparácia postojov študentiek a študentov vysokých škôl k utečencom 

 48 

HLOŽKOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, K. 2015. Postoje občanov Slovenskej 

republiky k imigrácii v kontexte imigračnej krízy v roku 2015. Trenčín, 

2015. Práca ŠVOČ. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne.  

HUDÁKOVÁ, A. 2017. Názory vysokoškolských študentov na problematiku 

utečencov. Ružomberok, 2017. Magisterská práca. Katolícka univerzita 

v Ružomberku. Vedúci práce PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

Postoje slovenskej verejnosti voči utečencom. 2015. 2muse. [online].  

[cit. 2017-08-23]. Dostupné na: 

https://www.slideshare.net/mdubeci1/analytick-sprva. 

Recenzia štúdie: 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 
 
 
 
 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

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

 49 

Religiosity and Cultural Issue in the Modern Family 

Religiosität und kulturelle Frage in der modernen Familie 

Religiozita a otázka kultúry v súčasných rodinách 

Pavol Tománek, Jozef Šuvada 

Abstract 

This paper is devoted explanation basic concepts related to religion. 

Addressing key term religio gradually shifting to the definition of Religion 

and religiosity (the development) so that we further define the boundaries 

of religion – its anthropological, cultural studies and theological dimension. 

Finally, we briefly introduce religion in the context of ecumenism, 

inculturation, focusing on the survival of religion in families. 

Keywords: Religiosity. Religion. Ecumenism. Inculturation. Family. 

Úvod 

V súčasnosti sme svedkami vzniku nových, či „upravených“ historicky 

známych náboženstiev, ktoré sa tešia veľkej popularite. Človek má na výber 

množstvo náboženských presvedčení, s ktorými sa môže stotožňovať, vyznávať 

ich alebo len tolerovať. Často sa dostáva do chaosu. Ocitá sa vo svete, ktorý 

mu ponúka všetko, ale zisťuje, že nič nemá. Sám si je bohom, potrebuje pomoc 

liečiteľov, mágov, či iných okultných praktík. Postupne však prichádza 

k presvedčeniu, že kresťanské hodnoty, ktoré tak často odmietal, majú zmysel 

pre dnešného človeka a že nie je všetko tak, ako to presadzujú mnohé 

populisticky a mienkotvorné médiá. Osobnosť, ktorá prechádza z jedného 

chaosu do druhého, potrebuje nejaký záchytný bod, ktorého sa môže chytiť, 

o ktorý sa môže oprieť a na ktorý sa môže spoľahnúť. Mnohí potrebujú zakryť 

svoje hriechy, aby nebolo vidieť to, čo napáchali vo svojich životoch. Nechcú 

sa hanbiť pred Bohom a nechcú mať výčitky svedomia, preto sa snažia mnohé 

pravidlá obchádzať, alebo čo najviac novelizovať vo svojich životných 

príbehoch. V príbehoch, kde živá či neživá religiozita opäť zohráva dôležitú 

úlohu tak, akou bola v živote staršej generácie. Religiozita, ktorá priaznivo 

ovplyvňovala rodinný život, kultúru a tradíciu na dedinách, mestách.  
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1  Religiozita a religionistika 

Problematikou religiozity sa zaoberá vedný odbor religionistika. 

Pojem religio
1
 je vyjadrením vzťahu a reciprocity medzi Stvoriteľom 

a samotným stvorením. Z neho sa neskôr definuje náboženstvo, ktoré je 

spätnou väzbou, reakciou stvorenia na akt kreovania samotným Stvoriteľom. 

Prezentuje neúnavný vzťah, komunikáciu medzi expedientom a recipientom. 

Religio je odpoveďou na Božie volanie. Samotné religio = vo všeobecnosti – 

náboženstvo akejkoľvek konfesie, sa najlepšie odovzdáva v rámci výchovy. 

Religio je nejakým náboženstvom. Religionistika je vedným odborom, ktorý 

sa zaoberá problematikou náboženstiev všeobecne. Nejde vyslovene o jeden 

druh náboženstiev, ale o holistický pohľad na každý druh náboženstva. Nie je 

prezentáciou určitej konfesie, ale dáva prehľad o množstve náboženských 

vyznaní alebo smerovaní. Je to antropologická veda, ktorá sa zaoberá 

náboženstvom a jeho subjektom – človekom.
2
 Je známe celému ľudstvu, ktoré 

vytvára svojím postojom aj svoju kultúru. Úzko súvisí s etickou výchovou, 

etikou, biblistikou, ale aj multikultúrnou výchovou.  

Religiozita
3
 sa vo väčšine biblických a etymologických slovníkov 

vysvetľuje ako náboženskosť, ktorá je definovaná ako zložitá psychická 

štruktúra človeka prejavujúca v prežívaní osobného, vedomého, dobrovoľného 

a pozitívneho vzťahu k Bohu, skúma
4
 rôzne náboženské javy, predstavy, 

prúdy, formy a symboly a celé náboženské systémy. Náboženskosť by sa mala 

viac-menej prekladať ako religiozita než religionistika, pretože religionistika 

je, ako sme vyššie spomenuli, odbor, pričom religiozita skôr stav alebo postoj 

k danému náboženstvu, ktoré skúma religionistika. Religiozita
5
 je vyjadrením 

osobného vzťahu človeka k náboženstvu, resp. k Bohu. Ide o myslenie, 

prežívanie a postupné aplikovanie (konanie) do života nielen človeka ako 

jedinca (svätá omša, kultové stretnutia, rôzne meditácie a pod.), ale celej 

dimenzie spoločnosti.   

1.1  Dimenzie religiozity 

Religiozita závisí od stupňa viery v Boha, či v iné nadprirodzené sily.
6
 

Dimenzionálnosť religiozity je variabilná, počnúc od prvotných animalizovaných 

štruktúr, cez magické vysvetlenia, až k monoteickému ponímaniu sveta človeka 

                                                 
1  Bližšie: Láska, V.: Slovník. Kežmarok: ViViT 2000, s. 62. 
2  Porov.: Komorovský, J.: Religionistika. Bratislava: Univerzita Komenského 2000, s. 26. 
3  Bližšie: Tatala, M.: Symbol v náboženskej výchove dieťaťa predškolského veku. In: Viera 

a život, roč. 13, č. 3/2003, s. 228. 
4  Porov.: Stríženec, M.: Psychológia náboženstva. Bratislava: Veda 1996, s. 12. 
5  Taktiež: s. 21. 
6  Viera nie je len akýmsi vyjadrením postoja alebo presvedčenia k tomu, čo jedinec verí, ale 

viera je darom, nezaslúženým darom od Boha. Viera rastie natoľko, nakoľko sa otvorím Bohu. 
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a Boha – Stvoriteľa. Samotné odvetvie religionistiky má viacero disciplín
7
, či 

už primárnych alebo aj sekundárnych, medzi ktoré patria napr. psychológia 

náboženstva (skúma zákonitosti náboženského správania, náboženské skúsenosti, 

postoje a hodnoty ľudí, ktorí veria v existenciu a vplyvy božstva alebo iných 

nadprirodzených síl), pastorálna psychológia, psychológia rodín, filozofia 

náboženstva, sociológia náboženstva
8
 a pod. 

Religiozita sa v každom vekovom období mení, dopĺňa, či dokonca 

stráca. Pre lepší prehľad sme použili vývoj religiozity
9
 v konkrétnom období 

človeka: 

 areligiózne (do 1. roku života) – dieťa napr. skladá ruky, robí to, čo 

vidí. To prerastá do druhej fázy. 

 počiatky religiozity: (do 3. roku života) – dieťa vie jednoduché 

modlitby (Anjel strážny a pod.), vie sa prežehnať, napodobňuje 

dospelých. Ak nemá dieťa príklad religiozity, nemôže sa od neho 

chcieť, aby bolo religiózne. 

 tzv. magická religiozita: (do 7. roku života) – dieťa začína napr. 

miništrovať, stáva sa malým kňazom, napodobňuje úkony pri svätej 

omši, nie je viazané časom ani priestorom. 

 autoritatívno-morálna religiozita: (do 12. roku života) – dieťa je 

akoby stále závislé na tom, čo vidí ako príklad u svojich rodičov. 

Dalo by sa konštatovať, že viera dieťaťa rastie s vierou jeho rodičov. 

V tomto období dieťa Bohu pripisuje ľudské vlastnosti. 

 autonómna religiozita: (do 17. roku života) – ide o akýsi boj 

o religiozitu. Jedinec bojuje o presadenie svojho názoru o Bohu do 

širokej society, v ktorej žije. Často prichádza do rozporu s niektorými 

pravidlami morálneho správania, inokedy je rebelantom. 

 autentická religiozita: (do 25. roku života) – ide o obdobie kryštalizácie 

religiozity. Viacej sa zapája intelektuálna zložka, stávam sa veriacim 

alebo ateistom. 

 stabilná religiozita: (do 40. roku života) – v tomto období môže 

jedinec vyselektovať religiozitu až do tej miery, že kresťanský život 

bude predstavovať akési vyplnenie voľného času (v tomto období 

najčastejšie vznikajú tzv. roční kresťania a pod.). 

                                                 
7  Bližšie: Stríženec, M.: Psychológia náboženstva. Bratislava: Veda 1996, s. 7 – 10. Psychológia 

náboženstva skúma základné a zväčša nevedomé túžby, city a vnútorné reprezentácie, ktoré 

pôsobia v styku s náboženskými znakmi a ktoré podmieňujú spôsob odpovede človeka. 

Náboženské významy, ako sú: symboly, slovo Boh a iné, majú multidimenziolálny charakter 

a menia sa životnou skúsenosťou. (Taktiež: s. 11). 
8  Sociológia náboženstva sa okrem iného zaoberá aj problematikou vstupu nielen kresťanov 

do siekt, denominácií, či akýchsi náboženských kultov. Rozoberá otázku vplyvu celej society 

na človeka, jeho správanie sa v spoločenstve, do ktorého patrí, resp. sa zaradil, prípadne 

reakcie okolia na jeho rozhodnutie vstúpenia alebo vystúpenia zo sekty, cirkvi a pod. 
9  Bližšie: Stríženec, M.: Psychológia náboženstva. Bratislava: Veda 1996, s. 57. 
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 religiózna zrelosť: (do 70. roku života) – v súvislosti s uvedomením 

blížiacej sa smrti sa religiozita uberá do zvláštnych extrémov – žitie 

s Bohom alebo ignorácia Boha. Väčšinou si však ľudia religiozitu 

prehlbujú, akoby mali rebelovať. 

 eschatologická religiozita: (do konca života) – ide viac-menej o odovzdá-

vanie religióznej múdrosti ďalšiemu pokoleniu. Jedinec si väčšmi 

uvedomuje problém smrti a posmrtného života. Aj v tomto období 

môže nastať extrém, ako napr. škrupulózne spovedanie sa niekoľkokrát 

do týždňa, predpovedanie katastrof alebo naopak, tolerancia voči 

všetkému. 

1.2  Religiozita a vnímanie kultúr 

Religiozitu treba chápať viacdimenzionálne, pretože vstupuje do 
života človeka z viacerých uhlov. V prvom rade religiozita vytvára samozrejmý 
antropologický vzťah, resp. vzťah človeka s človekom v prostredí, v ktorom 
sa práve nachádza. Antropologická dimenzia religiozity vstupuje do života 
človeka práve pri jeho zrode, kedy človek nadobúda zmysel k nasmerovaniu 
a určeniu k niekomu, niečomu. Človek ako osobnosť sa rozvíja aj vďaka 
ľuďom, ktorých má okolo seba. Takisto je to aj s religiozitou. Náboženskosť 
vzrastá príkladom. Fakt, že človek vidí príklad aj u svojich „súkmeňovcov“, 
ho motivuje k budovaniu svojej religiozity. Preto religiozitu nemožno vytrhnúť 
s kontextu antropologického pohľadu na človeka.  

Religiozita sa však nedotýka len dimenzie antropologickej, ale aj 
dimenzie teologickej. Samotný rozvoj religiozity sa začína rozvíjať tam, kde 
Boh kreuje svoje stvorenstvo a vkladá doňho zmysel po poznaní Stvoriteľa 
v stvorených veciach. Teologická dimenzia religiozity sa tak naplno otvára 
k nasmerovaniu poznania stelesneného Dobra – Boha ako základnej inštancie. 
Religiozita by bez Boha nemala zmysel. Teológia privádza človeka k poznaniu, 
že aj cez stvorené veci môže človek spoznať lásku Stvoriteľa práve k stvoreným 
„hodnotám.“  

Tejto láske sa priúčame do tej miery, aby bol naplnený imperatív: 
„Milovať budeš svojho Boha a milovať budeš svojho blížneho ako seba 
samého,“ – v ktorom sa vyzdvihuje láska k Bohu, blížnym a sebe. Človek je 
tvor spoločenský. Jeho osobnosť sa rozvíja vo veľkej miere len vďaka tomu, 
že patrí alebo sa začleňuje do určitej society, v ktorej si buduje aj svoj 
charakter a poslanie v živote. Poznanie teologickej a antropologickej dimenzie 
religiozity by mu však k pochopeniu religiozity nestačilo, pretože religiozita 
neovplyvňuje, resp. nezasahuje človeka len zo spomínaných dimenzií, ale 
presahuje aj do dimenzie kulturologickej. Religiozita vytvára „štýl“ kultúry. 
Takmer každý národ má svoju kultúru preplnenú mnohými tradíciami 
a náboženským spôsobom života. Tak ako EÚ má kresťanské korene, aj 
ázijské štáty sú skôr ovplyvnené ortodoxnou či islamskou religiozitou. 
Religiozita zasahuje človeka aj v tejto dimenzii. Najviac to badať na spôsobe 
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života, hodnotách, ktoré vyznávajú a v neposlednom rade aj v rôznych štýloch 
architektúry, ktorými sa jednotlivé národy od seba odlišujú. Religiozita má 
internacionálny a univerzálny charakter. Religiozita je v súčasnosti veľmi 
nestabilná aj vďaka tomu, že často sa celé generácie ľudí sťahujú do rôznych 
krajín, zanechávajú svoju kultúru, spoločenstvo i svoju náboženskosť ďaleko 
za hranicami. Religiozita a religionistika nám bližšie určujú a vysvetľujú 
pojem náboženstva. 

2  Náboženstvo 

Náboženstvo je veľmi problematickým pojmom, čo do interpretácie 
a veľmi namáhavou dimenziou, čo do aplikácie do života. Náboženstvo je 
jedna zo základných foriem osvojovania si sveta človekom, v rámci ktorej 
človek numinózne a s prevažne nemanipulatívnou tendenciou prežíva 
transcendentno, a v rámci ktorej sa ľudia združujú do (náboženského) 
spoločenstva. Utvára sa cirkev, sústava obradov a pod. Náboženstvo je 
predmetom skúmania v rámci religionistiky, filozofie náboženstva, kulturológie, 
teológie náboženstva a i. Náboženstvo, náboženstvá odpovedajú na otázky 
o pôvode a zmysle života, určujú, čo je dobré a čo zlé, rátajú s ľudským 
strachom pred neznámym, všímajú si potrebu človeka milovať a byť milovaný, 
odpovedajú na túžbu ľudí po absolútnom dobre, na ich sny o mieri, harmónii 
a radosti, na ich občasnú potrebu útechy a chuť poďakovať sa niekomu za 
krásy sveta. Aj pri definovaní náboženstva sa musíme opierať o tri základné 
dimenzie: o kulturologickú, antropologickú a teologickú dimenziu.  

V porovnaní s religiozitou, s ktorou náboženstvo veľmi úzko súvisí, je 
náboženstvo oveľa špecifickým pojmom. Bližšie určuje vzájomnú interakciu 
k niekomu, niečomu. Je nasmerovaním človeka (antropologická dimenzia) 
na Boha, prípadne na vyššie dobro (ako je tomu v mnohých východných 
náboženstvách). Náboženstvo sa odovzdáva predovšetkým generačne, napr. 
v židovstve to bolo základnou inštanciou pre dobrý život (kto má Boha, má 
všetko, má, resp. cíti sa dobre). Sám Mojžiš sa odvoláva na svojho Boha, na 
Boha Abraháma, Izáka a Jakuba. Čiže náboženstvo ovplyvňuje generačne 
celý antropologický vývoj ľudskej existencie. Náboženstvo je v mnohých 
veriacich rodinách (kresťanských, nekresťanských) považované za odovzdávanie 
dedičstva ďalšiemu pokoleniu. E. Durkheim

10
 hovorí, že náboženstvo v prvom 

rade pomáha človeku prežiť, je akciou alebo elánom k činnosti, nemôže nikdy 
samo o sebe zaniknúť, nemôže byť nahradené ani vedou. Človek je 
náboženstvom

11
 vzhľadom na božskosť, závislosť na Boha, náboženský 

zmysel. Antropologický význam náboženstva viac-menej spočíva v tom, 

                                                 
10  Bližšie: Durkheim, E.: Les formes elementaires de la vie religieuse. Le Livre de Poche, 

Paríž 1991. 
11  Gómez, M. G.: Polyteizmus a modloslužba pohanstva dnešného západného sveta. In: Nová 

religiozita. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví. Bratislava 2002, s. 103. 
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že náboženstvo zjednocovalo (zjednocuje) ľudí. Na druhej strane práve 
rozdielnosť náboženstva medzi národmi bola považovaná za hlavný bod 
k vzájomnému napadnutiu. Náboženstvo

12
 je faktom jednotlivca, ale aj 

sociálnym a kultúrnym javom (kulturologická dimenzia), je systémom 
hlásaných a uznávaných právd určitej sociálnej skupiny. To znamená, že aj 
apoštoli – keď hlásali evanjelium v rôznych národoch, neprinášali len radostnú 
zvesť o Kristovi, ale aj spôsob a do istej miery aj kultúru, ktorou žili.  

Náboženstvo sa stáva doslova kultúrou národa, nie v zmysle degradácie, 

ale progresu. Existencia každého národa sa spája s určitým náboženstvom.
13

 

Jeho základom je systém etických a morálnych pravidiel. Národ bez náboženstva 

je ako kvet bez vody. Kvet je síce krásny, no ak mu chýba voda, jeho krása po 

čase zmizne. Veď židovské náboženstvo to nie je len monoteistická viera, ale 

aj kultúra, spôsob a štýl, charakter, či v neposlednom rade aj pozdvihnutie na 

národné náboženstvo. Človek je natoľko spätý s náboženstvom, nakoľko je 

spätý aj so samotnou prírodou ako stvoriteľským aktom Stvoriteľa, prechádzajúc 

od animistických foriem náboženstva, napr. v Afrike, cez polyteistické 

náboženstvá, napr. rôzne východné náboženstvá, až po monoteistické 

náboženstvá, napr. kresťanstvo, judaizmus a islam.  

Teologický aspekt náboženstva najviac badať napr. už v úvodných 

listoch Biblie, kde Boh prikazuje Mojžišovi, aby sa národ zbavil polyteizmu 

a klaňaniu sa rôznym božstvám. Svojím imperatívom: „Ja som Pán Boh tvoj, 

nebudeš mať iných bohov, aby si sa im klaňal!“ – definitívne završuje 

poznanie (poznanie lásky), ktoré dal v raji prarodičom pri stvorení. Teológia 

nikdy neobsiahne poznanie Boha, ani cez dimenziu náboženstva (môže sa 

k nej samozrejme len približovať). Náboženstvo má svoje pravidlá a morálne 

hodnoty (v kresťanstve vychádzajú z učenia cirkvi, ako aj z náuky z teológie), 

ktoré prezentuje a na nich buduje. Má svoje spoločenské inštitúcie, ako sú: 

cirkev a jej magistérium (napr. katolícka cirkev), náboženské spoločenstvá 

a pod.  

2.1  Náboženstvo ako sacrum 

Náboženstvo je skúsenosťou sacrum.
14

 Ide o spojenie človeka 

s Bohom.
15

 Náboženstvo, ako uvádza Komorovský,
16

 možno deliť z viacerých 

hľadísk. Predovšetkým ide však o založené náboženstvo (ako napr. kresťanstvo, 

judaizmus, budhizmus...) a vzniknuté náboženstvo, žijúce a nežijúce, resp. 

neexistujúce náboženstvo a pod. Štruktúru jednotlivých náboženstiev možno 

                                                 
12  Pozri: Komorovský, J.: Religionistika. Bratislava: Univerzita Komenského 2000, s. 10 – 11. 
13  Porov.: Panajotis Cakirpaloglu. Psychológia hodnôt: Votobia DTP 2004, s. 75. 
14  Taktiež: s. 8. 
15  Taktiež: s. 8 (Planck, M.) 
16  Taktiež: s. 13 – 14. 
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viacerými spôsobmi predostrieť. Od primitívnych foriem, ako sú animizmus 

(všetko, čo nás obklopuje, má dušu), cez animatizmus (živelné chápanie vecí 

ako živých bytostí) a polyteizmus (charakteristický pre pohanské – angl. 

pagan – myslenie, viacbožstvo) až po monoteizmus (typické pre kresťanstvo, 

jeden Boh) a iné.
17

  

Náboženstvo je nositeľom významných duchovných a kultúrnych 

hodnôt,
18

 ktoré neuspokojujú len potreby veriaceho človeka, ale predstavujú 

aj univerzálny prameň a úschovu tradičných hodnôt, ktoré sa prenášajú 

z generácie na generáciu po celé tisícročia; cirkev je nositeľkou základných 

výchovných hodnôt a mravných a etických princípov. Všetky kresťanské 

hodnoty a princípy sú preniknuté a integrované základnou hodnotou lásky 

(kresťanstvo v pozícii a úlohe Boha). 

V každom náboženstve existuje tzv. sensus numinis
19

, čiže zmysel pre 

božie veci. Tam, kde chýba, nemôžeme hovoriť o náboženstve. Jednoducho, 

náboženstvo
20

 je akýsi zložitý komplex javov, ktorý zahrňuje vzťah človeka 

k nadprirodzeným silám, Bohu. Ide o určitý výklad ľudského bytia a sveta. 

Náboženstvo v sebe predpokladá, resp. vzbudzuje akúsi túžbu po konverzii 

(obráteniu). Mnoho ľudí zanechá svoju vieru alebo nevieru v niečo, niekoho, 

a tak sa prikloní k inej viere. Samotný akt obrátenia je aktom dynamickým, ku 

ktorému jedinec pristupuje po určitom čase a rozhodovaní. Obrátením sa 

menia nielen jeho postoje a názory, ale celý jeho život a konanie v danej 

societe. Obrátenie
21

 môže byť vonkajšie (zmena cirkvi, spoločenstva, sekty...) 

alebo vnútorné (zmena názorov, postojov, konania a pod.). Aktom konverzie 

sa nemení len religiozita jedinca, mení sa aj jeho náhľad na svedomie (akýsi 

vnútorný hlas, ktorý nabáda k správnemu etickému konaniu, v kresťanstve sa 

za svedomie považuje hlas Boha), na život či samotnú religióznu skúsenosť 

konvertitu. To, čo konvertita prežíval v sekte, napr. ako extázu (ide o umelo 

navodený zážitok akéhosi odosobnenia sa – hudbou, drogami a pod.), to 

v kresťanstve zažíva ako meditáciu (ide o zámerne navodený stav telesného 

a duševného pokoja. Vytvára sa uňho úplne nová religiozita, nové náboženstvo. 

Preto človek ako indivíduum, skupina, národ alebo náboženstvo (kulturologická, 

antropologická a teologická dimenzia) si má vždy počínať humánne a tento 

„humanitas“ sa má prejavovať vždy a v každom prípade. Je to základom 

každej etiky, nielen kresťanskej.
22

  V kresťanskej etike je humanitas, ak ho tak 

                                                 
17  Bližšie: Komorovský, J.: Religionistika. Bratislava: Univerzita Komenského 2000, s. 15. 

Porov.: Stríženec, M.: Psychológia náboženstva. Bratislava: Veda 1996, s. 17 – 18. 
18  Porov.: Lokšová, I.: Výchova k hodnotám ako hodnotový základ modernej edukácie. In: 

Výchova k hodnotám v škole a v rodine. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 

Ružomberok 24.-25.05.2005, s. 21. 
19  Taktiež: s. 64. 
20  Tamtiež: Stríženec, M.: Psychológia náboženstva. Bratislava: Veda 1996, s. 9. 
21  Tamtiež: s. 35. 
22  Kung, H.: Světový éthos projekt. Zlín: Archa 1992, s. 35. 
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môžeme nazvať, zakorenený v samotnej láske k Bohu, k blížnym, pričom 

lásku tu prezentuje Boh, on sám je láska, čiže človek, ktorý miluje, má Boha 

za svojho zástancu. Humánnosť – ľudskosť v sebe zahŕňa, resp. predpokladá 

lásku. Bez lásky nemôže byť nikto humánny. Pravá láska
23

 preto predpokladá 

aj pravé náboženstvo. Náboženstvo potom nie je len o naučených skutočnostiach, 

ktoré azda najviac ovplyvňujú dnešný moderný svet, ale náboženstvo je 

predovšetkým o viere v Boha. Náboženstvo, ktoré sa v podstatnej miere 

participuje do života konkrétnej osobnosti, nezahŕňa len určitý druh religiozity, 

ale dostáva do inscenácie celého človeka s jeho chybami a vlastnosťami, aby 

sa tak mohol predstaviť axiologický a etický rozmer kresťanskej osobnosti. 

Veď pre mnohých nie je dominantnou úlohou, hodnotou poznanie náboženstva, 

ale predovšetkým poznanie Boha. Náboženstvo je už výsledkom toho, čo 

človek, ak sa otvorí svojmu Stvoriteľovi, prežíva nielen vo svojom vnútri, ale 

vo svojom živote – kresťanskom živote. Náboženstvo sa v praktickom živote 

stáva individuálno-sociálnou etikou.
24

 Náboženstvo otvára naše hranice voči 

najvyššiemu a dokonalému Dobru, ktorým je Boh. V náboženstve je človeku 

postupne prezentované poznanie Transcendentna, Stvoriteľa vesmíru. Ide 

predovšetkým o vytvorenie vzťahu medzi Stvoriteľom a stvorením. Stvorené 

„identity“ sú určené k chvále Stvoriteľa. Samotné stvorenie je včlenené do 

tohto vzťahu, preto nie je vylúčené, aby nastal obraz kreácie aj vo stvorených 

identitách. Stvorenie sa stáva kreatívnym tým viac, ako sa dokáže otvoriť 

svojmu Stvoriteľovi.  

Náboženstvo je dôležitým ukazovateľom hodnôt, hodnôt, ktoré sú 

mostom k vzájomnej tolerancii a rešpektovaniu slobody každého jedinca (aj 

v procese ekumenizmu). Tzv. európska dimenzia vzdelávania
25

 preto rozvíja 

európsku identitu a pripravuje na život v zjednotenej Európe. Za korene 

európskej civilizácie sa považujú: kresťanské náboženstvo, grécka demokracia, 

rímske právo, talianska renesancia a francúzsky racionalizmus. Dôležité však 

zostávajú konzervatívne hodnoty, resp. priority mravnosti, akými sú: 

zodpovednosť, humanita, sloboda.
26

 

2.2  Učenie sa religiozite 

Náboženstvo sa dá naučiť, ale k tomu, aby sa začalo aj žiť, to veľmi 

nestačí. Samozrejme, existujú určité indície, ktoré nám pomôžu objaviť 

podstatu niektorých skutočností, ale nie sú prioritné. Náboženská a rodinná 

                                                 
23  Kung, H.: Světový éthos projekt. Zlín: Archa 1992, s. 90. 
24  Porov.: Klimeková, A., Geremešová, G.: Etika, morálka, náboženstvo, religionistika. In: 

Učiteľské noviny, č. 10, zo dňa 10.03.1994, s. 3.  
25  Bližšie pozri: Turek, I.: Inovácie v didaktike. Bratislava: Metodické pedagogické centrum 2004, 

s. 76 – 77. 
26  Tamtiež: s. 76 – 77. 
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výchova v sebe zahŕňajú rozličné špecifiká podľa toho, o aké náboženstvo 

a zloženie rodiny ide. Učenie sa náboženstva, náboženských a kresťanských 

právd, rozlišovanie určitých náboženských dimenzií môže podľa J. Hulla 

pozostávať z troch pojmov: 

 učenie sa náboženstvu: ide predovšetkým o učenie náboženstva 

zvnútra, o zvnútornenú religiozitu, človek svoju vieru aj prežíva, žije ju, 

 učenie sa o náboženstve: je opakom prvého bodu, človek má veľké 

poznatky o tom – ktorom náboženstve, ale jeho duchovný a kresťanský 

život sú dve rozdielne skutočnosti, 

 učenie sa s náboženstva: môže vychádzať z predošlých dvoch, tak 

povediac aj sa to predpokladá, človek nachádza vieru, má záujem 

o vieru vďaka vedomostiam získaných štúdiom.
27

 

3  Otázka kultúry v súčasných rodinách 

Druhý vatikánsky koncil definuje kultúrou všetko to, čo v človeku 

cibrí a rozvíja mnohoraké duševné a telesné vlohy. Ide o mnohovýznamovú 

dimenziu. Tento koncil navrhol, aby sa posolstvo evanjelia nevyhnutne 

nestotožňovalo s nijakou kultúrou, ktorá by bola pre kresťanstvo normatívnou 

či dokonca vládnou. Kultúra je vývoj, dynamika, v ktorej sa vyvíja nielen 

jedinec, ale aj celá spoločnosť. To, či sa kultúra bude, či už pozitívne alebo 

negatívne vyvíjať, často závisí na kreativite danej society, v ktorej jedinec aj 

žije, aj ju svojou úlohou, vytvára a pretvára. Kultúra je sociálne odovzdávané 

poznanie vlastné určitej sociálnej skupine.
28

 Kultúra bez človeka a jeho 

tvorivosti nemá sensus, čiže zmysel. Kultúrou je všetko to, čo človek robí, 

tvorí, mení, čo ho napĺňa, čo odovzdáva. Kultúra nepozná diskrimináciu. 

Nemožno si z nej vytrhnúť určitú societu ľudí. Kultúra zahŕňa
29

 človeka 

rozumného (sapiens), kresťanského (religiosus) a pracujúceho (faber). Ak sa 

kultúra nebuduje, nastáva jej úpadok. Kultúra nevytvára ľudí, ale ľudia 

vytvárajú kultúru (svojom osobnosťou, religiozitou i náboženstvom). Nie je 

direktívna, ale môže byť formujúca. 

3.1  Inkulturácia, enkulturácia a akulturácia 

Inkulturácia je predovšetkým teologický pojem. Ján Pavol II. v encyklike 
Redemptoris missio spomína inkulturáciu ako vnútorné pretvorenie autentických 

kultúrnych hodnôt ich zapojením do kresťanstva a zakorenením kresťanstva 

                                                 
27  Hanesová, D.: Tendencie vo vyučovaní náboženskej výchovy na slovenských základných školách 

v kontexte EÚ. Banská Bystrica: UMB 2004/2005, s. 46 – 47. 
28  Porov.: Kol. autorov: Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava: Iris 1999, s. 24. 
29  Tamtiež. 
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v rôznych kultúrach a postupne aj v rodinách. Na jednej strane v rámci 
inkulturácie dominuje náboženská kultúra, pričom na strane druhej – 

protestantizmus sa akoby cielene vyhýbal spojeniu – náboženská kultúra. Ján 
Pavol II. ďalej dopĺňa, že inkulturácia má byť výrazom spoločenského života, 

a nie výlučným plodom učeného výskumu. Náboženstvo a kultúra sa teda 
vzájomne dopĺňajú, nie je medzi nimi žiadne napätie. Evanjelium vstupuje do 

kultúry, rešpektuje ju, ale neruší. Pastorálna teológia a moderná misiológia 
definujú inkulturáciu ako vzťah medzi vierou a každou osobou alebo ľudským 

spoločenstvom v osobitnej socio-kultúrnej situácii. Interkultúrna komunikácia, 

ako spomína Žilínek
30

, je cestou k zachovaniu duchovnej a kultúrnej identity, 
nie cestou jej zániku. V rámci inkulturácie je potrebné ešte raz poukázať na 

proces socializácie ako začleňovania jedinca do určitého, aj kultúrneho, 
spoločenstva ľudí, teda aj rodiny. Socializácia sa potom predstavuje ako 

neobyčajná dimenzia kultúry.
31

 
Enkulturácia je vlastne osvojovanie si kultúry etnika alebo spoločenstva, 

členom určitého národa, od svojho detstva, ale aj počas celého svojho života. 
Má kolektívny charakter.

32
 Je zrejmá v rodinných štruktúrach starších generácií. 

Ďalším pojmom je akulturácia. Je to proces spoločenských a kultúrnych 
premien. Tieto premeny sú vyvolané predovšetkým stretom dvoch a viacerých 

oddelených spoločenských, kultúrnych, civilizačných a semitických systémov. 
Významnú úlohu v tomto procese zohráva multikultúrna výchova, ktorá 

pomáha pri ohlasovaní náboženského posolstva a šírenia religiozity. 
Multikultúrnou výchovou chápeme výchovu, ktorá podľa J. A. Banksa

33
 

pomáha ľuďom chápať kultúru svojho spoločenstva a utvrdiť sa v nej, pomáha 
im oslobodiť sa od svojich kultúrnych obmedzení, umožňuje im utvárať 

a spravovať občianske spoločenstvo pracujúce pre spoločné dobro. 

3.2  Náboženstvo a ekumenizmus 

Náboženstvo, ako základný fenomén progresívnej kresťanskej osobnosti, 

je nasmerované na Boha. Náboženstvo vo svojej podstate predpokladá 
a zároveň v seba zahŕňa človeka, jednotlivcov, ale aj určitú societu. V každom 

náboženstve sú jednotlivci doslova vrhnutí do procesu socializácie, v ktorom 
sú zastúpené hodnoty, či už kresťanského alebo všeobecne humánneho 

charakteru, ďalej zvyky, morálka a tradícia, pretože – či chceme alebo nie, 
musíme jednoducho pripustiť fakt, že éthos (mrav, zvyk...) je známy všetkým. 

                                                 
30  Bližšie: Žilínek, M.: Humanistická pozícia mravnej výchovy. In: Rozvoj študijného a vedného 

odboru pedagogika na Slovensku. Bratislava: UK 2005, s. 47. 
31  Porov.: Muchová, L.: Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc: Matice cyrilometodějská 

1994, s. 54. 
32  Bližšie.: Pružinec, T.: Ako rozumieť pojmom akulturácia, enkulturácia a inkulturácia? In: 

Viera a život, roč. XV., č. 1/2005, s. 59 – 65. 
33  Porov.: Kol. autorov: Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava: Iris 1999, s. 116. 
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V oblasti éthosu
34

 sú si svetové náboženstvá bližšie než v oblasti 

akéhosi „dogmatu,“ hovorí H. Kung,
 35

  a dodáva, že nie je prežitie bez svetového 

éthosu, nie je svetového mieru bez mieru náboženského, nie je náboženského 

mieru bez náboženského dialógu. Na prelome 20. storočia a začiatkom 

21. storočia sa najviac tomuto dialógu otvoril pápež Ján Pavol II. 

Priestor pre socializáciu a nového dychu do náboženstva, resp. 

náboženského sveta priniesli mnohé udalosti. V posledných desaťročiach 

nabralo náboženstvo akoby druhý dych. Je to spôsobené predovšetkým 

II. vatikánskym koncilom a samotným diferencovaním základných poznatkov 

do života kresťana. II. vatikánsky koncil akumuloval podnety a fakty zo všetkých 

národností, a to nielen z kresťanských krajín. Otvoril bránu veľkolepému 

dielu, ktoré zabezpečilo novú evanjelizáciu, či neoevanjelizáciu vo svete. 

Nastala, resp. ešte viac sa rozbehla éra ekumenizmu.
36

 Ekumenizmus od 

Druhého vatikánskeho koncilu urobil obrovský krok vpred: „Aj po toľkých 

hriechoch, ktoré prispeli k historickým rozkolom, je možná jednota kresťanov, 

pokiaľ si budeme pokorne vedomí, že sme zhrešili proti jednote a budeme 

pokorne presvedčení o potrebe svojho obrátenia.“
37

 

Najväčším priekopníkom ekumenizmu 20. storočia bol už spomínaný 

pápež Ján Pavol II., ktorý najviac otvoril brány medzináboženského dialógu. 

O ekumenizme sa vyjadril aj pápež Pavol VI,
38

 ktorý hovoril, že pravý 

ekumenizmus je možný len vďaka vnútornému obráteniu, lebo túžba po 

jednote dozrieva v obnovenej mysli, v sebazapieraní a vďaka veľkodušným 

prejavom lásky. Jednota kresťanov bude natoľko rásť, nakoľko sa ľudia 

otvoria evanjeliu. Lebo, ak budú spojení s Otcom (Bohom), Slovom (Kristom) 

a Duchom Svätým, tak neexistuje žiadna prekážka v prehlbovaní bratských 

vzťahov. 

Osobnosť Jána Pavla II. je poznačená širokým charizmatickým 

pôsobením. Jeho spôsob evanjelizovania vytvoril priestor pre úplne odlišné 

chápanie náboženstva. Zrazu to už nebolo náboženstvo za zatvorenými 

dverami kláštora a kostolov, už to neboli dialógy medzi uzatvorenými ľuďmi, 

ale práve naopak, spustila sa a naštartovala progresivita v otvorenosti dialógu 

nielen pre iné náboženstvá, ale aj pre iné kultúry, v ktorých sa náboženstvo 

a religiozita rozvíjajú. Multikultúrnosť a religiozita majú zrazu spoločný 

dialóg.  

Mnohé cirkvi v 20. storočí rozvinuli svoje úsilie k tomu, aby náboženstvo 

(v edukačnom procese aj rodinná a náboženská výchova) aj na prahu vznikajúcej 

EÚ malo čo povedať aj dnešnému modernému človeku. V procese ekumenizmu 

                                                 
34  Kung, H.: Světový éthos projekt. Zlín: Archa 1992, s. 11. 
35  Kung, H.: Světový éthos projekt. Zlín: Archa 1992, s. 9. 
36  Bližšie: Rahner, K., Vorgrimler, H.: Teologický slovník. Praha: Zvon – české katolické 

nakladatelství 1996, s. 79 – 80. 
37  Bližšie pozri: www.imprimus.ca/ekumenizmus 
38  Porov.: Komorovský, J.: Religionistika. Bratislava: Univerzita Komenského 2000, s. 60. 
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začali vznikať rôzne náboženské spoločnosti, metodické strediská a centrá, 

ktoré mali a majú na starosť religiozity, či dokonca výučbu a výchovu 

náboženskej výchovy na školách.  

Záver 

Náboženskosť (religiozita) začína v tomto období ekumenizovania 

spoločnosti s výrazným trendom k multikulturalizmu
39

, zabezpečuje identitu 

nielen jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, celej kultúry. Ekumenizmus nie je 

javom, ktorý prinieslo 20. storočie; o podobné priekopnícke udalosti sa snažili 

mnohé generácie skôr. Zoberme si napr. Martina Luthera Kinga v Amerike, 

u nás na Slovensku napr. situáciu, kedy prichádzajú štúrovskí básnici za 

Jánom Hollým, aby sa poradili o pokračovaní spisovnej slovenčiny, prichádzajú 

evanjelickí kňazi za katolíckym kňazom, a radia sa. Ak by sme išli azda na 

úplný začiatok (napr. v oblasti kresťanstva), prišli by sme po osobnosť Ježiša 

Krista, ktorý nerobí rozdiely medzi Židmi a Samaritánmi a inými, ale pozerá 

sa na nich ako na ľudí, ktorí potrebujú lásku a istú formu zblíženia a uzdravenia. 

Krista poslal Boh na svet, aby každý, kto v neho uverí, mal večný život. 

Kristus vytvoril ekumenický podklad, základ. Aj v súčasnosti sa konajú rôzne 

ekumenické stretnutia a semináre, ktoré majú prispieť k odbúravaniu 

„berlínskych múrov“ medzi rôznymi náboženstvami. Henryk Józef Nowacki – 

apoštolský nuncius na Slovensku – na jednom z takýchto seminárov povedal, 

že sa otvorili dvere vzájomných kontaktov, ktoré umožňujú odstrániť predsudky 

a nánosy dejín a je len na nás, aby sme toto ovocie dokázali zúžitkovať.
40

 

Takmer všetky cirkvi na Slovensku, ale aj cirkevné a náboženské spoločenstvá 

túžia po ekumenickom spojení a vytvorení jedného náboženstva. Zatiaľ to je 

len vo forme dialógu než vysnívaných prevratných ideálov.  

Človek je osobnosť natoľko rôznorodá a súčasne prepracovaná do 

najmenších detailov, že potrebuje nemalé povšimnutie. Vyvíja sa nielen po 

stránke fyzickej, duševnej, ale aj po stránke duchovnej, ktorá sa najviac 

rozvíja práve v oblasti živej religiozity. Príspevok neprivádza k viere (v tom- 

-ktorom náboženstve), ale konkrétnejšie špecifikuje základné oblasti, s ktorými 

súvisí aj konfesia každého jedinca. Prechádzajúc cez kulturologickú, teologickú 

a antropologickú dimenziu do značnej miery reflektuje človeka ako subjekt, 

resp. súčasť náboženského a rodinného života. 

                                                 
39  Pozri: Hanesová, D.: Tendencie vo vyučovaní náboženskej výchovy na slovenských základných 

školách v kontexte EÚ. Habilitačná práca. Banská Bystrica: UMB 2004/2005, s. 31. K otázke 

akéhosi univerzálního náboženstva sa vyjádřil bývalý riaditeľ EÚ, J. Delors; pozri taktiež cit. 

dielo, s. 39. 
40  Porov.: Společný seminář židov a katolíkov. In: Zrno, roč. XVI., č. 47/2005, s. 8. 
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Mobbing and Bossing in Workplace: 

Possibility of Using Social Work in this Field 

Mobbing und Bossing auf den Arbeitsplätzen: 

die Möglichkeiten der Sozialarbeit in diesem Bereich 

Mobbing a bossing na pracoviskách: 

možnosť využitia sociálnej práce v tejto oblasti 

Katarína Trnková, Katarína Bundzelová, František Radi, 

Lucia Ludvigh Cintulová 

Abstract 

This article focuses on interpersonal relationships governing in the work 

environment, on psychological terror that appears increasingly in work 

environment, either from a superior or from co-workers. The article 

approaches mobbing and bossing in workplace, its origin, its various 

phases and its negative impact on workers as well as related transfer of 

feelings and moods into family, which can cause discords not only in 

workplace but in private life, as well. The aim is to point out the 

possibility of using the knowledge of social work to prevent formation, 

amelioration or elimination of negative phenomena which – in a long 

run and in unhealthy atmosphere of working environment – tend to 

invade privacy and affect private life of the person facing unhealthy 

social environment existing in his/her workplace. 

Keywords: Mobbing. Bossing. Psychological teror. Victim. Organisation. 

Pod pojmami mobbing a bossing si možno veľa ľudí pred pár rokmi 

nevedelo predstaviť, čo tieto pojmy znamenajú. Táto téma však za krátky čas 
vyvoláva obrovský záujem, pretože je to problém, ktorý sa týka každého 

z nás. (Koppová, 2015) Mobbing a bossing nie sú krátkodobé a jednorazové 
stratégie, pretrvávajú až do tej chvíle, pokiaľ útočníci nedosiahnu svoj cieľ. 

Sú to presne vymedzené formy psychického teroru, kde ide o opakované, 
nezmyselné správanie kolegu alebo šéfa, ktorý znehodnocuje pracovnú 

atmosféru a ohrozuje zdravie a bezpečnosť. Dotlačia tak vybraného kolegu do 

defenzívnej pozície, s cieľom ponížiť ho a vylúčiť z kolektívu, aby ho tak 
donútili k odchodu z pracoviska. Výrazne mu sťažujú podmienky k plneniu 

pracovných úloh. (Šlosár, 2013) Objavuje sa často na pracoviskách, ktoré sú 
typicky hierarchické, ako napr. školstvo, zdravotníctvo, štátne organizácie. 

Práve v týchto organizáciách býva častou súčasťou aj neoficiálna hierarchia. 
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Koppová (2015) vo svojom výskume, ktorý sa uskutočnil v roku 2013 a na 
ktorom sa zúčastnilo 66 respondentov, z toho 63 žien a 3 muži, uviedla, že 

najviac obetí bolo v oblastiach školstva, administratívy, služieb a vo vládnych 
inštitúciách, čím potvrdila teoretické poznatky. Zároveň sa vo svojom výskume 

zamerala na negatívne prejavy na pracovisku, formy negatívnych činov. 
Za najčastejšie podoby negatívneho správania na pracovisku respondenti 

uviedli šírenie klebiet a rečí, presunutie kľúčových oblastí na bezvýznamné, 
ignorovanie stanovísk a názorov, nadmerné prideľovanie úloh. Ako najmenej 

frekventované respondenti uviedli útočné správanie a poznámky týkajúce sa 

rasy a etnického pôvodu, hrozba fyzického násilia, sarkazmus. Výsledky 
výskumu potvrdili, že zamestnanci najviac inkliminujú nepriamym prejavom 

psychického týrania, ktoré dlhým pôsobením zanechávajú negatívne dôsledky 
na obeti. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že na pracoviskách, na ktorých 

pracuje nezdravá konkurencia, sa zo strachu o zamestnanie často využívajú 
nekalé praktiky s cieľom zabezpečiť si kariérny postup. (Morovicsová, 2014) 

Pojem mobbing a bossing môžeme považovať za jeden z prejavov 
odcudzenia, ktoré na prelome 20. a 21. storočia začína narastať. Človek v práci 

ostáva so svojím problémom osamotený, odcudzený a do popredia sa dostávajú 
pudy a inštinkty a to v snahe stať sa výnimočným a jedinečným, dosiahnuť 

postup a úspech v pracovnom živote, bez ohľadu na druhých. (Koppová, 
2015) Medziľudské vzťahy sú čoraz komplikovanejšie a keď sa k nim pridá 

vzájomný boj medzi ľuďmi a skupinami, závisť, nenávisť a ohováranie, môže 
ísť o zdĺhavý boj, ktorý sa väčšinou neskončí spravodlivo. (Tománek, 2013) 

Mobbing a bossing na pracoviskách má negatívny vplyv na psychiku, na 
zdravotný stav obete a zároveň narúša pracovnú atmosféru. 

Charakteristickými znakmi mobbingu je jeho:  

 skrytosť, nenápadnosť – ide o postupné, drobné skryté útoky, ktoré 

nie sú na prvý pohľad rozpoznateľné. Ťažko sa niekomu dokazuje 
pohŕdavá mimika alebo nápadné gestá. 

 zákernosť – malé, skryté útoky, ktoré na vonkajšok pôsobia ako 
náhodné, v komplexnom pohľade tvoria premyslené a zákerné útoky 
negatívne pôsobiace na obeť. Môžeme ich prirovnať puzzlom, 

pomocou ktorých dokážeme vytvoriť obrazec. 

 nebezpečnosť – napätie a úzkosť nedovoľujú obeti naplno vykonávať 
činnosť a svojou pravidelnosťou nedovolí obeti nabrať novú silu. 

Obeť nemá šancu v prostredí, v ktorom sa mobbing vyskytuje, na 

regeneráciu sily, čo má za následok rôzne zdravotné dôsledky. 
(Svobodová, 2008)  

Búgelová a Tomková (2008) sa vo svojom výskumnom probléme 
zamerali na mobbing ako jav, ktorý ohrozuje psychiku obetí. Zaujímalo ich, či 

je rozdiel v tom, ako vplýva prežitý psychický teror na pracovisku na sebaúctu 
mužov a žien. Výsledky poukázali na to, že zdroj variancie prežitého psychického 

teroru na pracovisku bol významným faktorom len u mužov. Na hladine 
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významnosti p = 0,01 bola kritická hodnota testu F = 13,575. Extrémny 
nepomer ukazovateľov u mužov svedčil o tom, že variabilita ich sebaúcty je 

takmer úplne závislá na tom, ako vnímajú svoju pozíciu v práci. V prípade, ak 
muž zlyháva v pracovnej oblasti, jeho miera sebaúcty rapídne klesá. 

Výskumný problém 

Zastávame názor, že psychický teror, ktorý sa na pracoviskách 

objavuje, je problémom, o ktorom sa v organizáciách málo hovorí. Čoraz 

častejšie sa stáva, že do vedúcich funkcií sa dostávajú ľudia, najmä v štátnych 

organizáciách, ktorí nie sú na tieto pozície pripravení a nezvládajú vedenie 

a komunikáciu so svojimi podriadenými. Mnohé obete o tomto probléme 

nechcú rozprávať, túto situáciu prežívajú samé a dostávajú sa na dno svojich 

síl. Sú to situácie, ktoré sa na pracoviskách prehliadajú a vyplávajú na povrch 

až v prípade, keď sú na obeti viditeľné a obeť musí vyhľadať odbornú pomoc. 

(Tománek, 2012) Domnievame sa, že psychickému týraniu na pracoviskách 

sa dá správnou komunikáciou a správnym postojom zo strany organizácie 

predísť a zabrániť tak ďalším negatívnym následkom, ktoré z tejto situácie pre 

obeť vyplynú. Narušené medziľudské vzťahy v pracovnom prostredí sa často 

stávajú súčasťou pracovného života, ktoré dokážu hlboko zasiahnuť psychickú 

aj fyzickú stránku človeka.  

Náš výskumný súbor tvorili ôsmi participanti, ktorí boli vybraní na 

základe prežitého spoločného javu, a to „osobná skúsenosť so psychickým 

terorom na pracovisku (mobbingom alebo bossingom)“ Výberovou vzorkou 

sú obete mobbingu a bossingu.  

 

Tabuľka 1: Prehľad výberovej vzorky – participantov 

Participant 

Pseudonym 

Zamestnanie, v ktorom sa stal 

obeťou psychického teroru 

Dosiahnuté 

vzdelanie 

Odpracované roky 

v organizácii 

Participant č. 1 

Nataša 

Odborný pracovník  

v štátnej organizácii 
SŠ 20 

Participant č. 2 

Vanesa 

Vedúca oddelenia  

v štátnej organizácii 
VŠ 12 

Participant č. 3 

Igor 

Vedúci zamestnanec  

v akciovej spoločnosti 
VŠ 2 

Participant č. 4 

Denisa 

Zdravotná sestra –  

oblasť zdravotníctva 
SŠ 6 

Participant č. 5 

Andrea 

Samostatný referent –  

v štátnej organizácii 
SŠ 5 

Participant č. 6 

Oto 

Bližšie neuviedol –  

v štátnej organizácii 
SŠ 15 

Participant č. 7 

Roman 

Administratívna práca – 

akciová spoločnosť 
SŠ 7 

Participant č. 8 

Milada 

Odborný referent –  

v štátnej organizácii 
SŠ 5 
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Vo výskume sme použili metódu zakotvenej teórie. Je to jeden 

z prístupov kvalitatívneho výskumu, pri hľadaní a porozumení daného 

ľudského alebo sociálneho problému. Ako metódu zberu dát sme si zvolili 

formu pološtruktúrovaného rozhovoru. 

Výsledky 

Základnými pojmami vyskytujúcimi sa v našej problematike sú: 

zamestnávateľ, zamestnanec, psychický teror, zvládanie, riešenie, následky 

a pomoc. Dôvodov, pre ktoré sa tento jav na pracovisku vyskytuje, je mnoho. 

U našich participantov sa vyskytol z dôvodu nadradenosti, žiarlivosti, 

nekompetentnosti a pomsty. Nezdravé pracovné prostredie sprevádzajúce 

neetickým správaním zamestnancov – a v niektorých prípadoch aj nadriadených 

má neblahý účinok na obeť psychického teroru. Z našich participantov 

väčšina zažila na pracovisku bossing, len dvaja participanti mali nezhody zo 

strany kolegov. 
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Taktiky riešenia našich participantov: 

 hľadanie pomoci u zamestnávateľa,  

 ignorovanie situácie,  

 prispôsobenie sa situácii, 

 únik pred situáciou. 

V uvedenom diagrame sú vyznačené nami zistené javy, ktoré sme si 
znázornili v súvislosti s predchádzajúcou analýzou rozhovorov. Z diagramu je 
možné vidieť pozitívne riešenia, ktoré vychádzajú z perspektívy záujmu 
zamestnávateľa a obeti riešiť danú situáciu. Pri tomto kroku je však nutné 
vyrovnať sa s danou situáciou, pripustiť výskyt problému, prijať pomocnú 
ruku, ktorá vychádza zo strany nastavenia procesov tak, aby na riešenie 
jednotlivých situácií mala organizácia k dispozícii potrebné nástroje formou 
interných riadiacich aktov, dodržania etického kódexu, nastavenia organizačnej 
kultúry, vymedzenia pracovnej pozície zaoberajúcou sa touto problematikou. 
Zároveň však diagram vyznačuje aj možnú negatívnu stránku prežitého 
psychického teroru, a to v prípade, ak sa s daným problémom nedokážeme 
vyrovnať, upadáme do beznádeje a pocitu bezmocnosti, odmietame pomocnú 
ruku a zamietame všetky možné riešenia, ktoré nám poskytuje organizácia, 
priatelia a rodina. Pri tomto pohľade na danú situáciu je možná kombinácia 
viacerých smerov. Môžeme sa s danou situáciou vyrovnať, môžeme ju prijať, 
ale zároveň odmietame pomoc zo strany zamestnávateľa a aj zo strany rodiny. 

Počas prebiehania nášho výskumu sme u viacerých participantov 
spozorovali, že pojem mobbing a bossing nevnímali ako psychické týranie, 
ale ako neetické konanie zamestnávateľa a viacerí participanti z dôvodu 
udržania si pracovnej pozície tieto prejavy akceptovali a museli znášať následky, 
ktoré pre nich zo vzniknutej situácie vyplynuli. 

Komunikácia patrí k jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý podľa 
nášho zistenia má podstatný význam počas riešenia psychického teroru 
zo strany zamestnávateľa aj obete. Prikláňame sa k názoru, že optimálna 
komunikácia je spoľahlivou cestou k efektívnemu riešeniu problémových 
situácií. (Mátel, Schavel, 2013) Pri optimálnej komunikácii ide o súlad prejavu 
s konaním, snahou byť otvorený, konkrétny, komunikovať pokojne, plynulo, 
zrozumiteľne, vedieť počúvať bez prerušovania, nečítať myšlienky a prejaviť 
skutočný záujem o komunikáciu. (Briknerová, Brikner, 2014) Tieto zásady 
však jednoznačne pri riešení, či už mobbingu alebo bossingu zo strany aktéra 
aj obete, absentujú. 

Riešenie psychického teroru zo strany našich participantov sa vyvíjalo 
rôznymi smermi, na ktoré podľa nášho názoru vplývala intenzita útokov, 
časová náročnosť, rezistencia, obava z možných následkov a vnímania svojho 
potenciálu uplatniť sa na trhu práce. Z dôvodu udržať si svoju pracovnú 
pozíciu z preferencie ekonomickej stability sa priamemu konfliktu začali 
vyhýbať a istý čas pod týmto tlakom zotrvávali. Môžeme poznamenať, že 
u niektorých našich participantoch sme postrehli určité znaky obete, ako 
zníženie sebaúcty, precitlivenosť, vyhýbania sa situácii, podceňovanie svojich 
schopností, čiastočný pocit izolovanosti, podráždenosť. 



Trnková, K., Bundzelová, K., Radi, F., Ludvigh Cintulová, L.: 

Mobbing a bossing na pracoviskách: možnosť využitia sociálnej práce v tejto oblasti 

 68 

Traja z našich participantov riešili situáciu únikom. I napriek ďalším 

prekážkam, ktoré ich čakali z dôvodu ich rozhodnutia, považovali svoju 

situáciu za tak neznesiteľnú a neriešiteľnú, že sa rozhodli dať zamestnávateľovi 

výpoveď. Z dôvodu narušených medziľudských vzťahov a nezdravého 

pracovného prostredia sa ocitli na úrade práce a museli začať odznova. 

Riešenie zo strany zamestnávateľa z ich pohľadu nepripadalo do úvahy, boli 

presvedčení o tom, že zamestnávateľ nemá záujem situáciu riešiť, že mu 

vzniknutá situáciu vyhovuje. Boli natoľko vyčerpaní, že už ďalej tento boj 

nezvládali. Môžeme sa len domnievať a uvažovať o tom, či to bolo v ich 

prípade jediné možné riešenie, či naozaj organizácia nemala záujem vzniknutú 

situáciu riešiť a či boli zo strany organizácie a zo strany obete využité 

a vyčerpané všetky možnosti potrebné k doriešeniu problému. Týmto 

radikálnym riešením zo strany obete môžeme skonštatovať, že sa nám 

potvrdilo tvrdenie, ktoré v teórii uvádzajú viacerí autori, ako Svobodová, 

Huberová, Kratz, že jedným z možných následkov psychického týrania obete 

je strata ekonomického a sociálneho statusu.  

Naším participantom sa úcty na pracovisku nedostávalo, čo sa 

prejavovalo aj na ich zdravotnom stave. Psychický teror, ktorý prežívali 

a stresové situácie, ktoré na nich čakali, sa odzrkadlili aj na ich zdraví. Ich 

život bol sprevádzaný nervozitou, úzkosťou, stratou sebavedomia a seba-

hodnotenia. Neistota sprevádzaná stálym stresom a napätím, ktorú prežívali, 

viedla k poruchám spánku, k nervozite a únave. Častá bolesť hlavy a žalúdočné 

problémy sa stávali súčasťou ich života. Nemôžeme vylúčiť, že dlhodobým 

pôsobením mobbingu a bossingu môže dôjsť až k depresiám, pesimizmu 

alebo straty chuti do života. Beňo uviedol, že každý piaty pokus o samovraždu 

u dospelých je spojený s problémom v zamestnaní. (In Svobodová, 2007) 

Domnievame sa, že v prípadoch psychického teroru na pracovisku 

v závislosti od jeho intenzity a neriešenia nie je nič výnimočné, keď sa obeť 

dostáva na dno svojich fyzických aj duševných síl. Zvládanie týchto situácií je 

ovplyvnené osobnosťou človeka, jeho postojom a schopnosťou odolávať 

záťažovým situáciám, jeho zručnosťou v komunikácii a podporou jeho 

sociálneho prostredia. V procese zvládania psychického teroru, musí obeť 

zvládnuť intrapersonálny konflikt, ktorý sa v jeho vnútri odohráva, musí 

zvládnuť boj o rozhodnutie. 

Odporúčania pre prax 

Nasledovné možnosti využitia poznatkov sociálnej práce v multi-

disciplinárnom pracovnom tíme vidíme: 

 v primárnej prevencii formou:  

 rozvíjania prosociálneho správania už aj na materských školách. 

Svet sa dostáva do určitej fázy vývinu, kedy sa zabúda na 

človeka, na jeho osobnosť a existenciu, ale aj výchovu. V našej 
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spoločnosti pozabúdame vychovávať deti tak, aby pri svojom 

sebapresadzovaní nezabúdali na ohľaduplnosť a citlivosť 

k druhým. Rozvíjanie tejto oblasti je dôležité už od útleho 

veku, nakoľko už v tomto veku dochádza k formovaniu 

osobnosti. Podporovať rozvíjanie detí tak, aby boli orientované 

na iného človeka, aby mali ústretové, nápomocné správanie 

bez potreby odmeny sa prejaví pozitívnym prístupom nielen 

pri pomoci druhým, ale aj pri riešení problémov, 

 informovanosti o mobbingu a bossingu, ich možných násled-

kov, ako aj riešenia a zasadzovaní sa v boji proti mobbingu 

a bossingu (antimobbingové zákony, kampane), 

 v informovanosti, ktorá by sa mala rozšíriť aj na základné školy, kde 

je možné tému pridružiť k problematike šikany, 

 v oblasti priamo u zamestnávateľov: sekundárnu prevenciu formou 

skupinovej supervízie, nácviku zručností; formou aktívneho počúvania, 

asertívnej komunikácie, poradenstva a podpory, mediácie, 

 vo vytvorení podmienok na spracovanie určitých pravidiel a postupov, 

ktoré nevymedzujú len nevhodné správanie na pracovisku ako etický 

kódex, ale v týchto situáciách určia aj riešenia a možné sankcie. 

Prostredníctvom zamestnanca, ktorý by bol po odbornej stránke 

pripravený riešiť takéto situácie, by sa mohlo veľa problémov vyriešiť, 

a tým by následky psychického teroru na pracovisku nemuseli byť až 

tak rozsiahle, 

 vo využití poznatkov supervízie v organizácii, kde by si zamestnanci 

a nadriadení prostredníctvom tímovej supervízie mohli svoj problém 

vydiskutovať, a tak nájsť riešenie k bezproblémovému fungovaniu 

celého tímu. Organizácia by mala neustále pracovať na tom, aby 

zabezpečovala podporou manažérskych skúseností u vedúcich 

pracovníkov prostredníctvom školení optimálnej komunikácie, 

asertívneho správania. 

Záver 

Prostredníctvom kvalitatívneho výskumu sme sa priblížili k partici-

pantom, ktorí nám vyrozprávali svoj príbeh prežitého alebo prežívajúceho 

psychického týrania na pracovisku. Priblížili sme sa bližšie k ich životom 

a analyzovali ich situácie, ktoré museli na pracovisku znášať. Výskumnými 

otázkami sme sa zamerali na pracovné prostredie, v ktorom sa mobbing, 

bossing vyskytol, na reakcie kolegov, pocity, možné riešenia a následky. 

Pocity obetí mali nádych ťažoby, starostí a beznádeje. Problematické 

medziľudské vzťahy, ktoré sa stali ich súčasťou narúšali rovnováhu 

súkromného a pracovného života. Stratou sebavedomia a sebahodnotenia, 

vinili sa aj z problémov zo súkromia, i napriek tomu, že neboli ich príčinou. 
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Mali tendenciu všetko vidieť v čiernom. Z nášho kvalitatívneho výskumu nám 

vyplynulo, že obeťou sa môže stať každý ako introvert, človek tichý a utiahnutý, 

tak aj extrovert, človek, ktorého si každý všimne. Nezáleží na tom, či sa snaží, 

alebo či sa utiahne. Môže sa ňou stať žena a aj muž. Príčiny vzniknutej 

situácie boli rôzne, nenávisť, neodbornosť, žiarlivosť, pocit moci. Nemôžeme 

presne vymedziť, čo je príčinou a akú stratégiu zvoliť. Mobber je hráč, svoju 

taktiku prispôsobuje situácii, ale na rozdiel od obete je v tejto situácii 

generálom. Vždy má niekoho pri sebe, svojich pomocníkov a pravidlá si 

prispôsobuje podľa svojich predstáv. U našich participantov sme sa stretli 

s rôznymi taktikami riešenia, hľadanie pomoci u zamestnávateľa, ignorovanie 

situácie, prispôsobenie sa situácii a únik pred situáciou. Musíme však 

skonštatovať, že určité skutočnosti uvedené v teórii u viacerých autorov sa 

objavujú aj v príbehoch našich participantov. Po uskutočnení nášho kvalita-

tívneho výskumu sa prikláňame k názorom Bugelovej (2002), ktorá na 

základe uskutočnených výskumov dospela k poznatku, že mobbing na 

slovenský spôsob je bezohľadný a tvrdý boj a obete sú pri rezistencii voči 

psychickému teroru bezradné a bezbranné, nakoľko tento jav z právneho 

hľadiska nemá riešenie.  
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Project and Technological Competence of Future Social 

Workers in the Field of Vocational Training in Ukraine 

Die Bildung der Projekttechnologischen Kompetenz 

des Zukünftigen Sozialarbeiters im Laufe der Berufllichen 

Hochschulbildung in der Ukraine 

Formovanie projektovej a technologickej spôsobilosti 

budúceho sociálneho pracovníka v sociálnej sfére 

v procese odborno-pedagogickej prípravy na Ukrajine 

Olga Khyzhna, Volodymyr Slabko 

Abstract 

In the period of the forming new demands to higher education, 

where the main condition is a forming contemporary generation, which 

is able to study during all their life, to create and develop values of 

a civil society; is able to consolidate of the Ukrainian nation, integration 

of our country to the European and world union as a compatible and 

well-developed country. Professional pedagogical study of the future 

teacher – is a complicated, dynamic and constable process, which demands 

to take into consideration require of the contemporary schools in 

professional teachers, which are able to receive theoretical and practical 

problems in a process of study. It shows an importance of contemporary 

professional study of the future social workers and a searching of the 

rational methods of their process of study. 

We analyzed in our article a contemporary stage of professional 

pedagogical study of the future social workers and decided, that one of 

the priority of a higher education modernization is an improving of 

a special professional study of the future social workers is a competence 

approach.  

An implementation in the study practice the competence approach 

in the period of special pedagogic study was analyzed by many scientific 

researches. So, the contemporary process of the professional training of 

the future social workers is provided for getting of the competence 

approach. The reason of this was a transition to informational society, 

new high teaching  standards and integration of systems of study to the 

new world study environment. 
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Experts of social sphere. 

Political and economic transformation in Ukraine in recent decades, 

exacerbated the problems of the population, exposed the new social cleavages. 

Fundamental changes in approaches to development and implementation of 

social policy based on priorities, which include guaranteeing the constitutional 

rights and freedoms of citizens, development of civil society, its democratic 

institutions, strengthen political and social stability in society, creating 

a competitive, socially oriented market economy and is constantly rising 

living standards and welfare, the development of spirituality, moral principles 

and intellectual potential of the Ukrainian people, strengthening the physical 

health of the nation, creating the conditions for expanded reproduction of the 

population. 

Now the democratic, social and legal state only in building, civil 

society is only alleged, production, formed on the basis of pluralism of 

ownership of the mandatory component of private, only reveals its first 

beginnings, the middle class has not declared himself as the new socially 

relevant and organized force. Ukraine is in a transitional period of development 

(Andrushchenko V. Organized Society/Institute of Higher Education of 

Ukraine. – K., 2006) 

Thus at each stage of development, welfare state sets priorities for 

implementation set of principles based on the degree of severity of major 

socio-economic and political problems, vision problem significant contradictions 

historical situation whose solution will facilitate the transition of society to 

a new level of socio-economic development based on democratic principles 

and legal norms. 

Today one of the priorities is to train specialists for social services. 

The effectiveness of social institutions and social sector as a whole depends 

on the level of their professionalism and personal skilles.  

Changes which occur in the life of independent Ukraine, the 

modernization of the education system and all social sphere, demand new 

approaches to preparation of experts of higher educational institutions. Within 

this requires specialist with formed notions of the diversity of reform activities 

using information and communication technologies, the consequences of their 

influence on personality, culture and science, nature, economy and society in 

general.  

The system of preparation of social workers is based on the specific 

system for it knowledge of theoretical, practical, applied nature of the criteria 

for successful solutions to social problems. In addition, the social sphere has 

its own system of moral principles that determines the correct communication 

with clients, colleagues, external authorities. 
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The system of institutions of the State Social Service for family, 
children and youth, development non-governmental institutions that provide 

social services, the introduction of social services in rural areas – makes the 
growing demand for training in social work. Of particular relevance to enter 

management training system for both public and private social services that 
are capable of very high professional level of organization to provide social 

services in the community to meet the needs of the population.  
Today in our country, as in other countries the question is: teaching 

social work can not only passively reflect social development, it must conduct 

an active search for solutions to social problems that arise. Professionals for 
the social sector should be prepared so that they were able to modify, eliminate 

and correct the negative social implications in society. This is possible only in 
educational institutions that build on learning new positions and take into 

account the trends in social policy in the country. 

Therefore, the content of training must include the following components:  

 Depth analysis of contemporary social development and skills formation 
to give an objective assessment of social policy, to offer alternatives;  

 Clear understanding and classification of modern models, forms and 
methods of the practice of social work;  

 The actual teaching process for social workers;  

 Development of theories, concepts, models and technologies aimed at 
the effective functioning of a social worker;  

 Development and implementation of programs that increase the 
competence of social workers.  

Thus today various social institutions are experiencing significant 

demand for specialists in the field: "Social pedagogics" and "Social Work", 
able to successfully justify and implement a modern social policy objectives, 

identify the extent of risk in the social sphere, skillfully used in practice 
effective social technology. The University is a leading educational institution 

for the training of social educators in the speciality "social pedagogics" 

(specialization: practical psychology, social and legal protection of the 
population) and social workers in "social work" (specialization: practical 

psychology, social and legal protection of the population, management of 
social work, child protection).  

The main task of the Drahomanov National Pedagogical University is 
an increasing humanization of education and ensuring the quality of social 

specialists, social, educational, administrative areas and areas of practical 
psychology that deals with applications like:  

 Raising the educational process to a new level, in accordance with 
European educational environment and the Bologna process and 
international cooperation;  

 Implementation of multi-model system of training for specialties and 
all forms of education; 
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 Methodological content of credit-modular system of education, a rating 
system for evaluating students' knowledge;  

 Development and improvement of methods of all training courses, 
new courses;  

 Maintenance and implementation of new learning technologies;  

 Development and complement material progress testing: certification, 
questions and situational problem to the current control, exercises, 
tests, papers, business games with almost all courses;  

 Strengthen the individual work with students (on one side, with gifted 
students that require creative work, on the other – with students who 
have a serious legal difficulties in mastering the course);  

 Providing educational literature and updating the bibliography,  

 Providing clarity in teaching: slides, structural and logical scheme, 
videos and audio;  

 Discussion and introduction of new forms of methodological and 
seminars;  

 Systematic strengthening ties with the Institute with groups of different 
types of secondary educational institutions, foundations, concluding 
agreements on cooperation;  

 Working on retraining system for social work, applied psychology 
and management (in the form of seminars and training courses);  

 Creating a center of basic and applied research in the social sphere.  

The Drahomanov National Pedagogical University is analyzed the 
quality of teaching of the educational process and implementation of innovative 
technologies training in the context of the Bologna Process, including the 
formation of innovative software methodical complex subjects, availability of 
curriculum, textbooks, logistical and laboratory equipment, the introduction 
information and telecommunication technologies, focused on development 
and personality formation, provided subject-active approach in learning, by 
improving traditional forms of education and implemented the construction 
problem of lectures, designing educational objectives, project activities, the 
creation of electronic textbooks, manuals.  

The focus during the training given to social services:  

 Study of the specific work of institutions of social direction.  

 Forming the ability to develop and implement social projects and 
scientific ideas.  

 Formation of professional skills of social education.  

 The skills diagnostic and corrective and consulting activities.  

 Gaining experience with different groups of people.  

 Formation of managerial skills.  

The vocational and practical courses help students acquire specific 
skills: modeling social projects, its own behavior, interaction with different 
institutions and different categories of customers, mediate, consultant, advocate.  
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The system of social and educational work with students of the 

Drahomanov National Pedagogical University is carried out in the following 

areas: national-patriotic education, cultural and educational activities and 

organization of student entertainment, social and educational work, sports, 

social and economic activities.  

An important part of educational work at the Drahomanov National 

Pedagogical University is a national-patriotic education. Students of the 

Institute are actively involved in university and general urban national-patriotic 

events, meetings with veterans of WWII, tours of the historic cities of Ukraine.  

Important role in enhancing the quality of contemporary specialists of 

social pedagogy and social work, shaping their civic consciousness played by 

the student government, student initiative and independent action group to 

deal with basic issues of student life.  

The Drahomanov National Pedagogical University  established and 

functioning system of student government, which covers educational, 

scientific, cultural, informational, sports sectors, the sector volunteers and 

Debate Club.  

Fruitful relations of students government and management of the 

university is the guarantor of active development and improvement of 

university education system in general.  

The main objectives of methodological work in the university focused on:  

 Content optimization, forms, methods of preparation of future 

professionals in accordance with the socio-economic needs of society;  

 Development of new training and education in the system of higher 

specialist training;  

 More active learning of students through the use of innovative teaching 

methods, a combination of collective and individual forms of learning;  

 Improving the forms and methods of the classes (lectures, practical 

laboratory, problems of pedagogical practice);  

 Development of teaching materials to prepare students for professional 

educational activities.  

One aspect of quality training of future professionals is their research 

work of professors and students, which stimulates the development of creative 

thinking and intellectual formation of the integrated set of personality traits 

that reflect their professional competence, value orientation, social orientation, 

creative self-realization and causes ability to meet both personal spiritual 

needs and demands of society. 

Practical training of future specialists in the social sphere by the 

Drahomanov National Pedagogical University with regard to increasing 

competition in the market of educational services. Indicator of quality 

education is the preparation of employment specialists, in this connection are 

working to determine demand professionals with specialties in the labor 
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market, cooperation with social services on request the need for specialists of 

the social sphere, work on the study "Job of the social sphere"; cooperation 

with state employment services, organizations and companies in the region, 

employers, agreements on work placement with employers.  

Knowledge, skills, concepts and norms of professional activity passed 

through the training. This emphasis on practical skills development and 

transfer of professional traditions. Personality specialist and his professional 

skills are formed in the multi-selection, as well as under the influence of 

continuous professional group of people who have common interests, 

opinions, prejudices. 

Prepared for social and educational activities specialist has such 

a significant professional and personal qualities and characteristics: 

 Awareness of the meaning, significance and purpose of social and 

educational activities in the context of the educational problems of art 

education in a multicultural society; 

 Sensible, mature teaching position; 

 Cultural tolerance; 

 Ability to formulate new educational task of the subject, and achieve 

optimal rethink them during training; 

 The ability to build a coherent educational program that takes into 

account the individual attention to students, educational standards, the 

new educational guidelines; 

 Correlation of the reality with the requirements of individually oriented 

education, corrections of education process according to the criteria of 

innovation; 

 Ability to see each individual abilities and teach according to their 

features; 

 Ability to organize training and education to ensure that students 

creating their results and using innovative social and educational 

technology to stimulate their development; 

 Knowledge of technology, forms and methods of social and educational 

activities that provide skills based on personal experience and motivation 

of students to be co-creator of the purpose of their activities, to be 

competent tutor, consultant and assistant in correlation with outcome 

goals, using available student reflection and self-evaluation forms; 

 Ability to see and encourage discoveries and cultural expressions of 

pupils; 

 Ability to analyze changes in the educational activities, the development 

of personal qualities of pupils; 

 Ability for personal development, reflexive activity, awareness of 

significance, urgency of their own research and discovery. 
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Thus, training of social workers that are currently topical and promising 

to meet both current needs, the needs and social order specialists for social 

services and create the basis for training of social workers on international 

educational standards and further develop international cooperation in education, 

science and social practice.  
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Vocational Training of Experts of Social Sphere 

in the Conditions of Modernization of Higher Education 

in Ukraine through Globalization 

Berufsausbildung von Sozialfachleuten unter 

den Bedingungen des Globalisierten Ausbildungsbereiches 

in der Ukraine 

Odborné vzdelávanie znalcov sociálnej sféry 

v podmienkach modernizácie vysokoškolského 

vzdelávania na Ukrajine prostredníctvom globalizácie 

Аntonina Lendiel-Siarkevych 

Abstract 

Research is devoted to the comprehensive analysis of innovation in 

Ukraine in the context of globalization of society and the conceptualization 

of the major innovation trends in education. It is shown that education 

as an important social institution, is also experiencing globalization 

effect and creates an open information space, which naturally reflects 

the globalization of information space, which is a prerequisite for entry 

the education in a global status. Formulated a conceptual framework for 

these activities. Developed the theoretical basis of the integration of 

information space of Education of Ukraine into the European educational 

space, and identified concrete ways to take them into account in reforming 

education and building a knowledge society. Generalized European 

experience educational and informational policies and analyzes the 

main trends of its impact on the OSCE member countries, and personality. 

The practical significance of the results determined by the effectiveness 

of the proposed approach in thinking about education policy, its structural 

elements, the directions of its influence on the development of a knowledge 

society, knowledge-economy of the individual. 

Keywords: Globalization. Educational innovations. Educational standards. 

Education system. Society. Social policy. 

Contemporary developing of Ukraine is proceeding in forming of 

threats as ecological and demographic situation, reduction of production, 

increasing of poverty, illness and criminality, change of moral standards of 

society and corruption. Social work in society is a presentation of essence of 

social politics of the country, which embraces different aspects of life. This 
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set the educational process on the human values, open the creative potential of 

the future socialist teachers, predetermines transform the system of developing 

the future socialist teacher according to international educational standards 

and creates necessity of improving the work of the pedagogical educational 

establishments about developing the training the future socialists teachers to 

the work with children with special needs [3].   

Importance of this problem is conditioned not only by increasing the 

amount of children, which have physical psychological defects but short 

standards of material security of families with these children, their social and 

moral exposure.  

The goal of article is reasoning of social problem in training the future 

social teachers to the work with children with special needs; argue the 

impossible ways of modernization such training.  

Education is one of the important social system, which the functional 

role was chanced within century. Before the Age of Enlightenment the main 

goal of education was development of social elite, but the mass education was 

only to religious background. In the Age of Enlightenment educational system 

was changed to an instrument of improving of qualification and development 

of civil loyalty. However, the content of education was classical and the 

knowledge was mostly theoretical. The methodology was unchangeable, the 

main principles were based by J. A. Komensky. 

Philosophical and pedagogical researches which are directed on the 

whole search of development of the educational system are actually important. 

It is a result not only of actuality of demand of the development of educational 

system, but with necessity of training and upbringing of youth in informational 

civilization, growth of creative component of system of education.  

The term “social work” determines human relation of people. It comes 

from the bible age as charity, and system of human service. Nevertheless in 

previous century this work was defined as profession that needs special 

training. Social work differs from philanthropy, charity, patronage not only by 

helping people in everyday solving problems, but to development of ability 

overcoming difficulties, skills of self-work. The world experience shows the 

effectiveness of help which was given not by one self, but professional 

service, which are helped by state and public. Subsequently on the West there 

was an opinion about the help to people which are in trouble (old, solitary, out 

of work, poor disabled people), it was an indicator of good culture and 

civilization of society. 

Development of social work started at the beginning of industrial 

society because of XIX century characterized with growth of cities, 

intensification of exploitation, social differentiation, growth of crime, 

unemployment, lack of spirituality. Gradually due to social reformates and 

progressive public in Great Britain, Netherlands, the USA, Switzerland, Japan 

and other developed countries a ramified system of theoretical knowledge and 

the law, ethic, didactics bases of social work was formed. In this progress it 
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based on biology, medicine, statistic, sociology, pedagogy, anthropology, 

psychology, economics, law and other sciences, on self experience, 

informatization achievements, new technologies. This gives an opportunity to 

resolve the main problem: studying, diagnose and treatment of social 

problems.  

For example, the structure of training the social teachers in Great 

Britain is designated by Central Council for Education and Training in Social 

Work) which was founded in 1983. This Council creates the national educational 

standards, licenses the departments of social work, define the competence of 

candidates of social work. This competence consists of demonstration of 

knowledge, skills and appreciation of values of social work. Usually in 

traditional educational establishments the two years programs are suggested to 

students. We want to point out, that Ukraine does not have such organizations, 

but it is considerable to create it in system of high education.  

In contradiction to Ukrainian system of training the future social 

teachers the main goal in social training in Britain is not only theoretical 

education, but practical skills of social work. Much attention is on the forming 

professional ethic and self development of students. 

In Ukraine social work is keep on developing. The Ukrainian model 

of social work should base on historical experience, to be scientifically and 

economically argued, law proved, be in high methodological level, also be 

creative, to be based on the best foreign experience, to consider with the 

perspectives of Ukrainian society [1].  

Considering with specific of multinational society in our country, 

different problems, that are a result of geopolitical situation in solving social 

problems it is considerable to solve the of ethic, national problems, that can 

support to the forming of social environment; it gives an opportunity to 

emphasize on such principles as ethical determinism of social influence, 

which provides a base on actions which can be comprehended by representatives 

of other nationalities and are equal to the traditions and habits of this society, 

be considerable with national and psychological specifics that was founded in 

influence of national consciousness and social activity, which provides 

considering with moral and consciousness of representatives of other ethnic 

society. The next principle is principle of work in specific of national 

mentality and national ideal, which demands a complex of social activity 

according with national traditions; principle of individual approach to the 

representatives of every nation, which considering not only national specific 

of person, but also individual characteristics which are peculiar to every 

person and groups.  

Contemporary social teacher – is firstly a professional in social engineer 

and technologies sphere. As a social and teacher he should be a professional 

in law, moral, psychological issues, he must be able to qualified and good 

help. For realization of main functions of social work he must a) be competent, 

knowledge in psychology, pedagogy, physiology, economy, statistics b) to be 
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master in the new information about contemporary political, economical, law 

processes in society and to appreciate them c) to cooperate with different 

clients d) to be professional sensitivity, to challenge sympathy, trust, to keep 

clients secrecy, be delicate e) can be operative in considering different tasks in 

extreme situations.  

Thus, the main goal of social teacher is to help the client to find 

himself, his place in life, to get orientation in social conditions and relations.  

Most of specialists from different countries are dealing with problem 

of determine the term “social work” – in interpretation as awareness, that 

providing the guarantee social help to person, to comply the requests and 

benefit to poor people – is not social work. Social work has to be professional. 

Social work is teaching the clients to be active in solving their problems that 

is the main function of social help as professional activity. Every professional 

action must be connected with pedagogy; it should set the goals and development 

tasks. They considering with principles of upbringing, based on it content, 

using methods of activity, consolidation, strengthening of positive experience, 

self experience.  

Pedagogical goals can be realized only in case of complex cooperation 

of system social work which foresees the unity of all types of help: psychological, 

material, law, medical. Success can be in result of cooperation social and 

pedagogical factors of the social services. According to the practice, successful 

solution of developmental goal is a result of respect and trustful relations 

between and his client. It is the essence of pedagogical social help. In social 

work the main role belongs to upbringing, which help person to survive, to 

adapt in changeable world, to realize personal opportunities, to cooperate with 

people. The process of development – is going on process of forming 

consciousness, behavior, ideals, habits, feelings, character, moral features, all 

these main bases for social work building.  

That’s why social work is a pedagogical work in social sphere with 

person, which has serious problems. These problems not only homelessness, 

alcoholism, addiction, disability, old age, but also those, which are connected 

with forming the features which need pedagogical correction (high self-esteem, 

laziness, cruelty, aggressiveness, jealousy). 

Social cultural rehabilitation we consider as specific way of realization, 

with special activities which focused on arising adaptive opportunities of 

disabled child. 

Important aspect is consideration of it not as an influence, but 

cooperation with a family on a partner basement, complex and system of 

strains.  

Social teacher should take into consideration the all factors, which 

influence on the client: a family, the neighbors, relatives. According to 

thought of Polish scientist M. Jacyno, the effective solving of different 

professional tasks is depend on the professional essential features level as 

tolerance, empathy, sensitiveness, absence of eternal conflicts [2]. 
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Today, the discipline “Social pedagogy” is very important. We consider 

social pedagogy as a branch which studies the essence of social development 

with subject of basement and development of person in different micro 

societies. Professional training of the future social teachers on innovative 

activity is forming in high educational establishments. This period, when the 

future social teacher is sensitive to different problem of education, is 

considerable to the development of motivational value attitude to pedagogical 

situations. According to analyzes for most practical pedagogical teachers the 

low level of innovative behavior is typical, readiness for such practice, that is 

a result of traditional education in the university. 

Contemporary society of educational innovations is changed by 

social-economical situation, which occurs with transition from industrial to 

postindustrial, informational society and demand not “improving” of educational 

system but modernization. In spite of widespread using of innovative 

terminology in scientific and methodological articles and researches, analyze 

of application the educational innovations represents the local cases of them 

in practice without proved awareness and theoretical-methodological provision 

of the structural components of educational system.  

The definition of “innovations” – it is a term, which was get from 

linguistics, in pedagogy science is considering as ideas, approaches, devices, 

process, result, also as often, partial, local, complex changes, these all are 

equal to innovation. The analyze of “innovation” in educational context we 

define as innovation in all of its stages of educational process (goal, tasks, 

content and structural organization, technological provision, forms and 

principles of communicative cooperation) to provide the new features of the 

process and result of education in according with personal need of the future 

specialist and contemporary demands of society.  We consider it is important 

to point out on traditions, innovations, its multi functionality for social 

pedagogy, which is one of the main function is keeping if cultural tradition on 

which pedagogical innovations are based on. 

Effective application of innovations in educational process depends 

on teachers. Teacher should aware the value of educative quality of pedagogical 

cooperation, innovations on functional role stage: change of monological 

technology of education on dialogical and polylogical technology of pedagogical 

communication, cooperation with students in searching and knowledge activity; 

substitution the role of “translator” of knowledge as a main resource of 

learning information on multi role action – partner, tutor, communicator, 

colleague, facilitator (intellectual and psychological help) on the base of help, 

cooperation and creativeness. These named functional-role transformations in 

educational society demand change the technology in teaching in dialogical 

context. 

Unfortunately, the most set educational tradition, pedagogical stereotype 

is application by teacher the role of notice, opponent with fixing attention on 

defects, which mostly makes the students feel shy, brake their professional 
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and personal development. One way to overcome this is to give the student 

opportunity to mistake, attitude to the mistake as to cognition and initiate the 

search of ways of solving this problem by students. Given a mark of the 

knowledge as analyze and self-analyze of the results of studying hasn’t get the 

development multifunctional: using the mark as a instrument for knowledge 

and upbringing of students motivate-emotional sphere, forming the skills of 

professional reflex, necessity in self development. Orientation not on the 

mark, but on the skills of searching the information, analyzing, transforming, 

draw conclusions gives the nature character of intellectual-creative searching 

and is the main criteria of quality professional training. Innovative behavior of 

the future social teacher – is a complex of personal appearance, which shows 

eternal parts of “I” (outlook, personal features), which are directed on change 

the components of the contemporary training of the future social teacher. 

In world practice the change of “cultural utility” to “cultural worth” is 

observed. In concept of personal oriented conception a child with birth of 

acquired defects regardless of able and profitable for society is surveyed as 

the object of social help, care and need to found conditions for maximal self 

actualization, realization the all present opportunities of integration to society. 

Integration of children with special needs in public society – it is the most 

goal of disabled children’s rehabilitation, which have many specific problems 

and the main problem – is the personal children development. 

Within the forming readiness of the student to work with children 

with special needs should consider such aspects: 

1. Social teacher’s sensitivity to personal psychology-pedagogy experience. 

It is necessary to know the ways and variants of conditions, factors, 

local and serious situations about other (psychological) positions. 

Versatile approach to the social-pedagogical experience, qualified 

analyze and selective attitude to the old methods in combination 

with new psychological knowledge provide productive synthesis of 

psychology-pedagogical knowledge and the new level of professional 

competence.  

2. Reflection is defined in using analyze of psychology-pedagogical 

activity and its results, which comprehends appreciation of professional 

level, prognoses of professional progress, organization of cognition 

and self diagnose, keeping the back contact (with children, colleges, 

administration) 

3. Forming the oriented-searching position of the teacher according to 

aspects of “another” (adopted) social-pedagogy experience. Forming 

of such position provides special approach to appreciation of 

opportunities of realization the ways of pedagogical cooperation, 

defines the conditions of their use.  
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4. Forming the integrated approach to analyzing the problem social- 

-pedagogical situations. The specific of such situations in educational 

process deals with a great amount of participants with their functions, 

ways of cooperation and interests. So, the attempts of solving the 

problem situation based only on the local features can be failed.  

5. Forming the skills of solving the tasks with colleges. This provides an 

opportunity of comparison their opinions with colleges, parents, 

searching the effective solutions not only by defending self think, but 

common generation.  

Consequently, realization of these aspects provides a system in 

training the future social teachers to the work with children with special need 

in period of education in high educational establishments and on the stage 

of after diploma training and in the process of medical therapy of the 

professional-pedagogical skill. It is considerable to select the following 

perspective approaches of cooperative development between social work and 

social pedagogy in Ukraine: 

 Creation the organization with deals with training the students to 

social-pedagogical activity, which the main goal is the creation the 

national standards, license, of the departments and institutes of social 

work; 

 Intensification of the forming the professional sensitivity and personal 

development; 

 Creation of the cooperation with social services in the process of 

training the future social teachers to the work with children with 

special need. 

So, readiness the future social teachers to the work with children with 

special need consider the presence of motivation-emotional attitude to the 

profession, skills in methodology of reaching the social-pedagogical goals, 

facility to be creative and sensitive. We want to point out that social-pedagogical 

activity is a way of optimization of the process of socialization the children 

with special need and performs the function of social culture adaptation, 

prevention, exclusion, social cultural rehabilitation and play the main role in 

the work with such families. The base of social-pedagogical activity is the 

phenomenon of help, which obtains in: educational, intermediary, psychological 

help than should be based on the eternal resources of the family. 

The following researchers we consider in scientific and methodological 

providing of educational process in educational pedagogical establishments; 

marketing researches of educational services and work for prediction of the 

ways of social-pedagogy activity of the future specialists.  
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Tourist Attractiveness of Selected Reservoirs Flood 

in Podkarpacie Province 

Touristische Attraktivität von ausgewählten Stauseen Flut 

in Karpatenvorland Provinz 

Zvýšenie atraktívnosti vybraných vodných nádrží 

v Podkarpatskom vojvodstve 

Renata Grzywacz, Jan Krupa, Izabela Cichocka 

Abstract 

Water tourism is closely related to use of water reservoirs for 

tourism and recreation activities and tourism qualified, both during the 

weekend and holidays. Lakes are tourist attraction in specific regions 

and constitute a fundamental element of tourism resources. Podkarpacie 

is unique area of tourist attractions and sightseeing, and it owes its 

natural and cultural attractiveness. Water tourism is here favorable 

conditions for development. Determinants of the tourist attractiveness 

of the three selected reservoirs flood located in Podkarpacie Province 

(Lagoon "Maziarnia" in Wilcza Wola, Lagoon in Ożanna and Solina) 

were the subject of discussion in this paper. 

Aim of the study: The essential purpose of paper is to present 

strategic components flooding water, which determine the tourist 

attractiveness of Podkarpacie Province. 

Material and methods: The applied research method was indirect 

interviews using a questionnaire. The study was conducted in summer 

2015, among the number of 150 group of youth. Among surveyed 104 

respondents visited selected bays in Podkarpacie, 46 spent their leisure 

time in other places. 

Results: To water reservoirs most people come with their family 

(38% of respondents), spending the night in the fields tent and agritourism 

farms (62% of responses). According to respondents, the most important 

advantage in attracting tourists over the lagoons is the possibility of 

recreation and relaxation near the water (33% of responses). Other 

factors are "water attractions" (26% of responses) and landscape and 

nature (19% of responses). Tourists attract rich infrastructure catering 

and entertainment and proper technical infrastructure (11% of responses). 

Opinions concerning attractiveness of the flooding are definitely positive. 

The greatest influence is on ability to use different water attractions and 

leisure activities; values of recreational and natural values of lagoons 

and their surroundings. 
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Introduction 

Province of Podkarpacie is located around various landscape and 

natural attractions. From the north there stretch some plains and lowlands and 

hills plateaus, hills and also further low mountains. The height difference 

between the areas north and south is 1 200 m. The landscape of the province 

plays important role in river network, which consists of creeks, streams, and 

rivers flowing through the plains and mountains. The largest river is the San 

falling into the river Wisła. Important role for tourism and water management 

in the Province plays high cleanliness class of rivers. In order to reduce the 

effects of flooding, there were built two firewalls at San river: Myczkowce 

and Solina.
1
 

Interesting relief and developed river network are the basis of 

attractiveness of the region, and an important natural advantage is rich and 

diverse fauna and flora. Forests cover 37% of Podkarpacie Province and is 

one of the biggest indicators of afforestation in Poland. In some areas of the 

province afforestation rate is much higher and can be as high as 65-70%. On 

the mountain areas are fir and forests, and there is high proportion of spruce. 

In the northern part of Podkarpacie lowland area is dominated by pine forests, 

as well as deciduous forests.
2
 

Podkarpackie Province is unique place of tourist attractions and 

sightseeing, and owes rural, natural and cultural circumstances. Specific area 

of Podkarpackie Province are Bieszczady Mountains, which are central area 

of tourism and recreation. That area is mainly for experienced tourists, who 

like adventure and wild nature. Currently, these areas are well developed and 

there are particular challenge for tourists amateurs. Those, who prefer water 

tourism and expertise can get benefits from the reservoirs in Solina and 

Myczkowce. 

Moreover, there are countless hiking trails, horseback or bicycle and 

teaching trails. Also, tourists can enjoy the bivouacs, campsites and tent sites. 

Infrastructure accommodation is available in every region of the Bieszczady 

Mountains, and it may be: hostels, farmhouses, guesthouses, hotels, etc.
3
 

                                                 
1  Warzecha E., 2006, Turystyka i agroturystyka jako alternatywne źródła dochodu społeczności 

wiejskich Podkarpacia. [in:] Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich 

i leśnych, (red.) M. Sirko, J. Bek. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa 

Wola, p. 69. 
2  Mędrzycki Ł. (red.), 2008, Województwo podkarpackie: przewodnik, Wyd. DEMART S.A., 

Warszawa, p. 114. 
3  Luboński P., 2014, Bieszczady Przewodnik, Wyd. Bosz, Olszanica, p. 89. 
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Description of chosen water reservoirs in Podkarpacie Province: 

 

Lagoon Wilcza Wola – "Maziarnia" 

Lagoon Wilcza Wola is located in the district of Kolbuszowa in the 

north-western part of the Podkarpacie Province. It is away from Rzeszow 

about 35 km to the north. The reservoir is located in the municipalities 

Dzikowiec and Raniżów - typically agricultural area. The area has interesting 

forest scenery and an unique flora and fauna.
4
 Through these sites rivers 

Przyrwa Stream and Zyzoga flow and it is referred to Łęgi Raniżowskie. 

These rivers create together the Łęg River. The forests consist mainly of pine 

stands, and the landscape is dominated by sand dunes and hills. One can also 

meet fallow referred to Piaśnica.
5
 

Near the lagoon in Wilcza Wola crossed educational area "Maziarnia", 

which encourages tourists to walks and contact with nature. It leads through 

the sandy hills, where one can enjoy beautiful views of the artificial reservoir. 

On the path there erected numbers of information boards, which contain 

descriptions and photographs, where tourists have the opportunity to look at 

nature.
6
 Examples of tourist development tank in Wilcza Wola are guarded 

bathing with special children's section. On the banks surrounds the reservoir, 

where are places for sunbathing and camping.
7
 

 

Water reservoir in Ożanna 

Lagoon in Ożanna is located in the district of Leżajsk in the municipality 

of Kuryłówka. It lies on the river Złoto in Ożanna village away 5 km southeast 

of Kuryłówka and 12 km from Leżajsk. Kuryłówka lies on the right bank of 

the San in the areas of the former  Sandomierz Forest. Within the protected 

area created reserve "Brzyska Wola" lying on the surface of 155 hectares. 

There are many endangered species of plants and animals that are under strict 

protection. At the edge of forest area there is Ożanna village on the Złota 

river. It is one of the oldest villages in the municipality, and it was founded in 

the fifteenth century. Currently, the village is divided into Ożanna Large and 

Ożanna Small.  

The object geographically separates these two parts of the valley, 

where the river flows. Golden river increases the attractiveness of the region, 

                                                 
4  Sawicki B., Bergier J. (red.), 2005, Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami 

wiejskimi, Wydawnictwo Państwowe Wyższej Szkoły Zawodowej, Biała Podlaska, p. 73. 
5  Kłos S., 1998, Rzeszów, Głogów Małopolski, Tyczyn, Błażowa i okolice, P.U.W. „Roksana”, 

Krosno, p. 32. 
6  „Nasza Kulturka” Zintegrowany Magazyn Młodzieżowo-Kulturalny Powiatu Kolbuszowskiego, 

2009 nr 3/43. 
7  Rusznica T., 2009, Podkarpackie zalewy i kąpieliska, „Echo Rzeszowa” 2009, nr 6, p. 7. 
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because it allows for recreation and leisure.
8
 The lake is situated on area of 20 

hectares, and the volume of 252 thousand of cubic meter. The reservoir is 

shallow and its depth at the dam is from 2 to 2.5 meters. Due to the sandy 

bottom of the tank and good profile as well as the purity of the water one can 

enjoy water sports. Development of the area around the reservoir is at high 

level, which increases its tourist value. There are equipment rentals and 

holiday recreation, eg. camping sites, shops, bars and motels. There are also 

resorts with cottages, camping, around the trees, so that tourists can remain 

anonymous.
9
 

 

Solina 

The idea of building the dam was built in the interwar period. It was 

designed by Karol Pomianowski, a pioneer of Polish hydropower.
10

 Solina 

dam is called the largest firewall in Poland. Its dimensions are: 664 meters of 

lenght, 82 meters of height (from the ground) and 8.8 meters at the crown of 

the dam.
11

 In the lower part there is pumping peak with power of 200 MW. 

The power plant also aroused interest, which contributed to making it available 

to the public. Currently, this results in increasing the attractiveness of the 

place by widening of cognitive tourism; both amateur and organized (school 

trips). Attractiveness of tank owes the developed shoreline of up to 160 km, 

which creates lots of coves (200 bays), headlands and hills. Along with hills, 

forests and steep banks an unusual atmosphere of the place is created. Great 

curiosity of tourists inspire midwives three islands on Lake Solina: Skalista 

island, Small island and Large island. Lagoon has clean water fit for bathing 

with adapted guarded beaches having both dining facilities, as well as 

equipment for water sports. 

Conditions occurring in the area of the lagoon allow the water sports 

such as sailing, windsurfing and scuba diving. Near the dam in Solina and 

Polańczyk there are marinas for pleasure boats stop to interesting places of the 

tank and to the peninsula Jawor. In addition, the ship can admire the island. 

The tank is a place with good conditions for sailing and canoeing. Numerous 

marinas and sailing clubs are located on the bay. An example is the central 

database WOPR in Fjord Nelson (Solina), the frigate in the bay (Big Island).
12

 

Apart from sailing in the lagoon one can also enjoy windsurfing, 

which is attraction because of the hills surrounding the lake, causing restriction 

or intensity of the wind. It is an artificial attraction for windsurfers because of 

                                                 
8  Michałowski K., 2008, Podstawy zarządzania turystyką. Aspekt przestrzenny, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, p. 135. 
9  Ibidiem, p. 136. 
10  Kłos S., 2005, Podkarpackie, Wyd. Bosz, Olszanica, p. 39. 
11  Czarniawska-Zając S., 2002, Agroturystyka; Wydawnictwo UWM, Olsztyn, p. 24. 
12  Klimczak Ł., 2007, Polska dla żeglarzy, Amistad Sp. z o.o., Kraków, p. 101. 
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the large surface area [www.windsurfing]. Solina offers excellent conditions 

for canoeing’s fans. During the tours, one can explore and flow into lakes 

streams, and admire the scenery created by steep banks, watch the flora and 

fauna. Another form of recreation available in this basin, is diving. Visibility 

under water in Lake Solina  depends on many factors and fluctuates from 8 m 

to 1 m. For bathing centers there are located renting water equipment pedal 

boats, canoes, boats, windsurfing boards etc.
13

 

Lagoon area provides excellent conditions for hiking and cycling. 

There exist numerous trails and walking paths (including Polanczyk, Wołkowyi, 

Bukowiec). Number of cultural events near the lagoon Solina are main 

attraction for tourists. Undoubted element of tourist attractiveness of the 

surroundings dam and reservoir Solina is the infrastructure of leisure and 

recreation. 

Methodology of research 

Description of research and characteristics of respondents: 

The aim of research is to identify strategic components flooding 

water, which determine the tourist attractiveness of Podkarpacie Province. 

Identification of factors affecting the tourist attractiveness of the flooding 

water is necessary to create a tourism product, that can meet the diverse needs 

of Polish and foreign tourists. These data are extremely important to raise 

strategic advantage in the region, which will attract more tourists to take care 

of natural values, as well as enhance the economic potential of the area and 

improve the situation on the labor market. Group of respondents are mainly 

young people using Internet as an information main tool. Their comments and 

observations can afford to offer process-oriented segment of young tourists, 

versed in information technology. Institutions which create value tourist 

regions (including reservoirs) should analyze the opinions of this group of 

people on the grounds that young people eager to express positive and 

negative opinions on the tourist region. 

The applied research method was an indirect interview
14

 using 

a questionnaire. The study was conducted in July and August 2015. Among 

150 people (79 men and 71 women) from the Podkarpacie Province. Most 

respondents came from cities with population from 100.000 to 350.000 

members, population (81%). The least respondents came from the countryside 

(2%), 14% of respondents came from the towns of up to 100.000 residents. 

                                                 
13  Orłowski S., 2009, Na bieszczadzkich obwodnicach. Cz. 2, Mała obwodnica; Podkarpacki 

Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów, p. 166. 
14  Hague P., 2006, Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników, Wyd. 

Onepress, Gliwice, p. 193-195. 
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The largest group were people aged 16 to 29 years (63%). The next largest 

group of respondents were people aged over 50 years (16%). Few respondents 

were of age 30-50 (15%). The least group was examined under 16 years of 

age (6%). Among 150 respondents - 104 (over 69%) have been held over the 

bays in Podkarpacie; 46 respondents (almost 31%) spent their free time in 

other places. On the basis there was division into two groups of respondents: 

 Individuals, who were over Podkarpackie bays water – respondents 

could on the basis of their experience assess the tourism potential of 

the region (104 respondents). 

 Respondents, who were not on Podkarpacie bays water – respondents 

could mention the reasons for lack of interest in selected reservoirs 

and tourist areas (46 respondents). 

In the following part of the above statements respondent groups will 

be analyzed separately. Surveyed were asked a question about the pickle over 

which they spent vacation. The answers gave the respondents residing on 

Podkarpacie bays water. Most respondents spent their holidays on the Lagoon 

Solina and Lake "Maziarnia" in Wilcza Wola (31% in each of these places). 

20% of respondents spent time on other bays. While on the Lagoon in Ożanna 

there were 18% of respondents. These results may be surprising, because it 

means that the Lagoon in Wilcza Wola is just as popular as Solina. The reason 

for this may be small research sample, the selection of respondents, and also 

that respondents come from the Podkarpacie Province. 

The study group was highly diversed in terms of theme travel to 

selected destinations water recreation. The question about the reasons for 

choosing Podkarpacie flooding water to rest, 21% of respondents named: 

natural, anthropogenic, sightseeing and knowledge of the land of childhood. 

Secondly, the answer is "the perfect place to rest" (8%). At the last place are 

good opinions on the area and water sports at 4%. To the water reservoirs 

most people come with their family (38%). In second place ranks staying with 

friends (29%). 17% of responses related to staying with a friend. The least 

respondents spent their holidays alone – 16%. Most respondents used the 

tourist farms (30% of responses; it was a multiple-choice question) or 

campsites 32%. Another 24% of respondents concerned shelters, motels etc., 

while the bungalows have been classified in fourth place with a score of 14%. 

Figure 1 presents the responses to the question of the season, which 

came (with the number of arrivals) to the Podkarpacie reservoirs. 
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Fig. 1. Frequency of visits flood water during different seasons 

 

Source: Own elaboration 

 

It was found that only 3 respondents visited the water reservoirs 

during the winter. Arrivals at this time of year are not frequent, and the reason 

is the lack of opportunities for different kinds of recreation and tourism during 

the winter. More visitors were coming over the water reservoirs in the spring 

(9 respondents in total). During the summer there came 32 tourists, including 

21, who were coming during the holidays several times. In the autumn there 

were coming as many tourists as in the summer (32 of total number). However, 

the frequency of tourist arrivals is smaller compared to the summer – one can 

notice domination of arrivals.  

As far as the length of stay in Podkarpacie water reservoirs is 

concerned, the majority of tourists stayed on the lagoon water over 12 days 

(36%). In second place one can see trippers, who spent time from 1 to 3 days 

(31%). Stay of 25% respondents lasted from 3 to 7 days. While 7% chose 

retreat from 8 to 12 days. This means that the reservoirs water elect mainly 

visitors during vacation. 

On the question concerning use of water attractions – 41 respondents 

answered affirmatively, while 63 respondents did not provide answers, what 

means that the respondents did not use the water attractions. Among the 

attractions of the water in the first place, respondents answered: sailing, 

canoeing (13%). Next it comes a ferry with 12%. About one percentage point 

less received a boat and a scooter (11%), while 10% received diving 

equipment, and 9% and 8% received a windsurf board and pontoon. Apart 

from the entertainment near water, respondents most often use the possibility 

of contact with nature (23%). In second place, there were the values of 

anthropogenic (monuments) aspects – 13%. Fishing has obtained 12% of 

respondents, and cycling and specific buildings have received about one 

percentage point less (11%). The paths of health used by 9% of those who 

responded. At the last place followed by sports facilities (7%). 
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Respondents were asked to rate selected elements of technical 

infrastructure, and natural aspects of dining and entertainment options. 

Respondents could admit evaluation of positive, negative or neutral (neither 

positive nor negative – in the description of the results is the lack of explicit 

opinion), they also refrain from expressing opinion on the aspect ("no 

opinion"). 

Figure 2 illustrates the respondents' answers on the technical infra-

structure as well as catering and entertainment in and around selected 

inundations. 

 

Fig. 2. Evaluation of technical infrastructure 

 

Source: Own elaboration 

 

The quality of roads was assessed negatively by 74 respondents. 15 

respondents assessed it positively, and 9 of them had no explicit opinion on 

the subject. The quality of roads is judged the worst of all the assessed 

elements. Getting to the tourist region according to the respondents is difficult 

(32 negative responses). In view of this aspect of the technical infrastructure 

of 29 subjects no explicit opinion, and 24 respondents positively expressed on 

the subject. Element of technical infrastructure, which is the road information, 

is negatively evaluated by 66 people, positively by 9 people, while 18 

respondents could not judge it either positively or negatively. Roadside dining 

are positively assessed by 83 people. All respondents used the dining because 

each respondent answered. 

Not all of the respondents to use the roadside hotels (motels) – as 

many as 53 people had no opinion on them. This item was positively perceived 

by the majority of tourists enjoying them (24 people appreciates, 18 negative 

and 9 no explicit opinion). 

Top-rated element of technical infrastructure were roadside shops and 

petrol stations (98 positive ratings.) Only 6 people rated this item negatively. 
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Figure 3 shows the respondents' opinions about the tourist attractiveness 

of the natural elements and usefulness of information points on nature. 

 

Fig. 3. Evaluation of aspects of the natural 

 

Source: Own elaboration 

 

The maximum number of positive ratings received water reservoir 

(104 people), which confirms that this was the main measure of the 

attractiveness of the tourist location, which should be the most important 

element of the strategy tourist area. Equally important advantage of natural 

water lagoons were landscapes, which also received the 104 positives. It is 

worth noting that the water reservoir can be a factor in shaping the landscape. 

Interesting results relate to protected areas. 38 people cannot express their 

opinions about them, and the 35 people evaluated it positively. Disturbing is 

the number of respondents negatively evaluate parks and reserves – 32 people. 

It turns out that the hiking is not used by 41 people (no opinion on the 

subject). While 32 respondents rated it neutral. Evaluation of positive and 

negative expressed respectively 18 and 14 tourists. It is surprising lack of 

interest in informative points concerning the nature (60 persons). In second 

place ranks positive rating (20 people), and last but negative rating (15 

people), and 9 subjects no explicit opinion on the information points. 

Figure 4 illustrates the respondents' opinions about the gastronomy of 

the place of residence and entertainment facilities. Although positive evaluations 

about the quality of food have expressed 53 people, alarming is the number of 

assessors food negatively – 29 people and 23 people could not judge her 

either negatively or positively. This means that almost half of the respondents 

had some reservations about the dishes served. Among the respondents 90 

people rated positively arranging the premises. None of the respondents gave 

negative opinion. Access to catering received most negative assessments 
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(62 respondents). In second position there is positive opinion (23), and 20 

respondents had no opinion on the subject. 

 

Fig. 4. Evaluation elements dining and entertainment 

 

Source: Own elaboration 

 

Forms of entertainment (amusement parks, events) have been negatively 

evaluated by 20 respondents. The positive assessment expressed 15 respondents 

and 69 could not assess this aspect neither negatively nor positively. 

It turns out that the majority of respondents did not use the attractions, 

which are water sports (86). 9 respondents do not have in this issue clear 

opinion, and 6 of them evaluate it negatively. Positive assessment expressed 

only 3 respondents. 

Surveyed respondents were also asked about the quality that attract 

tourists over water reservoirs. According to the respondents the most important 

factors of attractiveness waters are recreation and relaxation near the water 

(33%), in second place followed by water attractions (26%), to further nature 

and landscape (19%), 11% of respondents pointed to infrastructure, catering 

and entertainment, and the possibility of driving directions. 

The respondents were asked the question about the elements of tourism 

inundations of water, which should be improved. According to the respondents 

improvement of the content of websites is necessary (40%). Next it comes the 

approach (20%). Third position is focused on advertising and promotion 

(13%). 11% received the support of hiking trails. The postulate of the creation 

of places for children (7%) indicates shortcomings in this regard. 5% of 

respondents indicated the need for the construction of parking lots. At the last 

place it is proposed to reduce the price of souvenirs – 4% of respondents. 

The promotion of water flooding, according to the respondents, it is 

essential to begin to exploit the potential of Internet marketing (41%). 40% of 

respondents indicated the need for targeting ads to foreigners. Respondents 
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also highlighted the insufficient promotion of selected sites and the region of 

Podkarpackie in other provinces (13%). According 6% of respondents tourist 

offer is not exactly tailored to the needs of tourists. 

Among respondents, who have not visited the bays water in 

Podkarpackie, they were asked about their place of residence during vacation. 

People using tourist offer of other regions the most preferred travel are abroad 

(17 respondents). In second place the respondents pointed to the Baltic Sea 

(12). Respondents also rested in the Sudetenland (4) and Tatra (5). At the last 

place were Mazury lakes (2) and the region of Mecklenburg-Szczecin, which 

visited 2 of respondents. 5 respondents from this group spent their holiday in 

any different tourist area. The subjects given different reasons for not using 

the offer of Podkarpacie. The most important were: lack of knowledge of the 

tourist offer and the natural competitive advantages of other sites (26% 

responses). Other reasons for the lack of interest of tourists water reservoirs 

proved to be: lack of interest in rural areas and the desire for water sports in 

other regions (24%). 

Conclusions 

1. To the water reservoirs most respondents come with the family, and 

therefore in those places the organizers of rest ought to identify the needs of 

this group of tourists for the preparation of proper tourist offer. 

2. Tourists usually come to water reservoirs in summer and autumn; 

during the winter, early spring and late autumn tourist offer of selected 

reservoirs does not attract tourists. Local governments should decide whether 

or not to take action to build winter sports complex, increasing the number of 

attractions to entice tourists to the arrival of the Podkarpacie water reservoirs 

in these seasons. 

3. There are two types of customers: leisure spending time at the 

water reservoir for more than 3 days, and the so-called "Weekenders" who are 

staying in these areas up to 3 days. Supporting tourism must first meet the 

needs of customers who spend the longest time on the bay water, because they 

leave more funds. But one cannot forget about the other kinds of tourists, who 

often come over water reservoirs, although staying for shorter period. 

4. According to the respondents the most important advantage in 

attracting tourists to the reservoirs is possibility of leisure and recreation near 

the water, as well as landscape and nature. Tourists attracted rich infrastructure, 

catering, entertainment, and proper technical infrastructure. This last element 

(in particular the availability of the analyzed areas) – it was the worst 

evaluated by respondents and requires the  improvement. 

5. There was pointed out the fact that more than half of the respondents 

did not use the water attractions. This shows lack of internal communication 

with customers in the region, which undoubtedly should be improved. 
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6. The gastronomic offer was assessed in a differentiated manner, eg. 

half of respondents assessed this aspect positively, but almost quarter of 

respondents expressed negative opinion or neutral, which one can attest to 

certain objections of consumers. Points of beverage must therefore adhere to 

high standards of food quality and customer service. 

7. Many of the respondents did not use the tourist offer of water 

reservoirs in Podkarpacie. The alternative for them were foreign countries and 

the Baltic Sea, as well as the Polish mountains (Tatry and Sudety). 

8. There are some reasons why tourists do not get profits from the 

tourist offer of Podkarpacie. These are: lack of knowledge of tourist offer, 

lack of interest in rural tourism related to Podkarpacie water reservoirs, better 

tourist attractions of other Polish regions and preferences for water sports in 

other tourist areas. 
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The Configurations of Text Perspectives in the Novel 

Moskauer Novelle (1961) by Christa Wolf 

Konfigurationen von Textperspektiven in der Erzählung 

Moskauer Novelle (1961) von Christa Wolf 

Konfigurácie textových perspektív 

v Moskovskej novele (1961) Christy Wolfovej 

Juraj Dvorský 

Abstract 

The study is aimed at the narratological analysis of the novel Moskauer 

Novelle by Christa Wolf. The central term is „perspective“ and „perspective 

structure“. In the first part of the study the author defines the term 

„perspective“. All text and non-text perspectives are located on individual 

levels of the communication model of narrative texts. Explanation and 

comprehension of the openness or closeness of the perspective structure 

is happening against of the called „themes of culture“. In the case of 

Christa Wolf, a theme of culture can be concretized under conditions of 

the aesthetic-ideological conception of socialist realism. 

Keywords: Perspective. Christa Wolf. Socialist realism. 

Život a dielo nemeckej prozaičky a esejistky Christy Wolfovej (1929 – 
2011) je v slovenskom kultúrnom prostredí známe predovšetkým z prekladov 
jej próz pred rokom 1989. Spomenúť možno napríklad novelu Rozdelené nebo 
(1963, preložila Perla Bžochová, 1965), autobiografický román Model detstva 
(1976, preložil Eduard V. Tvarožek, 1980) alebo novely Nikde na svete (1979, 
preložila Viera Juríčková, 1988) a Kassandra (1983, preložila Magda 
Takáčová, 1987). Po zjednotení Nemecka roku 1990 sa záujem verejnosti 
v súvislosti s Christou Wolfovou obrátil na jej politický život v bývalej NDR. 
Estetická rovina diel bola zatlačená do úzadia a nahradila ju ostrá fejtónová 
diskusia, ktorú vyvolalo vydanie prózy Čo zostáva (Was bleibt, 1991). Jej 
obsahom sú praktiky tajnej polície, ako odpočúvanie, udávanie, ktorých 
obeťou bola aj Christa Wolfová. Problém bol v tom, že práca vznikla už 
v roku 1979 a jej oneskorené vydanie pôsobilo ako „morálna katarzia“. Po 
upokojení politickej hladiny vydáva Wolfová román Medea. Hlasy (Medea. 
Stimmen, 1996), ktorý sa na pozadí mytologickej tradície vyrovnáva nielen 
s nemeckou minulosťou, ale presahuje jej kultúrny priestor prostredníctvom 
tém, ako migrácia alebo rasizmus. V marci 2002 bola Christe Wolfovej 
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udelená Nemecká knižná cena (Deutscher Bücherpreis) za celoživotné dielo. 
Wolfovej posledný veľký román Mesto anjelov alebo The Overcoat Dr. 
Freuda (Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud, 2011) má podobne 
ako aj iné práce autobiografické pozadie. Začiatkom deväťdesiatych rokov 
20. storočia prichádza rozprávačka na pozvanie inštitútu Getty Centr do Los 
Angeles, do mesta anjelov. Objektom jej výskumu sa stávajú listy z pozostalosti 
jej priateľky, istej L. Rozprávačka rekonštruuje jej osud po emigrácii 
z fašistického Nemecka do USA, cez jej optiku vníma vtedajšiu americkú 
spoločnosť, ponára sa do minulosti Nového Weimaru pod palmami, vymysleného 
názvu pre mesto Los Angeles, v ktorom sa počas druhej svetovej vojny 
utvorila silná nemecká emigrantská kolónia. Táto dejinná skúsenosť však 
nezostává izolovaná od súčasnosti, je konfrontovaná s osudom a pocitmi 
rozprávačky v Nemecku krátko po jeho opätovnom zjednotení. 
 

Literárnovedný prístup k dielu Christy Wolfovej sa metodologicky 
vyvíjal od pozitivistickej literárnej vedy až k feministickej literárnej vede 
a rodovým štúdiám. Z pozície literárnej sociológie mal na jej dielo ďalej 
vplyv marxistickej literárnej vedy, respektíve v centre záujmu bol pojem 
intertextuality (Nikde na svete). Pre Wolfovej texty je tiež príznačné, že sa 
vyznačujú komplikovanými štruktúrami rozprávania, mnohokrát je nemožné 
identifikovať pôvodcu narácie, výroky rozprávačky a postáv sa prelínajú, 
minulosť sa križuje s prítomnosťou, príbeh sa neuzatvára, ostáva otvorený, 
nejasný. Ťažisko záujmu sa presúva od samotného príbehu k rovine diskurzu, 
k otázke, akým spôsobom je príbeh sprostredkovaný. Tu sa posúvame 
k ďalšiemu literárnovednému prístupu, a síce k naratologickej analýze 
prozaických textov, ktorá nás bude zaujímať v súvislosti s prózou Moskovská 
novela. Konkrétne pôjde o jednu z kľúčových naratologických kategórií – 
kategóriu perspektívy.  

Tento termín, ktorý vyšiel z prírodných vied, našiel svoje uplatnenie 
okrem filozofie alebo maliarstva aj v literárnej vede. V naratológii sa v súvislosti 
s pojmom perspektíva používajú aj iné termíny, ako point of view, pohľad, 
stanovisko, uhol rozprávania alebo fokalizácia. V tejto štúdii budeme perspektívu 
chápať v nadväznosti na Ansgara Nünninga, ktorý ju, odvolávajúc sa na 
Empirickú teóriu literatúry (ETL), chápe ako „systém predpokladov“ literárnej 
postavy. Perspektíva každej postavy je pritom podmienená viacerými faktormi, 
napríklad stupňom informovanosti, psychologickou dispozíciou, ideologickou 
orientáciou a podobne. Informovanosť postavy posudzuje Nünning analogicky 
k hermeneutickým predpokladom ako „znalosti, vedomosti a schopnosti“; 
psychologická dispozícia zahŕňa „motivácie a intencie“.

1
 Kvôli rozmanitosti 

                                                 
1  NÜNNING, A.: Grundzüge eines kommunikationstheoretischen Modells der erzählerischen 

Vermittlung. Die Funktion der Erzählinstanz in den Romanen George Eliots. Trier: WVT, 

1989, s. 72. Porovnaj aj súhrn podmienok aktanta, prostredníctvom ktorých vysvetľuje ETL 

jeho konanie v konkrétnej situácii (RUSCH, G., SCHMIDT, S. J.: Das Voraussetzungssystem 

Georg Trakls. Braunschweig: Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, 1983, 17 – 18). 
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pojmu „ideológia“ operuje A. Nünning s termínom „hodnoty a normy“. 
Hodnoty chápe ako „emocionálne, kognitívne konštrukty, ktoré sa v jednotlivcovi 
v priebehu jeho socializácie formujú ako orientácie v konaní“.

2
 Normy 

predstavujú spoločensky „akceptované kritériá na posúdenie spôsobu 
správania (...) Hodnoty sú relatívne subjektívnejšie, (...) pričom normy sú (...) 
vo väčšej miere spoločensky dané a záväzné“.

3
 Posledným, štvrtým faktorom 

definície je „pudová štruktúra“, zahŕňajúca biologické konštanty – vrodené 
potreby. Syntéza uvedených faktorov, označujúcich perspektívu postavy, je 
zároveň jej systémom predpokladov, na základe ktorého koná v konkrétnej 
situácii. Analogicky k perspektíve postavy vytvára Nünning ďalej aj perspektívu 
rozprávača, ktorá je v procese sprostredkovania nadradenou veličinou. 
V prípade fiktívnych textov sa preto perspektívy postáv a perspektívy 
rozprávačov stávajú ich fiktívnymi systémami predpokladov. Spôsob ich 
reakcie a správania pod vplyvom uvedených faktorov formuje ich „štruktúru 
osobnosti“. Selekcia perspektív postáv a perspektívy rozprávača smeruje k ich 
syntéze, k štruktúre perspektív, ktorá osciluje medzi otvorenou a uzavretou 
štruktúrou. Okrem uvedených faktorov sa jednotlivé perspektívy vyznačujú aj 
tým, že „zastupujú spoločenské a kultúrne danosti“.

4
 Takým spôsobom sú 

lokalizované v určitom kultúrnom prostredí, kde zastupujú historicky sa 
meniace hodnoty a normy. Z tohto dôvodu je pojem perspektíva možné 
rozšíriť o ďalšie faktory, ako napríklad náboženstvo, kultúrny rod, národnosť, 
kultúrnu a etnickú identitu a podobne.

5
  

Syntéza predchádzajúcich koncepcií umožňuje pojem perspektíva 

definovať nasledovne: Perspektíva predstavuje súhrn predpokladov aktanta, 

na základe ktorých koná v konkrétnej situácii a ktoré formujú jeho štruktúru 

osobnosti. K faktorom ovplyvňujúcim jeho správanie a konanie patria vnútorné 

predpoklady (napríklad vedomosti, psychická a fyzická dispozícia, hodnoty 

a normy) a zároveň i vonkajšie podmienky (náboženstvo, kultúrny rod, 

kultúrna identita a podobne). Táto definícia umožňuje zohľadniť všetky 

inštancie podieľajúce sa na komunikačnom procese. Rozprávačské inštancie 

a postavy konajú podľa toho vo fiktívnom systéme predpokladov, producenti 

a recipienti v reálnom systéme predpokladov. Rozprávačské inštancie 

                                                 
2  NÜNNING, A.: Grundzüge eines kommunikationstheoretischen Modells der erzählerischen 

Vermittlung. Die Funktion der Erzählinstanz in den Romanen George Eliots. Trier: WVT, 

1989, s. 70. 
3  NÜNNING, A.: Grundzüge eines kommunikationstheoretischen Modells der erzählerischen 

Vermittlung. Die Funktion der Erzählinstanz in den Romanen George Eliots. Trier: WVT, 

1989, s. 70. 
4  DUNCKER, L.: Perspektivität und Erfahrung. Kontrapunkte moderner Didaktik. In: 

HOLTAPPELS, G., HORSTKEMPER, M.: Neue Wege in der allgemeinen Didaktik. Ansätze 

für die Weiterentwicklung der Theorie des Lehrens und Lernens. Die deutsche Sprache, 5. 

Beiheft, München: Juventa, 1999, s. 44 – 57. 
5  Porov. SURKAMP, C.: Perspektivenstruktur narrativer Texte. Zu ihrer Theorie und Geschichte 

im englischen Roman zwischen Viktorianismus und Moderne. Trier: WVT, 2003, s. 39 – 40. 
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a postavy nekomunikujú vo fiktívnom svete obyčajne osamotene, ale vo 

vzájomných vzťahoch. To isté platí aj o reálnej literárnej komunikácii medzi 

producentom (autorom) a recipientom (čitateľom). V tomto zmysle budú 

jednotlivé perspektívy posudzované v závislosti od konkrétneho textu 

prostredníctvom komunikačného modelu naratívnych textov aj z hľadiska ich 

vzájomnej komunikácie, buď na tej istej komunikačnej úrovni alebo medzi 

viacerými odlišnými úrovňami. 

 

Komunikačný model naratívnych textov umožňuje komplexne 

diferencovať nositeľov perspektív a zároveň ich priradiť k jednotlivým 

komunikačným úrovniam. V didaktike literatúry slúži komunikačný model 

predovšetkým ako „pomôcka pri analýze lyrických, dramatických a naratívnych 

textov“.
6
 Opierajúc sa o komunikačný model R. Jakobsona, vzniklo v literárnej 

teórii niekoľko návrhov na hierarchizáciu činiteľov literárnej komunikácie, 

doplnenej o vzájomné vzťahy medzi odosielateľom a prijímateľom na 

konkrétnej komunikačnej úrovni. Teória rozprávania uprednostňuje pri 

analýze naratívnych textov päťstupňový komunikačný model. Vertikálne 

usporiadanie znázorňuje hierarchizáciu komunikačných úrovní, horizontálne 

poukazuje na „vnútornú štruktúru komunikačnej úrovne“.
7
  

 

N1                                            S1          E1 

 

N2                                   S2                             E2 

 

N3                           S3                                               E3 

 

N4                 S4                                                                   E4 

 

N5                 S5                                                                   E5 

 

Komunikačné úrovne N4 a N5 sa vzťahujú na externú, reálnu 

komunikáciu; úrovne N1, N2 a N3 charakterizujú internú, fiktívnu komunikáciu. 

Komunikačná úroveň N1 označuje úroveň postáv, ktoré sa v roli odosielateľa 

alebo prijímateľa informácií môžu striedať (S1 a E1). Úroveň N1 je v porovnaní 

s úrovňou N2 na hierarchicky nižšom stupni; fiktívny svet postáv N1 sa stáva 

objektom narácie a fokalizácie fiktívnej rozprávačskej inštancie S2. Tá môže 

                                                 
6  WENZEL, P.: Ein Plädoyer für Modelle als Orientierungshilfen im Literaturunterricht. In: 

Literatur in Wissenschaft und Unterricht, Nr. 30, 1997, s. 51 – 70. 
7  Porov. FIEGUTH, R.: Zur Rezeptionslenkung bei narrativen und dramatischen Werken. In: 

Sprache im technischen Zeitalter. Heft 47, 1973, s. 196; KAHRMANN, C., REIß, G., 

SCHLUCHTER, M.: Erzähltextanalyse: Eine Einführung in Grundlagen und Verfahren. 

Kronberg: Athenäum, 1977, s. 41; HANS-WERNER, L.: Arbeitsbuch. Romananalyse. Literatur 

im Grundstudium 12, Tübingen: Narr, 1982, s. 52. 
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osloviť aj fiktívneho adresáta E2. Prechod od úrovne N2 k úrovni N1 signalizujú 

lingvistické kritériá: napríklad priama reč postáv, uvedená rozprávačskou 

inštanciou, priraďuje výpoveď jednej z postáv. Jeden z najväčších problémov 

hierarchizácie a identifikácie predstavuje vnútorná reč rozprávača alebo 

postáv, ktorej obsah nie je vždy možné jednoznačne priradiť k perspektíve 

rozprávačskej inštancie alebo k perspektíve postavy. Ak je vnútorná reč 

uvedená rozprávačskou inštanciou, napríklad formuláciou „myslela si“, je 

nositeľom narácie rozprávačská inštancia, zatiaľ čo postava, z ktorej vedomia 

je vnímaný fiktívny svet, sa stáva subjektom fokalizácie. Interná fokalizácia 

(vnímanie prostredníctvom postavy) má preto svoje miesto na úrovni N1 

a naopak externá fokalizácia (vnímanie prostredníctvom rozprávačskej 

inštancie) na úrovni N2. Objektom narácie a fokalizácie sa môže stať 

i samotná rozprávačská inštancia, pričom v rámci jednej perspektívy dochádza 

k „retrospektívnej reflexii predchádzajúceho pohľadu“.
8
 „Rozprávajúce ja“ 

v prvej osobe singuláru (perspektíva rozprávačskej inštancie) je rozdielne od 

„prežívajúceho ja“ (perspektíva postavy), čo však neznamená, že ide o dvoch 

rozdielnych nositeľov perspektívy. 

Zatiaľ čo sú perspektívy rozprávačskej inštancie, fiktívneho čitateľa 

a perspektívy postáv lokalizované na úrovni N2 a N1, má štruktúra perspektív 

svoje miesto na komunikačnej úrovni N3. Syntéza všetkých textových 

i paratextových perspektív vedie k „subjektu celku diela“ S3. Inštanciu S3 

definujú niektorí autori aj ako „impicitného autora“, ktorému v roli prijímateľa 

zodpovedá „implicitný čitateľ“.
9
 Posledné dve úrovne N4 a N5 reprezentujú 

reálnu, externú komunikáciu. Na úrovni N4 je umiestnený reálny autor S4, 

vystupujúci v literárnom systéme, na druhej strane komunikačnej úrovne sa 

nachádza reálny čitateľ E4 v roli recipienta. Rola autora na komunikačnej 

úrovni N5 nie je zúžená na produkciu literárnych textov; autor je tu chápaný 

ako spoločensky konajúci subjekt S5 a podobne v rôznych sociálnych roliach 

môže vystupovať i reálny čitateľ E5. Christa Wolfová ako reálny autor S4 

vystupuje v literárnom systéme v roli producenta (sem patria jej prozaické 

diela) a v roli spracovateľa ako autorka interpretácií, esejistických prác alebo 

napríklad filmového scenára k Rozdelenému nebu (1963). To, že jednotlivé 

spoločenské systémy neexistujú oddelene, dokumentuje aj úzke prepojenie jej 

literárneho konania s aktivitami v politickom systéme (S5). Základnou úlohou 

bude preto preskúmať autorkine vtedajšie politické postoje vo vzťahu 

k štruktúre perspektív v jej prvotine Moskovská novela. 

 

                                                 
8  LINDEMANN, U.: Die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen. In: RÖTTGERS, K., SCHMITZ- 

-EMANS, M.: Perspektive in Literatur und bildender Kunst. Essen: Die Blaue Eule, 1999, s. 57.  
9  HANS-WERNER, L.: Arbeitsbuch. Romananalyse. Literatur im Grundstudium 12, Tübingen: 

Narr, 1982, s. 52. 
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Wolfovej debut Moskovská novela (Moskauer Novelle,1961) je 
príbehom opätovného stretnutia detskej lekárky Viery Brauerovej so sovietskym 
tlmočníkom Pavlom Koškinom v Moskve v júni  roku 1959. Obidve ústredné 
postavy, Viera aj  Pavel, sa počas trojtýždňového Vierinho pobytu v Moskve 
vracajú k udalostiam spred pätnástich rokov, kedy sa prvýkrát stretli pri 
oslobodzovaní Nemecka Červenou armádou v máji roku 1945 v nemeckom 
Fanselowe. Medzi príchodom Viery do Moskvy a jej odletom do Berlína je 
vyrozprávaný príbeh jej stretnutia s Pavlom, spoznávanie Moskvy, návšteva 
detskej lekárky Lýdie Vorochinovej na Moskovsej univerzite, oslava na 
Ukrajine, stretnutie Viery s Pavlovou ženou Zinou a podobne. Časovú 
chronológiu tohto pomerne krátkeho Vierinho životného úseku prerušujú 
úvahy a rozhovory postáv vracajúcich sa do obdobia druhej svetovej vojny 
a zároveň aj anticipácie optimistickej budúcnosti, siahajúcej až do roku 2000. 
Topograficky je príbeh sústredený v meste Moskva, ktoré Viera vníma ako 
mesto budúcnosti. S týmto pocitom opúšťa hlavné mesto Sovietskeho zväzu 
a zároveň sa uzatvára aj jej dlhoročný príbeh lásky k teraz už ženatému otcovi 
Pavlovi Koškinovi. 

Okrem perspektívy rozprávačskej inštancie
10

, perspektívy Viery 
a perspektívy Pavla, vytvára mozaiku perspektívnych vzťahov na jednej 
strane nemecká delegácia, ktorú reprezentuje pracovník ministerstva Walter 
Kernten, redaktor študentského časopisu Heinz Krüger a asistentka Gisela 
Beierová. Z ruskej strany je to predovšetkým profesorka Lýdia Vorochinová, 
riaditeľ nemocnice, ktorého meno nie je uvedené a Pavlova žena Zina. Ďalšie 
textové perspektívy stelesňujú napríklad účastníci oslavy v ukrajinskom 
kolchoze alebo chyžná v moskovskom hoteli. Mozaiku textových perspektív 
dokresľuje neverbálny paratext – deväť ilustrácií Hansa Mana, odrážajúcich 
schematicky miesta Vierinho pobytu v Moskve a Kyjeve. Ich obsahom sú 
moskovské ulice, Červené námestie, oslava v ukrajinskom kolchoze alebo 
ilustrácia lietadla, na ktorom sa Viera vracia do Nemecka. Ilustrácie pôsobia 
v každom prípade ako syntetizujúci článok vo vzťahu k textovým perspektívam, 
predovšetkým k perspektíve Viery. 

Perspektívy postáv sa na niekoľkých miestach v texte spájajú 
v spoločnom bode: ich spoločnou vlastnosťou je priateľstvo a optimistická 
budúcnosť. Stred jednotlivých perspektív je zároveň determinovaný ich 
subjektívnymi, rozdielnymi predpokladmi, ovplyvňujúcimi ich konanie. Pocit 
viny spojený s fašistickou minulosťou oddeľuje nemeckú delegáciu od 
ruských kolegov. Túto rozdielnu kolektívnu perspektívu im pripomína riaditeľ 
nemocnice, ktorého prišla Viera navštíviť spolu s priateľmi. Pri jednej príležitosti 
predstavuje riaditeľ mladé ruské dievča so slovami: „Nemeckí fašisti obesili 
jej otca“.

11
 Veselú náladu vystrieda náhle ticho a Viera sa po krátkej rozlúčke 

                                                 
10  Termín rozprávačská inštancia používam preto, lebo nie je možné jednoznačne určiť, či ide 

o rozprávača alebo rozprávačku. 
11  WOLF, CH.: Die Moskauer Novelle. Halle: Mitteldeutscher Verlag, 1961, s. 26. Ďalej Moskovská 

novela = MN. Úryvky z Moskovskej novely preložil do slovenčiny Juraj Dvorský. 
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rozplače. Neschopnosť priamej výmeny názorov a mĺkva rezignácia nemeckej 
skupiny poukazuje na hierarchizáciu kolektívnej perspektívy – na nadradenosť 
sovietskeho národa ako víťaznej mocnosti v druhej svetovej vojne. Uvedenú 
skutočnosť potvrdzuje aj úvodný rozhovor medzi Vierou a Pavlom, v ktorom 
je Moskva, ako už bolo spomenuté, vykreslená vo svetlých farbách, pričom 
Berlín je „užší. A sivý“ (MN: 6). Okrem historickej hierarchizácie perspektív 
vplýva na ich klasifikáciu aj generačný faktor. Vlastnosti a skúsenosti Waltera 
Kerntena ho predurčujú k tomu, aby sa stal „záväznou“ perspektívou nielen 
pre Vieru, ale aj pre ostatné postavy. Pretože ako príslušník nemeckého 
národa nemal nič spoločné s fašizmom, sedem rokov strávil vo väzení 
a v koncentračnom tábore a po smrti Vierinho otca sa stal jej učiteľom 
a vzorom. V rozhodujúcich fázach riešenia citového vzťahu k Pavlovi hľadá 
Viera pomoc práve u Waltera, pretože „Walterov názor bol pre Vieru 
dôležitý“ (MN: 41). Vekový rozdiel je aj v tomto prípade spojený s historickou 
skúsenosťou, pričom Walter sa s ňou musel na rozdiel od mladšej generácie 
vyrovnať vedome. Tú predstavuje napríklad Gizela, hoci je od Viery mladšia 
iba o päť rokov: „Keď sa skončila vojna, mala [Gizela – J. D.] desať rokov. 
Fašizmus neprežila vedome (...) S Gizelou a jej rovesníkmi sa vraj začína 
nová generácia“ (MN: 51). Najvyššiu mieru autority vlastnil pre Vieru 
v minulosti Pavel, pretože ako príslušník osloboditeľskej armády zmenil jej 
život. Keď sa po polroku spoločného života rozišli, „začala sa Viera meniť na 
človeka, ktorým bola dnes“ (MN: 29). Pavla neskôr vystriedal Walter, ako 
zodpovedný pracovník ministerstva a vedúci ich skupiny zosobňuje najvyššiu 
mieru autority a dôveryhodnosti. Z pohľadu stratégií, ovplyvňujúcich syntézu 
perspektív, prispieva hierarchické usporiadanie perspektív prostredníctvom 
miery dôveryhodnosti a autority ku konvergencii perspektív a tým k ich 
uzavretej štruktúre. 

Moskovská novela umožňuje pomerne nenáročnú identifikáciu 

nositeľov narácie. Fiktívna rozprávačská inštancia je lokalizovaná na úrovni 

N2, ako heterodiegetická inštancia nepatrí do sveta postáv. Jej objektom 

rozprávania je predovšetkým mesto Moskva, jej okolie a Ukrajina. V tomto 

priestore sa pohybuje niekoľko fiktívnych postáv, umiestnených na komunikačnej 

úrovni N1. Výpovede postáv sú od prejavov rozprávačskej inštancie oddelené 

najčastejšie priamou rečou: „Odteraz“, povedala potichu, „keď budem myslieť 

na Rusko, budem vidieť tento brezový lesík“ (MN: 28). Nositeľom výpovede 

je v tomto prípade Viera a jej obsah profiluje zároveň jeden z jej parametrov 

perspektívy – motiváciu budúceho konania, spojenú s pozitívnym obrazom 

Ruska. Rozprávačská inštancia tu však vo vedomí čitateľa nevystupuje ako 

osoba s charakteristickými vlastnosťami, ale ako neutrálne médium, uvádzajúce 

priamu reč Viery: „povedala potichu“. Okrem ďalších neutrálnych prejavov 

typu „vysvetlila Viera“ (MN: 9), „povedal Heinz“ (MN: 51) alebo „prerušil ju 

Pavel“ (MN: 102) dominujú v texte komentujúce, explanatívne a evaluatívne 

prejavy rozprávačskej inštancie, doplnené o niekoľko zovšeobecňujúcich 

vyjadrení. 
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Rozprávačská inštancia komentuje konanie postáv explanatívnym 
spôsobom, vysvetľuje a dopĺňa jednotlivé perspektívy, pričom najviac priestoru 
venuje perspektíve Viery. Už prvá veta Moskovskej novely prezrádza jednu zo 
spoločných vlastností postáv – optimistickú a veselú náladu: „Zábava za 
veľkým stolom v moskovskej hotelovej hale bola hlučná a veselá“ (MN: 5). 
Motív smiechu a dobrej nálady sa tiahne celým textom a potvrdzuje tým jednu 
z požiadaviek socialistickej literatúry, ktorá má byť naplnená optimizmom 
a entuziazmom: krátko po odchode z letiska stretáva Viera na križovatke 
dievča, ktoré sa na ňu „letmo usmialo“ (MN: 6). Na návšteve u riaditeľa 
nemocnice „vytryskla veselosť ako zátka od šampanského“ (MN: 24) a všetci 
sa „smiali, dokonca aj prísna Gizela“ (MN: 25). Počas zábavy v ukrajinskom 
kolchoze rozprávala Viera „hlučne a veľa sa smiala“ (MN: 64) a po krátkej 
žiarlivostnej scéne sa spolu s Pavlom „smiali a všetko bolo opäť zas 
v poriadku“ (MN: 67). Explanatívne výroky sú na rozdiel od evaluatívnych 
hodnotovo neutrálne; rozprávačská inštancia dopĺňa perspektívu postavy, 
presahujúcu jej vedomie. Na začiatku tretej kapitoly nadväzuje rozprávačská 
inštancia na rozhovor Viery a Pavla, ktorý sa končí Vierinou anticipáciou, 
spojenou s obrazom Ruska: „A budem vidieť teba, keď budem myslieť na 
Rusko, bola by mohla povedať Pavlovi, a bola by to pravda. Ale to, pravdaže, 
ešte nevedela“ (MN: 28). V situácii, keď je Viera zaťažená pocitom viny 
a zmieta sa „medzi plačom a smiechom“ (MN: 28), pretože jej „otec bol pri 
tom“ (MN: 26), rozširuje rozprávačská inštancia formou anticipácie jej systém 
predpokladov o emocionálny vzťah k Pavlovi. Nedochádza tu však k nijakému 
hodnoteniu, pozitívnemu alebo negatívnemu stanovisku ku konaniu Viery; 
obsah výpovede je zredukovaný len na konštatovanie jej budúceho konania. 

Perspektívu rozprávačskej inštancie dokresľujú aj niektoré evaluatívne 
prejavy, prostredníctvom ktorých hodnotí správanie postáv. Vierino konanie 
však rozprávačská inštancia hodnotí len zriedka explicitným spôsobom. Ako 
príklad možno uviesť jej „varovanie“ pred „odbočením“, ohrozujúce harmonické 
spolunažívanie nielen jej a Pavlovej rodiny, ale zároveň aj socialistickej 
spoločnosti. Po tom, čo jej Pavel oznámil, že s ňou pre zaneprázdnenosť 
nemôže cestovať na návštevu kliniky, komentuje rozprávačská inštancia jej 
otázku nasledovným spôsobom: „Pochytil ju čert, aby s ním koketovala: Asi 
sa príliš nudí v jej spoločnosti“ (MN: 36). Koketovanie je vnímané ako 
negatívny parameter perspektívy a nemá preto svoje miesto v pozitívnom 
systéme hodnôt a noriem. Podobným spôsobom reaguje rozprávačská inštancia 
aj vo vzťahu k Pavlovej žene Zine: „Žena, akou je Zina, sa neopúšťa“ (MN: 85), 
čo znamená automatické odsúdenie akéhokoľvek bližšieho citového vzťahu 
medzi Pavlom a Vierou. Hodnoty a normy textu stelesňujú záväzné morálne 
pravidlá, ktorým sa prispôsobujú aj jednotlivé perspektívy, vrátane rozprávačskej 
inštancie. Je zaujímavé, že väčšina hodnotení Vierinho konania prebieha z jej 
vlastnej pozície – internej fokalizácie. Viera svoj „nedostatok“ (MN: 86) 
koriguje prostredníctvom rozhovorov s inými postavami. Napríklad u Lýdie 
Vorochinovej „obdivovala jasnozrivosť a znalosť iných“ (MN: 88), ktorých 
základom je byť na seba „prísny a nekompromisný“ (MN: 88). To v konečnom 
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dôsledku znamenalo byť nekompromisný aj voči Pavlovi. Subjektom výpovede 
„obdivovala Viera jasnozrivosť a znalosť ľudí“ je rozprávačská inštancia, 
fokalizátorom je Viera. Obsah výpovede profiluje v prvom rade perspektívu 
Lýdie a zároveň aj perspektívu Viery. Tým, že sa rozprávačská inštancia 
vyhýba priamemu hodnoteniu Viery a dominuje preto interná fokalizácia, 
vzbudzuje rozprávačská inštancia u čitateľa istú sympatiu k jej konaniu. 
Vnútorná reč Viery, uvedená formuláciou „myslela si“, jej vnútorné monológy 
alebo nepriama reč, naznačujú priblíženie perspektívy rozprávačskej inštancie 
k perspektíve Viery a tým aj k perspektíve fiktívneho čitateľa.   

Zovšeobecňujúce prejavy rozprávačskej inštancie sú podobne, hoci 
bez priameho vzťahu k svetu postáv, svojím obsahom viazané na Vierino 
konanie: 
 
„Kde je pre človeka nový každý kameň, každý človek, dokonca vzduch aj 
samotné nebo, tam, zdá sa, možno začať ľahko celý nový život. Viera po tom 
zrazu zatúžila a pripadalo jej to neodkladné. Kráčala rýchlejšie a sústreďovala 
sa na svoje okolie. Všetko vidieť, nepremeškať nijaký okamih. Tri týždne sú 
krátka doba. Dlho stála na križovatke v rušnej premávke a obdivovala chodcov, 
ktorí sa odvážili prejsť cez cestu na červenú a autá ich opatrne obchádzali“ 
(MN: 12). 
 

Reflexiu rozprávačskej inštancie o možnostiach začať „nový život“, 
obsiahnutú v prvej vete citátu, posudzuje recipient bez priameho vzťahu 
k úrovni N1; jej všeobecná platnosť je v druhej vete zúžená na vedomie 
Viery. Prírodné metafory neba alebo vzduchu charakterizujú centrum novej 
„komunistickej utópie“ – mesto Moskva, ktorú Viera „zrazu zatúžila“ spoznať. 
Prechod od externej fokalizácie v prvej vete k vnímaniu „nového života“ 
v Moskve prostredníctvom internej fokalizácie Viery ovplyvňuje recepciu 
čitateľa v ďalšej časti: „Všetko vidieť, nepremeškať nijaký okamih. Tri týždne 
sú krátka doba.“ Napriek absencii štylistických postupov, uvádzajúcich prechod 
reči rozprávača k reči postáv, ako napríklad „Viera si pomyslela: všetko 
vidieť“, prisudzuje recipient obsah výpovede k vnútornej reči Viery. Ak však 
budeme uvedenú výpoveď konfrontovať s inými príkladmi internej fokalizácie, 
zreteľne oddelenými od reči rozprávačskej inštancie, ktoré v texte dominujú, 
môžeme označenie Viery ako nositeľky výpovede zrelativizovať. „Blízkosť“ 
rozprávačskej inštancie k Viere vzbudzuje opäť jej úsilie vyvolať v čitateľovi 
sympatie, tentoraz prostredníctvom Vierinej túžby prežiť „nový život“ v Moskve 
naplno. K hodnoteniu postavy z pozície rozprávačskej inštancie nedochádza, 
jej explanatívny prístup si nevyžaduje nijaký hodnotiaci atribút, pretože 
socialistické hodnoty a normy stelesňujú dokonca aj moskovskí chodci, 
ktorých „autá opatrne obchádzali.“ 

Rozprávačská inštancia v Moskovskej novele nepatrí do sveta postáv, 
sama seba nepomenúva, nevystupuje v prvej osobe jednotného čísla. Jej vzťah 
k fiktívnemu adresátovi E2 prebieha nepriamo prostredníctvom úrovne N1. 
To znamená, že fiktívny čitateľ nie je oslovený explicitne pomocou apelatívnych 
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rétorických otázok alebo imperatívu, ale perspektívu rozprávačskej inštancie 
si vytvára na základe jej vzťahu k postavám a ich svetu. Prírodné metafory 
podporujú spoločné predurčené konanie postáv; napríklad Viere, blúdiacej 
ulicami Moskvy „spĺňa“ rozprávačská inštancia želanie, aby začalo pršať, 
pretože keď sa s Pavlom stretla prvýkrát, v Nemecku tiež pršalo: „Viera sa 
sama pred sebou potichu zasmiala. V svetelnom kruhu lámp sa vlhko ligotal 
asfalt. Jemný dážď jej fŕkal do tváre“ (MN: 12). „Krajinou zázrakov“ nie je 
len Moskva, ale aj Kyjev, ktorý je miestom jednej z ďalších návštev nemeckej 
delegácie:  
 
„Všetko, nielen nebo, sa im v prvé ráno zdalo v tomto zelenom, životaschopnom 
meste priaznivé. Keď pršalo, dážď im vyčistil ulice, keď svietilo slnko, vysušilo 
im cesty. V alejach a parkoch im spievali vtáky, úsmev ľudí a piesne boli 
určené pre nich“ (MN: 55). 
 

Uvedené citáty umožňujú implicitne poukázať na základný parameter 
perspektívy rozprávačskej inštancie – na zanietený, naivný vzťah k Sovietskemu 
zväzu. Naivný preto, lebo ani na jednom mieste v texte nenájdeme protirečivé 
tendencie k pozitívnemu až idylickému obrazu tejto krajiny. Absencia 
metanaratívnych a metafikcionálnych prejavov rozprávačskej inštancie 
vylučuje akúkoľvek pochybnosť o „skutočnosti“ jazyka a príbehu. 

Spomedzi perspektív postáv je najvýraznejšie vyprofilovaná perspektíva 
Viery, v ktorej živote môžeme pozorovať niekoľko zmien. V zásade je ich 
možné situovať do dvoch časovo-priestorových etáp. Prvú predstavuje skúsenosť 
v nemeckom Fanselowe, skúsenosť s nemeckým fašizmom a následne jej prvé 
stretnutie s Pavlom; druhou je návšteva Moskvy, spojená s opätovným 
stretnutím s Pavlom po pätnástich rokoch. Na konci roku 1945 bola Viera ako 
šestnásťročná „posadnutá fanatizmom“ (MN: 29), ktorý ju sprevádzal až 
po nemeckú osadu Fanselow, kde sa chcela ukryť spolu s rodinou pred 
sovietskou armádou. Tu stretla sovietskeho poručíka Pavla Koškina, „ktorého 
znenávidela ešte skôr, ako ho uvidela“ (MN: 29). Jej systém predpokladov bol 
v tom období ovplyvnený propagandistickou fašistickou výchovou a vernosť 
k vodcovi predstavoval v jej konaní základnú hodnotu. Počiatočná nenávisť 
k sovietskemu národu sa mení na obdiv a vernosť; vzťah k vlastnému detstvu 
naopak na odsúdenie a pocit viny: „Keď sa po polroku museli rozlúčiť, začala 
byť [Viera – J. D.] človekom, ktorým bola dodnes“ (MN: 29). Jedným 
z centrálnych motívov Moskovskej novely je motív mlčania, ktoré do veľkej 
miery ovplyvnilo vzťah Viery a Pavla vo Fanselowe. Na konci novely, keď sa 
bariéra neschopnosti komunikovať konečne prelomila, jej Pavel povedal, že 
bola jeho prvou láskou a vzápätí dodal: „Vtedy sme nedostali zo seba ani 
slova, môj ty Bože, boli sme takí nesmelí!“ (MN: 91). Pocit viny, vyvolaný 
slepou dôverou k fašistickej diktatúre, posilňuje u Viery aj jej spojenectvo 
s podpaľačmi sovietskeho skladu pri Fanselowe v júli 1945. Pavel sa vtedy pri 
hasení požiaru zranil, čo mu v budúcnosti zabránilo vyštudovať vysnívanú 
medicínu. Túto informáciu sa Viera dozvedela až v Sovietskom zväze. 
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Vierin príchod do Moskvy a jej budúce konanie reguluje nový systém 
hodnôt a noriem socialistickej spoločnosti; jeho súčasťou je i naďalej Vierin 
pocit viny so spojenia s fašizmom. Už pri prvom stretnutí s Pavlom bola Viera 
„neschopná rozprávať“ (MN: 5). Po návšteve nemocnice, pri ktorej riaditeľ 
pripomenul vraždu otca ruského dievčaťa nemeckými okupantmi, „sa Viera 
obrnila nevnímaním, nepočúvaním, nemyslením“ (MN: 32). Aj naďalej „mlčala. 
Tak sa teraz končili všetky ich rozhovory“ (MN: 33). Ďalšia dôležitá zmena 
v jej správaní nastala po rozhovore s Koľjom na ceste do Kyjeva. Počas nej sa 
Viera dozvedá, prečo sa Pavel nestal chirurgom. Bolo to následkom požiaru 
vo Fanselowe, ktorý podporovala. Pocit viny sa stupňuje a vyvolá v nej 
k Pavlovi súcit, následkom toho „odhadzuje masku“ a daruje mu perlu 
z náhrdelníka. Hoci sa uvedené epizódy končia priateľským podaním rúk 
alebo úsmevom, „definitívne zmierenie“ medzi Pavlom a Vierou nasleduje 
až  po Vierinom rozhovore s Walterom a Lýdiou. Miesto ich zmierenia je 
nezvyčajné – moskovský štadión, na ktorom prebieha priateľský futbalový 
zápas medzi moskovským výberom a Brazíliou. Po tom, čo Pavel prezradil 
Viere, že bola jeho prvou láskou a Viera naopak, že hľadala vo všetkých 
mužoch jeho tvár, sa vracia Pavel k ich rozlúčke vo Fanselowe. Vtedy jej 
povedal: „Ak sa niekedy budeme chcieť opäť stretnúť, potom musíme zostať 
priateľmi“ (MN: 93). Priateľstvo medzi nimi zostáva definitívnym riešením aj 
v Moskve, hoci Pavel je ochotný vzdať sa manželstva v prospech Viery. 
Napokon sa však aj on podvolí „prísnosti“ a „nekompromisnosti“: „Zdalo sa, 
že sa mu uľavilo. Teraz to bolo vypovedané a tlak z neho opadol. Nemuseli nič 
tajiť. Bolo to medzi priateľmi“ (MN: 98). Prelomenie bariéry mlčania je pre 
obidvoch oslobodením, no nie je to vyznanie lásky. Zmierenie sovietskeho 
tlmočníka a nemeckej lekárky je len synekdochou zmierenia medzi nemeckým 
a sovietskym národom.  

Kolektívnu vinu nemeckého národa stelesňuje Vierin otec a neskôr aj 
samotná Viera. Otec bol málovravný človek, keď nastúpil fašizmus, takmer 
prestal rozprávať. V tomto duchu vychoval aj dcéru. Počas vojny bojoval 
v Rusku a keď sa vrátil zo zajatia, zistil, že „žil nesprávne. Povedal to Viere 
krátko pred smrťou, unavený a predčasne opotrebovaný. Zlé bolo to, že mu 
musela dať za pravdu, hoci prudko krútila hlavou“ (MN: 30). Rozhovor 
s Pavlom zbavuje Vieru pocitu viny, otvorené vyrovnanie sa s minulosťou sa 
rovná správnemu spôsobu života, hlásaniu pravdy a zmiereniu medzi národmi. 

Priateľstvo medzi Vierou a Pavlom je jedným z rozhodujúcich 
parametrov, spájajúcich perspektívy postáv. Stredobodom konvergencie 
perspektív je Viera. Napríklad Heinz Krüger, Vierin priateľ zo študijných 
čias, by sa pre ňu „dal roztrhať na kusy“ (MN: 16). Aj medzi Walterom 
a Vierou prevláda harmonický vzťah: „Opäť sa zasmial a ponúkol jej počas 
cesty ochranu. Budem k tebe ako matka“ (MN: 10). Aj ruskí kolegovia 
prechovávajú k Viere sympatiu a náklonnosť. Riaditeľ nemocnice, posmelený 
niekoľkými pohárikmi pálenky, začne Viere dvoriť, pripíja na jej zdravie 
a priateľstvo medzi Moskvou a Berlínom. Lýdia Vorochinová, ktorá Viere 
sľúbila, že sa s Pavlom porozpráva o jeho budúcnosti, sa s ňou „srdečne 
rozlúčila“ (MN: 88). Pavlovej žene Zine daruje Viera tesne pred odletom do 
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Berlína retiazku – symbol zmierenia a bratstva: „Chcela by som vám nechať 
niečo na pamiatku. Retiazku, azda sa vám bude páčiť. Pavol už z nej kúsok 
má“ (MN: 105). Živá reťaz bratstva je symbolicky spojená „odvahou“, 
„skromnosťou“, „silou charakteru“, „schopnosťou prekonať sám seba“ so 
želaním, že „jedného dňa sa zobudíme (...) a svet bude socialistický“ (MN: 51). 

Okrem rozsiahlej zhody perspektívnych vlastností postáv v podobe 
optimistickej nálady, spoločného odmietnutia vojnovej minulosti, je na 
jednom mieste v texte naznačený „odklon“ od centrálnej socialistickej 
perspektívy. Jeho iniciátorom je Viera, ktorú prišiel Walter varovať pred 
„morálnym vybočením“. Viera mu vyčíta:  
 
„Vy máte všetko za sebou a nepoznáte pochybnosti a poznáte každú odpoveď 
a svojou dokonalosťou nás oberáte o odvahu. Ale mňa to nudí, počuješ, lezie 
mi to krkom, byť stále poslušnou“ (MN: 71). 
 

Odpoveď Waltera je nejednoznačná, odmieta byť morálnym kazateľom 
a zároveň si vyhradzuje možnosť „vidieť viac“ ako Viera. Citový nátlak 
spôsobuje u Viery prehodnotenie výčitky: „Ako sa len mohla, práve pred ním, 
tak neovládnuť!“ (MN: 72). Odpoveď na otázku, aký názor mal Walter na 
vzťah Viery a Pavla, môžeme nájsť v závere novely. Krátko pred odchodom 
do Berlína dostáva Viera od Pavla na rozlúčku kvetinový kôš. Walterova 
reakcia je v tomto prípade jednoznačná: „Niektorí milenci začínajú s kvetinovými 
košmi, iní s nimi končia. Tí poslední sú mi, otvorene povedané, milší“ (MN: 94). 
Je potrebné dodať, že Viera a Pavel neboli nikdy milencami, ani vo Fanselowe, 
ani v Moskve. Jemné náznaky protirečení nedokážu odstrániť málo plastický 
obraz perspektívy Viery a Pavla. Tvrdenie, že ich príbeh je príbehom lásky, 
môžeme preto pokojne zrelativizovať. Ich vzťah je symbolom priateľstva 
medzi kedysi znepriatelenými národmi – národom sovietskym a nemeckým. 
Príbeh lásky vytvára rámec na zmierenie dvoch kolektívnych perspektív a ich 
následné splynutie. Záver novely je uzavretý. Príbeh opätovného stretnutia 
medzi Vierou a Pavlom sa definitívne zavŕšil. Viera a Zina sa objali, Pavol 
pobozkal Vieru na čelo a tá vzápätí vykročila k lietadlu. 

Analýza perspektív v Moskovskej novele poukazuje dominantne na 
stratégie, podporujúce ich syntézu a tým na uzavretú štruktúru perspektív. 
Konštatovanie relatívne nízkeho počtu perspektív je o to dôležitejšie, že 
dochádza k zhode ich jednotlivých vlastností. Konanie postáv determinuje 
socialistický hodnotový systém lokalizovaný v Sovietskom zväze, v meste 
Moskva. Okrem rovnakého priestorového situovania perspektív je ich konanie 
ohraničené aj temporálne – trojtýždenným pobytom v júni roku 1959. 
Tendenciu uzavretosti štruktúry perspektív potvrdzuje ďalej zavŕšenie príbehu 
vo forme zmierenia medzi Pavlom a Vierou. K fragmentarizácii a individualizácii 
postáv nedochádza; „zospoločenštenie individuality“ implikuje vysoký stupeň 
kolektívnosti postáv.

12
  

                                                 
12  JURGENSEN, M.: Wolf. Darstellung-Deutung-Diskussion. Bern: Francke Verlag, 1984, s. 13. 
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Dôležitú úlohu zohráva aj hierarchické usporiadanie perspektív. 
Neverbálny paratext – ilustrácie novely – pôsobí vo vzťahu k textovým 
perspektívam syntetizujúco a podporuje tým nadradený systém hodnôt 
a noriem textu. Rozprávačská inštancia z komunikačnej úrovne N2 predovšetkým 
komentuje – vysvetľuje a hodnotí konanie postáv na úrovni N1. K explicitným 
evaluatívnym prejavom nedochádza; pozitívny hodnotový systém je predurčený, 
pretože „protichodná pozícia nie je dôrazne zastúpená“.

13
 Náznaky protirečivých 

tendencií, napríklad Vierino odmietnutie poslušnosti alebo motív masky 
v divadle, ktoré vníma Viera ako bábkové divadlo, sú zrelativizované 
individuálnou perspektívou Viery, ktorá je následne korigovaná a prispôsobuje 
sa kolektívnej perspektíve. Hierarchicky najvyššie stojí socialistický systém 
hodnôt a noriem, jemu je podriadená perspektíva rozprávačskej inštancie 
a následne aj perspektívy postáv. Vnútorné členenie postáv ovplyvňuje 
historicko-generačný faktor, skúsenosť s druhou svetovou vojnou. Predovšetkým 
Walter Kernten zosobňuje vysokým stupňom autority záväznú perspektívu pre 
ostatné postavy. Hoci sa jednotlivé postavy odlišujú od seba generačne a sú 
rozdielnej národnosti, ich perspektívy sa stretajú v jednom bode: dochádza 
k zmiereniu medzi sovietskym a nemeckým národom, ktoré anticipuje 
optimistickú, socialistickú budúcnosť. 

Formálne uzavretie štruktúry perspektív nie je samoúčelné, pretože 
Moskovská novela je situovaná v konkrétnom kontexte a tým aj v konkrétnom 
vzťahu ku kultúrnej téme socialistického realizmu. Keďže základnou premisou 
je tvrdenie, že uzavretá štruktúra perspektív implikuje uzavreté myslenie 
alebo „totalitu spisovateľských postojov“, môžeme konštatovať, že Moskovská 
novela je pozitívnym výrazom kultúrnej témy socialistického realizmu. Aj 
napriek naznačeným kritickým črtám – protitémam

14
 – zostáva Moskovská 

novela „propagandistickým textom“, kde smiech pôsobí ako ideologický 
postulát.

15
 

Christa Wolfová podporuje kultúrnu tému socialistického realizmu 
nielen v roli producenta (Moskovská novela) a spracovateľa (na konci 
päťdesiatych rokov 20. storočia píše recenzie na podporu socialistického 
realizmu). Ako spoločensky konajúci subjekt S5 prijíma závery konferencie 
Zväzu nemeckých spisovateľov (1957) o spôsobe vyrovnania sa s fašistickou 
minulosťou. Ideologickým mottom konferencie bolo tvrdenie, že „racionálne 

                                                 
13  WITTSTOCK, U.: Über die Fähigkeit zu trauern. Das Bild der Wandlung im Prosawerk 

von Christa Wolf und Franz Fühmann. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 1987, s. 53. 
14  Moskovská novela bola v NDR prijatá všeobecne v pozitívnom duchu, Alfred Kurella ju 

dokonca označil za „malé majstrovské dielo novelistiky“. Plánovaná realizácia filmového 

scenára k Moskovskej novele sa však neuskutočnila, pretože Pavel ako príslušník víťazného 

sovietskeho národa nestelesňoval heroického bojovníka, ale človeka s pochybnosťami. Okrem 

tohto „nedostatku“ vyčítala kritika Christe Wolfovej aj „odklon od lineárneho rozprávania“. 

Porov. MAGENAU, J.: Christa Wolf. Eine Biographie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 

Taschenbuch Verlag, 2003, s. 109 – 124. 
15  Porov. JURGENSEN, M.: Wolf. Darstellung-Deutung-Diskussion. Bern: Francke Verlag, 

1984, s. 22. 
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orientované konanie v súčasnosti je schopné kompenzovať vinu z minulosti“.
16

 
V tomto zmysle je možné chápať aj Vierino konanie vo vzťahu k Pavlovi. 
Christa Wolfová okrem toho roku 1959 absolvovala druhú cestu do Sovietskeho 
zväzu, kde sa v Moskve zúčastnila na treťom Zjazde sovietskych spisovateľov. 
Neskôr o tom napísala pre politický denník Neues Deutschland nadšenú správu. 

Moskovská novela nie je určite „majstrovské dielo“, ako to tvrdil 
Alfred Kurella. Svojím štýlom pripomína cestopis, ale o Sovietskom zväze 
poskytuje iba povrchné, všeobecne známe informácie. Konflikty postáv 
pôsobia vykonštruovane a ich „voluntaristické konanie“ zvýrazňuje výskyt 
ozdobných adjektív a prírodných metafor.

 17
 Z pohľadu štruktúry perspektív je 

však analýza Moskovskej novely dôležitá predovšetkým preto, že svojou 
vysokou koncentráciou stratégií, podporujúcich uzatvorenú štruktúru, 
umožňuje prístup ku konfrontácii so štruktúrou perspektív v ďalších prózach 
Ch. Wolfovej.  
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Philosophical Assumptions of Logotherapy 

Die Philosophische Annahmen der Logotherapie 

Filozofické východiská logoterapie 

Ivan Ondrášik 

Abstract 

In the article we analyze the philosophical aspects of logotherapy. We 
sketch Frankl´s concept of logotherapy and existential analysis in his 
inspiring philosophy of existence, phenomenology, philosophy of dialogue. 
Frankl's logotherapy is a strong example of interdisciplinary cooperation 
between philosophy and psychotherapy. 

Keywords: Logotherapy. Existential analysis. The philosophy of existence. 
Phenomenology. Philosophy of dialogue. 

Úvod 

V našom príspevku sa pokúsime priblížiť filozofickú dimenziu 

logoterapie. Túto špecifickú terapeutickú metódu teoreticky rozpracoval a do 

klinickej praxe uviedol rakúsky lekár, psychoterapeut a filozof Viktor 

Emanuel Frankl. Frankl sa vo svojich dielach explicitne hlásil k témam 

a špecifickým problémom, ktoré rezonovali v prácach predstaviteľov 

existenciálnej filozofie, fenomenológie, filozofickej antropológie a filozofie 

dialógu. Sám zdôrazňuje, že jeho psychoterapeutická koncepcia je prienikom 

medicínskeho, filozofického a náboženského. „Oblasť, do ktorej sme vstúpili 

s logoterapiou, a tým skôr s existenciálnou analýzou, je hraničnom oblasťou 

medzi medicínou a filozofiou, a celkom po prvý raz lekárska starostlivosť 

o dušu sa pohybuje na rozmedzí a na hranici medzi medicínou a náboženstvom.“ 

(Frankl, 1983, s. 234)  

1  Na ceste k logoterapii 

Je celkom prirodzené, že sa Frankl zameral predovšetkým na autorov 

existenciálne, antropologicky a personálne orientovaných, ktorí odmietali 

špekulatívne abstraktné filozofovanie a zameriavali sa najmä na reflexiu 

konkrétnej žitej dejinnej skúsenosti jednotlivého človeka v interakcii so sebou 

samým, s inými ľuďmi, so svetom ako celkom, ale i s Bohom. Podobne ako 
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predstavitelia existenciálnej fílozofie M. Heidegger, K. Jaspers, J. P. Sartre, 

G. Marcel a A. Camus a ich predchodcovia B. Pascal a S. Kierkegaard, videl 

i Frankl človeka v perspektíve najrozmanitejších napätí a rozladení, ktoré 

poukazujú na jeho fundamentálnu existenciálnu situáciu vo svete. Podobne 

ako existencialisti videl i Frankl človeka hlboko ponoreného a zmietaného 

rôznymi existenciálnymi krízami, ktoré mu život prinášal a s ktorými si 

nevedel poradiť. Prichádzal teda k psychoterapeutovi pre radu. Existencialisti – 

i Frankl – vidia človeka v krehkosti jeho bytia zasiahnutého nevyhnutným 

utrpením, napríklad pri nejakej závažnej chorobe. Vidia ho spoločne zasiahnutého 

hriechom a vinou, ktorá túži po odpustení alebo sa mu vzpiera. Tohto človeka 

trápi úzkosť zo smrti, keď nedokáže prijať fakt svojej konečnosti a smrteľnosti. 

Je zmietaný strachom zo života, keď si nedokáže poradiť so slobodou a k nej 

prislúchajúcou zodpovednosťou za voľbu, ktorú vyžadujú rôzne situácie jeho 

života, od elementárnych každodenných až po skutočne veľké rozhodnutia, 

napríklad voľba povolania či životného partnera.  

Tieto problémy, o riešenie ktorých sa pokúsili existencialisti vo 

svojich filozofických aj umeleckých dielach, sú prítomné i vo Franklovej 

psychoterapeutickej koncepcii, ba možno povedať, že sa stali východiskovým 

problémom jeho projektu. Mali síce heterogénny charakter, Frankl ich však 

lapidárne pomenoval radikálnou krízou zmyslu života. Tvorili obsah toho, čo 

Frankl nazval existenciálnym vákuom a existenciálnou frustráciou zmyslu 

života človeka, a zároveň boli podstatným obsahom ním stanovenej novej 

diagnózy, ktorú pomenoval noogénna neuróza.  

Rakúsky psychiater videl teda nielen biedu a beznádej pacientov, ktorí 

trpeli rôznymi existenciálnymi otrasmi, a teda trpeli duchovne, ale vnímal 

i bezradnosť mnohých svojich kolegov lekárov a psychoterapeutov, ktorí 

nevedeli svojim trpiacim pacientom podať adekvátnu terapeutickú pomoc. 

Logoterapiu si teda vynútil konkrétny život pacientov a terapeutov. Franklova 

psychoterapeutická koncepcia implikuje dve oblasti: jednou je logoterapia, 

druhou existenciálna analýza. „Logoterapia žiada zaviesť logos do psychoterapie, 

a úlohou toho, čo sme nazvali existenciálna analýza, je zohľadnenie existencie 

do psychoterapie. Psychoterapeutické uvedomenie si logosu znamená uvedomiť 

si zmysel a hodnoty. Psychoterapeutické sprítomnenie si existencie znamená 

sprítomnenie si slobody zodpovednosti. Uvedomiť si zmysel a hodnoty, 

znamená uvedomiť si bytie ako povinnosť (sein – sollen), sprítomnenie si 

slobody a zodpovednosti znamená sprítomiť si ako možnosť (sein – können). 

Logoterapia aj existenciálna analýza sú psychoterapie orientované na duchovno. 

Psychoterapia sa člení na logoterapiu ako terapiu vychádzajúcu z toho, čo je 

duchovné, a na existenciálnu analýzu zameranú na to, čo je duchovné. Zatiaľ, 

čo logoterapia vychádza z duchovného, existenciálna analýza k nemu vedie.“ 

(Frankl, 2007, s. 24 – 25) Existenciálna analýza je zameraná na duchovný 

obsah existencie človeka, ktorý zahŕňa komplexnú existenciálnu vrstvu bytia 

človeka v dimenzii jeho slobody a zodpovednosti a s ohľadom na tieto dva 

fundamentálne fenomény, v perspektívach ktorých sa odohráva náš život. 
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Existenciálna analýza je akousi teoretickou bázou, z ktorej vychádza 

logoterapia ako praktická liečebná metóda vychádzajúca z logosu, čo 

znamená ducha, zmysel a hodnoty, ako i slovo, ktoré prichádza na scénu 

v psychoterapeutickom dialógu medzi terapeutom a pacientom. Frankl sa so 

svojou koncepciou kriticky konfrontuje s Freudovou psychoanalýzou, ktorá 

reduktívne videla hlavný problém človeka v potlačení jeho nevedomých 

obsahov, najmä potlačeného sexuálneho pudu. Kritizuje i Adlera, ktorý videl 

človeka v zápase o presadenie sa v spoločenskej sfére v boji o moc nad 

druhými ľuďmi. Logoterapia sa však vymedzuje i voči analytickej psychológii 

C. G. Junga, s ktorým síce zdieľa pozitívny vzťah k filozofii a náboženstvu, 

ale odmieta vidieť spiritualitu zasadenú do oblasti nevedomých pudov. Frankl 

vidí teda hlavný problém človeka v jeho existenciálnej sfére, ktorá 

predstavuje rôzne duchovné problematické fenomény, s ktorými je človek vo 

svojej každodennosti neustále konfrontovaný. 

2  Základné témy logoterapie a ich filozofické implikácie 

Frankl, podobne ako existencialisti, videl hlavný problém človeka 

v jeho existenciálnej a teda duchovnej dimenzii. Preto na viacerých miestach 

kriticky polemizuje s reduktívnymi prístupmi k človeku. Explicitne na 

viacerých miestach píše, že tieto prístupy majú v podstate nihilistický 

charakter, ktorý síce nepopiera existenciu človeka ako takú, ale radikálnym 

spôsobom odmieta jej zmysel. Hovorí preto o troch základných prejavoch 

nihilizmu. Prvým je fyziologizmus alebo biologizmus, ktorý redukuje mnoho-

dimenzionálne štrukturovanú ľudskú existenciu len na jej telesno-mechanistickú 

vrstvu, v ktorej je človek riadený len biochemickými reakciami a elektrickými 

impulzami. Človek je z pohľadu biologizmu degradovaný na dobre fungujúci 

stroj, v ktorom do seba všetko zapadá a navzájom sa podmieňuje. Choroba je 

z tohto pohľadu vnímaná len ako porucha v dobre zabehnutom systéme 

a neprihliada sa na jej hlbšie príčiny. Druhou podstatnou formou nihilizmu je 

psychologizmus, ktorý vidí človeka ako mechanizmus psychických síl. „Ale 

aj psychologizmus chápe človeka ako aparát. Aj psychologistická psychológia 

predsa hovorí o psychických mechanizmoch. Pokiaľ vidíme iba automatizmus 

psychického aparátu, nemôžeme vidieť autonómiu duchovnej existencie. 

Psychický život sa potom chápe ako automaticky prebiehajúca hra pudových 

síl a človek ako zväzok pudov.“ (Frankl, 2007, s. 13)
 
Posledným – tretím 

nihilistickým pohľadom na človeka je sociologizmus, ktorý ho vidí len ako 

spoločensky determinovanú jednotku v spletitej sieti heterogénnych spolo-

čenských síl. Všetky tri spomenuté nihilistické chápania človeka tak zostávajú 

slepé pred jeho celostným porozumením a vidia ho iba fragmentárne. 

Frankl sa vo svojej logoterapii snaží vypracovať čo najucelenejší 

obraz človeka, preto ho vidí ako psycho-somaticko-spirituálnu jednotu, ktorá 

je osobou, pričom zdôrazňuje jeho duchovnú dimenziu. Vo svojej antropológii 
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sa významne a bezprostredne inšpiroval výsledkami, ku ktorým dospel 

zakladateľ filozofickej antropológie Max Scheler. Je zrejmé, že človek značne 

podlieha nevyhnutnostiam a podmienenostiam v biologickej, psychologickej 

i sociálnej vrstve svojej existencie, ktoré však nie sú absolútne. Človek sa 

môže, pravdaže ak chce, vzoprieť týmto osudovým silám práve vďaka tomu, 

že je duchom a osobou a disponuje i slobodnou vôľou. Vďaka týmto 

dimenziám je človek podstatne odlišný od živočíchov, ktoré ich nemajú a sú 

ohraničené len svojimi inštinktami. (Metz, 2013, s. 37) 

Frankl nám ponúka dimenzionálnu ontológiu človeka, spočívajúcu 

v dvoch princípoch. Prvý princíp dimenzionálnej ontológie hovorí, že 

projekcia človeka z vyššej dimenzie do nižšej dáva obrazy, ktoré si navzájom 

odporujú, ale rozpor medzi nimi neodporuje jednote človeka. Druhý princíp 

dimenzionálnej ontológie hovorí, že ak premietneme existenciu človeka 

z vyššej dimenzie do nižšej, zobrazí sa len jedna stránka, z ktorej sa nedá 

určiť, čo stojí nad ňou. Z Franklovej ontologicko – antropologickej koncepcie 

človeka cítiť ducha Schelerovej filozofie a vyplýva z nej fakt, že človeka 

nemožno zredukovať na partikulárne vrstvy jeho bytia, ako je jeho somatika 

a psychika, ale ony samy osebe poukazujú i na jeho duchovný rozmer, ktorý 

je špecificky ľudským fenoménom. Vedci a odborníci zaoberajúci sa z rôznych 

uhlov pohľadu problémom človeka by mali s pokorou uznať, že človek je 

vždy niečo viac, ako to, čo je. Ľudská osoba je jedinečná a neopakovateľná. 

Každý človek je nielen jednotou, ale i celosťou. Zároveň človek je podstatne 

dynamickým duchovným fenoménom, ktorý presahuje sám seba.  

Ďalšou filozofickou implikáciou Franklovej koncepcie je jeho ontická 

modifikácia fenoménu intencionality, ktorý poukazuje na to, že bol ovplyvnený 

i Husserlovou fenomenológiou. Fenomén intencionality tvorí pozadie toho, čo 

Frankl nazýva sebatranscendenciou človeka. Tá poukazuje na zameranosť 

a presah človeka na niečo iné, čím on sám nie je. „Povedal by som, že podstata 

ľudskej existencie spočíva v jej sebatranscendencii. Byť človekom znamená 

vždy už byť zameraný a nastavený na niečo alebo na niekoho, byť oddaný 

dielu, ktorému sa človek venuje, nejakému človeku, ktorého miluje, alebo 

Bohu, ktorému slúži.“
 
(Frankl, 1972, s. 145) Podľa Frankla sebatranscendencia 

orientuje ľudskú existenciu a nasmerováva ju na konkrétne úlohy, ktoré má 

vykonať. To, že človek smeruje k transcendencii a určite nie je do seba samého 

hermeticky uzatvorenou monádou, je jeho podstatná charakteristika.  

Sebatranscendencia má i podstatný terapeutický význam. Potenciality 

sebatranscendencie neutralizujú hyperreflexiou a hyperintenciou trpiaceho 

napríklad depresívneho človeka tým, že mu umožňujú aktívne zobrať do rúk 

svoj vlastný osud a nezostať tak v živote len pasívnym divákom, ale tak i sám 

niečo pozitívne urobiť pre zmenu svojho stavu. Ukazuje sa tu dereflexia ako 

nosná terapeutická metóda, ktorou logoterapia operuje. Pre terapiu je dôležitý 

i fakt, že človek disponuje okrem schopnosti sebatranscendencie i schopnosťou 

sebadištancie, ktorá je možná len vďaka tomu, že človek je duchom. Naj-

účinnejšie sa schopnosť sebadištancie prejavuje v humore, ktorý je i základom 
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druhej nosnej terapeutickej metódy nazvanej paradoxná intencia. Človek 

trpiaci fobickými strachmi, ktoré strpčujú jeho neuroticky nastavenú existenciu, 

môže ich postupne neutralizovať tým, že mu terapeut pomôže strachy humorne 

ironizovať, a tak postupne odbúravať. (Eagleton, 2007, s. 93) 
Ústrednou témou logoterapeutickej koncepcie V. E. Frankla je i jeho 

téza o vôli k zmyslu. Pri tejto téze je zrejmá Franklova inšpirácia iracionálnou 
filozofiou Arthura Schopenhauera, ktorý písal o vôli ako princípe, ktorý riadi 

celé bytie nášho univerza. V Schopenhauerovej filozofii je však vôľa chápaná 
ako slepá prasila, ktorá nevyhnutne riadi život človeka, a ktorý sa jej chtiac 

nechtiac musí podrobiť. Je to vôľa, ktorá povoláva človeka k životu a celý ho 

i riadi, až kým nás nevrhne do nebytia v smrti. Schopenhauerova filozofia 
vôle je radikálne pesimistická. Frankl sa nechal ním tematicky ovplyvniť, ale 

jeho téza o vôli človeka k zmyslu je svojím obsahom optimistickým pohľadom 
na život človeka. Hovorí, že vôľa k zmyslu tkvie hlboko v ľudskom bytí, a je 

fundamentálnejšia, ako vôľa k moci, o ktorej hovorí F. Nietzsche a A. Adler, 
hoci z rôznych stanovísk. Je i pôvodnejšia ako vôľa k slasti, ktorú tak naliehavo 

zdôrazňoval S. Freud vo svojej psychoanalýze. Vôľa k zmyslu nie je vo 
Franklovom ponímaní chápaná ako pud, ktorý nás na základe determinačnej 

potenciality núti k životu. V logoterapii je vôľa k zmyslu chápaná primárne 
ako teleologická záležitosť. Život človeka je vo svojej podstate vnútorne 

zameraný na zmysel. Naša existencia je zameraná vždy k nejakým cieľom 
a má zmysluplný účel. Zmysel života človeka tvoria každodenné situácie, 

ktoré vyžadujú od neho dôležité rozhodnutia. Frankl často pripomína Jaspersov 
názor, že existencia je vždy rozhodujúcou sa existenciou. Rozhodujeme sa 

vždy v priestore slobody, ktorá je úzko previazaná so zodpovednosťou. 
Svedomie nám pomáha v rozhodovaní, ako máme konať v rôznych situáciách 

života, ponorení do zložitých interpersonálnych relácií. O svedomí Frankl 

hovorí, že je orgánom zmyslu. Tichý hlas svedomia je akoby garantom nášho 
správneho konania. (Batthyany, 2014, s. 56) 

Zmysel života je priamo napojený na hodnoty, ktoré v ňom uskutoč-
ňujeme. Celý život je akoby nasýtený hodnotami. Frankl sa vo svojej 

axiológii viditeľne inšpiroval Schelerovou koncepciou hodnôt. Hovorí o triáde 
najdôležitejších hodnôt: prvou časťou sú hodnoty tvorby, ktoré uskutočňujeme 

v našom povolaní a práci, keď aktívne transformujeme náš okolitý svet 
smerom k dobru. Uskutočňovanie hodnôt tvorby môže sprevádzať celý náš 

život, pričom nie je viazané len na naše zamestnanie, hoci v ňom sa tieto 
hodnoty dajú realizovať najviac. Človek je homo faber – bytosť pracujúca. 

Sociálne okolnosti však môžu spôsobiť, že sa stane nezamestnaným. Tu 
logoterapia hovorí o neuróze z nezamestnanosti. Ani nezamestnanosť však 

neochromuje schopnosť človeka byť tvorivý. I vo frustrujúcom stave 
nezamestnania môžeme každý podľa svojich schopností vytvárať hodnoty pre 

našich blížnych i pre ľudí v našom okolí. Ďalší problém môže nastať, keď na 
nejaký čas vypadneme z pracovného tempa, napríklad cez víkend. Frankl 

hovorí o nedeľnej neuróze, spočívajúcej v tom, že človek, ktorý vypadne 
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z týždenného pracovného tempa, môže náhle pocítiť akési prázdno, nudu 
a zúfalstvo, ktoré zaháňa zábavou a rôznymi formami závislosti. Pálčivým 

problémom je i manažérska choroba, ktorou sú postihnutí ľudia v riadiacich 
funkciách. Nevedia si nájsť čas pre seba, pretože sú neúmerne zaťažení 

pracovnými povinnosťami. Frankl zastáva názor, že práca rozhodne nie je 
absolútnou hodnotou, preto by sme jej mali v živote nájsť primerané miesto. 

Druhou dôležitou oblasťou sú hodnoty zážitku, pod ktorými Frankl rozumie 
uskutočňovanie poznania, lásky a stretnutia. V tomto smere sa ukazuje aj jeho 

inšpirácia Schelerovým tematizovaním fenoménu lásky. Človek je homo 

amans – bytosť milujúca. Frankl píše o troch dimenziách lásky. Najnižšou 
formou lásky je sexuálny vzťah, ktorý sa odohráva v telesnej dimenzii. Je síce 

veľmi podstatný, ale Frankl mu ani zďaleka neprikladá taký význam ako 
Freud. Človek, ak chce byť skutočne šťastný, nemá byť primárne zameraný na 

slasť a sexuálnu rozkoš. Slasť je až sekundárnym fenoménom, ktorý sa 
pridružuje k vyšším dimenziám lásky. Druhou dimenziou lásky je erotický 

vzťah, ktorý preniká k duševnej vrstve človeka. Je to najmä zamilovanosť. 
Najvyššou formou lásky je tá, ktorá preniká k duchovnému jadru bytia 

človeka. Frankl hovorí, že láska je milosťou a darom, a je tým najvyšším, čo 
človek môže zakúsiť. V láske sa v dialógu stretá ja a ty, ako to tematizoval 

M. Buber. Aj samotný psychoterapeutický vzťah je takýmto vzťahom lásky. 
Poslednou treťou oblasťou sú hodnoty postoja, pod ktorými Frankl vidí 

hrdinské znášanie nevyhnutného utrpenia, ktoré tiež dáva nášmu životu hlboký 
zmysel. Tu možno vidieť istú nadväznosť medzi Franklom a Schopenhauerom, 

ktorý vo svojej filozofii rozoberá krehkosť nášho bytia tvárou v tvár utrpeniu. 
Človek je tak homo patiens – bytosť trpiaca. Trpiaci človek je ústrednom 

témou celej logoterapie, ktorá vznikla ako pomoc pre telesne, duševne a najmä 
duchovne trpiaceho človeka. 

Frankl vo svojej myšlienkovej koncepcii kritizuje viaceré negatívne 

postoje k životu, ktoré sa odrážajú v sociálnej dimenzii. Uvádza štyri: prvým 
je provizórny postoj k životu, keď človek žije zo dňa na deň bez ladu a skladu. 

Druhým nesprávnym postojom je fatalistický, keď sa človek alibisticky vyhovára, 
že od neho nič nezáleží. Tretím negatívnym postojom je kolektivistické myslenie, 

keď sa človek slepo podriaďuje vyššej moci. Štvrtou sociálnou patológiou je 
fanatizmus, ktorý vedie človeka k radikálnemu odmietaniu a nenávisti 

k inakosti iného človeka.  
Frankl vo svojej koncepcii píše i o náboženskej dimenzii človeka. 

Hovorí o nadzmysle – o Bohu. Rozhodne zastáva názor, že viera v Boha má 
významný psychohygienický a psychoterapeutický účinok.  

Záver 

V našom príspevku sme stručne priblížili filozofické implikácie 

Franklovej logoterapie. Hlavný problém človeka Frankl vidí v jeho existen-

ciálnej – duchovnej sfére. V tom sa zhoduje s predstaviteľmi existenciálnej 
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filozofie. Logoterapia nadväzuje na Husserlovu fenomenológiu najmä v pojme 

intencionality, ktorý tvorí jadro sebatranscendencie človeka. Franklova 

koncepcia je inšpirovaná i Schelerových chápaním človeka ako osoby a ducha, 

ako i jeho filozofiou hodnôt a lásky. Frankl bol významne ovplyvnený 

i Jaspersom a Kierkegaardom, najmä v otázkach slobody a zodpovednosti 

ľudskej existencie. Schopenhauerom sa významne inšpiroval v otázke vôle 

k zmyslu i v problematike ľudského utrpenia. Je evidentné, že Franklova 

logoterapeutická koncepcia bola vytvorená v plodnej diskusii s filozofickými 

prúdmi jeho doby a filozofia môže byť v mnohom podnetná pre vtedajšiu 

i súčasnú medicínu. 
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of St. Cyril-Constantine and St. Methodius 

Das geistige und kulturelle Erbe 

des hl. Kyrill-Konstantin und des hl. Methodius 

Duchovno-kultúrne dedičstvo 

sv. Cyrila-Konštantína a sv. Metoda 

Nikol Volková 

Abstract 

Apostolate activity of the Thessaloniki brothers Cyril and Methodius is 

considered primary, as well as the importance of economic, social and 

political events, in which they participated. Also, it is necessary to point 

out their activities for cultural history of all Slavs as they connected 

East with West and connected us to Rome, general Church and taught 

us to pray with our own soul, own language. 

Keywords: Cyril. Methodius. Faith. Christianity. Glagolitic Alphabet. Great 

Moravia. 

Úvod 

Naším zámerom je priblížiť apoštolskú činnosť solúnskych bratov 

v ich jedinečnosti, podať o ich minulosti živé svedectvo. Životná cesta 

slovanských kresťanov, zachovávajúcich počas dlhých stáročí svoj východný 

obrad, starosloviensku reč, kultúru a zvyky, nebola vôbec jednoduchá. Konštantín 

a Metod boli nepochybne veľkými osobnosťami európskej kultúry, vedy, 

politiky a diplomacie. Misia byzantských bratov na území Veľkej Moravy sa 

do dejín zapísala ako výrazný dejinný medzník spojený rozvojom vzdelanosti, 

písomníctva a šírením kresťanstva na území strednej Európy.
1
 

Cyrilo-metodské dedičstvo je podstatnou hodnotou pre slovenský 

národ, ktoré zahŕňa písmo, ktorým sa dali vyjadriť zvuky našej reči, vlastne 

reči našich predkov. Pred príchodom svätého Cyrila a svätého Metoda také 

písmo nejestvovalo. Písmo, ktoré nám naši svätí bratia doniesli, sa volá 

                                                 
1  Porov.: HETÉNYI, M. – IVANIČ, P.: Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra. Nitra : Univerzita 

Konštantína Filozofa, 2012. s. 11. 
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hlaholské písmo. Dnes sa už neužíva nikde, ale donedávna ho používali 

glagoláši v Chorvátsku, ktorí slúžia svätú omšu ako katolíci latinského 

obradu, lenže miesto latinskej reči užívajú starosloviensku reč. Nesmieme si 

myslieť, že písmo, ktoré k nám doniesli svätí bratia je to, ktoré dnes poznáme 

pod menom cyrilika a ktoré používajú slovanské pravoslávne národy. Cyrilika 

je mladšie písmo ako hlaholika. 

Naši svätí vierozvestci povýšili reč našich predkov na spisovnú reč. 

V reči našich predkov písali, lebo do tej reči preložili sväté Písmo, knihy 

potrebné pri obradoch, niektoré state zo svätých otcov, cirkevné a svetské 

zákony. V tejto reči a týmto písmom boli napísané aj životopisy svätého 

Cyrila a svätého Metoda. Ešte väčšiu česť preukázali reči našich predkov, keď 

túto reč povýšili na liturgickú reč. To spravili vtedy, keď pri bohoslužbách 

miesto gréckej alebo latinskej reči začali používať sloviensku reč. Toto je 

veľká výsada slovienskej reči, lebo tým prevyšuje mnohé druhé jazyky, ako 

anglický, francúzsky alebo nemecký, ktoré sú slávne svojou literatúrou, ale 

nikdy ich cirkev nedovolila užívať pri bohoslužbách. Začali u nás nový obrad. 

Svätý Cyril a Metod boli vychovaní vo východnom obrade, a keď k nám prišli 

a videli, že naši predkovia sú už obrátení a chvália Pána Boha podľa 

latinského obradu, osvojili si aj oni tento latinský obrad, ale miesto latinskej 

reči používali pritom sloviensku reč. Tento spôsob bohoslužby svätý otec 

v Ríme schválil. U nás sa tento obrad neudržal, ale zato v niektorých 

krajinách  je ešte dnes milión veriacich, ktorí sa tohto spôsobu bohoslužby 

pridržiavajú. Uvádza sa, že svätí vierozvestci Cyril a Metod neboli naši prví 

apoštoli. Vieru k nám doniesli už misionári z Nemecka, Talianska a Grécka. 

Z Nemecka prichádzali nemeckí, írski a škótski mnísi, ktorí našich predkov 

obracali na kresťanstvo podľa latinského obradu. Ešte pred príchodom 

svätých bratov stavali u nás kostoly a viera našich predkov bola taká mocná, 

že putovali až do Ríma. 

Svätý Cyril a Metod k nám prišli, aby nám vieru v zrozumiteľnej reči 

lepšie vysvetlili a aby organizovali bohoslužby tak, aby ich ľudia rozumeli 

a radi na ne chodili. To sa im podarilo, ale naši predkovia si ich prácu necenili, 

lebo po smrti svätého Metoda všetkých jeho žiakov od nás vyhnali. Na svätého 

Cyrila a Metoda sa u nás zabudlo, nestavali sa chrámy na ich počesť a chlapci 

nenosili ich mená. Dnes si však uvedomujeme, čo pre nás títo dvaja grécki 

misionári znamenali. Preto sa usilujeme pripomenúť, že každá generácia musí 

za svoju vieru bojovať. To je i našou povinnosťou.
2
 

                                                 
2  Porov.: SLOVENSKÍ JEZUITI: Svätý Cyril a Metod. Ontario : Printed by St. Joseph Press, 

1963. s. 5 – 6.  
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Duchovné dedičstvo sv. Cyrila-Konštantína a sv. Metoda  

na Veľkej Morave v rokoch 863 – 885 

V dobovom kontexte mocensko-politického a duchovného usporiadania 

západnej a strednej Európy sa totiž prijatie kresťanstva stávalo aj politickou 

nevyhnutnosťou a podmienkou prežitia nezávislých etnických a politických 

spoločenstiev. Organizovanie cirkevnej štruktúry na hraniciach rozpínajúcej 

sa fransko-nemeckej ríše bolo často súčasťou jej mocenskej expanzie. 

Vytvorenie nezávislej cirkevnej organizácie zásluhou slovanských kniežat tak 

mohlo legitimizovať ich pokus o upevnenie nezávislej politickej organizácie. 

Z toho pohľadu je teda zrejmé, prečo sa knieža Rastislav obrátil najprv na 

Rím a neskôr na Konštantínopol so žiadosťou o vyslanie biskupa. Z podobných 

politických dôvodov žiadal aj dobrý civilný zákonník. V roku 855 Rastislav 

získal nezávislosť od Frankov a právom sa obával, že cirkevná závislosť na 

franskej hierarchii by mohla prekážať jeho programu, ktorý smeroval k čoraz 

väčšej nezávislosti dŕžavy.
3
   

V roku 862 sa obrátilo veľkomoravské knieža Rastislav (846 – 869) 

na byzantského cisára Michala III. (842 – 867) so žiadosťou o vyslanie 

biskupa a učiteľa, ktorý by hlásal pravú kresťanskú vieru v slovanskom 

jazyku. Okrem toho žiadal aj o muža, ktorý by usporiadal zákony. Cisár 

Michal III. sa rozhodol tejto žiadosti skôr zo strategických dôvodov vyhovieť, 

no nie v plnej miere – súhlasil s vyslaním misie, avšak nie biskupa. Vedením 

misie poveril Konštantína a jeho brata Metoda. Pri zdôvodnení osudového 

výberu uviedol, že obaja súrodenci pochádzajú zo Solúna a ovládajú 

slovanský jazyk. Okrem toho pôsobili v klére a v rôznych štátnych pozíciách. 

Nemenej dôležitým motívom bola skutočnosť, že bratia už s pôsobením 

v misiách mali skúsenosti. Konštantín sa už ako 24-ročný mladík (v roku 850 

alebo 851) zúčastnil na byzantskom posolstve k arabskému kalifovi. O desať 

rokov Konštantín s Metodom viedli deputáciu k Chazarom.
4
 

Konštantín-Cyril, pre svoju múdrosť bol zvaný aj filozof. Získal na 

konštantínopolskej dvorskej škole široké humanitno-teologické vzdelanie, čo 

ho priviedlo do akademických kruhov, ako aj do radov tých odborníkov, 

ktorých cisár poveroval aktivitou na diplomaticko-náboženskom poli. Starší 

z bratov, Metod, začal svoju kariéru ako správca balkánskej provincie v oblasti 

rieky Strumica, kde väčšinu obyvateľstva tvorili Slovania. Už tu mohol 

prvýkrát uplatniť svoje organizátorské a právnické schopnosti, potrebné na 

vykonávanie takéhoto úradu. Solúnski bratia boli cisárom určení na túto novú 

a dôležitú misiu pre vyššie spomenuté osobné kvality jazykové, organizátorské 

                                                 
3  Porov.: ŽEŇUCH, P. – VASIĽ, C.: Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Roma – 

Bratislava – Košice : Pontificio Instituto Orientale, 2003. s. 232.  
4  Porov.: HETÉNYI, M. – IVANIČ, P.: Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra. Nitra : Univerzita 

Konštantína Filozofa, 2012. s. 39. 
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a pre duchovné predpoklady, tak bola z väčšej časti vypočutá požiadavka 

kniežaťa Rastislava mať biskupa a učiteľa schopného vysvetľovať evanjelium 

v jazyku slovanského národa a tiež schopného vydať dobrý kódex zákonov.
5
 

Keď bratia dostali poverenie viesť misiu na Veľkú Moravu, stáli pred 
potrebou riešenia jedného vážneho problému. Ak chceli totiž hlásať slovo 
Božie v slovanskom jazyku, museli ho spodobniť aj v písomnej forme, 
v ktorej by bolo zrozumiteľné. Všetky dovtedajšie pokusy o podobný prelom 
dopadli neúspešne, no Konštantínovi, ktorý už bol kňazom a teda hlavným 
„učiteľom“, sa tento „husársky kúsok“, náročný akt v dejinách duchovna 
a myslenia ešte pred odchodom na cestu podarilo vypracovať ako nový typ 
abecedy, tzv. hlaholiku, prispôsobenú fonetike slovanských jazykov a taktiež 
preložil liturgické texty. To nám dokazuje, že bol rozhľadený vzdelanec 
veľkého formátu. Členovia misie sa vydali na púť na Moravu, kam prišli 
pravdepodobne v roku 863. Avšak presnú trasu cesty, ktorou prišli Konštantín 
a Metod do srdca Veľkej Moravy, nepoznáme. Je možné oprávnene usudzovať, 
že buď cestovali cez Bulharsko, prípadne smerom na Belehrad a popri Dunaji 
ďalej na Veľkú Moravu, alebo sa najprv preplavili cez Jadranské more do 
Benátok, resp. do iného jadranského prístavu, ktorý patril pod správu Byzancie, 
a potom smerovali po starodávnej Jantárovej ceste na Veľkú Moravu. Tu 
pôsobili približne 40 mesiacov, počas ktorých obidvaja učili žiakov pridelených 
Rastislavom. Konštantín čas využil osožne, čoho dôkazom sú aj jeho preklady 
všetkých bohoslužobných kníh. Bolo len otázkou času, kedy sa dostane do 
sporu s trojjazyčníkmi, hlásajúcimi – bez ohľadu na nariadenie pápeža, že 
Bohu sa môže vzdať sláva len v hebrejčine, gréčtine a latinčine (boli to 
majoritne franskí kňazi).

6
     

Literárna a teologická aktivita Konštantína-Cyrila pokračovala aj 
naďalej, a to po príchode na Veľkú Moravu. Čoskoro preložil celý cirkevný 
poriadok, naučil ich raňajšiu službu Božiu, hodinky, večiereň, povečernicu 
a omšovú službu.“ Solúnski bratia už z Carihradu priniesli so sebou byzantskú 
zbierku právnych pravidiel Civilný zákonník. To znamená, že mali úmysel 
a boli dostatočne pripravení uviesť v Rastislavovej ríši byzantské právo. 
Civilný zákonník neskôr preložili do reči moravských Slovanov, zachoval sa 
nám pod názvom Zákon sudnyj ľudem, ktorý bol adaptáciou časti byzantského 
zákonníka nazývaného Ekloga.

7
 Zákonník obsahoval aj prvky rímskeho 

kanonického práva, ktoré znižovali prísnosť byzantského práva. Druhým 

                                                 
5  Porov.: ŽEŇUCH, P. – VASIĽ, C.: Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Roma – 

Bratislava – Košice : Pontificio Instituto Orientale, 2003. s. 233. 
6  Porov.: HETÉNYI, M. – IVANIČ, P.: Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra. Nitra : Univerzita 

Konštantína Filozofa, 2012. s. 39. 
7  ŽEŇUCH, P. – VASIĽ, C.: Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Roma – 

Bratislava – Košice : Pontificio Instituto Orientale, 2003. s. 233.  

 Ekloga bol civilný zákonník byzantských cisárov pochádzajúcich z tzv. isaurskej dynastie, 

panujúcich na začiatku 8. storočia. Ako priama predloha slúžila pritom XVII. hlava tzv. 

Privátnej Eklogy – teda súkromného spracovania oficiálnych štátnych zákonov. 
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dôležitým právnym dokumentom, ktorý solúnski bratia priniesli na Veľkú 
Moravu, bol Nomokánon, podávajúci cirkevné ustanovenia. Metod doňho 
vložil aj niektoré ustanovenia Civilného zákonníka, a preto okrem cirkevno-
právnych smerníc obsahuje i sankcie za niektoré priestupky civilného života. 
Uvedenie právnych noriem z týchto zbierok do života obyvateľov Veľkej 
Moravy prinieslo Rastislavovmu štátu zaiste prednejšie usporiadanie vzájomných 
vzťahov a harmonickejší život v občianskej aj cirkevnej spoločnosti. Sv. Cyril 
a Metod plnili svoju misionársku službu v jednote tak s carihradskou cirkvou, 
z ktorej boli poslaní, ako aj s Rímskym stolcom sv. Petra, ktorý ich dielo 
schválil a potvrdil, a tak podali svedectvo o jednote Cirkvi. Táto náboženská 
a kresťanská misia mala ako vedúci motív a cieľ plné obrátenie Slovanov na 
kresťanskú vieru, ohlasovanie evanjelia a zriadenie pevného a životaschopného 
cirkevného spoločenstva a jeho organizácie, čiže to, čo je aj dnes cieľom 
katolíckych misií: „implantatio Ecclesiae“ (vtelenie Cirkvi).

8
 

Konštantín a Metod na cestách v roku 867 

Po namáhavej prípravnej fáze bolo potrebné vydať sa za ďalšou 
perspektívou smerujúcou k úspechu misijného zámeru. Pravdepodobne v lete 
roku 867 opustili Konštantín a Metod územie Veľkej Moravy a nasmerovali 
svoju cestu do Benátok, patriacich vtedy pod správu Byzantskej ríše. Cestou 
sa zastavili u blatnohradského kniežaťa Koceľa, ktorý im zveril 50 žiakov. 
Ako sa patrí na správnych hostiteľov, Koceľ i Rastislav mienili bratov za ich 
služby odmeniť, no núkané zlato, striebro a ostatné dary odmietli. Udivujúc 
už i vtedajšiu pospolitosť, vypýtali si 900 zajatcov, ktorých veľkoryso 
prepustili. Na jeseň 867 delegácia napokon dorazila do známeho prístavu pri 
Jadranskom mori. Už tu musel Konštantín hájiť pred húževnatými zástancami 
trojjazyčníctva hlaholiku a používanie slovanského jazyka v liturgii. Svoj 
postoj si dokázal fenomenálne ubrániť biblickými citátmi zo svätých evanjelií 
a nad oponentmi zvíťazil. Učenosť Konštantína mu vyniesla oprávnené 
prímenie „Filozof“. Za krátky čas došlo v tom istom roku k zmene politickej 
situácie na byzantskom cisárskom dvore. Po zavraždení Michala III. nastúpil 
na trón Basileos I. (867 – 886). Jedným z prvých krokov nového cisára bolo 
zosadenie ochrancu Konštantína a Metoda, konštantínopolského patriarchu 
Fotia. Ďalším podstatným faktorom pri ich rozhodnutí o zacielení cesty bol 
fakt, že bratia už v Benátkach disponovali pozvaním z konkurenčného 
kresťanského centra. Keďže sa o ich prítomnosť na severe Talianska dozvedel 
pápež Mikuláš I. (858 – 867), ktorý neváhal pozvať deputáciu k sebe, na 
konci roku 867 sa obidvaja vydávajú na cestu k Rímskej kúrii.

9
  

                                                 
8  PECNÍK, M. a kolektív: Svätý Cyril a svätý Metod. 1150 rokov živého odkazu pre Slovensko. 

Banská Bystrica : Press Group, s. r. o., 2013. s. 34 – 36. 
9  HETÉNYI, M. – IVANIČ, P.: Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra. Nitra : Univerzita Konštantína 

Filozofa, 2012. s. 40. 
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Pobyt v Ríme 

Dňa 14. novembra 867 však po úctyhodnom pontifikáte Mikuláš I. 

zomrel a jeho nástupcom sa stal Hadrián II. (867 – 872). Získaná náklonnosť 

pápeža k solúnskym bratom sa prejavila v jeho výnimočnom počine, ktorý 

ovplyvnil duchovné dejiny viacerých nárokov. Svätý Otec preštudoval a uznal 

slovanské bohoslužobné knihy, posvätil ich a uložil v Chráme sv. Márie (dnes 

Santa Maria Maggiore), kde sa na ich počesť slúžila liturgia. Slávnostné omše 

sa konali aj v iných kostoloch, taktiež v Chráme sv. Petra. Hadrián II. sa 

zaslúžil o to, aby boli za kňazov vysvätení Metod a traja slovanskí učeníci 

(ďalší dvaja žiaci získali nižšie svätenie). Konštantín, hlava misie, sa tešil 

v Ríme veľkej úcte, navštevovali ho mnohí zvedavci a záujemcovia s ním 

mohli otvorene diskutovať. Konštantín však čoskoro ochorel, čo ho spolu 

s Božím zjavením podnietilo k vstupu do kláštora. Krátko nato, po prijatí 

mena Cyril, 14. februára 869 skonal. Pohreb Konštantína nabral pompézne 

rozmery po tom, čo pápež nariadil všetkým Rimanom a Byzantíncom, ktorí 

žili v meste, aby za prísvitu sviec a trúchliaceho spevu usporiadali pohrebný 

sprievod, aký prislúcha len zástupcovi Krista na zemi. Napriek Metodovmu 

úmyslu odviesť telo brata do vlasti pápež po porade s rímskym biskupom 

rozhodol, že ho v príznačnej symbolike pochovajú v Chráme sv. Klementa 

v Ríme.  

Metodov odchod z Ríma, jeho zajatie a väzenie 

Pravdepodobne na jar 869 požiadal Koceľ pápeža, aby sa Metod vrátil 

do jeho kniežacieho sídla v Panónii. Pápež mu vyhovel. Metod bol vymenovaný 

za učiteľa a pápežského legáta pre slovanské krajiny. Koceľ prijal Metoda 

úctivo, no po krátkom čase ho spolu s dvadsiatimi urodzenými mužmi zo 

svojho dvora poslal naspäť do Ríma, aby získal funkciu biskupa, ktorá by 

umožnila založenie cirkevnej provincie, zaručujúcej – podobne ako v prípade 

veľkomoravskej ríše – väčšiu cirkevno-politickú samostatnosť. Toto predsavzatie 

sa podarilo. Pápež sa rozhodol obnoviť Panónske biskupstvo, ktoré kedysi 

existovalo so sídlom v antickom meste Sirmium (dnešná Sriemska Mitrovica). 

Avšak od začiatku Metodovho potvrdenia v novom úrade vznikli problémy. 

V roku 870 došlo na Veľkej Morave k roztržke medzi vladárom a Svätoplukom, 

po ktorej bol Rastislav zajatý a odvlečený do Regensburgu, kde ho odsúdili 

a oslepili. Zajatie a postavenie pred súd sa nevyhlo ani Metodovi. Bavorskí 

biskupi ho obvinili, že káže vo franských misijných oblastiach. Následne ho 

väznili dva a pol roka v Bavorsku.
10

 

                                                 
10  Porov.: HETÉNYI, M. – IVANIČ, P.: Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra. Nitra : Univerzita 

Konštantína Filozofa, 2012. s. 41 – 42. 
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Oslobodenie Metoda a návrat na Veľkú Moravu 

Niekedy v roku 873 nový pápež Ján VIII. prikázal oslobodiť Metoda 
a uložil trest salzburskému, pasovskému a frizinskému biskupovi za to, že 
svojvoľne súdili pápežského vyslanca Metoda. Prostredníkom medzi bavorskými 
biskupmi a východofranským cisárom Ľudovítom II., zvaným „Nemcom“ 
(826 – 876) na jednej strane a pápežom na druhej bol pápežský legát Pavol 
z Ancony. Pápež vymenoval Metoda za arcibiskupa novoutvorenej Moravsko-
-panónskej diecézy a vyhlásil ho za legáta Ríma na Veľkej Morave. Možno 
povedať, že v tejto etape Metod definitívne prestáva byť exponentom 
Konštantínopolského patriarchátu a všetky kroky uskutočňuje z poverenia, 
resp. so súhlasom Rímskej kúrie. Tieto udalosti pritom zaiste determinovali 
okolnosti, že cirkev v tom čase nebola formálne rozdelená.

11
     

Druhé pôsobenie Metoda na Veľkej Morave a návšteva Byzancie 

Po Metodovom návrate na Veľkú Moravu mu Svätopluk zveril pod 
správu všetky chrámy a klerikov. Metod sa vo svojom novom arcibiskupskom 
úrade a pri novoprijatom poslaní všestranne sústredil na obracanie pohanov na 
kresťanskú vieru, najprv na území Svätoplukovej ríše a neskôr aj mimo nej. 
Tento jav môžeme pozorovať v Živote Metodovom, kde sa spomína jeho list 
mocnému pohanskému kniežaťu, ktoré sídlilo na Visle. Metod ho prísne 
vyzýval, aby sa dal dobrovoľne pokrstiť, lebo inak bude pokrstený násilím 
v cudzej zemi. Arcibiskup neváhal v ťažení proti pohanským nepriateľom 
podporiť Svätopluka pri jeho vojenských výpravách. Zároveň však dozeral na 
dodržiavanie kresťanských zásad vyšších veľkomoravských vrstiev, čo mu 
popularitu určite neprinieslo. Medzi elitou tak získaval čoraz viac nepriateľov. 
Na druhom fronte musel bojovať s franskými kňazmi, ktorí ho neprávom 
obvinili z herézy.  

Metod vykladal učenie o Svätej Trojici odlišne, ako bolo zaužívané 
u franského duchovenstva. Frankovia hlásali, že Duch Svätý pochádza z Otca 
a aj zo Syna. Metod však vykladal učenie o Svätej trojici spôsobom, aký bol 
obvyklý nielen v Byzancii, ale i vo vtedajšom Ríme „Duch Svätý vychádza 
z Otca skrze Syna“. Klérus zo Západu Metodovi stále nevedel zabudnúť ani 
používanie slovanského jazyka pri liturgii. Na čele opozície proti Metodovi 
stál benediktínsky mních Viching. Obvinenia odporcov z radov franského 
kléru boli dokonca prednesené priamo pred pápežom. Ján VIII. sa v dôsledku 
týchto konfliktov rozhodol v roku 879 pozvať Metoda do Ríma, aby sa 
duchovný pastier od obvinení očistil.

12
 

                                                 
11  Porov.: PECNÍK, M. a kolektív: Svätý Cyril a svätý Metod. 1150 rokov živého odkazu pre 

Slovensko. Banská Bystrica : Press Group, s. r. o., 2013. s. 28. 
12  Porov.: HETÉNYI, M. – IVANIČ, P.: Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra. Nitra : Univerzita 

Konštantína Filozofa, 2012. s. 43. 
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Do Ríma prišiel Metod v roku 880 spolu s veľkomoravským posolstvom. 

Sám zrejme netušil, že misia dopadne tak zdarne. Pápež vydal v júni 880 

listinu známu pod názvom Industriae tuae, z ktorej sa dozvedáme, že hlava 

západného kresťanstva súhlasila s ďalším používaním slovanského jazyka 

a písma v liturgii, okrem toho potvrdila Metoda vo funkcii arcibiskupa, 

podriadila mu celé duchovenstvo v krajoch Svätoplukovej ríše a veľkomorav-

ského panovníka s jeho ľudom formálne zobrala pod ochranu Apoštolskej 

stolice. Pápež zároveň vysvätil na žiadosť Svätopluka Vichinga za biskupa 

novokreovaného Nitrianskeho biskupstva, ktoré patrilo pod jurisdikciu 

Metoda. Úspech si Metod dlho neužil. Po návrate z Ríma sa opäť dostal do 

sporu s Vichingom, biskupom pod Zoborom. Priamym impulzom k rozbroju 

malo byť neslýchané rozšírenie falzifikátu pápežskej listiny, ktorú si Viching 

zrejme zadovážil počas svojho pohybu v Ríme. 

Onedlho po návrate na Veľkú Moravu pozval Metoda do Byzancie 

cisár Basileos I. Arcibiskup pozvanie prijal a vydal sa na cestu do svojej vlasti 

pravdepodobne v roku 881.  

Pred Metodom stála ešte náročná a namáhavá práca na Veľkej Morave. 

Ako pokračovateľ v diele svojho brata, s ktorým už skôr preložil zbierku 

žalmov a evanjelium spolu s vybranými cirkevnými službami, rozvíjal jeho 

projekt – dokončil preklad celej Biblie (okrem Prvej knihy Machabejcov 

a Druhej knihy Machabejcov), preložil do slovanského jazyka i grécky 

zborník cirkevných zákonov Nomokánon a Knihy otcov. Medzitým pokračoval 

v nešťastnom a vyčerpávajúcom súboji s Vichingom, za ktorým stál i samotný 

Svätopluk. Metodov spor s hlavou Nitrianskej diecézy vyvrcholil v roku 884, 

keď ho arcibiskup exkomunikoval. Viching však nebol typom človeka, ktorý 

by sa poľahky vzdal, a preto uskutočnil cestu do Ríma, aby sa exkomunikácie 

zbavil. Do karát mu výrazne zahrala zmena na pápežskom stolci, na ktorý 

v septembri 885 zasadol Štefan V. (885 – 891). Ten obvineniam, ktoré predniesol 

Viching na adresu Metoda, uveril, čoho dôkazom je listina, ktorú zaslal 

Svätoplukovi. Štefan V. veľkomoravského hodnostára obvinil z bludu (myslí 

sa tým opäť učenie o Svätej trojici) a z mylného liturgického uplatňovania 

slovanskej reči a zakázal v nej pod hrozbou trestu uvrhnutia do kliatby slúžiť 

bohoslužby.
13

 

Metodova smrť 

Metod na tieto zarmucujúce správy už reagovať nestihol. Na začiatku 
roka 885 sa jeho zdravotný stav zhoršil. Pred svojou smrťou odporučil na 

zhromaždení veľkomoravského duchovenstva jedného zo svojich učeníkov 
„Gorazda“ za svojho nástupcu. Naposledy celebroval sv. omšu na Kvetnú 

                                                 
13  HETÉNYI, M. – IVANIČ, P.: Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra. Nitra : Univerzita Konštantína 
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nedeľu. No o tri dni 6. apríla 885 naposledy vydýchol. Pochovaný bol 
v kapitulárnom Chráme Panny Márie. Vzhľadom na jeho postavenie a charizmu 

sa na pohrebe zúčastnilo domáce obyvateľstvo i množstvo cudzincov. O tom, 
kde stál chrám s Metodovým hrobom, sa viedli a stále vedú správy. Za posledné 

miesto odpočinku arcibiskupa sa v minulosti pokladali napríklad Mikulčice, 
Staré Město a Modrá na Morave.  

Spontánnou úctou sa po zavŕšení pozemskej životnej púte Konštantín-
-Cyril a neskôr i Metod zaradili do panteónu svätcov.

14
    

Nasledovníci solúnskych bratov, rozkvet ich diela v slovanskom svete 

Uvádza sa, že Konštantín a Metod vychovali okolo dvesto učeníkov. 
Konkrétne vieme o Gorazdovi, Klimentovi, Naumovi, Angelárovi, Sávovi 

a Vavrincovi. Gorazd pochádzal zo slovenskej Moravy, bol dobre vyučený 
a vyznal sa v slovienskych, gréckych a latinských knihách. Bol mimoriadne 

talentovaný a usilovný človek. Gorazd patril medzi najbližších Metodových 
učeníkov, a preto ho aj chorľavý arcibiskup Metod pred svojou smrťou určil 

za svojho nástupcu na stolec moravského arcibiskupa, ako jedného zo svojich 
najoddanejších žiakov.

15
 Po smrti Metodovej sa proti žiactvu postavilo 

duchovenstvo latinskej liturgie na čele s Vichingom. Jeho prívrženci získali 
tiež rozhodujúcu podporu Svätopluka. Podľa Života sv. Klimenta viacero 

významných učeníkov skončilo vo väzení na neznámom mieste, odkiaľ boli 
neskôr vyhnaní. Súčasníci si zaiste nemohli uvedomiť, aký význam bude mať 

tento odchod pre kultúrny rozvoj ďalších národov. Kliment s Naumom 
a Angelrom sa doplavili po Dunaji do Belehradu, kde ich prijal bulharský 

veliteľ, ktorý ich navigoval k cárovi Borisovi (852 – 907) do mesta Preslav. 
Prozreteľný bulharský vladár daroval Klimentovi dvorce a územia v okolí 

Ochridu. V roku 893, za vlády Simeona, Kliment získal exponovanú funkciu, 
keď sa stal veliským biskupom. Zrejme najvýraznejší žiak zomrel 27. júla 916 

v kláštore v Ochride.  

Naum pôsobil v Pliske a viedol kláštornú školu. Po sedemročnom 
účinkovaní odišiel do Macedónie, aby prevzal správu školy po Klimentovi. 

Pri Ochridskom jazere založil kláštor. Pred smrťou (23. decembra 910) zložil 
rehoľné sľuby a prijal meno Chrabr. Naum je považovaný za autora dôležitého 

spisu O písmenách, ktorý obhajuje používanie hlaholiky. 
V meste Preslav sa po Naumovi vynikajúco uplatnil Konštantín 

Preslavský (Presbyter). V slávnej Preslavskej škole sa na konci 9. storočia 
začala používať cyrilika, ktorá vychádzala z gréckej unciály. Čo sa týka 

                                                 
14  Porov.: HETÉNYI, M. – IVANIČ, P.: Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra. Nitra : Univerzita 

Konštantína Filozofa, 2012. s. 45. 
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Angelára, predpokladá sa, že zomrel krátko po príchode do Bulharska. Časť 
Metodových učeníkov, predovšetkým nositelia nižšej cirkevnej hodnosti 

(presbyteri a novici), sa borila s ťažkým osudom. Boli predaní Židom, ktorí 
ich následne rozpredali v Benátkach. Odtiaľ ich vykúpil vyslanec byzantského 

cisára a zobral ich do Konštantínopola, kde získali späť svoje hodnosti. Časť 
žiakov Konštantína a Metoda zostala na Veľkej Morave. Títo sa za vlády 

Mojmíra II. (894 – 906) podľa všetkého podieľali (po roku 898) na obnovení 
Moravskej arcidiecézy. Nasvedčuje tomu sťažnosť z roku 900, v ktorej sa 

bavorský episkopát na čele so salzburským arcibiskupom Theotmarom 

ponosuje pápežovi Jánovi IX. (898 – 900), že zriadili na Veľkej Morave 
arcibiskupstvo bez súhlasu pasovského biskupa, ktorý si na toto územie  

nárokoval. Z listu vyplýva, že pápež poslal na Veľkú Moravu svojich legátov 
arcibiskupa Jána a biskupov Benedikta a Daniela. Títo vysvätili jedného 

arcibiskupa a troch biskupov pre veľkomoravskú cirkevnú provinciu.  

Existencia Veľkej Moravy bola v dejinách Európy azda malou 

historickou epizódou. Spája sa s osudmi a momentmi zostupnými i vzostupnými. 

Pre jej duchovnú históriu mala prioritný význam byzantská misia Konštantína 

a Metoda. Ich dielo v nasledujúcich storočiach determinovalo kultúru i politiku 

vo vývoji slovanských národov, predovšetkým v juhovýchodnej a východnej 

Európe. Na území Veľkej Moravy solúnski bratia prežili svoje najplodnejšie 

obdobie.
16

    

Plodmi apoštolátu pre súčasnosť 

Pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste Egregiae virtutis viri takto 

vyjadril úlohu spájateľov medzi Východom a Západom: „Cyril a Metod plnil 

svoje misijné poslanie tak v spojení s carihradskou Cirkvou, ktorá ich vyslala, 

ako aj s Petrovou Stolicou v Ríme, ktorá ich misiu potvrdila, a tak zosobňovali 

jednotu Cirkvi, ktorú počas ich života a činnosti nestihlo nešťastné rozštiepenie 

medzi Východom a Západom aj napriek vážnemu napätiu, ktoré v tej dobe 

poznačilo vzťahy medzi Rímom a Carihradom“. Tu chceme poukázať, že svätí 

Cyril a Metod sú predstaviteľmi ešte nerozdelenej jednotnej Cirkvi, a preto 

pápež Ján Pavol II. ich právom nazýva „patrónmi jednoty Cirkvi“. Sv. Otec 

Ján Pavol II. dňa 31. decembra 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za 

spolupatrónov Európy spolu so sv. Benediktom.
17

     

Sviatku sv. Cyrila a Metoda bolo v priebehu storočí zasvätených 

niekoľko dní. V Katolíckej cirkvi sa dátum sviatku viackrát zmenil. Najstaršie 

doklady z polovice 14. storočia z Čiech hovoria o ustanovení sviatku na 

9. marca. Pápež Pius VI. na žiadosť Márie Terézie bulou z roku 1777 povolil 
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slávenie ich sviatku pre všetky krajiny habsburskej monarchie vždy 14. marca. 

V roku 1864 banskobystrický biskup a predseda Matice slovenskej Štefan 

Moyzes spolu s chorvátskymi a českými biskupmi požiadali Svätú stolicu, 

aby sa liturgická oslava sv. Cyrila a Metoda konala vo všetkých slovanských 

krajinách každoročne 5. júla. Ďalší impulz priniesli encyklika Grande Munus 

z roku 1880, v ktorej pápež Lev XIII. vyzdvihol zásluhy svätcov a prikázal 

sláviť ich sviatok 5. júla v celej cirkvi, teda v univerzálnom kalendári po 

celom svete. Z vďaky za to sa v júli 1881 konala za účasti Slovákov slovanská 

púť do Ríma. Na oslavách tisíceho výročia Metodovej smrti v Kyjeve 

21. apríla 1885. Treba doplniť, že pravoslávna cirkev, zastúpená najmä na 

východnom Slovensku, slávi sviatok sv. Cyrila a Metoda 11. mája, teda v deň, 

keď podľa tradície prišli solúnski bratia na Veľkú Moravu.
18

    

V ranostredovekej spoločnosti práve písomná kultúra predstavuje 

absolútny kultúrny vrchol. A ak k tomu pristúpi taká prevratná a revolučná 

udalosť, akou je zostavenie písma, treba priznať, že písomná kultúra Veľko-

moravskej ríše je skutočným vrcholom našej národnej kultúry. História 

Slovákov siaha už  do 9. storočia a lepšie približuje význam našej prvej školy, 

keď bola označovaná za univerzitu. Vzhľadom na to, že bola zriadená v sídle 

kráľa Rastislava na Devíne, je priliehavé nazývať ju Devínskou univerzitou. 

Stredoveké univerzity tvorili akademickú obec riadenú vlastnými zákonmi 

a predpismi a pre každú krajinu a každý odbor boli iné. Napriek tomu, že sa 

úroveň a forma vyučovania prvých stredovekých a dnešných univerzít nedá 

vôbec porovnávať, oboje sú klasifikované ako univerzity. Je to adekvátne, 

lebo v danej dobe vždy poskytovali najvyššie možné všeobecné vzdelanie.
19

 

Pôsobenie na Slovensku má univerzita, ktorá sa rozhodla niesť meno 

významnej osobnosti v histórii Nitry a Slovenska od roku 1959 pod názvom 

„Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF)“. Bola zriadená ako Pedago-

gický inštitút v Nitre. Tak nastúpila na cestu rozvíjania cyrilo-metodskej 

tradície, šírenia vzdelanosti, humanizmu, demokracie a tolerancie. Osobitne 

vytvára predpoklady na organizovaný výskum života a diela Konštantína 

Filozofa a cyrilo-metodských tradícií. Pri realizácii svojich poslaní spolupracuje 

s inými vzdelávacími inštitúciami, podporuje a organizuje medzinárodnú 

spoluprácu a výmenu informácií, pracovníkov a študentov s medzinárodnými 

organizáciami.
20

 

Pôsobenie na Slovensku má aj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

ktorá bola zriadená na základe zákona NR SR č.201/1997 Z. z., ktorý vstúpil 

do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských 
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a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať 

kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú 

kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho 

dedičstva. Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou 

výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentovi dostatok priestoru 

jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov 

prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií.
21

   

Pri príležitosti slávenia 1 150. výročia príchodu vierozvestcov svätých 

Cyrila a Metoda na územie našich predkov sa počas roka 2013 uskutočnili 

v celej SR početné duchovné a kultúrne podujatia približujúce život a misiu 

týchto solúnskych bratov. Na programe boli bohoslužby, katechézy o odkaze 

sv. Cyrila Metoda, prednášky o význame ich misie, konferencie, výstavy, 

prezentácie kníh a ďalšie. Bol vyzdvihnutý duchovný odkaz vierozvestcov 

a spolupatrónov Európy, ktorý je silný aj v súčasnosti. Cyril a Metod sú 

zdrojom nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti najmä pre Slovákov, 

Moravanov, Čechov, Bulharov, Macedóncov, ale aj iné národy.
22

 

Záver 

Naším zámerom bolo priblížiť našich predkov, ktorí zanechali stopy 

a vykročili na cestu pravdivého učenia. Cyrilo-metodské dedičstvo je podstatnou 

hodnotou, ktorá pretrvala tisícročie a prispela k formovaniu nášho historického 

vedomia. Je všeobecné známe, že ide o dlhodobý proces, ktorý v každej ďalšej 

generácii zanecháva svoju nezmazateľnú stopu a prejavuje sa v postojoch 

a reakciách ľudí na rozmanité situácie. Keď je úroveň poznania vlastnej 

histórie, charakter znalosti všeobecne známych faktov spojených s vnútorným 

pocitom úcty a hrdosti, môžeme hovoriť o reálnom kvalitatívnom posune vo 

vývine nášho historického vedomia.
23

  

Svätý Cyril a Metod boli významní pre naše národné a cirkevné 

dejiny. Oni nás zapojili medzi kultúrne národy. Dali nám naše písomníctvo 

a zakorenili u nás kresťanstvo. Bojom za slovienčinu dali našim praotcom 

národné povedomie a poslanie brániť si svoj rodný jazyk. V dnešnej dobe, 

keď sa znova siaha na ich dedičstvo, na vieru, ktorú nám nechali, keď národ, 

ktorému dávali kultúru, aby sa mohol vyrovnať iným národom a udržať si 

samostatnosť, znova túži po slobode, uvedomuje si veľkosť našich apoštolov.
24

 

                                                 
21  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. http://www.ucm.sk/sk/o-univerzite/ (5.7.2016). 
22  http://www.hlavnespravy.sk/v-roku-1150-vyrocia-prichodu-vierozvestcov-sa-v-sr-budu-

konat-mnohe-podujatia/60290 (5.7.2016). 
23  HETÉNYI, M. – IVANIČ, P.: Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra. Nitra : Univerzita Konštantína 

Filozofa, 2012. s. 11. 
24  Porov.: SLOVENSKÍ JEZUITI: Svätý Cyril a Metod. Ontario : Printed by St. Joseph Press, 

1963. s. 22.  
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The Praticol Community of Beetles (Coleoptera) 

at the Meadow Biotops near of the Nature Reserve 

Hlboče (Malé Karpaty, SW Slovakia) 

Die pratikolische Gemeinschaft der Käfer (Coleoptera) der 

Wiese Lebensräume in der Nähe von Tal Hlboče (Malé 

Karpaty, SW Slowakei) 

Pratikolné spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) 

lúčnych biotopov v oblasti PR doliny Hlboče 

(CHKO Malé Karpaty, JZ Slovensko) 

Radoslav Kvasničák, Monika Branišová 

Abstract 

During the vegetation period (april – october) in the years 2012 and 

2014 we observed the quantitative and qualitative habitat of praticol 

beetles (Coleoptera) of a meadow Biotops near the Nature Reserve 

Hlboče in the CHKO Malé Karpaty (SW Slovakia). The object of 

examination was to determinethe effect of vertical zoning the communities 

of beetles on two selected stations with different altitudes (Meadow A – 

275 meter and Meadow B – 358 meter). We counted approximately 568 ex. 

of beetles. They belong to 43 different species originating from 8 different 

families. The dominant families were: Chrysomelidae 391 ex. (68,7 %), 

Curculionidae 86 ex. (15,2 %) and Coccinellidae 62 ex. (10,9 %). The 

Table n. 3 shows the indicator value of found species, their arrangement 

into bionomic categories, the number of individuals, the month of the 

collection and the summary abundance of species. The research also 

compares the seasonal and structural dynamics of the beetle in the study 

biotops of meadow with different vertical zoning. 

Keywords: Beetles. Biotop of a meadow. Vertical zoning. NR Hlboče. Malé 

Karpaty. 

Úvod 

Oblasť skúmanej prírodnej rezervácie Malých Karpát (PR doliny 

Hlboča, 254 m n. m.) patrí k chráneným územiam na Slovensku, ktoré sú 

rôznou mierou ovplyvnené ľudskou činnosťou. Ide najmä o organizovanú 

ťažbu dreva existujúcich lesných porastov a hospodárske a rekreačné využívanie 
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priľahlých lúčnych biotopov
1
. Zmiešané porasty dubovo-hrabových lesov sa 

tak v danej oblasti javia ako najstabilnejšia zložka lesných ekosystémov, ktoré 

majú veľký význam aj pre prežívanie tunajšej entomofauny. Cieľom dvojročného 

entomologického výskumu bolo porovnať druhové zástúpenie chrobákov 

počas vegetačných období rokov 2012 a 2014 a vyhodnotiť ich výskyt na 

dvoch lúčnych stanovištiach, s odlišnou nadmorskou výškou (A – 275 m n. m, 

B – 358 m n. m.). Súčasťou výsledkov je hodnotenie ekologickej stability 

lúčnych biotopov na základe indexov podobnosti uvedených lokalít, ktorá na 

nich nebola doteraz skúmaná. V rámci skúmanej lokality dubovohrabových 

lesov, evidujeme zhodu s entomologickým výskumom, realizovaným obdobnou 

metódou smýkania bylinného porastu v okolí dubových lesov na Borskej 

nížine
2
. Podobné výsledky entomologického výskumu na juhovýchodných 

svahoch Malých Karpát v blízkosti prírodných rezervácií a kóty Bolehlavu 

(534 m n. m.) podávajú autori
3
, kde však vplyv ekologickej stability študovaného 

územia nebol stanovený. Ich entomologický výskum bol realizovaný obdobnou 

metódou zberu v okolí dubových lesov, kde podobnosť prírodných podmienok 

(nadmorská výška, okolité dúbravy) umožňuje zhodu niektorých podhorských 

mezofilných druhov, prispôsobených miernej a chladnej klíme. Uvedený 

vplyv klimatických faktorov potvrdil aj výskum v blízkosti PR Klokoč a PR 

Čierna Skala v oblasti Malých Karpát
4
. V okolí spomínanej lokality sú známe 

aj výsledky dvojročného zberu pratikolných koleopter v blízkej oblasti 

Krupského potoka
5
 ovplyvnených kosením lúčneho porastu a pestovanými 

hospodárskymi plodinami. Zo skúmanej oblasti pezinských Malých Karpát sú 

známe výsledky
6
 z porovnania vertikálnej zonálnosti študovaných lokalít 

                                                 
1  SZOMOLÁNYI, J. et al. 1986: Malé Karpaty: Turistický sprievodca ČSSR. Bratislava: Šport, 

slovenské telovýchovné vydavateľstvo, 1986. 336 s. 
2  MAJZLAN, O. – VIDLIČKA, Ľ. – KALÚZ, S., 2010: Fauna dubových lesov (Coleoptera, 

Neuroptera) na Borskej nížine. In: Entomofauna carpathica 22, Bratislava: Katedra biológie 

Pdf UK, 2010, s. 14 – 30. 
3  MAJZLAN, O. – DRDUL, J., 1998: Obraz fauny chrobákov (Coleoptera) vybraných lokalít 

v rámci CHKO Malé Karpaty. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, séria B-prírodné vedy, 

1998, s. 125-138. 

 MAJZLAN, O., 2005: Chrobáky (Coleoptera) a motýle (Lepidoptera) Prírodnej rezervácie 

Nad Šenkárkou v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty In: Prírodné vedy LI. Bratislava: 

Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, 2005, s. 48 – 66. 
4  MAJZLAN, O., 2003: Chrobáky (Coleoptera) PR Klokoč a PR Čierna Skala v CHKO Malé 

Karpaty. In: Naturae tutela 7. Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jasky-

niarstva, 2003. s. 39 – 51. 
5  KVASNIČÁK, R. – DRDUL, J., 2004: Spoločenstvo chrobákov (Coleoptera) lúčneho biotopu 

v okolí Krupského potoka (JZ Slovensko). In: Acta Facultatis Pedagogicae Universitas 

Tyrnaviensis, Ser. B, Trnava 2004, s. 4 – 10. 
6  KVASNIČÁK, R. – ŠTIAVNICKÁ, A., 2015: Ovplyvňuje vertikálna zonálnosť študovaného 

územia skladbu koleopterocenóz v lúčnom biotope (CHKO Malé Karpaty, Modra Harmónia, 

JZ Slovensko). Acta Facultatis Pedagogicae Universitas Tyrnaviensis, Ser. B, Trnava 2015, 

s. 16 – 34. 
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lúčneho charakteru (308 m n. m. – lúka v Modre – Harmónii a 604 m n. m. – 

Čermáková lúka) ovplyvnených antropogénnym vplyvom kosenia, kde 

porovnávame druhovú diverzitu  chrobákov na dvoch lúčnych stanovištiach 

s rôznou nadmorskou výškou. Autormi bolo zistené, že druhová diverzita 

chrobákov bola ovplyvnená nielen vertikálnou zonálnosťou lúčnych biotopov, 

ale aj výškou bylinného porastu ako prirodzeného vegetačného krytu a trofickej 

základne migrujúcich chrobákov z okolitých lesných biotopov. V našich 

zisteniach predpokladáme, že druhy, ktoré žijú na lúčnom biotope vo vyššej 

nadmorskej výške, osídľujú študované územia v nižšom počte, ako druhy 

v oblastiach s nižšou nadmorskou výškou. Ďalej predpokladáme, že početnosť 

a druhové spektrum chrobákov je ovplyvnené antropogénnym vplyvom 

kosenia bylinného porastu. 

Metódy výskumu a materiál 

Dvojročný zber entomologického materiálu bol realizovaný metódou 

smýkania bylinného porastu
7
 s využitím exhaustora a individuálneho zberu. 

Výskum bol uskutočnený v roku 2012 a 2014 počas vegetačného obdobia 

(apríl – október), a to v druhej dekáde každého mesiaca. Zber chrobákov bol 

realizovaný na vybraných lúčnych biotopoch (A, B) v oblasti CHKO Malé 

Karpaty v blízkosti PR Doliny Hlboče. Výskumné plochy boli vzdialené od 

seba vzdušnou čiarou 1,6 km s rôznou nadmorskou výškou. Obe lúčne 

stanovištia sa líšili vertikálnou zonálnosťou, pričom sa nachádzali na suchšom 

výslnom teréne prevažne rovinného charakteru. Stanovište A predstavoval 

lúčny biotop v nadmorskej výške 275 m n. m., ktorý sa nachádza v historickom 

parku pod Smolenickým zámkom. Leží v rekreačnej oblasti ovplyvnenej 

najmä turistickým ruchom. Stanovište B ležiace vo vyššej nadmorskej výške 

(358 m n. m.) bolo lúčnym biotopom a nachádzalo sa v oblasti nazývanej 

Vlčiareň (súčasť PR doliny Hlboče). Lúky na oboch stanovištiach boli počas 

vegetačného obdobia dvakrát skosené (apríl – júl), pričom skosený bylinný 

porast podliehal prirodzenému rozkladu. Počas entomologického výskumu bol 

z oboch výskumných plôch s rozmermi 10 x 10 m odobratý entomologický 

materiál zo 100 smykov. Ten bol pomocou exhaustoru premiestnený do 

smrtničiek s vatou impregnovaným octanom etylnatým. Získaný zoologický 

materiál bol následne v biologickom laboratóriu taxonomicky určovaný 

pomocou determinačných kľúčov
8 

a zoradený podľa odbornej entomologickej 

literatúry Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera)
9
. 

                                                 
7  MAJZLAN, O – KRUMPÁL, M., 1991: Zoologická príručka: Článkonožce – Arthropoda. 

Bratislava: Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 1991. s. 1 – 9. 
8  REITTER, E., 1908: Fauna germanica Die Käfer des Deutschen Reiches I. Band. K. G. Lutz 

Verlag, Stuttgard, 1908. 
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Charakteristika študovaného územia 

Študijné lúčne plochy (A – lúka pri Smolenickom zámku, B – lúka 

v oblasti Vlčiareň) sa nachádzajú na juhozápadnom Slovensku v PR Hlboča 

a sú súčasťou CHKO Malé Karpaty, v ktorých sa rozprestierajú na severo-

západnej strane pohoria (Obr. 1).  

 

 

Obr. 1: Orientačná mapa skúmaného územia s orientáciou lúčnych stanovišť A a B  

(Mierka: 1:15 000) 

 

 
 REITTER, E., 1911:Fauna germanica Die Käfer des Deutschen Reiches III. Band. K. G. 

Lutz Verlag, Stuttgard, 1911. 

 REITTER, E., 1912:Fauna germanica Die Käfer des Deutschen Reiches IV. Band. K. G. 

Lutz Verlag, Stuttgard, 1912. 

 ROUBAL, J., 1930: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl I. 

Praha: Učená spoločnost Šafaříková, 1930, 527 s. 

 ROUBAL, J., 1936: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl II. 

Praha: Učená spoločnost Šafaříková, 1936, 434 s. 

 ROUBAL, J., 1941: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl III. 

Praha: Učená spoločnost Šafaříková, 1941, 363 s. 
9  JELÍNEK, J. et al., 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia Hyerovskyana 

Supplementum 1, Praha, 1993, s. 75 – 78. 

A 

B 
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Skúmané územie môžeme zaradiť podľa DFS
10

 do orografického 

celku Pezinských Karpát do obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum) 

lokalizovanej v Malokarpatskej floristickej oblasti
11

. Geologicky ju tvoria 

odolnejšie vápence a granitoidné horniny prikryté neogénnymi sedimentami 

a sprašovými hlinami. Obe výskumné plochy spadajú do katastrálneho územia 

mesta Smolenice (okres Trnava). Nachádzajú sa v blízkosti známeho historického 

Smolenického zámku a jedinej sprístupnenej jaskyne na juhozápadnom 

Slovensku – jaskyne Driny (Obr. 2). Súčasťou doliny Hlboče je aj občasný 

vodopád, ktorý možno pozorovať len v jarnom období počas topenia sa snehu 

(Obr. 3). Oba študované lúčne stacionáre boli (vzdušnou čiarou) od seba 

vzdialené 1 600 m. 

 

 

Obr. 2: Jaskyňa Driny s kvapľovou a vápencovou výzdobou druhohorného krasu  

(Majková sieň, 2008)1 

 

 

Obr. 3: Občasný vodopád doliny Hlboča pozorovaný v jarnom období (6.3.2008)2 

 

                                                 
10  ZELENÝ, J., 1972: Návrh členení Československa pro faunistický výzkum. In: Zprávy čs. 

Spol. entomolog., 8, ČSAV, Praha, 1972. s. 3 – 17. 
11  FUTÁK, J., 1972: Fytogeografický prehľad Slovenska. Rastlinstvo, živočístvo a fenológia, 

Fytogeografické členenie Slovenska, Phytogeographical Division, Mapa č. 14, Slovensko 2, 

Obzor, Bratislava, 1972, s. 431 – 482. 
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Stanovište A predstavuje lúčny biotop v nadmorskej výške 275 m n. m., 

ktorý sa nachádza v historickom parku pod Smolenickým zámkom (Obr. 4). 

Je ohraničené lesným spoločenstvom a vedie popri ňom asfaltová cesta, ktorá 

je súčasťou turisticky značkovaného chodníka idúceho priamo k Smolenickému 

zámku. Južne od skúmaného územia sa vyskytuje rybník, ktorý je počas 

suchých období vyschnutý. Keďže sa lúka nachádza v turistickej oblasti, je 

často využívaná turistami na oddych, relax a rovnako na skúmanom stacionári 

bolo zistené aj kosenie lúčneho porastu, pričom bylinný porast podliehal 

prirodzenému rozkladu. Zo stromovej etáže sa tu vyskytujú predovšetkým 

ihličnaté dreviny, ako borovica čierna (Pinus nigra), smrek obyčajný (Picea 

excelsa), smrekovec opadavý (Larix decidua) a tis obyčajný (Taxus baccata). 

K listnatým druhom patrí lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia 

platyphyllos), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) a vŕba biela (Salix 

alba), ktorá sa vyskytuje v blízkosti rybníka. Bylinná etáž je tvorená lúčnymi 

druhmi: nevädzou poľnou (Cyanus segetum), ďatelinou lúčnou (Trifolium 

pratense), púpavou lekárskou (Taraxacum officinale), rebríčkom obyčajným 

(Achillea millefolium), mätou priepornou (Mentha x piperita) a skorocelom 

kopcovitým (Plantago lanceolata) a inými druhmi. Zo vzácnych a chránených 

druhov flory sa v skúmanej oblasti vyskytuje nevädza horská (Centaurea 

montana), črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), stračonôžka 

vysoká (Delphinium elatum), kosatec nízky (Iris pumila), vstavač trojzubý 

(Orchis tridentata), pľúcnik horský (Pulmonaria montana) a poniklec 

veľkokvetý (Pulsatilla grandis). 

 

 

Obr. 4: Pohľad na lúčne stanovište A (275  m n. m.) od strany Smolenického zámku  

(foto: M. Branišová, 12. 5. 2014) 

 

Stanovište B je rovnako lúčnym biotopom (Obr. 5), ako je stanovište A 

v nadmorskej výške 358 m n. m. Nachádza sa v oblasti nazvanej Vlčiareň 

a v blízkosti PR doliny Hlboče, v ktorej sa vyskytuje občasný vodopád. 

Od stanovišťa A k nemu vedie náučný chodník, ktorý sa vyznačuje vstupom 

do bukového lesa a vedie až po jaskyňu Driny. Vzdialenosť medzi oboma 

stanovišťami je vzdušnou čiarou približne 1 600 m. Skúmané územie spadá do 

dubovo-hrabového lesa, v ktorom absentujú ihličnaté stromy. K dominujúcim 

druhom patrí dub zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus) 
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a javor poľný (Acer campestre). Vyskytujú sa tu aj pôvodné ovocné dreviny, 

ako čerešňa vtáčia (Cerasus avium) a orech vlašský (Juglans regia). Okrem 

drevín, ktoré tvoria okolie stanovišťa, tu prevláda predovšetkým bylinný 

porast so vzácnymi a chránenými zástupcami, ako sú jasenec biely (Dictamnus 

albus), kosatec dvojfarebný (Iris variegata), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla 

grandis) a veternica lesná (Anemone sylvestris). Z typického trávnatého 

porastu z čeľade lipnicovité (Poaceace) tu môžeme nájsť druhy, ako prstovka 

krvavá (Digitaria sanguinalis), stoklas mäkký (Bromus mollis), lipnica lúčna 

(Poa pratensis) a iné. 

 

 

Obr. 5: Lúčne stanovište B (358 m n. m.) v oblasti Vlčiareň PR doliny Hlboča  

(foto: M. Branišová, 12. 5. 2014) 

Výsledky 

Počas výskumu realizovaného v rokoch 2012 a 2014 sme získali 

z oboch lúčnych stanovíšť 568 ex. chrobákov. Kvantitatívne bohatší sa ukázal 

rok 2012, kedy sme evidovali 390 ex. (68,7 %). Na rok 2014 pripadlo 178 ex. 

(31,3 %). Zistené jedince patria k 86 druhom z 8 čeľadí. Z kvantitatívneho 

zastúpenia jedincov v čeľadiach dominovala čeľaď Chrysomelidae 391 ex. 

(68,8 %), Curculionidae 86 ex. (15,2 %) a Coccinellidae 62 ex. (10,9 %). 

Ostatné čeľade sú zastúpené nižším počtom jedincov. Počtom druhov bola 

najpočetnejšia čeľaď: Chrysomelidae 9 spp. (34,7 %), Curculionidae 6 spp. 

(23,1 %) a Coccinellidae 4 spp. (15,4 %). Ako vyplýva zo zastúpenia druhov 

v čeľadiach, počas vegetačných období rokov 2012 a 2014 v spoločenstve 

chrobákov prevládajú pratikolné čeľade s nižším počtom druhov (Tabuľka 1). 
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Tabuľka 1: Zistené čeľade s počtom jedincov, druhov a ich dominancia 

v rokoch 2012 a 2014 

Rok 2012 2014 Spolu 

Čeľaď N D% S D% N D% S D% N D% S D% 

Carabidae 1 0,3 1 4,0 - - - - 1 0,2 1 3,8 

Malachiidae 3 0,8 1 4,0 5 2,8 1 5,6 8 1,4 2 7,7 

Elateridae 1 0,3 1 4,0 3 1,8 1 5,6 4 0,7 1 3,8 

Coccinellidae 37 9,4 4 16,0 25 14,0 3 16,6 62 10,9 4 15,4 

Mordellidae 13 3,3 2 8,0 2 1,1 1 5,6 15 2,6 2 7,7 

Scarabaeidae 1 0,3 1 4,0 - - - - 1 0,2 1 3,8 

Chrysomelidae 305 78,2 9 36,0 86 48,3 7 38,8 391 68,8 9 34,7 

Curculionidae 29 7,4 6 24,0 57 32,0 5 27,8 86 15,2 6 23,1 

SPOLU 390 100 25 100 178 100 18 100 568 100 26 100 

Legenda: N – počet jedincov, D% – dominancia, S – počet druhov 

 

Okrem kvantitatívno-kvalitatívneho rozboru sme stanovili hodnoty 

druhovej dominancie, na základe ktorej sme zistené druhy zadelili do kategórií 

dominancie. Zo zadelenia druhov do jednotlivých kategórií dominancie vyplýva, 

že v roku 2012 na lúčnom stanovišti A (275 m n. m.) do eudominantnej 

kategórie patrí 1 spp. (4,7 %), dominantnej a subdominantnej 3 spp. (14,3 %), 

recedentnej 6 spp. (28,6 %) a subrecedentnej 8 spp. (38,1 %). Na lúčnom 

biotope B (358 m n. m.) eudominantnú kategóriu zastupujú 3 spp. (15,8 %), 

dominantnú 2 spp. (10,5 %), subdominantnú 5 spp. (26,3 %), recedentnú 

1 spp. (5,3 %) a subrecedentnú 8 spp. (42,1 %). Zadelenie druhov do kategórií 

dominacie bolo v roku 2014 odlišné. Na stanovišti A tvoria eudominantnú 

kategóriu 3 spp. (18,7 %), dominantnú 2 spp. (12,5 %), subdominantnú 5 spp. 

(31,3 %), recedentnú 4 spp. (25,0 %) a subrecedentnú 2 spp. (12,5 %). 

Eudominantnú kategóriu na stanovišti B tvorili 2 spp. (13,3 %), dominantnú 

4 spp. (26,7 %), subdominantnú 5 spp. (33,3 %), recedentnú 4 spp. (26,7 %). 

Subrecedentná kategória nebola na stanovišti B zastúpená.  

Zo získaných hodnôt dominancie druhov (Tabuľka 2) sú najmenej 

zastúpené eudominantné a dominantné druhy chrobákov prevažne z čeľade 

Chrysomelidae a Curculionidae poukazujúce svojím početným výskytom 

na ekologickú stabilitu a nenarušenosť prírodného prostredia študovaných 

stanovišť. Najvyššie hodnoty dominancie mali v roku 2012 na stanovišti A 

eudominantný druh (ED) Phyllotreta atra (105 ex., 56,1 %) a dominantný 

druh (D) P. undulata (18 ex., 9,6 %). Podobne aj na stanovišti B evidujeme 

eudominantné druhy (ED) P. atra (27 ex., 25,7 %) a Sitona lineatus (15 %, 

14,28 %). Obdobne v roku 2014 na stanovišti A zastupujú eudominantnú 

kategóriu (ED) dva druhy Phyllotreta atra (88 ex., 43,3 %) a P. undulata 

(22 ex., 10,8 %). V roku 2014 bol pre obe stanovištia typický eudominantný 

druh (ED) Phyllotreta atra zastúpená na stanovišti A 27 ex. (25,7 %) a na 

stanovišti B 22 ex. (30,1 %). Identický eudominantný druh (ED) evidujeme aj na 

stanovišti A (Sitona lineatus, 14,2 %) a na stanovišti B s počtom 12 ex. (16,4 %). 
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Ostatné zistené druhy boli zastúpené v recedentnej (R) a subrecedentnej 

kategórii (SR), ktorých hodnota dominancie dosahovala najnižšie hodnoty 

(D < 1). 

Zo zadelenia druhov do jednotlivých cenotických skupín
12

 vyplýva, že 

na študovanom území majú prevahu mezofilné druhy (94,4 %) patriace do 

pratikolnej kategórie (83,3 %). K ubiquistickým druhom (UQ) patrí Pterostichus 

melanarius z čeľade Carabidae, osídľujúci najmä listnaté otvorené lesy. 

Z čeľade Chrysomelidae evidujeme ripikolný druh (RK) Chrysomela coerulans, 

ktorý sa viaže k pobrežným biotopom. Evidovali sme ho na stanovišti B 

v roku 2012, kde v blízkosti sa nachádza vodopád a potok v doline Hlboča. 

Zo sylvikolných druhov (SK) majú rozšírenie dva druhy, a to Phyllobius 

urticae z čeľade Curculionidae a Exochomus quadripustulatus z čeľade 

Coccinellidae, ktorý je rozšírený najmä v borovicových lesoch. Ako arborikolný 

druh (AK) má zastúpenie Phyllobius betulae z  čeľade Curculionidae viažuci 

sa svojím vývinom na kôru viničových porastov. Na stanovišti B evidujeme aj 

xerofilný druh (XF) Sisyphus schaefferi z čeľade Scarabaeidae poukazujúci 

na výslnný aspekt skúmaného lúčneho biotopu (Tabuľka 2). 

 
 

Tabuľka 2: Systematický prehľad čeľadí a druhov chrobákov na lokalitách 

v roku 2012 a 2014 

Taxonomická skupina, taxón A 

(275 m n. m.) 

B 

(358 m n. m.) 

Σ KD IH BH 

Rok/N 2012 2014 2012 2014 12/14 12/14 12/14 12/14 

Carabidae  

Pterostichus melanarius  
(FABRICIUS, 1787) * 

1 - - - 1 0,2 SR MF UQ 

Malachiidae 

Malachius aeneus  

(LINNAEUS, 1758) 

2 - 1 - 3 0,5 SR MF PK 

Malachius bipustulatus 
(LINNAEUS, 1758) 

- 2 - 3 5 0,9 SR MF PK 

Elateridae 

Limonius pilosus  

(LE CONTE, 1853) 

1 1 - 2 4 0,7 SR MF PK 

Coccinellidae 

Exochomus quadripustulatus  

(LINNAEUS, 1758) * 

1 - 1 - 2 0,4 SR MF SK 

Coccinella septempunctata 

(LINNAEUS, 1758) 

6 3 17 6 32 5,6 D  MF PK 

Coccinella quatuordecimpustulata  

(LINNAEUS, 1758) 

3 4 1 5 13 2,3 SD MF PK 

Psyllobora vigintiduopunctata  

(LINNAEUS, 1758) 

3 5 5 2 15 2,6 SD MF PK 

                                                 
12  TRNKA, A. – PETERKOVÁ, V. – PROKOP, P., 2006: Ekológia pre pedagogické fakulty. 

Trnava: Acta Facultatis Pedagogicae Universitas Tyrnaviensis, 2006, s. 61 – 67. 
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Mordellidae 

Mordellistena parvula  

(GYLLENHAL, 1827) 

6 2 4 - 12 2,1 SD MF PK 

Mordellistena variegata  
(FABRICIUS, 1798) 

3 - - - 3 0,5 SR MF PK 

Scarabaeidae 

Sisyphus schaefferi  

(LINNAEUS, 1758) * 

1 - - - 1 0,2 SR XF PK 

Chrysomelidae 

Aphthona cyparissiae  

(KOCH,1803) 

10 10 16 - 36 6,3 D MF PK 

Cryptocephalus sericeus  

(LINNAEUS, 1758) 

- - 2 1 3 0,5 SR MF PK 

Chaetocnema concinna  
(MARSHAM, 1802) 

2 2 5 1 10 1,7 R MF PK 

Chrysomela coerulans  

(SCRIBA, 1791) 

- - 3 - 3 0,5 SR MF RK 

Lema lichenis  
(VOET, 1806) 

1 - 1 - 2 0,4 SR MF PK 

Lema melanopus  

(LINNAEUS, 1758) 

7 8 23 6 44 7,7 D MF PK 

Chrysomelidae 

Phyllotreta armoraciae 

(KOCH, 1803) 

2 - - 1 3 0,5 SR MF PK 

Phyllotreta atra 
(FABRICIUS, 1775) 

105 27 88 22 242 42,6 ED MF PK 

Phyllotreta undulata  

(KUTSCHERA, 1860) 

18 5 22 3 48 8,5 D MF PK 

Curculionidae 

Apion apricans 
(HERBST, 1787) 

12 13 5 6 36 6,3 D MF PK 

Limnobaris T-album 

(LINNAEUS, 1758) 

1 - 2 - 3 0,5 SR MF PK 

Phyllobius betulae  

(FABRICIUS, 1775) 

- 1 1 2 4 0,7 SR MF AK 

Phyllobius urticae 

(DE GEER, 1775) 

- 5 5 1 11 1,9 R MF SK 

Sitona hispidulus  

(FABRICIUS, 1777) 

1 2 - - 3 0,5 SR MF PK 

Sitona lineatus  

(LINNAEUS, 1758) 

1 15 1 12 29 5,1 D MF PK 

Celkom 187 105 203 73 568  

Legenda: A, B – študijné plochy, N – počet získaných jedincov, IV – X – apríl – október v roku 
2012 a 2014, KD – kategórie dominancie: ED – eudominantná, D – dominantná, SD – sub-
dominantná, R – recedentná, SR – subrecedentná, IH – indikačná hodnota: XF – xerofil, MF – 
mezofil, BH – bionomická charakteristika: UQ – ubiquist, SK – sylvikol, AK – arborikol, PK – 
pratikol, RK – ripikol, * – jedince získané individuálnym zberom. 

 
Celkové štrukturálne zloženie spoločenstva chrobákov na stanovištiach 

sme numericky zhodnotili
13

 s využitím indexu druhovej identity podľa 
Jaccarda (IA), indexu identity dominancie podľa Renkonena (ID) a rovnako 

                                                 
13  TOWNSEND, C. R. – BEGON, M. – HARPER, J., L., 2010: Základy ekológie (Essentials 

of Ecology). Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2010, s. 505. 
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aj stupeň diverzity Shannon – Weavera (d), čím sledujeme rozdiel, príp. zhodu 
študovaných lúčnych ekosystémov skúmaného územia. V uvedenom prípade 
sa kvalita prostredia študovaných lúčnych stanovíšť v priebehu dvojročného 
sledovania výrazne nemenila. Index podobnosti druhovej identity podľa 
Jaccardovho čísla v roku 2012 na stanovištiach A a B vykazoval 60 % zhodu. 
Podobne tomu bolo aj v roku 2014, kedy druhová identita vykazovala 72 % 
podobnosť. Za celkové dvojročné obdobie zberu (2012 a 2014) evidujeme 65 % 
podobnosť zástupcov radu Coleoptera. Počas sledovaného obdobia bolo 
zistených 17 spoločných druhov chrobákov. Zo získaných výsledkov vyplýva, 
že faunistická zhoda spoločenstva chrobákov po kvalitatívnej stránke má 
podobné druhové zloženie a nie je výrazne ovplyvnená klimatickými 
podmienkami prostredia (teplota ovzdušia, vlhkosť vzduchu), nakoľko 
stanovištia boli vzdialené od seba iba 1 600 metrov s výškovým prevýšením 
terénu cca. 80 metrov. Na základe Renkonenovho čísla (ID), ktoré určuje 
podobnosť dominancie jednotlivých stanovíšť, sme v roku 2012 zistili 94,6 % 
zhodu, z čoho vyplýva, že hodnota indexu podobnosti je veľmi vysoká, čo 
predstavuje zásadnú podobnosť spoločenstva chrobákov oboch stanovíšť, bez 
výraznejšieho antropogénneho vplyvu. Rovnako je podobná druhová dominancia 
aj v roku 2014, ktorá ukázala tiež pomerne vysokú podobnosť (91,6 %). 
Dominantné postavenie mali pratikolné druhy, ktoré preferujú lúčne územia. 
Horizontálna migrácia pratikolných chrobákov v rámci skúmaných stanovíšť 
nebola potvrdená, čo potvrdzuje aj kvalitatívna odlišnosť zistených subrece-
dentných druhov koleopter na študovanom území. Podľa Shanonn – Wienerovho 
čísla (d) na lúčnom stanovišti bola druhová rozmanitosť porovnávaných 
zoocenóz v jednotlivých rokoch zberu dostatočne vysoká. Vyššiu hodnotu 
diverzity dosiahol lúčny biotop v roku 2014 (d2014 = 5,7814), ktorý bol 
ovplyvnený výskytom prevažne pratikolných druhov chrobákov (20 spp.). 
Porovnaním stanovíšť počas zberov v roku 2012 sme dospeli k podobnému 
číslu (d2012 = 5,4594), ktoré poukazuje na súčasnú stabilitu životných podmienok 
skúmaných lúčnych biotopov (d > 2,0), v ktorých sú biotické, abiotické 
a antropické vzťahy vo vzájomnej ekologickej rovnováhe. 

Okrem cenologickej charakteristiky spoločenstva chrobákov sme 

zhodnotili aj sezónnu dynamiku koleopter na dvoch lúčnych biotopoch, ktoré 

sa líšili vertikálnou zonálnosťou skúmaného územia. Cieľom bolo porovnať 

a zhodnotiť kvantitatívne zastúpenie chrobákov počas vegetačného obdobia 

(IV. – X.) rokov 2012 a 2014 na dvoch stanovištiach označovaných A (275 m 

n. m.) a B (358 m n. m.). Z grafu č. 1 môžeme vidieť, že krivka sezónnej 

dynamiky v roku 2012 má takmer identický priebeh na oboch lúčnych 

stanovištiach. V roku 2012 priebeh krivky sezónnej dynamiky začína na 

stanovišti A s 18 ex. a na stanovišti B s 10 ex. Následne početnosť chrobákov 

v mesiaci máj mierne stúpa (A – 22 ex., B – 25 ex.). Získaný entomologický 

materiál počas roku 2012 sa vyznačuje lokálnym maximom na oboch 

stanovištiach v mesiaci jún (A – 65 ex., B – 77 ex.). Potom krivka sezónnej 

dynamiky v mesiaci júl výrazne poklesla, nakoľko zber bol realizovaný 

v skosenom bylinnom poraste, čo pravdepodobne ovplyvnilo aj počet jedincov 
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na stanovištiach. Ďalšie dva mesiace (august a september) sa vyznačujú 

miernym vzostupom krivky početnosti, čo bolo pravdeposobne ovplyvnené 

optimálnymi klimatickými podmienkami (teplota, vlhkosť) na skúmanom 

území. Jesenné minimum sa preukázalo na oboch lúčnych stanovištiach 

v mesiaci október (A – 12 ex., B – 13 ex.) ovplyvnenými najmä klimatickými 

faktormi, ako pôdna vlhkosť, teplota vzduchu, a prítomnosť zrážok (Graf 1). 

 

Graf 1: Sezónna dynamika na stanovištiach (A, B) v roku 2012  

 

Podobne aj v roku 2014 sme vo vegetačnom období (apríl – október) 

zisťovali sezónnu dynamiku chrobákov na dvoch identických stanovištiach, 

kde ich lokalizácia je daná nadmorskou výškou. Vzhľadom na hypotézu, ktorú 

sme stanovili, sme zistili, že stanovište A (275 m n. m.), ktoré je položené 

nižšie, malo kvantitatívne väčšie zastúpenie chrobákov so 105 ex. ako stano-

vište B so 73 ex., ktoré sa nachádzalo vyššie (358 m n. m.) od stanovišťa A, aj 

keď len s 80 metrovým rozdielom vo výške. Ako vidieť z grafu č. 2 sa lokálne 

minimum kvantitatívneho zastúpenia chrobákov striedalo dvakrát počas 

vegetačného obdobia, a to v mesiacoch apríl a júl, čo pravdepodobne ovplyvnil 

antropogénny vplyv kosenia lúčneho porastu na stanovišti A a rovnako aj 

nadmerný vplyv turizmu v okolí Smolenického zámku, pod ktorým je 

lokalizované stanovište A. Priebeh krivky sezónnej dynamiky je na oboch 

stanovištiach v mesiaci apríl odlišný, kedy stanovište B (358 m n. m.) sa 

preukázalo vyšším počtom jedincov (15 ex.) ako stanovište A (258 m n. m.) 

s 11 ex. Mesiac máj má v rámci početnosti stúpajúcu tendenciu na oboch 

stanovištiach (A – 22 ex., B – 14 ex.). Maximálny počet jedincov sme evidovali 

na oboch stanovištiach v mesiaci jún, kedy sezónna krivka dosiahla letné 

maximum (A – 24 ex., B – 16 ex.). Predpokladáme, že letné maximum 

v mesiaci júl bolo pozitívne ovplyvnené fytocenózou skúmaného územia 

a vhodnými abiotickými faktormi prostredia (pôdnou vlhkosťou a dostatočnou 

teplotou vzduchu). Rapídny pokles v počte jedincov nastal v mesiaci júl. 

Rozdiel v početnosti jedincov bol pravdepodobne spôsobený tým, že obe 
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stanovištia boli vystavené kosbe trávnatého porastu, kedy výška tohto porastu 

dosahovala len 10 cm a rovnako aj lúčny ekosystém na tomto území bol 

značne vysušený vzhľadom na zistenú vysokú teplotu ovzdušia (37 °C). 

Stanovište A v narastajúcom počte jedincov sa ukázalo v auguste s 18 ex., 

pričom stanovište B malo ešte menej jedincov než v spomínanom mesiaci júl, 

a to len 5 ex. V tomto mesiaci sme odmerali na stanovišti A výšku porastu 

30 cm a na stanovišti B to bolo 10 cm so slameným povrchom. Od septembra 

sezónna krivka na stanovišti A klesá, ktorá môže byť spôsobená už chladnejšími 

klimatickými podmienkami, ako je klesajúca teplota a zrážky. Stanovište B sa 

ešte v septembri preukázalo zvýšeným počtom jedincov – 10 ex. V októbri 

opäť krivka sezónnej dynamiky má klesajúcu tendenciu, nakoľko entomologický 

zber sme v mesiaci október uskutočnili po mrazivom dni s poobednou teplotou 

vzduchu 8 °C. Odlišnosť priebehov krivky sezónnej dynamniky počas 

vegetačného obdobia (IV. – X.) v rokoch 2012 a 2014 mohlo byť ovplyvnené 

rôznymi faktormi, ako sú klimatické podmienky prostredia, ako aj antropogénny 

vplyv kosenia lúčneho porastu a prítomnosťou turizmu na vybraných lúčnych 

biotopoch (Graf 2). 

 

Graf 2: Sezónna dynamika na stanovištiach (A, B) v roku 2014 
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Okrem štrukturálnych znakov entomocenóz podávame pre zistené 

eudominantné druhy (ED) ich bionomickú charakteristiku
14

 aj so sezónnym 

výskytom na stanovištiach (A, B) počas vegetačného obdobia (IV. – X.) rokov 

2012 a 2014: 

Phyllotreta undulata (LINNAEUS, 1758) – skočka poľná 

Bežný pratikolný druh z čeľade Chryso-

melidae rozšírený v celej Európe, Ázii a Severnej 

Amerike. Telo veľkosti 3 mm má sfarbené na 

čierno s kovovým leskom. Na každej krovke má 

žltý pásik, ktorého konce sú zahnuté dovnútra. 

Typickým znakom sú zadné skákavé končatiny, 

ktorých stehnová časť je silne zhrubnutá, vďaka 

ktorým je schopná vyskočiť do 1 m výšky. Jej 

larva dosahuje dĺžku 7 mm, pričom na jednotlivých segmentoch sa nachádzajú 

chĺpky. Dospelce prežívajú zimu v listovej hrabanke alebo vo vrchnej vrstve 

pôdy a na jar vychádzajú zo svojich skrýš. Samičky po krátkej dobe kladú 

vajíčka na spodné plochy listov. Larvy sa živia listami kapustovitých rastlín, 

kde vyžierajú charakteristické okrúhle otvory. Svojím žerom spôsobujú 

masívne škody. Od konca júna sa liahne nová generácia chrobákov. Koncom 

leta opäť zaliezajú do zimovísk (Foto: B. M. Loboda, 2008
3
). 

2012/A – IV, V, VI, VIII, X  18 ex. (9,7 % D) 

2012/B – VI, VIII, IX  22 ex. (10,8 % ED) 

2014/A – IX  5 ex. (4,8 % SD) 

2014/B – VI, X  3 ex. (4,1 % SD) 

Phyllotreta atra (FABRICIUS, 1775) – skočka čierna 

Hojný pratikolný druh z čeľade Chryso-

melidae obývajúci výslnné stanovištia. Rozšírený 

je v celej Európe a v miernom pásme Ázie. Ide 

o drobného chrobáka čiernej farby s charakte-

ristickými zhrubnutými zadnými končatinami 

dorastajúceho do veľkosti 2 – 2,3 mm. Imága 

vyliezajú zo svojich zimných úkrytov v apríli 

a žijú na divo rastúcich a pestovaných kapustovitých rastlinách. Samičky 

v júni kladú na pôdu v skupinách vajíčka, z ktorých sa liahnu larvy veľké 4 – 

5 mm. Tie spôsobujú holožer na listoch a mladých korienkoch kapustovitých 

rastlín. Asi po troch týždňoch sa v pôde zakuklia, pričom nová generácia 

chrobákov sa liahne po 7 – 17 dňoch. Patrí medzi najmasovejšie a najškodlivejšie 

chrobáky kapustovitých rastlín (Foto: G. Keresztes, 2008
4
). 

                                                 
14  REICHHOLFOVÁ-RIEHMOVÁ, H., 1997: Hmyz. Bratislava: IKAR, a. s., 1997, s. 287. 
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2012/A – IV, V, VI, VII, VIII, IX, X  105 ex. (56,2 % ED) 

2012/B – IV, V, VI, VII, VIII, IX, X  88 ex. (43,3 % ED) 

2014/A – V, VI, VII, IX  27 ex. (25,7 % ED) 

2014/B – IV, V, VI  22 ex. (30,2 % ED) 

Lema melanopus (LINNAEUS, 1758) – kohútik pestrý 

Rovnako ako predchádzajúci druh zastu-

puje čeľaď Chrysomelidae. Je rozšírený v Afrike 

a v Európe. Na Slovensku obýva polia, lúky 

a pasienky. Ide o drobného chrobáka, ktorý 

dosahuje veľkosť 4 – 4,8 mm s kovovo modrými 

krovkami a žltočerveným štítom. Pomenovanie 

„kohútik” dostal podľa cvrlikavého zvuku, ktorý 

vydáva, ak cíti nebezpečenstvo trením kroviek na 

chrbte o rebrovitú hranu. Dospelce sa zdržujú prevažne na trávnatých 

stanovištiach. Na poliach obžierajú obilniny, napr. listy jačmeňa a ovsa, kde 

prezimujú a skoro zjari preletujú na polia (Foto: K. Gwóźdź, 2011
5
). 

2012/A – IV, VI, VIII, X    7 ex. (3,8 % ) 

2012/B – IV, VI, VIII    23 ex. (11,3 %) 

2014/A – IV, VII, VIII, IX    8 ex. (7,6 %) 

2014/B – VI, VIII, IX    6 ex. (8,2 %) 

Sitona lineatus (LINNAEUS, 1758) – listárik čiarkovaný 

Je veľmi hojný zástupca z čeľade Curcu-

lionidae na ďateline a najmä na lucerne, kde 

preferuje výslnné lúčne stanovištia. Rozšírený je 

na Slovensku, v celej Europe až po palearktickú 

oblasť. Telo chrobáka s výrazným noscom na 

hlave je šedohnedej farby s veľkosťou medzi 4 – 

5 mm. Samičky znášajú vajíčka na povrch pôdy 

a listy. Larvy majú žltú alebo hnedú farbu hlavy a sú bielo sfarbené, beznohé, 

dlžky až 6 mm. Vyžierajú najmä baktériové hľuzy na koreňoch bobovitých 

rastlín. Imága sa vyskytujú prevažne na bôbovitých rastlinách, kde obžierajú 

listy. Ak je počasie teplé a vlhké od apríla do júna, zvyšuje sa ich plodnosť 

a dochádza k výraznému premnoženiu. Vyznačujú sa nočnou aktivitou (Foto: 

D. Nicholls, 2011
6
). 

2012/A – IV    1 ex. (0,5 % SR) 

2012/B – X    1 ex. (0,5 % SR) 

2014/A – IV, V, VI, VIII, IX    15 ex. (14,3 % ED) 

2014/B – V,VI, VIII, IX    12 ex. (16,4 % ED) 
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Diskusia 

Entomologický výskum prebiehal na dvoch stanovištiach A (275 m 

n. m.) a B (358 m n. m.) lúčneho charakteru počas vegetačného obdobia (apríl – 

október) v rokoch 2012 a 2014 v oblasti CHKO Malé Karpaty (PR Doliny 

Hlboče). Predmetom skúmania bolo zistiť, či ovplyvňuje vertikálna zonálnosť 

skladbu koleopterocenóz na vybraných lúčnych stacionároch, ktoré sa medzi 

sebou líšili nadmorskou výškou o rozdiele 83 metrov. Kvantitatívne bohatší sa 

javí rok 2012, kedy sme evidovali 390 ex. patriacich k 25 druhom. Následne 

v roku 2014 evidujeme menší počet jedincov (178 ex.) prislúchajúcich k 18 

druhom. Na základe kvantitatívno-kvalitatívneho rozboru sme zistili, že počet 

identických druhov v rámci oboch skúmaných stanovíšť bolo 17 spp. V roku 

2014 sa vyskytol na území druh Malachius bipustulatus z čeľade Malachiidae, 

ktorý sme nespozorovali v roku 2012. Naopak rok 2014 bol chudobnejší na 

druhy z početnejších čeľadí ako Chrysomelidae, Curculionidae a Coccinelidae, 

druhy z čeľadí Carabidae a Scarabaeidae sa vôbec nevyskytovali. Predpokla-

dáme, že druhová početnosť a variabilita koleopter je ovplyvnená práve 

vertikálnou zonálnosťou študovaného územia. Dôsledkom druhovej pestrosti 

determinovaných chrobákov sú pravdepodobne odlišné abiotické faktory, ako 

teplota vzduchu, vlhkosť prostredia, nadmorská výška, ktoré na skúmaných 

stanovištiach komplexne ovplyvňujú spôsob života všetkých zoocenóz. 

Podobne chrobáky lúčnych biotopov v južnej časti Malých Karpát spracovali 

autori
15

 ešte v roku 1986. Z minulosti sú známe aj taxonomické výsledky 

autorov z oblasti lúčnych biotopov
16

 pri obci Buková v Malých Karpatoch, 

kde ich výskum priniesol zastúpenie teplomilných a xerofilných druhov 

chrobákov. Podobný výskum v rámci vertikálnej zonálnosti bol uskutočnený 

v CHKO Malé Karpaty v oblasti rekreačného strediska Modra-Harmónia
17

, 

                                                 
15  MAJZLAN, O. – RYCHLÍK, I., 1986: Koleopterocenózy dunajských lužných lesov v blízkosti 

Bratislavy, Koleoptera byllinného zárastu – Coleoptera herbicola. Acta F. R. N. Univ. Comen., 

Formatio et protectio naturae IX, 1986, s. 88 – 92. 
16  DRDUL, J., 1969: Príspevok k poznaniu bezstavovcov (Evertebrata) lúk pri Bukovej v Malých 

Karpatoch. Zborník Prírodne vedy III., SPN, Bratislava, 1969. 

 DRDUL, J., 1972: Príspevok k poznaniu článkonožcov v pôde dubovo-hrabového lesa Trstínsko-

-Bukovských Kopcov v Malých Karpatoch s ohľadom na Coleoptera. Zborník Prírodne vedy VI., 

SPN, Bratislava, 1972, s. 69 – 76. 

 KOUBKOVÁ, L., 1972: Coleoptera lúčneho biotopu v okolí vodnej nádrže Buková. Zborník 

Prírodné vedy VI., SPN, Bratislava, 1972, s. 77 – 84. 

 KOUBKOVÁ, L., 1974: Coleoptera ako súčasť lúčneho biotopu okolia vodnej nádrže Buková. 

Zborník Prírodné vedy VII., SPN, Bratislava, 1974, s. 137 – 143. 

 KOUBKOVÁ, L., 1978: Coleoptera lúčneho biotopu v okolí vodnej nádrže Buková. Zborník 

Prírodné vedy IX., SPN, Bratislava, 1978, s. 63 – 81. 
17  KVASNIČÁK, R. – ŠTIAVNICKÁ, A., 2015: Ovplyvňuje vertikálna zonálnosť študovaného 

územia skladbu koleopterocenóz v lúčnom biotope (CHKO Malé Karpaty, Modra Harmónia, 

JZ Slovensko). Acta Facultatis Pedagogicae Universitas Tyrnaviensis, Ser. B, Trnava 2015, 

s. 16 – 34. 
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kde sa sledované lúčne stanovištia líšili nadmorskou výškou cca o 300 m. 

Na stanovišti A (Čermákova lúka – 604 m n. m.) vo vyššej nadmorskej výške 

získali menší počet jedincov (310 ex.) ako na nižšie položenej lúke v Harmónii 

(stanovište B – 308 m n. m.) s počtom jedincov 374. Podobné zistenia evidujeme 

aj v našom výskume z PR Hlboče v roku 2014, kedy sme na stanovišti A 

(275 m n. m.) získali väčší počet jedincov (105 ex.) ako na stanovišti B 

(358 m n. m.) so 73 ex. Z tohto hľadiska môžeme konštatovať, že druhová 

početnosť a variabilita chrobákov je ovplyvnená vertikálnou zonálnosťou 

skúmaného územia. V rámci podobného floristického zloženia dubových 

lesov južnej časti Malých Karpát, môžeme vidieť určitú zhodu s entomologickým 

výskumom realizovaným metódou smýkania bylinného porastu na Borskej 

nížine
18

. V porovnaní s výskumom spomínaných autorov sme zistili nasledovné 

identické druhy chrobákov, ktoré sa vyskytovali aj na našich stanovištiach 

v zastúpení ako: Malachius aeneus, Cidnopus (Limonius) pilosus, Coccinella 

septempunctata, Propylea (Coccinella) quatuordecimpunctata, Subcoccinella 

(Psyllobora) vigintiduopunctata. Následne entomologický výskum bol 

realizovaný metódou smýkania bylinného porastu v rokoch 1974 – 1976 na 

chránenom nálezisku „Sedlisko – poniklecová lúčka“ v okolí Hlohovca
19

. 

V rámci podobnosti podhorskych lúk Považského Inovca sme zistili zhodu 

v druhoch, ktoré sa vyskytovali na spomínaných podhorských lúkach PR 

Hlboča: Cidnopus (Limonius) pilosus, Coccinella septempunctata, Coccinella 

quattuordecimpustulata, Psyllobora vigintiduopunctata, Mordellistena parvula. 

Zástupcu druhu Diachromus germanus z čeľade Carabidae autor eviduje ako 

veľmi vzácneho jedinca dubovo-hrabových lesov, ktorého sme v našom 

výskume nezaznamenali. Na juhovýchodných svahoch dubových lesov 

Malých Karpát v okolí kóty Bolehlavu (534 m n. m.) realizovali v roku 1997 

entomologický výskum autori
20

 obdobnou metódou smýkania bylinného 

porastu. Podobnosť prírodných podmienok ako nadmorská výška a okolitá 

dúbrava umožňovala zhodu zistených mezofilných druhov chrobákov 

podhorského charakteru, napr. Cidnopus pilosus, Mordelistena. variegata, 

Lema lichenis a Eulema (Lema) melanopus prispôsobených mierne chladnej 

a vlhkej klíme v skúmanej lokalite CHKO Malé Karpaty. Podobne aj vo vyšších 

                                                 
18  MAJZLAN, O. – VIDLIČKA, Ľ. – KALÚZ, S., 2010: Fauna dubových lesov (Coleoptera, 

Neuroptera) na Borskej nížine. In: Entomofauna carpathica 22, Bratislava: Katedra biológie 

Pdf UK, 2010, s. 14 – 30. 
19  VALENČÍK, M., 1979: Chrobáky (Coleoptera) chráneného náleziska Sedlisko a jeho naj-

bližšieho okolia. Západné Slovensko 6: Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. 

Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1979, s. 154 – 163. 
20  MAJZLAN, O. – DRDUL, J., 1998: Obraz fauny chrobákov (Coleoptera) vybraných lokalít 

v rámci CHKO Malé Karpaty. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, no. 2, séria B-prírodné 

vedy, 1998, s. 125 – 138. 
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nadmorských výškach autori
21

 realizovali entomologický výskum obdobnou 

metódou smýkania lúčneho biotopu na vrchu Klopotovo (601 m n. m.) pri 

horehronskej obci Hriňová (CHKO Poľana), ktorým zisťovali, či ovplyvňuje 

kosenie bylinného porastu kvantitatívne zastúpenie spoločenstva chrobákov. 

Potvrdením stanovených hypotéz zistili, že kosenie bylinného porastu znížilo 

kvantitatívne a druhové zastúpenie koleopterocenóz práve na skosenom 

území. Môžeme konštatovať, že aj na nekosenom lúčnom biotope uprostred 

koseného územia sa kvantitatívnosť spoločenstva chrobákov značne znížila 

v porovnaní s porastom bez antropogénneho vplyvu kosby. Podobne aj náš 

výskum preukázal, že v mesiacoch, v ktorých bol lúčny biotop kosený, sme 

zaznamenali pokles kvantitatívneho zastúpenia chrobákov. Antropogénny 

vplyv kosenia lúčnych biotopov sa potvrdil aj na svahu (224 m n. m.) 

v blízkosti Krupského potoka na predhorí Malých Karpát
22

. Išlo o pôvodný 

lúčny porast, vzdialený vzdušnou čiarou od študovanej lokality (PR Hlboče) 

cca 15 km. Ten bol počas vegetačného obdobia raz kosený, pričom skosený 

porast zostal na pôvodnom mieste a podliehal prirodzenému rozkladu. Aj 

z tohoto výskumného obdobia evidujeme výskyt podobných mezofilných 

druhov chrobákov vyskytujúcich sa aj v oblasti skúmaných lúčnych biotopov 

(A – 275 m n. m. a B – 358 m n. m.). Išlo o druhy zastúpené v eudominantnej 

kategórii: Phyllotreta atra, P. undulata, Lema melanopus, Aphtona cyparissiae 

a Sitona lineatus, ktorých výskyt bol ovplyvnený aj vývinovou viazanosťou 

na hospodárske plodiny (Zea spp., Helianthus spp., Trifolium spp.) pestované 

v tesnom okolí podhorských lúčnych stanovíšť. Na indikáciu stability 

hospodársky využívaného prostredia u plodín Hordeum spp. a Beta spp. 

upozorňuje aj trojročný entomologický výskum z oblasti Ponitria (Horná 

Malanta)
23

. Autori na študovanom území evidujú nenarušenosť a ekologickú 

stabilitu poľného biotopu, a to na základe determinovaných bioindikátorov 

čeľade Carabidae: Harpalus rufipes a Pterostichus melanarius v dominantnom 

zastúpení v organickom aj ekologickom type hospodárenia sledovaných 

plodín. Podobne zo skúmaného územia evidujeme aj v našich zisteniach 

bioindikačne vzácny druh, ako aj druh Sisyphus schaefferi z čeľade Scarabaeidae 

poukazujúci na xerotermný aspekt študovaného lúčneho biotopu. Zo získaných 

výsledkov môžeme konštatovať, že evidované druhy chrobákov, ktoré žijú na 

lúčnom biotope vo vyššej nadmorskej výške, osídľujú študované územia 

                                                 
21  KVASNIČÁK, R. – GAJDOŠOVÁ, M., 2014: Ovplyvňuje kosenie lúčneho porastu spoločenstva 

chrobákov (Coleoptera) lúčneho biotopu? Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae 

in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2014, č. 3, r. XIV., s. 173 – 188. 
22  KVASNIČÁK, R. – DRDUL, J., 2004: Spoločenstvo chrobákov (Coleoptera) lúčneho biotopu 

v okolí Krupského potoka (JZ Slovensko). Acta Facultatis Pedagogicae Universitas Tyrnaviensis, 

Ser. B, Trnava 2004, s. 4 – 10, 2004. 
23  PETŘVALSKÝ, V. – PETERKOVÁ, V., 1996: Populácie bystruškovitých ako indikátor kvality 

prostredia. Zborník prác z bioklimatických pracovných dní. Trnava: Acta Facultatis Pedagogicae 

Universitas Tyrnaviensis, 1996, s. 290 – 293. 
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v nižšom kvantitatívnom zastúpení, ako druhy v oblastiach s nižšou nadmorskou 

výškou. Ďalej sme zistili, že na študovanom lúčnom území ovplyvnenom 

antropogénnymi vplyvmi (kosenie bylinného porastu, turizmus) sa prejavilo 

menšie kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie chrobákov ako na území, ktoré 

nie je ovplyvňované antropogénnymi faktormi. Na abiotický faktor nadmorskej 

výšky a vplyv vertikálnej zonálnosti študovaných lokalít na skladbu entomocenóz 

upozorňujú aj zahraničné výskumy autorov z rôznych oblastí sveta, ako napr. 

výskum realizovaný na predhorí talianskych Álp
24

 skúmajúci štúdium stability 

biodiverzity ovplyvnených antropogénnym zásahom hnojenia pôdy na 

základe vybraných epigeckých druhov koleopter z čeľadí Geotrupidae 

a Aphodiidae, ktoré napriek antropogénnemu vplyvu indikujú stabilitu 

lúčnych ekosystémov s pôvodnou lesnou vegetáciou. V oblasti Talianska 

pozitívne zistenia prináša autekologická štúdia koleopterocenóz, kde autori
25

 

skúmajú existenčné nároky dvoch druhov chrobákov z čeľade Cetoniidae 

(Gnorimus nobilis a Gnorimus variabilis), ktorých životné nároky sú limitované 

nadmorskou výškou stanovišťa a skladbou pôvodného lesného porastu drevín. 

Známe sú aj zahraničné štúdie
26

 skúmajúcich trofické vzťahy v biocenóze na 

skupine drevokazného hmyzu (f. Buprestidae) a zástupcov opeľovačov 

(f. Apiidae), ktorých trofická aktivita je podmienená najmä nadmorskou 

výškou a klimatickými nárokmi skúmaného prostredia. Potvrdzujú to aj 

značné rozdiely zistené v kvantitatívno-kvalitatívnej analýze chrobákov medzi 

južným – viac osvetľovaným stanovišťom, ktoré je bohatšie na počet jedincov 

a druhovú diverzitu chrobákov a je stabilnejším ekologickým prostredím 

oproti severnému stanovišťu, aj keď sa nachádzajú v rovnakej nadmorskej 

výške vrcholovej časti Veľkej Javoriny (910 m n. m., CHKO Biele Karpaty)
27

. 

Taktiež môžeme potvrdiť hypotézu, na základe už zrealizovaných výskumov 

v oblasti horských a pohorských lúk
28

, že čím je skúmaná lokalita vo vyššej 

                                                 
24  CHAMBERLAIN, D., TOCCO, C., LONGONI, A., MAMMOLA, S., PALESTRINI, C., 

ROLANDO, A., 2015: Nesting strategies affect altitudinal distribution and habitat use in 
Alpine dung beetle communities. Ecological Entomology, (4), 40, 2015, s. 372 – 380. 

25  TRIZZINO, M., BISI, F., MORELLI, CE., PREATONI, DG., WAUTERS, LA., MARTINOLI, 
A., 2014: Spatial niche partitioning of two saproxylic sibling species (Coleoptera, Cetoniidae, 
genus Gnorimus), Insect Conservation and Diversity, (3), 7, 2014, s. 223 – 231. 

26  RASMANN, S., ALVAREZ, N., PELLISSIER, L., 2014: The Altitudinal Niche-Breadth 
Hypothesis, Insect-Plant Interactions, (1) 47, 2014, s. 338 – 359. 

27  KVASNIČÁK, R. – SCHMIDTOVÁ, G., 2017: Ovplyvňuje slnečný svit (heliofilia) skladbu 
koleopterocenóz lúčneho biotopu? (CHKO Biele Karpaty, Veľká Javorina, západné Slovensko) 
Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 
2017, č. 1, r. XVII., s. 133 – 153. 

28  KVASNIČÁK, R. – ŠTIAVNICKÁ, A., 2015: Ovplyvňuje vertikálna zonálnosť študovaného 
územia skladbu koleopterocenóz v lúčnom biotope (CHKO Malé Karpaty, Modra Harmónia, 
JZ Slovensko). Acta Facultatis Pedagogicae Universitas Tyrnaviensis, Ser. B, Trnava 2015, 
s. 16 – 34. 
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nadmorskej výške, tým menšie kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie spoločenstva 

chrobákov osídľuje študované územie. Uvedený vplyv vertikálnej zonálnosti 

vybraných lúčnych stacionárov (PR Hlboča, CHKO Malé Karpaty) sa potvrdil 

kvantitatívno-kvalitatívnymi zisteniami aj počas zberov vo vegetačnom období 

roku 2014. 

Záver 

Predmetom skúmania entomologického výskumu realizovaného počas 

vegetačného obdobia apríl – október v rokoch 2012 a 2014 bolo zistiť, či na 

študovanom území v PR Hlboče (CHKO Malé Karpaty) ovplyvňuje nadmorská 

výška ako súčasť vertikálnej zonálnosti skladbu koleopterocenóz na vybraných 

lúčnych stanovištiach s rôznou nadmorskou výškou. Dôkazom stanovených 

hypotéz sme zistili, že na stanovišti A s nižšou nadmorskou výškou (275 m n. m.) 

sme získali viac expemplárov ako na stanovišti B (358 m n. m.) situovaného 

vo vyššej horskej oblasti. Výskum tiež preukázal, že podhorská lúka (stano-

vište A) sa vyznačuje väčšou druhovou pestrosťou (o čom svedčí vyššia 

kvantita recedentných a subrecedentných druhov) v porovnaní so stanovišťom B, 

ktoré je celkovo kvantitatívne viac zastúpené a vyskytuje sa na ňom viac 

eudominantných, dominantných a subdominantných druhov radu Coleoptera. 

Predložená hypotéza, či vertikálna zonálnosť ovplyvňuje kvantitatívno-kvali-

tatívne zastúpenie koleopterocenóz, bola potvrdená, nakoľko na študovanom 

území (B) s nižšou nadmorskou výškou a s teplejšou klímou prostredia sme za 

celé sezónne obdobie zistili väčšiu početnosť chrobákov ako na stanovišti A 

lokalizovanom vo vyššej vertikálnej oblasti s realtívne chladnejšou klímou. 

Bolo zistené, že výškový rozdiel aj 83 metrov medzi stanovišťami (A – 275 m 

n. m., B – 358 m n. m.) ovplyvňuje početnosť a druhovú diverzitu spoločenstva 

chrobákov. Potvrdila sa aj stanovená hypotéza, skúmajúca pôsobenie antropo-

génnych vplyvov na kvantitatívne a kvalitatívne zastúpenie chrobákov. 

Nakoľko evidované antropogénne vplyvy (kosenie bylinného porastu, turizmus 

a ťažba dreva v sledovanej oblasti) ovplyvnili celkovú abundanciu spoločenstva 

chrobákov, ktorá v tomto období lokálne klesala v porovnaní s obdobím, ktoré 

nebolo narušené antropogénnymi vplyvmi. 
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Činitele duchovného rastu a rozvoja ľudskej osobnosti. Kolektívna vedecká 

monografia v rámci projektu NKS Gr. 21.10.14/ed. Peter Majda, Martin Taraj. 

1. vyd. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0357-9. 

 

Kolektívna monografia „Činitele duchovného rastu a rozvoja ľudskej 

osobnosti“ predkladá súhrn prednášok z vedeckej konferencie v rámci 

projektu NKS Gr. 21.10.14.  

Kolektív autorov – vysokoškolských pedagógov a pracovníkov vo 

svojich šiestich publikovaných príspevkoch prezentuje v tematicky zameranej 

monografii v teoretickej  a praktickej rovine rôzne aspekty rozvoja ľudskej 

osobnosti, ale i rastu a vývinu jeho duchovna.  

Ľudská osobnosť sa vyvíja od narodenia dieťaťa. Mohli by sme ju 

charakterizovať ako súhrn špecifických osobných psychických a povahových 

vlastností, čŕt konkrétneho ľudského jedinca. Každý človek je charakterizovaný 

ako individualita, osobitosť a neopakovateľnosť nielen v spôsobe „žitia“ 

svojho života, ale i v zmysle prežívania, správania, myslenia a konania. 

Subjektívne prežívania každého človeka je neoddeliteľnou súčasťou vytvárania, 

uchopovania a udržovania objektívnych vzťahov, ktoré vznikajú a existujú pri 

vzájomnej interakcii človeka s jeho okolím.  

Človek ako osobnosť sa vyvíja i prostredníctvom vonkajších činiteľov, 

medzi ktoré môžeme zaradiť celospoločenské, kultúrne vplyvy, vplyvy 

širšieho sociálneho prostredia a vplyvy menších a malých sociálnych skupín, 

ktorých je súčasťou.  

Autor doc. PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD. vo svojom príspevku „Životné 

a morálne hodnoty súčasnej mládeže“ predkladá hlavné poznatky z empirickej 

sociológie, konkrétne sociológie morálky. Uvádza a popisuje hlavné scenáre 

premien morálnych hodnôt v postmodernom svete a predkladá výsledky 

empirického výskumu životných a morálnych hodnôt maturitnej mládeže 

Spišskej diecézy (Spiš, Liptov, Orava). 

Interný doktorand Mgr. Martin Taraj vo svojom príspevku „Vplyv 

médií na formovanie osobnosti“ ozrejmuje hlavné poslania médií, ktoré 

svojimi prostriedkami informujú a formujú prijímateľa správ. Upriamuje 

pozornosť na formačné poslanie médií a popisuje vplyvy na fyzický, psychický 

a emocionálny vývin človeka, ktorý je hlavne v záťažových situáciách veľmi 

ľahko ovplyvniteľný, a tak náchylný na prijímanie rôznych neprávd a skresľo-

vaných informácií v médiách. 

ThDr. Jaroslav Barta, PhD. popisuje transakčnú analýzu ako jednu 

z psychoanalytických metód, ktorá je dôležitá pri nielen budovaní sociálnych 

vzťahov, ale i pri analýze životného plánu, ktorý si dieťa vytvorilo v detstve 

a podľa ktorého hrá v dospelosti a v samotnom živote svoju úlohu. Príspevok 

„Udeľovanie podpory a analýza životného plánu v koncepcii Transakčnej 

analýzy“ identifikuje vývoj smerom k osobnej autonómii človeka.  



Recenzie 

 

168 

Rektor a moderátor Teologickej fakulty, Teologického inštitútu 

a Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí ThDr. 

Peter Majda, PhD vo svojom príspevku „Cesta formácie osobnosti z hľadiska 

kňazského povolania“ popisuje a identifikuje spoločenstvá, ktoré podnecujú 

človeka k vnútornej disponibilite ku kňazskému povolaniu. Uvádza ciele 

a motívy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri kňazskej formácii. Stotožňuje 

kritériá Cirkvi pre prijatie kandidáta z Kňazského seminára a základné 

podmienky duchovného rastu na ceste ku kňazstvu. 

Príspevok autora ThDr. Jána Kuboša, PhD. „Obsah, prostriedky a cieľ 

duchovnej formácie kandidátov kňazstva podľa KKP 1983 a úradných 

dokumentov Cirkvi“ pojednáva o duchovnej formácii, jej prostriedkoch a jej 

základných cieľoch. Zaoberá sa kňazskou poslušnosťou, ktorá je charakteri-

zovaná ako hodnota prvoradého významu, celibátom – ako drahocenným 

darom Božej milosti a chudobou, ktorá by mala viesť budúceho kňaza 

k pripodobneniu sa Kristovi.  

Autor ThDr. Martin Koleják, PhD. vo svojom príspevku „Charizma 

celibátu (panenstva)“ charakterizuje a popisuje základné body kresťanského 

chápania celibátu. Definuje nevyhnutné predpoklady pre rozhodnutie sa pre 

život v panenstve a životné požiadavky po voľbe panenstva. 

Človek nevyrastá, nevyvíja sa a nežije na svete sám. Je obkolesený 

spoločenstvom osôb, ktoré mu dávajú možnosť a príležitosť žiť a realizovať 

sa i v duchovnom živote. A práve v dnešnom súčasnom globalizovanom, 

konzumnom svete sa človek mnohokrát stretáva s negatívnymi vplyvmi, ktoré 

ovplyvňujú jeho osobnostný vývoj, ale i samotné prežívanie dnešných dní. Je 

preto dobré a prospešné vidieť svoj osobnostný rast nielen v základných 

spoločenstvách, do ktorých sa ako dieťa narodí, ale i v spoločenstvách 

farských, kňazských, rehoľných, ale i iných, ktoré prispievajú k vyjadreniu 

lásky k životu a k samotnému Bohu. 

 

PhDr. Zuzana Budayová, PhD. 
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