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Preface 

The fourth issue of Disputationes scientificae from 2020 contains 

6 studies in the field of social sciences and 3 studies in the field of humanities. 

Eliška Knošková, Pavol Tománek, Jaroslava Drgová, Monika Knošková, 

Michal Tulek and Dušan Kollár look at the first wave of the Covid-19 pandemic 

in the Czech Republic in terms of nursing, health, social and legal issues. 

Katarína Kohútová and Angela Almašiová deal with the issue of statistical 

literacy of students of teaching and pedagogical sciences. Robert Szota writes 

about the phenomenon of unemployment, which is one of the most important 

social problems of the state. Marcela Čarnická devotes herself to inclusive 

education in kindergarten. Miriama Pačnárová describes her work with an 

innovated state educational program for kindergartens from 2016. Slavka 

Pogranova deals with the phenomenon of translanguaging in the classroom. 

On the occasion of the 20th anniversary of the founding of the 

Catholic University in Ružomberok, Janka Bednáriková writes about the 

beginnings, trends and successes of the Department of Music at the Faculty of 

Education. Ivan Ondrášik and Katarína Ondrášiková analyse the issue of the 

meaningfulness of human life. Štefan Šrobár writes about Comenius' path to 

the renewal of knowledge. 

PaedDr. Ján Gera, PhD. 

Translation: doc. Andrey Kraev, CSc. 
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Predhovor 

Štvrté číslo Disputationes scientificae z roku 2020 obsahuje 6 štúdií 

z oblasti spoločenských vied a 3 štúdie z oblasti humanitných vied. 

Eliška Knošková, Pavol Tománek, Jaroslava Drgová, Monika Knošková, 

Michal Tulek a Dušan Kollár sa pozerajú na prvú vlnu pandémie Covid-19 

v Česku z hľadiska ošetrovateľského, zdravotného, sociálneho a právneho. 

Katarína Kohútová a Angela Almašiová sa venujú problematike štatistickej 

gramotnosti študentov učiteľstva a pedagogických vied. Robert Szota píše 

o fenoméne nezamestnanosti, ktorý je jedným z najdôležitejších sociálnych 

problémov štátu. Inkluzívnej výchove a vzdelávaniu v materskej škole sa 

venuje Marcela Čarnická. Miriama Pačnárová približuje prácu s inovovaným 

štátnym vzdelávacím programom pre materské školy z roku 2016. Slavka 

Pogranova sa zaoberá fenoménom translanguagingu v triede. 

Pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Janka Bednáriková píše o začiatkoch, trendoch a úspechoch Katedry hudby 

na Pedagogickej fakulte jubilujúcej univerzity. Ivan Ondrášik a Katarína 

Ondrášiková analyzujú problematiku zmysluplnosti života človeka. Štefan 

Šrobár píše o Komenského ceste k obnove poznania. 

PaedDr. Ján Gera, PhD. 
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Measures Taken in the Czech Republic in the Evening 

of the Covid-19 Pandemic from 1 March 2020 to 31 May 

2020 in the Field of Nursing, Health, Social and Legal 

Massnahmen in der Tschechischen Republik im Ereignis 

der Covid-19-Pandemie vom 1. März bis 31. Mai 2020 

im Bereich Pflege, Gesundheit, sozial und rechtlich 

Opatrenia prijaté v Českej republike pri pandémii 

Covid-19 od 1. marca do 31. mája 2020 z hľadiska 

ošetrovateľského, zdravotného, sociálneho a právneho 

Eliška Knošková, Pavol Tománek, Jaroslava Drgová, 

Monika Knošková, Michal Tulek, Dušan Kollár 

Abstract 

The Government of the Czech Republic, by its resolution of 12 March 

2020 under no. 194 in accordance with Articles 5 and 6 of Constitutional 

Act no. 110/1998 Coll. on the safety, declared a state of emergency for 

the territory of the Czech Republic due to a health threat in connection 

with the demonstration of the occurrence of coronavirus (designated as 

SARS CoV-2) for the period from 2 pm on 12 March 2020 for 30 days. 

The state of emergency was based on the consent of the Chamber of 

Deputies of the Parliament of the Czech Republic, granted by its 

resolution of 7 April 2020 under no. 1012, extended until 30 April 2020 

and subsequently again, with the consent of the Chamber of Deputies, 

was a government resolution under no. 485 zo April 30, 2020, extended 

until May 17, 2020. The resolution of the Government of the Czech 

Republic brought various restrictions and new obligations to citizens. 

The aim is to point out the measures taken in selected areas – nursing, 

health, social and legal, in order to emphasize the experience gained so 

far in these areas and also with the opportunity to learn from possible 

mistakes in eliminating the coronavirus pandemic in public health and 

prevention not only in Slovakia, but also according to the procedures of 

the Czech Republic. 

Keywords: Epidemic. Nursing. Health. Social service. The law. Public health. 

State. 
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Úvod 

Termín EM (emergency management) je v českej odbornej literatúre 

prekladaný ako krízový manažment alebo krízové riadenie. Česká republika, 

ako aj iné štáty, má vypracovaný plán na riešenie bezpečnostných hrozieb 

a krízových situácií, keď rýchle riešenie mimoriadnych situácií je potrebné čo 

najviac zjednodušiť prijímaním dôležitých opatrení. Ústredný krízový štáb je 

pracovným orgánom vlády na riešenie krízových situácií a je zaradený do 

systému orgánov Bezpečnostnej rady štátu. Prijímanie opatrení je tým upravené 

zákonom č. 240/2000 Sb. o krízovom riadení v platnom znení (Krízový zákon); 

naposledy sa zákon menil novelou č. 205/2017 Sb. Citovaný zákon prvýkrát 

zapracováva príslušné predpisy Európskej únie. Podporným je zákon č. 258/2000 

Sb. o ochrane verejného zdravia v platnom znení. 

Známou je skutočnosť, že koncom roku 2019 v čínskom meste Wu-chan 

vypukla pandémia vírusového ochorenia COVID-19, ktorú spôsobuje nový 

koronavírus SARS-CoV-2. Ešte v polovici januára 2020 čínski virológovia 

vylúčili súvislosť s vírusmi SARS alebo MERS a domnievali sa, že 

epidemiologické opatrenia sú zbytočné. Na konci januára 2020 vyhlásila 

Svetová zdravotnícka organizácia epidémiu za globálny stav zdravotnej núdze. 

Opatrenia v oblasti ošetrovateľstva 

Opatrenia tohto typu môžu zabrániť prenosu ochorenia medzi 

jednotlivcami, jeho šíreniu, zníženiu intenzity epidémie a spomaleniu nárastu 

prípadov a súčasne umožniť zdravotníckym systémom pripraviť sa a vyrovnať 

so zvýšeným prílivom pacientov. Opatrenia zahŕňajú okamžitú izoláciu 

symptomatických osôb s podozrením alebo potvrdenou infekciou COVID-19, 

ako aj informovanie verejnosti o závažnosti ochorenia COVID-19. Spomenieme 

niekoľko hygienických odporúčaní, prijatých hneď na začiatku pandémie 

v Českej republike (ČR). 

Všeobecne sa kladie veľký dôraz na zvýšenú hygienu rúk, často 

a dôkladne si umývať ruky mydlom; pokiaľ nie je možné umývanie rúk 

mydlom, je vhodné použitie dezinfekčného gélu. Ľudia by si nemali siahať na 

nos, ústa a tvár a ani si pretierať oči. Kašľať a kýchať je nutné do vreckovky, 

prípadne do rukáva, lakťa ruky alebo šálu, nie do dlane ruky. Je vhodné 

používať jednorazové papierové vreckovky (Specialy severu, 2020. Vše 

o koronaviru SARS-COV-2. [online]: https://special.novinky.cz/). 

Na verejnosti je rovnako nutné si zakryť rúškom alebo iným 

spôsobom ústa a nos. Bezpečný odstup v spoločnosti sú dva metre. Ak sa 

človek necíti dobre, mal by zostať doma. Pokiaľ to nutne nevyžaduje 

zdravotný stav človeka, je lepšie odložiť plánovanú návštevu lekára, čím sa 

dosahuje eliminácia kontaktu s chorými pacientmi v čakárni, ale aj v hromadnej 

https://special.novinky.cz/
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doprave, či iných miestach (Ochranné opatření MZ ČR č. 5503/2020-5/PRO 

z 02. 03. 2020. [online]: http://www.szu.cz/).  

Je žiaduce pravidelne utierať a čistiť dezinfekčnými obrúskami 

predmety, ktorých sa často dotýkame – klávesnica počítača, kľúče, mobilný 

telefón, prípadne kľučky na dverách, batérie vodovodov, tlačidiel vo 

výťahoch a iné. Uvedené primárne preventívne hygienické opatrenia sa týkajú 

obyvateľov všetkých vekových skupín. 

Uplatňovanie prísnych pravidiel osobnej ochrany, hygieny, etikety 

kašľa, sledovanie svojho zdravotného stavu a sociálnych opatrení vyžaduje od 

obyvateľov vysoký stupeň porozumenia, solidarity a disciplíny. Angažovanosť 

spoločnosti a prijatie prísnych sociálnych opatrení sa stali kľúčovými pre 

spomalenie a obmedzenie ďalšieho šírenia infekcie.  

Prevencia a kontrola ochorení COVID-19 v zariadeniach sociálnych 

služieb sa tiež javia okamžitou prioritou vlády ČR s cieľom spomaliť šírenie 

nákazy a chrániť populáciu, ktorá by mohla mať vážne následky spôsobené 

infekciou. Minimalizovať prevoz prípadov do iných zdravotníckych a sociálnych 

zariadení sa ukázalo ako účelné. Každé sociálne zariadenie začalo školenia 

pre všetkých zamestnancov a osoby, ktoré by mohli poskytovať sociálnu 

službu počas epidémie. Vyčlenili sa primárne zariadenia určené k starostlivosti 

o prípady COVID-19, aby sa reálne minimalizoval prenos infekcie (Státni 

zdravotní ústav, 2020. Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2. 

[online]:http://www.szu.cz/tema/prevence 2019).  

Určili sa priestory zariadení na individuálnu karanténnu starostlivosť 

o osoby s príznakmi ochorenia v prípade, že bola prekročená kapacita primárnych 

zdravotníckych zariadení. Zvýšené hygienické opatrenia pandémie COVID-19 

v sociálnych zariadeniach určili: 

 nosenie lekárskych rúšok (jednorazových alebo látkových); podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) slúžia na zamedzenie 

ďalšieho šírenia nákazy do okolia; 

 zvýšenú hygienu rúk a používanie rukavíc; chybná alebo nedostatočná 

dezinfekcia rúk má za následok až 60 % prenosu infekcií; ochranné 

rukavice zaisťujú mechanickú bariéru, chránia pokožku rúk, menia sa 

po každom výkone a pacientovi, avšak nenahrádzajú umývanie rúk; 

 dodržiavanie správnej techniky hygieny rúk; pri adekvátnom prevedení 

je hygienická dezinfekcia rúk v bežnom kontakte klientov šetrnejšie 

a lepšie tolerovaná ako umývanie rúk; 

 dôsledné nosenie pracovného odevu a obuvi (Ochranné opatření MZ 

ČR č. 5503/2020-6/PRO z 02. 03. 2020. [online]: http://www.szu.cz/). 

Po zavedení uvedených opatrení testované rizikové skupiny obyvateľstva 

(najmä seniori), vrátane personálu sociálnych a zdravotníckych zariadení, 

v parciálnych štatistických výskumoch ukázali pokles nakazenia vírusom 

u klientov. 

http://www.szu.cz/).
http://www.szu.cz/tema/prevence%202019).
http://www.szu.cz/).
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Z toho všetkého logicky vyplýva, že nielen fyzické zdravie, ale aj 

ľudská psychika musí čeliť mnohým výzvam. COVID-19 je nová choroba, 

každým dňom sa o nej objavovali nové poznatky, ďalšie informácie a neustále 

sa tak učíme, akým spôsobom sa prenáša, čo toto závažné ochorenie spôsobuje, 

a ako by sa vzniknutá epidemiologická situácia mohla a môže ďalej vyvíjať 

tak v ČR, Európe aj vo svete (Ochranné opatření MZ ČR č. 5503/2020-7/PRO 

z 02. 03. 2020. [online]: http://www.szu.cz/).  

Opatrenia v oblasti zdravotníctva 

K zaisteniu poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi 

zdravotných služieb a na zabezpečenie činnosti orgánov ochrany verejného 

zdravia po dobu platnosti núdzového stavu v súvislosti s výskytom pandémie 

COVID-19 na území ČR, vláda uložila pracovnú povinnosť žiakom a študentom 

v rozsahu: 

 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva na lekárskych fakultách verejných 

vysokých škôl; 

 5. ročníka prezenčnej formy študijného programu zubné lekárstvo na 

verejnej vysokej škole; 

 5. ročníka prezenčnej formy študijného programu farmácie na verejnej 

vysokej škole; 

 posledných ročníkov dennej alebo prezenčnej formy bakalárskych 

a päťročných magisterských študijných programov na vysokej škole, 

alebo odborov vzdelania na vyššej odbornej škole, alebo strednej 

zdravotníckej škole, pripravujúcich sa na zdravotnícke povolania 

podľa zákona č. 96/2004 Sb. o podmienkach získavania a uznávania 

spôsobilosti na výkon nelekárskych zdravotníckych povolaní a na 

výkon činností, súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

v platnom znení (Zákon o nelekárskych zdravotníckych povolaniach), 

bakalárskeho alebo päťročného magisterského programu jednood-

borovej psychológie.  

Poskytovateľom kúpeľnej liečby a rehabilitačnej starostlivosti bolo 

nariadené obmedzenie prevádzky, ubytovanie pacientov bolo iba v jedno-

lôžkových izbách, stravovanie s odstupom 2 metre a liečebné procedúry sa 

mohli vykonávať za účasti najviac piatich osôb.  

Od 1. marca 2020 boli potvrdené prvé tri prípady COVID-19 na 

území ČR. V začiatkoch sa jednalo o infekčné osoby, ktoré sa zdržiavali 

v severnom Taliansku, neskôr už prevažovala tzv. komunitná nákaza, t. j. 

infikovanosť od ľudí, ktorí sa v zahraničí nezdržiavali. Počiatočný prudký 

percentuálny nárast počtu infikovaných sa v poslednej marcovej dekáde 

zmiernil na nárast nižší ako 20 % v porovnaní s predchádzajúcim dňom (od 1. do 

30. marca 2020 bolo potvrdených 3.257 prípadov COVOD-19). 

http://www.szu.cz/).
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Na základe týchto údajov Ministerstvo zdravotníctva ČR (MZ ČR) 

ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 80 ods. 1 písm. g) zákona 

č. 258/2000 Sb. o ochrane verejného zdravia, nariadil 16. marca 2020 podľa 

ustanovenia § 69 ods. 1 písm. i) a ods. 2 citovaného zákona ochranu obyvateľstva 

a prevenciu nebezpečenstva COVID-19 takto: 

 všetkým poskytovateľom zdravotníckych služieb, zaisťujúcich odber 

vzoriek na vyšetrenie nového koronavírusu SARS-CoV-2, zabezpečiť 

laboratórne vyšetrenie; 

 všetkým subjektom, prevádzkujúcim laboratóriá a zaisťujúcim vyšetrenie 

vzoriek na prítomnosť nového koronavírusu SARS-CoV-2, v prípade 

pozitívnej vzorky túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť prostredníctvom 

Informačného systému infekčných chorôb (ISIN). 

Zabezpečujúcim a podporným inštitútom k zdraviu sa stali tieto základné zásady: 

„1) Často a dôkladne si umývajte ruky mydlom. Ak si nemôžete ruky umyť, 

použite účinný dezinfekčný gél. 

2) Pravidelne utierajte dezinfekčnými obrúskami tiež vlastné predmety, 

ktorých sa často dotýkate – mobilný telefón, tablet, notebook, kláves-

nicu a i. 

3) Kašlite a kýchajte do rukáva, šálu alebo vreckovky, nie do ruky.  

4) Používajte jednorazové vreckovky a po použití ich vyhoďte. 

5) Snažte sa vyhýbať veľkým kolektívom. 

6) Bezpečný odstup v spoločnosti sú asi 2 metre. 

7) Zostaňte doma, ak sa necítite dobre. 

8) Ak to nevyžaduje váš zdravotný stav, odložte plánovanú návštevu lekára. 

Eliminujete tak kontakt s chorými pacientmi v čakárni. 

9) Zdravého jedinca rúško pred infekciou koronavírusu neochráni, k tomu 

je potrebný respirátor s triedou FFP3. Rúška sú vhodné pre chorých 

a nakazených, aby infekciu ďalej nešírili. 

10) Neprepadajte zbytočne panike a dodržujte základné hygienické pravidlá.“ 

(Zákon č. 258/2000 Sb.). 

Vláda ČR schválila 18. marca 2020 nové opatrenia – povinné nosenie 

rúšok na verejnosti. Bola stanovená doba, kedy do obchodov s potravinami, 

drogériou a do lekární môžu ísť iba seniori nad 65 rokov. Systém národnej 

surveillance sa spočiatku zameriaval na rýchle odhalenie prípadov a posúdenie 

komunitného prenosu.  

V priebehu vývoja epidémie bolo potrebné sledovať intenzitu, 

geografické rozšírenie a vplyv epidémie na obyvateľstvo a systémy zdravotnej 

starostlivosti a posúdiť účinnosť zavedených opatrení. V situáciách s nedos-

tatkom kapacity sa dohľad zameral na akútne respiračné infekcie, sledovanie 

na ambulantných klinikách alebo na zber údajov cez telefónne help linky 

(Liang, 2020). 
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Tabuľka 1: Riadenie ochrany osôb v súvislosti s COVID-19 

Úroveň 

ochrany 
Ochranné prostředky Rozsah použití 

I. úroveň 

ochrany 
 jednorázová chirurgická čepice 

 jednorázová lékařská ústenka 

 pracovní uniforma 

 jednorázové latexové rukavice, 

jednorázový zdravotnický 

oblek 

 triáž před vyšetřením, oddělení 

ambulantní péče 

II. úroveň 

ochrany 
 jednorázová chirurgická čepice 

 respirátor třídy FFP3 (N95) 

 pracovní uniforma 

 jednorázový zdravotnický 

oblek 

 jednorázové latexové rukavice 

 ochranné brýle 

 oddělení ambulantní péče pro 

pacienty s horečkou 

 izolační oddělení (včetně izolační 

JIP) 

 vyšetření nerespiračních vzorků 

pacientů s podezřením/pozitivním 

nálezem 

 vyšetření diagnostickou 

zobrazovací metodou 

s podezřením/pozitivním nálezem 

 čištění chirurgických nástrojů 

použitých na pacientech 

s podezřením/pozitivním nálezem 

III. úroveň 

ochrany 
 jednorázová chirurgická čepice 

 respirátor třídy FFP3 (N95) 

 pracovní uniforma 

 jednorázový zdravotnický 

oblek 

 jednorázové latexové rukavice 

 celoobličejová ochranná 

respirační maska/respirátor 

s automatickým čištěním 

vzduchu 

 při provádění zákroků, jako např. 

tracheální intubace, tracheostomie, 

bronchofibroskopie, 

gastroenterologická endoskopie 

apod., během kterých mohou 

pacienti s podezřením/pozitivním 

nálezem vykašlávat či vylučovat 

respirační sekrety či tělesné 

tekutiny/krev 

 při provádění operací a pitev 

pacientů s podezřením/pozitivním 

nálezem 

 při provádění amplifikace 

nukleových kyselin COVIDu-19 

Zdroj: Příručka pro prevenci a léčbu COVID-19. 

 

Zistilo sa, že najčastejším príznakom u infikovaných ľudí bola 

horúčka nad 38 stupňov Celzia, konkrétne sa objavila u 88 % symptomatických 

prípadov. U 68 % chorých to bol takisto suchý kašeľ, pričom oba tieto 

symptómy sa typicky objavovali na začiatku choroby. Zhruba u 18 % ľudí 

potom nastúpila ešte dýchavičnosť a 14 % chorých ďalej pociťovalo únavu, 
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bolesť v krku, migrénu a bolesť svalov. U niektorých pacientov sa tiež 

objavila aj strata chuti a čuchu alebo zvláštne červeno-hnedé škvrny na 

stupajach nôh (MZ ČR, 2020. Základní informace o koronaviru. [online]: 

https://koronavirus.mzcr.cz/). 
Čo sa týka menej častých symptómov, medzi tie v Číne patrila 

zimnica u približne 11 % pacientov. Závraty a zvracanie sa týkali len 5 % 
infikovaných a úplne najmenej (4 %) sa u chorých vyskytovala hnačka. Za 
pokročilejší symptóm možno potom považovať aj obojstranný zápal pľúc. 
Práve v ten má totiž choroba COVID-19 tendenciu prerásť, konkrétne sa tak 
deje u rizikových pacientov (Chinese, CDC and Prevention, 2020). 

Vláda ČR všetkým krajom nariadila zabezpečiť koordináciu činností 
miestnych príslušných krajských hygienických staníc, poskytovateľov záchrannej 
zdravotnej služby s poskytovateľmi zdravotných služieb, zaisťujúcich odber 
vzoriek potrebných k diagnostike infekčného ochorenia COVID-19, s mobilnými 
odbernými tímami zdravotníckej záchrannej služby a armády ČR. Všetci 
lekári, zubní lekári, farmaceuti a všetok zdravotnícky personál, ktorý prišiel 
do styku s pacientom s COVID-19, mali povinnosť túto skutočnosť bezodkladne 
nahlásiť svojmu zamestnávateľovi; ten následne nariadil karanténu. Ak bol 
výkon práce tohto pracovníka potrebný na zabezpečenie poskytovania 
zdravotných služieb a nemal príznaky uvedenej choroby, zaistil pracovníkovi 
výkon povolania za prísnych bezpečnostných opatrení. 

Zavedená tzv. chytrá karanténa je systém, ktorý vedie k včasnému 
zachyteniu, testovaniu infekčného ochorenia COVID-19 a izoláciu v karanténe 
čo najväčšieho počtu potenciálne infikovaných osôb. Súčasťou je vytipovanie 
osôb, na ktoré sa mohol preniesť vírus.  

Cieľom chytrej karantény bolo v čo najkratšom čase zabrániť šíreniu 
epidémie COVID-19 v ČR a uvoľňovať plošné opatrenia, aby sa ľudia čo 
najskôr mohli vrátiť k bežnému spôsobu života.  

Chytrá karanténa tiež pomohla krajským hygienickým staniciam 
zrýchliť a spresniť ich postupy. Využitím digitálnych technológií sa jednoduchšie 
a presnejšie identifikujú ľudia, ktorí prišli s koronavírusom do kontaktu. 
Všetko je samozrejme plne v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 
a dáta sú využité iba po udelení výslovného súhlasu. Nejde o nič nové. ČR sa 
inšpirovala štátmi, v ktorých sa to skvele osvedčilo – podobný systém chytrej 
karantény už funguje napríklad v Kórejskej republike alebo Singapure (MZ 
ČR, 2020. Chytra karantena. [online]: https://koronavirus.mzcr.cz/). 

Mimoriadne rokovanie vlády z 30. apríla 2020 schválilo predĺženie 
núdzového stavu do 17. mája 2020. Od 11. mája 2020 ministri odsúhlasili 
čiastkové zmeny už platných mimoriadnych opatrení a tiež pravidlá, za akých 
prebehne vlna uvoľnenia platných reštrikcií. 

Vláda ČR odsúhlasila od 1. mája výnimky z povinnosti nosenia rúšok 
na verejnosti pre osoby so závažným duševným ochorením. Rúška nemuseli 
mať nasadené tiež moderátori a redaktori televíznych a rozhlasových relácií, 
ak boli v štúdiu sami, ďalej herci a tanečníci pri natáčaní a deti mladšie ako 
sedem rokov pri pobyte v materskej škole alebo v detskej skupine. 

https://koronavirus.mzcr.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/
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Od 11. mája 2020 potom vláda pridala napríklad usmerenenia pre 

činnosť múzeí a galérií, kín, divadiel, cirkusov a podobných prevádzok, pri 

stanovení limitov a obmedzení. Nemohli naďalej využívať zázemie a museli 

splniť viacero hygienických podmienok, vrátane dodržiavania aspoň dvoj-

metrového odstupu medzi ľuďmi. Jasné pravidlá boli tiež nastavené na 

fungovanie kaderníctiev, pedikúr, masáží a iných prevádzok, ako aj nákupných 

centier (MZ ČR, 2020. Manual pro občany a povinnosti nouzového stavu. 

[online]: https://koronavirus.mzcr.cz/). 

Vypuknutie COVID-19, ktoré začalo v čínskom meste Wu-chan na 

konci roka 2019, bolo WHO vyhlásené globálne za pandémiu. Reakcia na ňu 

má potenciál ovplyvniť ľudské práva miliónov ľudí – právo na zdravie 

zaručené Všeobecnou deklaráciou ľudských práv prístupom k zdravotnej 

starostlivosti, k informáciám, odmietnutie nekonsenzuálneho lekárskeho 

ošetrenia, či zákaz diskriminácie pri poskytovaní lekárskych služieb a iné 

záruky (Amnesty International, 2020. [online]: https://www.amnesty.cz/news/ 

4762/reakce-na-covid-19-a-povinnosti-statu-v-oblasti-lidskych-prav). 

„Cenzúra, diskriminácia, svojvoľné zadržiavanie a porušovanie ľudských 

práv nemajú v boji proti epidémii koronavírusu žiadne miesto. Porušovanie 

ľudských práv bráni, skôr než uľahčuje reakcie na mimoriadne udalosti 

v oblasti verejného zdravia a podkopáva ich účinnosť,“ povedal Nicholas 

Bequelin, regionálny riaditeľ pre Áziu a Pacifik Amnesty International (ČTK, 

2020). 

Opatrenia v sociálnej oblasti 

Medzi nákazou najviac ohrozené skupiny patria seniori a ľudia s ďalšími 

zdravotnými komplikáciami (tzv. polymorbidní pacienti s väčším množstvom 

závažných ochorení a zdravotných komplikácií s nimi spojených).  

Z preventívnych dôvodov vláda ČR preto zakázala návštevy v domo-

voch seniorov a v nemocničných zariadeniach. Niektorí pracovníci domovov 

pre seniorov sa dokonca dobrovoľne izolovali a bývali spoločne s osobami, 

o ktoré sa starali. Vo všeobecnosti sa seniorom starším ako 70 rokov, žijúcim 

mimo týchto zariadení, odporúčalo vôbec nevychádzať z domu. Na 

zabezpečenie ich základných potrieb, ako napríklad nákupu potravín a liekov, 

začali fungovať skupiny dobrovoľníkov zaisťované väčšinou obcami 

a mestami alebo neziskovými organizáciami. Pokiaľ si seniori chceli nakúpiť 

sami, bol pre nich vyhradený dvojhodinový interval (čas sa niekoľkokrát menil, 

nakoniec sa ustálil v rozmedzí 8.00 – 10.00 hodín), kedy sa v obchodoch 

s potravinami mohli pohybovať iba oni alebo dobrovoľníci, nakupujúci pre 

seniorov zostávajúcich doma.  

Mimoriadne opatrenia v sociálnej oblasti sa týkali všetkých zariadení 

sociálnych služieb. Od 16. marca 2020 po dobu trvania núdzového stavu bolo 

všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí prevádzkovali denný 
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stacionár, nariadené pozastaviť činnosť; v nevyhnutných prípadoch a nevyhnutnej 

miere museli klientom zabezpečiť v spolupráci s obcami poskytnutie inej 

vhodnej sociálnej služby. 

Následne od 19. marca 2020 vláda ČR upravila všetkým osobám 

pobyt a pohyb mimo bydliska bez ochranných prostriedkov dýchacích ciest, 

ako sú rúška, respirátory, šatky, šály a iné prostriedky, ktoré bránili šíreniu 

kvapôčok – opatrenie sa postupne upravovalo (MZ ČR, 2020. Vývoj události 

v čase. [online]: https://koronavirus. mzcr.cz/). 

Všetkým zariadeniam sociálnych služieb v pobytovej forme bol od 

28. marca 2020 nariadený zákaz návštev. Bolo nutné vyčleniť priestory 

s lôžkovou kapacitou pre oddelenie osôb, u ktorých sa preukázalo ochorenie 

COVID-19, a určiť personálne zabezpečenie. V sociálnych zariadeniach bolo 

nariadené pravidelne sledovať zdravotný stav osôb, ktorým sú v týchto 

zariadeniach poskytované služby, najmä merať telesnú teplotu a sledovať 

príznaky respiračného ochorenia; v prípade podozrenia na COVID-19 tieto 

osoby izolovať a kontaktovať miestny príslušný orgán ochrany verejného zdravia. 

Všetkým osobám vykonávajúcim svoje povolania v sociálnych službách, ak 

prišli do kontaktu bez primeraných ochranných prostriedkov s osobou, u ktorej 

bol potvrdený COVID-19, bolo nariadené takýto rizikový kontakt bezodkladne 

nahlásiť svojmu zamestnávateľovi; (MZ ČR, 2020. [online]: https://www.ose-

trovatelstvi.info/je-covid-19-u-zdravotniku-nemoc-z-povolani/). 

Všetkým zariadeniam sociálnych služieb v pobytovej forme sa 

s účinnosťou od 28. marca 2020 v ČR nariadil zákaz návštev osôb, zhodný 

s preventívnymi opatreniami: 

 vyčlenil sa priestor na izoláciu osôb, u ktorých sa preukázal vírus 

COVID-19; 

 personálne sa zabezpečil chod a poskytovanie služieb vo vymedzenom 

priestore pre chorých s chorobou, a aby zamestnanci s príznakmi 

ochorenia neprichádzali do kontaktu s inými zamestnancami a osobami 

pobytom v ich zariadeniach, resp. boli testovaní a izolovaní; 

 s účinnosťou od 14. apríla 2020 sa všetkým osobám, vykonávajúcim 

prácu u poskytovateľa sociálnych služieb nariadilo, v prípade, že boli 

v priamom kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie 

COVID-19, bez primeraných osobných ochranných prostriedkov 

(rizikový kontakt), bezodkladne informovať zamestnávateľa – posky-

tovateľa sociálnych služieb; 

 osobám starším ako 70 rokov sa odporučilo nevychádzať po dobu 

núdzového stavu mimo zariadenia, okrem zdravotníckeho zariadenia, 

vrátane zákazu návštev v sociálnych zariadeniach; 

 starostom obcí sa nariadila povinnosť zabezpečiť osobám starším ako 

70 rokov pomoc pri zvládaní základných životných potrieb, vrátane 

nákupov potravín a liekov.  
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Opatreniami v sociálnych službách po dobu platnosti núdzového stavu 
v súvislosti s výskytom pandémie koronavírusu SARS CoV-2 bola uložená 
pracovná povinnosť študentom v dennej forme štúdia vyšších odborných 
a vysokých škôl v odboroch vzdelania, zameraných na sociálnu prácu 
a sociálnu pedagogiku, sociálne, humanitárne, charitatívne a sociálno-právne 
orientovanú činnosť, alebo v programe zameranom na sociálnu prácu, sociálnu 
politiku, sociálnu pedagogiku, sociálnu starostlivosť, sociálnu patológiu, právo, 
alebo špeciálnu pedagogiku s cieľom zabezpečiť poskytovanie starostlivosti 
v zariadeniach sociálnych služieb; konkrétne pracovnú povinnosť vláda uložila 
v súčinnosti s hajtmanmi a primátorom hlavného mesta Prahy (MZ ČR, 2020. 
[online]: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskyto- 
vatelum-akutni-luzkove-pece18823l). 

Právne opatrenia 

Uznesením vlády ČR z 12. marca 2020 bol v súlade s čl. 5 a 6 
ústavného zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR, vyhlásený pre územie ČR 
z dôvodu ohrozenia zdravia v súvislosti s preukázaním výskytu koronavírusu, 
označovaným ako SARS-CoV-2, núdzový stav na dobu 30 dní (Zákon 
č. 110/1998 Sb.). 

Je to krízový stav, ktorý sa vyhlasuje pri vzniku živelných pohrôm, 
priemyselných a ekologických havárií, nehôd, pandémií alebo iného nebez-
pečenstva, ktoré v značnom rozsahu ohrozujú životy, zdravie, majetkové 
hodnoty alebo vnútorný poriadok a bezpečnosť, najmä ak nemožno vzniknutý 
krízový stav prekonať v rámci nižšieho stupňa krízového stavu. Núdzový stav 
môže vláda okrem toho vyhlásiť len s uvedením dôvodov a na určitú dobu 
(najdlhšie však na 30 dní) a pre určité územie. Prísnejším stupňom opatrenia 
je potom stav ohrozenia štátu. Aké opatrenia možno urobiť v režime 
núdzového stavu bližšie stanovuje český zákon č. 240/2000 Sb. o krízovom 
riadení.  

Za núdzového stavu možno pre dané účely na nevyhnutne potrebný 
čas a v nevyhnutne potrebnom rozsahu obmedziť napríklad právo na nedot-
knuteľnosť osoby a obydlia pri evakuácii osoby z miesta, na ktorom je 
bezprostredne ohrozená na živote alebo zdraví, slobodu pohybu a pobytu vo 
vymedzenom priestore územia ohrozeného alebo postihnutého krízovou 
situáciou, právo pokojne sa zhromažďovať vo vymedzenom priestore územia 
ohrozeného alebo postihnutého mimoriadnou udalosťou, či krízovou situáciou 
a iné.  

Pri vyhlásení núdzového stavu disponuje vláda značnými kompeten-
ciami, čo je dané najmä potrebou rýchlo a pružne v centralizovanej forme 
reagovať na vzniknutú krízovú situáciu (Zákon č. 240/2000 Sb.). 

Vláda tak v čase trvania núdzového stavu určuje na nevyhnutne 
potrebný čas a v nevyhnutne potrebnom rozsahu napríklad zákaz vstupu, pobytu 
a pohybu osôb na vymedzených miestach alebo územiach, prijať opatrenia na 
ochranu štátnej hranice, nariadiť nasadenie vojakov v činnej službe a iné.  
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Núdzový stav bol 12. marca 2020 vyhlásený pre celé územie ČR na 

dobu 30 dní s tým, že mohli byť uznesením vlády a ďalej prostredníctvom 

členov vlády prostredníctvom jednotlivých ministerstiev vykonané opatrenia. 

Napríklad ide o uznesenie vlády z 12. marca 2020, ukladajúce prvému 

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra vydať opatrenie všeobecnej povahy 

Ministerstva vnútra ČR s konkrétnou účinnosťou k dočasnému obnoveniu 

kontroly vnútorných hraníc s Nemeckom v zmysle zákona č. 191/2016 Sb. 

o ochrane štátnych hraníc a zákona č. 273/2008 Sb. o polícii ČR (Zákon 

č. 191/2016 Sb.; Zákon č. 273/2008 Sb.). 

Právna rovina opatrenia všeobecnej povahy slúži principiálne na 

určenie rozsahu povinností stanovených zákonom, nie je však priamo 

vymáhateľné v exekučnom konaní, lebo nie je exekučným titulom, iba ak by 

bolo vydané deklaratórne rozhodnutie, ktoré existenciu tejto povinnosti 

potvrdilo. 

S účinnosťou od 11. marca 2020 (deň pred vyhlásením núdzového 

stavu) platil zákaz osobnej prítomnosti žiakov a študentov na základnom, 

strednom a vyššom odbornom vzdelávaní v školách a školských zariadeniach 

podľa zákona č. 561/2004 Sb. o sústave základných a stredných, vyššom 

odbornom a inom vzdelávaní v platnom znení (Školský zákon) a taktiež 

študentov na štúdiu na vysokej škole podľa zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách v platnom znení (Zákon č. 111/1998 Sb.). 

Predmetné mimoriadne opatrenia bolo vydané v súvislosti s nepriaz-

nivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19, 

spôsobené novým koronavírusu s označením SARS-CoV-2 v Európe. Pred-

metom opatrenia bol zákaz vzdelávania na všetkých typoch škôl pre potrebu 

ochrany pred výskytom a šírením ochorenia COVID-19. Hromadné vzdelávania 

na všetkých typoch škôl predstavovalo totiž vyššie riziko prenosu ochorení 

vzhľadom k vysokej kumulácii osôb vo vymedzenom priestore.  

Opatrenie sa zameriavalo na všetky osoby, organizujúce vzdelávanie 

podľa citovaných zákonov. Toto opatrenie je jedným z dôležitých predpokladov 

zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Okamžitá realizácia predmetného 

opatrenia bola potrebná na adekvátne zhodnotenie rizika kvôli nepriaznivej 

epidemiologickej situácii  výskytu ochorenia COVID-19 v ČR (Zdravotnictví 

a medicína, 2020. Príznaky koronaviru – jak poznat nákazu. [online]: https:// 

zdravi.euro.cz/). 

Na vyššie uvedené rozhodnutie vlády ČR nadviazalo Ministerstvo 

vnútra ČR, keď 13. marca 2020 vydalo mimoriadne opatrenie, ktoré dočasne 

zaviedlo ochranu vnútorných hraníc ČR, a to v období od 14. marca 2020 

00:00 hod. do 18. marca 2020 23:59 hod. na pozemnej hranici so Spolkovou 

republikou Nemecko (SRN) a Rakúskou republikou, vrátane vzdušnej 

hranice. Opatrenie bolo vydané v súlade s právom v zmysle všeobecnej 

povahy podľa ustanovenia § 173 zákona č. 500/2004 Sb. – právny poriadok 

v platnom znení. Žiadne deklaratórne rozhodnutie, ktoré by zakladalo 

vymáhateľnosť plnenia uvedeného opatrenia, vydané nebolo.  



Knošková, E. a kol.: Opatrenia prijaté v Českej republike pri pandémii Covid-19 od 1. marca do 

31. mája 2020 z hľadiska ošetrovateľského, zdravotného, sociálneho a právneho 

 26 

To možno vysvetliť predovšetkým tým, že išlo o nastavenie požado-

vaného režimu na štátnej hranici a zaistenie jeho prevádzky, a nie o nariadení 

povinnosti voči širšej verejnosti: 

 štátne hranice so Slovenskou republikou (SR) a s Poľskou ľudovou 

republikou (PĽR) boli uzavreté z iniciatívy týchto krajín; 

 prekročenie hraníc pre tranzitnú dopravu a osobám s výnimkou zo 

zákazu bolo povolené na vybraných hraničných priechodoch a letiskách 

Václava Havla v Prahe a Praha-Kbely; 

 povolenia na zamestnanie podľa zákona o zamestnanosti a krátko-

dobého schengenského víza za účelom zamestnania, ktoré boli vydané 

pred dňom vyhlásenia tohto opatrenia, a ktorých platnosť uplynie 

maximálne 60 dní odo dňa skončenia núdzového stavu, sa predĺžili 

tak, že skončia uplynutím doby 60 dní odo dňa skončenia núdzového 

stavu (za podmienky, že cudzinec bude mať platný pracovno-právny 

vzťah so zamestnávateľom v ČR) (Zákon č. 500/2004 Sb.).  

Súhrn núdzových opatrení vlády, ktoré prijala ČR v súvislosti so 

šírením koronavírusu, umožnil kabinetu ľahšie prijímať ďalšie opatrenia 

(Právni prostor, 2020. [online]: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-

pravo/aktualne-ke-koronaviru-vyssi-moc-a-jeji-vliv-na-zavazky-smluvnich-stran-

v-dobe-pandemie-onemocneni-covid-19). 

V noci z nedele 15. marca na pondelok 16. marca začal platiť zákaz 

vycestovania z ČR do zahraničia českým občanom a cudzincom s trvalým, 

alebo prechodným pobytom nad 90 dní. V rovnaký čas začal platiť zákaz 

vstupu všetkých cudzincov na územie SR. Vláda prijala niekoľko výnimiek, 

za ktorých možno z krajiny vycestovať alebo sa do nej, naopak, vrátiť.  

Z uznesenia vlády zo 14. marca 2020 bolo zastavené prijímanie 

žiadostí o víza a prechodné a trvalé pobyty na zastupiteľských úradoch ČR; to 

neplatilo pre osoby, ktorých pobyt bol v záujme ČR. Cudzinci, ktorí sa v čase 

vyhlásenia núdzového stavu nachádzali na území oprávnene prechodne alebo 

natrvalo podľa pravidiel pre pobyt cudzincov, boli oprávnení zotrvať na 

území po dobu trvania núdzového stavu. U zahraničných pracovníkov bolo 

automaticky predĺžené povolenia na zamestnanie (víz na pobyt), a to na dobu 

60 dní po ukončení núdzového stavu (MV ČR, 2020 Koronavirus - informace 

MV. Informace MV pro občany, k jednání zastupitelstev obcí, opatření při 

volbách a pro cizince na území ČR. [online]: https://mvcr.cz). 

Nerešpektovanie nariadenej karantény zo strany osôb, proti ktorým 

smeruje, môže byť sankcionované. K takémuto radikálnejšiemu opatreniu 

pristúpilo 7. marca 2020 Ministerstvo zdravotníctva ČR, keď vydalo nariadenie 

postupom podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. i) a ods. 2 zákona č. 258/2000 

Sb. o ochrane verejného zdravia (Zákon č. 258/2000 Sb.). 

Všetkým osobám s trvalým pobytom v ČR, ktoré sa v období od 

7. marca 2020 nevrátili z Talianska do ČR, bolo nariadené, aby bezprostredne 

po návrate oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo iným vzdialeným 

https://mvcr.cz/
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prístupom svojmu registračnému poskytovateľovi zdravotníckych služieb 

v odbore všeobecného praktického lekárstva.  

Za nedodržiavanie opatrení hrozili občanom sankcie. Okrem vyšších 

právomocí vlády zároveň automaticky núdzový stav štátu znamená priťažujúcu 

okolnosť pre páchateľov trestných činov. Tresty sa tak znásobili, za drobné 

krádeže v čase núdzového stavu, predtým potrestané finančnou pokutou, teraz 

hrozí už odňatie slobody v sadzbe 2 – 8 rokov. 

Každý je povinný bez zbytočného odkladu uposlúchnuť výzvu alebo 

pokyn policajta. Neuposlúchnutie výzvy je priestupkom proti verejnému poriadku 

podľa ustanovenia § 5 zákona o niektorých priestupkoch a možno zaň uložiť 

pokutu 10 tisíc českých korún. 

Ak policajti počas preventívneho dohľadu zistili v súvislosti s karanténou 

porušovanie nariadenia vlády ČR, tak v súlade s § 43 zákona o Policajnom 

zbore ČR prikázali konkrétnym osobám dodržiavanie tohto zákazu a vykázali 

ich z miesta, prípadne použili iné oprávnenia podľa právnych predpisov. 

Polícia zaevidovala niekoľko desiatok priestupkov, ktorých sa občania 

dopustili porušením zákona o ochrane verejného zdravia, či porušením 

krízového zákona. Občania sa nesmeli pohybovať na verejnosti bez ochranných 

prostriedkov tváre a porušovať nariadenú karanténu zhlukovaním sa. Mohli 

chodiť iba vo dvojiciach, a to len rodinní príslušníci (Zákon č. 273/2008 Sb.). 

Podľa krízového zákona č. 240/2000 Sb. môžu fyzické osoby v naj-

závažnejších prípadoch porušenia karantény dostať od právneho orgánu pokutu 

až do výšky 2 miliónov českých korún a právnické osoby až do 3 miliónov 

(Zákon č. 240/2000 Sb.). 

Podľa zákona č. 258/2000 Sb. o ochrane verejného zdravia môžu 

fyzické alebo právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby, vrátane poskyto-

vateľov služieb, dostať pokutu až do 3 miliónov českých korún. Ak osoba na 

verejnosti nemá rúško, hrozí jej podľa ustanovenia § 34 krízového zákona 

pokuta až do výšky 20 000 českých korún (Zákon č. 258/2000 Sb.). 

Vláda zaradila koronavírus medzi nákazlivé choroby. Dostal sa tým 

medzi choroby, ako sú AIDS, cholera, mor či tuberkulóza.  

Šírenie nákazlivých chorôb je podľa príslušných ustanovení trestného 

zákona ukotvený ako trestný čin. Za šírenie nákazlivých chorôb hrozí dokonca 

sadzba od pol roka až do troch rokov odňatia slobody. Ak však v dôsledku 

šírenia nákazy zomrie človek, sankcie sa zvýšia až na desať rokov; ak zomrú 

ešte ďalší ľudia, sadzba sa zvýši ešte o ďalšie dva roky. Zmyslom tvrdých 

trestov má byť hlavne ochrana obyvateľstva pred nebezpečnou chorobou. 

Aktuálny právny stav od 2. mája 2020 znamená, že: 

 ČR otvorila hranice za účelom zamestnania či návštevy rodiny (nie 

dovolenky); 

 odporúčanie vlády je zbytočne necestovať, neprekračovať hranice ČR; 

 otvorenie maloobchodov do 2,5 tisíc metrov štvorcových, okrem veľkých 

nákupných centier; 
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 predĺženie núdzového stavu z 30. apríla 2020 do 17. mája 2020; 

 nosenie ochranných prostriedkov, ako rúška, štít platia aj naďalej; 

 tzv. pendler môže vycestovať, ale jedenkrát mesačne musí absolvovať 

test na koronavírus. 

Dňa 25. mája 2020 došlo k ďalšiemu uvoľňovaniu. Po pozitívnom 

vývoji epidemiologickej situácie došlo k otvoreniu stravovacích prevádzok 

(vnútorných), hotelov, vonkajších kempov a ďalších ubytovacích zariadení 

(vrátane ich reštaurácií a kaviarní). Povolenie taxislužieb. Povolenie živnosti, 

pri ktorých bola porušovaná integrita kože (tetovanie, piercing), zotavovacie 

podujatia pre deti do 15 rokov sa tiež uvoľnili. (Vláda ČR, 2020. Epidemie 

koronaviru. [online]: https://vlada.cz). 

Záver 

Píše sa rok 2020 a svet zasiahla pandémie s ochorením COVID-19. 

Na túto situáciu nebol nikto pripravený, zasiahla úplne všetky oblasti života 

človeka. Niektoré krajiny menej a niektoré viac. Našou úlohou bolo bližšie 

ozrejmiť pandemickú situáciu a vysporiadanie sa s ňou v období od 01. marca 

do 31. mája 2020 v Českej republike.  

Pandémia Covid-19 doslova paralyzovala svet, Európu, ako aj Českú 

republiku. Vláda preto od prvého dňa sústredila mimoriadne úsilie na mini-

malizáciu zdravotných rizík a ochranu života ľudí. Zároveň prijala opatrenia 

na ochranu pracovných miest, pomoc živnostníkom a postihnutým zamestná-

vateľom. Napriek ťaživej situácii si uvedomujeme, že očista a sľúbené zmeny 

pred voľbami, nemôžu čakať do konca súčasnej krízy. Obyvateľstvo preto 

predpokladá, že programové vyhlásenie je najambicióznejším plánom na 

zmenu fungovania krajiny k lepšiemu v jej histórii. 

Podľa rôznych štatistík a názorov zatiaľ možno povedať, že ČR 

koronavírusovú pandémiu po zdravotníckej stránke zvláda, pretože u viac ako 

9 z 10 nakazených prebiehala ako bezpríznaková. Zdravotnícke zariadenia 

nemali ani zďaleka vyčerpané kapacity lôžok, vyčlenených pre pozitívnych 

pacientov na COVID-19. Po zdravotníckej stránke sa teda žiadne väčšie 

nešťastie neodohralo, s výnimkou zomrelých.  

Žiaľ, veľmi pokrivkáva starostlivosť o ostatných pacientov s bežným 

ochorením, a týmto sa v súčasnosti nevenuje patričná pozornosť. Podľa lekára – 

profesora Jána Zaloudika, riaditeľa Masarykovho onkologického ústavu, ďalšie 

zdržiavania a obmedzovania sú voči zdraviu ostatných občanov rizikové. 

Dochádza k prepadu príjmu, automobilové podniky a množstvo ďalších 

výrobných spoločností vďaka pozastaveniu svojej výroby majú obrovské 

finančné škody. Vláda bude musieť riešiť aj obrovské prepady rozpočtov 

vďaka nákupu hygienického materiálu, rúšok či dezinfekčných prostriedkov. 

Niektorí podnikatelia nezvládajú obmedzenia ich činnosti, preto im vláda 

schválila finančnú pomoc. Predpokladá sa, že česká koruna sa znehodnotí 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/default.htm
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/default.htm
https://vlada.cz/
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a dôjde k poklesu exportu áut. Pokles príjmu u ľudí sa prejaví poklesom dopytu 

po drahých a nadbytočných produktoch. To znamená, že epidemiologickú 

krízu vystrieda kríza ekonomická, ktorá však nie je predmetom tohto článku. 

V konečnom dôsledku je to zatiaľ len predpoklad, nie realita.  

Pozitívnym faktom je, že v Českej republike včasné preventívne 

opatrenia vlády zabezpečili ochranu obyvateľstva do takej miery, že miera 

úmernosti oscilovala okolo 2,1 % Gausovej krivky, avšak tiež za účinnej 

disciplinovanosti celého národa. 
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Abstract 

The presented paper deals with the issue of statistical literacy of students 

of teaching and pedagogical sciences (and within this field of study also 

in individual study programs). The aim of the paper is to identify the 

level of statistical literacy of future teachers and compare it in terms of 

selected indicators (eg gender, age, completed high school, etc.). The 

methodological tool was a self-designed questionnaire, which consisted 

of two areas: the first area concerned the acquisition of demographic 

data and the second part of the questionnaire consisted of knowledge 

questions related to students' statistical knowledge. The research was 

attended by 292 respondents from the Faculty of Education of the 

Catholic University. The basic results of the research include the finding 

that a higher level of statistical literacy is available to students of teaching 

in combination compared to students of preschool and elementary 

pedagogy, male students, older, those who have graduated from high 

school and a high school diploma in mathematics. 

Keywords: Statistical literacy. Students of teaching. Preschool and elementary 

pedagogy. 

Úvod 

V súčasnej informačnej, dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti narastá 

význam štatistickej gramotnosti, keďže jedinec sa každodenne stretáva (napr. 

v médiách, ale i v zamestnaní a pri štúdiu) s rôznymi štatistickými informáciami 

(tabuľky, grafy, čísla, percentá). Porozumieť týmto údajom je dôležitá zručnosť, 

ktorou by mali disponovať dospelí jedinci, ak chcú byť informovaní občania 

a zamestnanci (napr. chápať populačný rast, výsledky vzdelávania, miery 
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kriminality, trendy zamestnanosti, intervaly spoľahlivosti v predvolebných 

prieskumoch a pod.). Ide o kompetenciu porozumieť štatistickým údajom, 

kriticky ich posúdiť a oceniť prínos štatistického myslenia vo verejnom, 

profesijnom, súkromnom i osobnom živote. Podľa Liptákovej a Andrejkoviča 

(2010) v pracovnej oblasti, najmä u zamestnancov na vedúcich pozíciách, 

resp. u tých zamestnancov, ktorí realizujú dôležité rozhodnutia, je určitá úroveň 

štatistickej gramotnosti nevyhnutnosťou a na príklade manažérov uvádzajú, že 

bez schopnosti štatisticky myslieť, bez pochopenia a interpretovania dát, sa 

vedúci pracovníci musia uchýliť k intuitívnym reakciám a rozhodnutiam, 

ktoré sú poväčšine zavádzajúce a nespoľahlivé. Ako citovaní autori dodávajú, 

rovnako je štatistika potrebná i pre pochopenie vecí verejných, spravovanie 

osobných financií či rozhodnutia ohľadom zdravotnej starostlivosti – to všetko 

vyžaduje určitú úroveň štatistickej gramotnosti.  

So štatistickým vzdelávaním sú spojené nasledujúce pojmy (Liptáková 

& Andrejkovič, 2010): 

– Štatistická gramotnosť je schopnosť „byť vzdelaným konzumentom 

štatistiky“ (Gal, 2004). Zahŕňa základné zručnosti, ako je zobrazovanie dát 

v grafoch a v tabuľkách, pochopenie štatistických pojmov, slovníka a symbolov 

a pochopenie pravdepodobnosti ako miery neistoty. Štatistická gramotnosť nie 

je len poznanie štatistickej terminológie. Môžeme ju prirovnať k „schopnosti 

pochopiť a kriticky ohodnotiť štatistické výsledky, ktoré prenikajú každodenným 

životom, ktorá je znásobená schopnosťou ohodnotiť prínos štatistiky vo verejnom 

a súkromnom, profesionálnom a osobnom živote a zaujať kritický postoj na 

vyvrátenie tvrdení, ktoré nemajú potrebný štatistický základ s použitím vhodných 

štatistických pojmov“ (Gal, 2004). Znamená to, že každý vzdelaný človek 

v našej spoločnosti by mal byť schopný čítať, organizovať, interpretovať 

a kriticky hodnotiť štatistické informácie prezentované médiami, internetovými 

stránkami, novinami a časopismi.  

– Štatistická argumentácia – vyžaduje schopnosť interpretovať dáta na 

základe grafov, tabuliek a štatistických záverov. Taktiež zahŕňa schopnosť 

vytvárať spojenia a vysvetľovať vzťahy medzi rôznymi štatistickými procesmi. 

Štatistické zdôvodňovanie znamená pochopenie a schopnosť vysvetliť štatistické 

procesy a schopnosť dokonale interpretovať štatistické výsledky (Ben-Zvi – 

Garfield, 2004).  

– Štatistické zdôvodňovanie/myslenie ponúka lokálny pohľad na to, 

ako človek chápe štatistickú informáciu v konkrétnej situácii. Štatistické 

myslenie predstavuje celkový pohľad na proces štatistického skúmania. 

Zameriava sa na to, ako a prečo robiť štatistické závery. Štatistické myslenie 

zahŕňa „myšlienkové procesy, ktoré pripúšťajú, že premenlivosť/variabilita je 

všade vôkol nás a vo všetkom, čo robíme, a že akákoľvek práca je sled 

navzájom prepojených procesov a identifikovanie, charakterizovanie, kvantifi-

kovanie, riadenie a redukovanie variability poskytuje možnosti na ich zlepšenie“. 

Do štatistického myslenia patrí napr. poznanie, kedy a akú techniku je možné 

použiť na potrebnú analýzu dát. Ďalej sem môžeme zahrnúť schopnosť vedieť, 
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ako a prečo môžeme aplikovať závery získané z výberových súborov na celý 

základný súbor. Štatisticky mysliaci ľudia sú schopní ohodnotiť a kritizovať 

štatistické štúdie (Ben-Zvi – Garfield, 2004). 

Uhrinová (2011) zisťovala štatistickú gramotnosť slovenských žiakov 

prostredníctvom analýzy výskumných štúdií PISA (Programme for International 

Student Assessment). V štúdii PISA je matematická gramotnosť zisťovaná 

4 oblasťami: a) kvantita, b) priestor a tvar, c) zmena, vzťahy a závislosť, 

d) náhodnosť. Oblasť náhodnosť vychádza z pravdepodobnosti a štatistiky. 

Ako uvádza citovaná autorka, zo skúmaných oblastí dopadla najhoršie práve 

náhodnosť, pričom viac ako ¼ žiakov nedosahuje v tejto oblasti ani úroveň 2. 

Táto úroveň je minimom, ktoré umožňuje samostatnú orientáciu a ďalšie 

celoživotné vzdelávanie žiaka. Slovensko sa v oblasti náhodnosti nachádza 

štatisticky významne pod priemerom krajín OECD. Autorka na záver konštatuje, 

že krajiny, ktoré dosahujú popredné pozície v medzinárodných štúdiách, 

v oblastiach štatistickej gramotnosti môžu byť pre ostatné krajiny príkladom 

v ich školskej sústave, učebných osnovách či spôsobe vyučovania.  

Scholtes (1998, In Liptáková & Andrejkovič, 2010) sa pýta, prečo sú 

jedinci takí rezistentní k využívaniu dát pri riešení problémov a pri plánovaní, 

pričom uvádza niekoľko teórií: štatistika sa tradične učila takýmto spôsobom: 

jediným bodom záujmu bolo, či sa študenti budú (úsmevne povedané) na smrť 

nudiť, alebo budú na smrť vydesení. Tradičný spôsob vyučovania štatistiky 

nebude pravdepodobne účinný. V tomto prístupe ide o dôraz na matematickú 

teóriu štatisticky s využitím zložitých vzorcov, detailné výpočty štatistických 

charakteristík, používanie nerealistických príkladov, študenti sú na vyučovaní 

pasívni. Navyše, ako uvádzajú Wade & Goodfellow (2009), vedné disciplíny, 

ako je napr. sociológia, sociálna práca, súdnictvo, ale i psychológia často 

priťahujú študentov, ktorí majú významné medzery v kvantitatívnych zruč-

nostiach, tieto medzery sú často sprevádzané výraznou úzkosťou spojenou 

so štatistickými a matematickými pojmami. Domnievame sa, že uvedené platí 

i pre učiteľské profesie (okrem matematicky a technicky fokusovaných). 

V súvislosti s týmto môžeme uviesť výskum Jeleňovej (2008), ktorý sa 

zameriaval na postoje študentov k štatistike. K výsledkom výskumu patrí 

zistenie, že postoje študentov k štatistike sú mierne pozitívne. Študenti síce 

štatistiku považovali za náročnú, ale akceptujú jej zaradenie do študijného 

programu. Na druhej strane, záujemcovia o štúdium si študijný program 

nezriedka vyberajú aj kvôli averzii voči matematike.  

Cieľom nášho výskumu je identifikovať úroveň štatistickej gramotnosti 

u budúcich učiteľov a porovnať ju z hľadiska vybraných ukazovateľov (napr. 

pohlavie, vek, absolvovaná stredná škola a pod.). 
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Metódy 

Výskumný nástroj 

Metodologickým nástrojom bol dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý 

pozostával z dvoch oblastí. Prvá oblasť sa týkala zistenia demografických 

údajov – pohlavie, vek, stupeň štúdia, absolvovaná stredná škola. Ďalšie otázky 

sa týkali toho, či respondent maturoval z matematiky a či ho matematika na 

strednej škole bavila. Druhá časť dotazníka pozostávala z vedomostných otázok 

týkajúcich sa štatistických poznatkov študentov: znalosť výpočtu priemeru, 

mediánu a modusu; znalosť „čítania“ tabuľkových dát; znalosť výpočtu relatívnej 

početnosti z absolútnych údajov; znalosť porozumenia grafického znázornenia 

štatistických údajov. 

Distribúcia dotazníkov prebiehala počas vyučovania, priemerný čas 

vyplnenia dotazníka bol 15 – 20 minút. Pri zostavovaní druhej časti dotazníka 

sme sa snažili formulovať príklady z reálneho života, snažili sme sa neformu-

lovať otázky typu: vypočítajte priemer, medián, modus, ale snažili sme sa 

príklad zasadiť do reálnych podmienok bežného života. 

Výskumná vzorka 

Základný súbor tvoria študenti Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity Ružomberku, ktorí v akademickom roku 2019/2020 študovali 

v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Ku dňu 31. októbra 2019 

bolo na PF KU v Ružomberku 1 629 aktívnych študentov v tomto študijnom 

odbore. Pomocou online kalkulačky „sample size calculator“ sme pri intervale 

spoľahlivosti 5 a hladine významnosti 95 %, vypočítali veľkosť reprezenta-

tívnej vzorky 311 respondentov (https://www.surveysystem.com/sscalc.htm). 

Celkovo bolo rozdaných 350 dotazníkov, z ktorých sa vyplnených vrátilo 318 

a 26 dotazníkov sme kvôli absencii veľkého množstva odpovedí z analýzy 

vylúčili. Výskumnú vzorku tvorilo 292 respondentov z Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity. Výskumu sa zúčastnilo 88,0 % (257) žien a 12,0 % (35) 

mužov, čo zodpovedá pomeru pohlaví študentov študujúcich na pedagogických 

fakultách na Slovensku. Čo sa týka veku, priemerný vek respondentov bol 

21,16 roka, medián 20,0, modus 20, SD 3,356, minimum 18 a maximum 

44 rokov. 

32,5 % (95) respondentov absolvovalo gymnázium, 2,7 % (8) absol-

vovali stredné odborné učilište s maturitou, 59,9 % (175) absolvovalo strednú 

odbornú školu s maturitou a 4,8 % (14) absolvovalo iný typ strednej školy 

(konzervatórium, stredná umelecká škola a pod.). 9,2 % (27) respondentov 

z matematiky maturovalo, 90,8 % (265) nie; 30,8 % (90) respondentov mate-

matika na strednej škole bavila, 58,2 % (170) matematika nebavila a 11,0 % 

(32) respondentom to bolo jedno. 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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Výsledky 

Úroveň štatistickej gramotnosti sme merali prostredníctvom 9 položiek. 

V prípade správnej odpovede získal respondent jeden bod, v prípade nesprávnej 

nezískal žiadny bod. Maximálne teda mohli respondenti dosiahnuť 9 bodov 

(vysoká úroveň štatistickej gramotnosti) alebo 0 bodov (žiadna úroveň štatistickej 

gramotnosti).  

V tab. č. 1 sú zobrazené konkrétne údaje z úrovne štatistickej gramot-

nosti. Môžeme vidieť, že 0 bodov dosiahlo 4,1 % respondentov, najviac 

respondentov (24 %) dosiahlo 5 bodov a možné maximum – 9 bodov dosiahlo 

3,4 % respondentov. Priemerná úroveň štatistickej gramotnosti sa pohybovala 

na úrovni 4,53 bodov (SD 2,259). Premenná „štatistická gramotnosť“ bola 

normálne rozdelená – pozri graf 1.  

 
Tabuľka 1: Deskripcia získaných bodov v úlohách z oblasti štatistickej gramotnosti 

Body: N % Kumulatívne % 

0 12 4,1 4,1 

1 26 8,9 13,0 

2 28 9,6 22,6 

3 16 5,5 28,1 

4 44 15,1 43,2 

5 70 24,0 67,1 

6 50 17,1 84,2 

7 12 4,1 88,4 

8 24 8,2 96,6 

9 10 3,4 100,0 

Celkovo 292 100,0  

 

 
Graf 1: Histogram štatistickej gramotnosti 
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Komparácia úrovne štatistickej gramotnosti vzhľadom 
na vybrané ukazovatele 

Prostredníctvom Mann-Whintey U-testu sme komparovali úroveň 
štatistickej gramotnosti vzhľadom na pohlavie respondentov. Muži dosahovali 
vyšší medián (7) ako ženy (5) a tento rozdiel je štatisticky významný – 
U (Nženy = 257, Nmuži = 35) = 1828,500, z = -5,767, p < 0,001.  

Následne sme realizovali korelačnú analýzu s cieľom zistiť vzťah medzi 
vekom a celkovým skóre. Môžeme konštatovať, že medzi spomínanými premen-
nými existuje štatisticky významný vzťah slabej úrovne, rs = .145, p = .013, 
N = 292. 

Prostredníctvom Mann-Whintey U-testu sme komparovali úroveň 
štatistickej gramotnosti vzhľadom k tomu, či respondenti majú absolvovanú 
maturitu z matematiky alebo nie. Respondenti, ktorí maturovali z matematiky, 
dosahovali vyšší medián (6) ako tí, ktorí z matematiky nematurovali (5) 
a tento rozdiel je štatisticky významný – U (Nmaturoval = 27, Nnematuroval = 265) = 
2010,500, z = -3,796, p < 0,001. 

Následne sme realizovali analýzu úrovne štatistickej gramotnosti 
vzhľadom k študijnému odboru (PEP – predškolská a elementárna pedagogika, 
učiteľstvo v kombinácii). Študenti učiteľstva v kombinácii dosahovali vyšší 
medián (6) ako študenti PEP (5) a tento rozdiel je štatisticky významný – 
U (Nučiteľstvo = 54, NPEP = 238) = 3950,000, z = -4,476, p < 0,001. 

Ako posledné sme zisťovali rozdiel v úrovni štatistickej gramotnosti 
vzhľadom na absolvovanú strednú školu. Absolventi gymnázia dosahovali 
vyšší medián (5) ako absolventi strednej odbornej školy s maturitou (4) 
a tento rozdiel je štatisticky významný – U (Ngymnázium = 95, NSŠ= 175) = 
4293,500, z = -6,647, p < 0,001. 

Diskusia 

Primárnym cieľom výskumu bolo identifikovať úroveň štatistickej 
gramotnosti u budúcich učiteľov. Zároveň sme porovnávali respondentov 
v úrovni štatistickej gramotnosti na základe vybraných ukazovateľov (napr. 
pohlavie, vek, absolvovaná stredná škola a pod.). Výskumnú vzorku tvorilo 
292 študentov učiteľstva na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity (z toho 
81,5 % študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky a 18,5 % študentov 
učiteľstva v kombinácii). Budúcim učiteľom sme predložili 9 úloh z oblasti 
štatistických poznatkov (napr. výpočet deskriptívnych ukazovateľov, čítanie 
grafov, relatívna a absolútna početnosť atď.), pričom za správnu odpoveď sme 
pridelili 1 bod a za nesprávnu 0 bodov, maximálne teda mohli získať 9 bodov. 
V priemere získali študenti 4,53 bodov (SD 2,26 bodov).  

Vzhľadom k cieľu sme realizovali komparačnú analýzu vzhľadom 
k demografickým charakteristikám. Zistili sme, že muži dosahovali v priemere 
signifikantne vyššiu úroveň štatistickej gramotnosti v porovnaní so ženami. 
Tiež sme zistili mierne vyššiu úroveň štatistickej gramotnosti u starších študentov. 
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Respondenti, ktorí na strednej škole maturovali z matematiky, dosahovali 
vyššiu úroveň štatistickej gramotnosti. Študenti, ktorí študovali učiteľstvo 
v kombinácii, dosahovali vyššiu úroveň štatistickej gramotnosti v porovnaní so 
študentmi, ktorí študovali predškolskú a elementárnu pedagogiku. Nakoniec 
sme porovnávali študentov, ktorí študovali na gymnázium, so študentami, ktorí 
študovali na strednej odbornej škole, a zistili sme štatisticky významný rozdiel 
v úrovni štatistickej gramotnosti v prospech tých, ktorí študovali na gymnáziu. 
Súhrnne môžeme konštatovať, že vyššou úrovňou štatistickej gramotnosti 
disponujú študenti mužského pohlavia, starší, absolventi gymnázia, tí, ktorí 
maturovali z matematiky, a študenti učiteľstva v kombinácii.  

Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať pomerne nízku 
priemernú úroveň štatistickej gramotnosti. Nízku úroveň štatistickej gramotnosti 
zistila Uhrinová (2011) na základe analýzy dát zo štúdie PISA u slovenských 
žiakov a táto nízka úroveň sa premieta i do nízkej štatistickej gramotnosti 
študentov, ktorí pokračujú vo vysokoškolskom vzdelávaní. Najmä študenti 
s veľmi nízkou úrovňou môžu mať výrazné problémy pri osvojovaní si 
základov štatistickej gramotnosti, resp. jej rozvíjanie až na vysokej škole je 
veľmi náročné bez akýchkoľvek predchádzajúcich základných matematických 
vedomostí. Schopnosť vypočítať priemer, chápať relatívne a absolútne 
početnosti, vedieť „čítať“ grafy je nevyhnutným základom pre vyučovanie 
štatistiky na vysokej škole. Vzhľadom na uvedené sa domnievame, že je 
vhodné zvýšiť počet hodín štatistiky u budúcich učiteľov (najmä študentov 
PEP), resp. zameriavať sa na také vyučovanie štatistiky, ktorá sa viac sústredí 
na aplikácie ako na formálnu teóriu štatistiky, pravdepodobnosti a zložité 
vzorce. Vyučovanie štatistiky v príprave budúcich učiteľov by sa malo zmeniť 
v spôsobe nazerania – od tradičných pohľadov na štatistiku ako matematickú 
disciplínu, ktorá akcentuje výpočty, vzorce, postupy a pod., skôr k tendencii 
zameranej na štatistické zdôvodnenie, schopnosť interpretovať a hodnotiť. 

Čierna (2012) uvádza, že averzia a obavy zo štatistických predmetov 
vychádzajú z tzv. matematickej úzkosti, je potrebné pri výučbe eliminovať 
v čo najväčšej prípustnej miere matematické operácie. Je teda potrebné 
ponúknuť inovatívnu formu vyučovania tohto predmetu, aby študentom 
ponúkla možnosť vhodnou formou pochopiť dané princípy a odbúrala ich 
možné obavy zo štatistiky. To umožňuje použitie vhodného štatistického 
softwéru, ktorý komplikované matematické výpočty realizuje. Vyučovanie 
s pomocou softwéru navyše umožňuje vyučujúcemu sa vo vyššej miere 
sústrediť na princípy, použitie a interpretáciu dát. Autorky článku sa 
v súčasnosti venujú príprave multimediálnej učebnice, ktorá minimalizuje 
nutnosť znalosti zložitých štatistických výpočtov a ponúkne študentom príklady 
týkajúce sa sociálno-pedagogických problémov a vizualizáciu postupov ich 
riešenia vo forme videonahrávok. Multimediálna učebnica sa sústredí najmä 
na interpretáciu a aplikáciu štatistických informácií. K matematickej stránke 
štatistiky bude pristupované s ohľadom na cieľovú skupinu „neštatistikov“. 
Multimediálna učebnica poskytne: 

– teoretický a praktický základ štatistických metód v sociálno-pedago-
gickom výskume (deskripcia údajov, odhady parametrov základných súborov, 
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porovnávanie súborov použitím parametrických a neparametrických testov, 
regresná, korelačná analýza a faktorová analýza); 

– príklady konkrétnych štatistických analýz údajov z predmetnej oblasti 
výskumu (príklady budú duálne riešené v MS Excel a IBM SPSS Statistics); 

– výučbové videá s podrobnými postupmi riešení a komentármi 
k výstupom použitých softvérov; 

– kontrolné učebné testy s možnosťou interaktívnej kontroly riešenia. 

Záver 

Na záver si dovolíme konštatovať, že absolvent vysokej školy by mal 
disponovať určitou úrovňou štatistickej gramotnosti, ktorá je potrebná 
v každodennom živote, mal by byť „vzdelaným konzumentom štatistiky“ 
a byť schopný pochopiť a kriticky hodnotiť štatistické výsledky v médiách 
a odborných publikáciách. Budúci učitelia sa počas svojej učiteľskej praxe 
budú stretávať s rôznymi analýzami, výskumnými zisteniami (napr. PISA – 
Programme for International Student Assessment, TIMSS – Trends in 
International Mathematics and Science Study a i.), a pochopenie výsledkov 
týchto výskumov je nevyhnutné k tomu, aby prispôsobili vyučovanie výsledkom 
najnovších výskumných zistení. Tiež študenti, ktorí sa rozhodnú pokračovať 
v postgraduálnom vzdelávaní, využijú znalosti z oblasti štatistiky pri analýzach 
výskumných štúdií a pri realizácii vlastných výskumov.  
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Unemployment – Social Phenomenon 

Arbeitslosigkeit – soziales Phänomen 

Nezamestnanosť – sociálny fenomén 

Bezrobocie – zjawisko spoleczne 

Robert Szota 

Abstract 

The aim of the article is to present the phenomenon of unemployment, 
which is one of the most important social problems of the state. This 
unemployment adversely affects not only the individual but also the 
entire family. It is a complex phenomenon, considered in terms of the 
object and subject. There are many definitions and classifications of 
unemployment and an explanation of who an unemployed person may be. 
Work is an indispensable element of human life, the aim of which is to 
consciously and purposefully meet human needs. On the other hand, 
losing a job is a life tragedy for an individual and many families. It turns 
out that men experience job loss more than women. In families, relations 
between spouses, or the relationship between parents and children, 
deteriorate, and conflicts arise. The introduction of the "Family 500+" 
program significantly improved the financial situation of Polish families. 

Keywords: Unemployment. Job loss. Legal aspects. Family. 

Wstep 

Problematyka związana z kwestią bezrobocia jest jedną z najbardziej 
istotnych zagadnień będących przedmiotem polityki społecznej państwa. 
Wynika to zarówno z problemów, jakie związane są z samym bezrobociem, 
jak i tych, które mogą być pochodną jego występowania (np. dezaktywacja 
zawodowa czy marginalizacja społeczna). Bezrobocie jest zjawiskiem 
wielopłaszczyznowym, którego skutki są różnorodne. Wpływają one w sposób 
negatywny na gospodarkę kraju. Wiąże się to bowiem z koniecznością 
przeznaczania finansów publicznych nie tylko na zasiłki i świadczenia 
socjalne, ale również na programy przeciwdziałania bezrobociu1. 

                                                 
1  A. Kaczyńska, Wpływ bezrobocia na rodzinę, Prace naukowe AJD. Pedagogika 13, 

Częstochowa 2004, s. 227. 
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W Polsce od 1989 roku wraz z początkiem transformacji ustrojowej 
zaczęła wzrastać liczba osób bezrobotnych co spowodowało, iż zjawisko 
bezrobocia zaczęło się pogłębiać w wyniku zmian politycznych i gospodarczych. 
Dlatego też wprowadzono ustawę z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu, 
która nie tylko miała łagodzić objawy narastającego lawinowo bezrobocia, ale 
także wskazać, kim jest bezrobotny2. 

Kwestię bezrobocia analizuje się między innymi pod kątem lokalizacji. 
W regionach dużych miast występuje bowiem niski stopień bezrobocia ze 
względu na większy dostęp do miejsc pracy. Inaczej przedstawia się sytuacja 
na terenach byłych zakładów przemysłowych, gdzie ich zamknięcie spowo-
dowało wzrost liczby osób, które utraciły pracę. Zatem wskaźnik bezrobocia 
jest wyższy. Położenie wartości, które obecnie klasyfikujemy jako czynniki, 
które w rzeczywistości dni uważane są za determinujące i regulujące ludzkie 
zachowanie.3 

Etymologia bezrobocia 

Bezrobocie definiuje się przede wszystkim jako zjawisko o charakterze 
ekonomicznym, które można spotkać na gruncie gospodarki wszystkich państw 
świata. Pojęcie to określa sytuację, kiedy popyt na siłę roboczą jest mniejszy 
od jej podaży, co oznacza, że w ramach rynku pracy występują wolne zasoby 
siły roboczej (potencjalni pracownicy)4. 

Warto zwrócić uwagę na definicję, która stanowi, że bezrobocie to 
zjawisko, które polega na tym, że pewna liczba pracowników zdolnych do 
pracy oraz gotowych do jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia5. 

W literaturze stan ten definiuje się także jako formę patologii w życiu 
społecznym6. 

Bezrobocie jest zjawiskiem złożonym, które ma wiele przyczyn. 
Należą do nich między innymi: 

 niedostosowanie struktury podaży do popytu pracy zgłaszanego przez 
pracodawców, 

 brak równowagi między kierunkami kształcenia uczelni i szkół wyższych, 
a zapotrzebowaniem na określone zawody na rynku pracy, 

                                                 
2  Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu (Dz. U. 1989, nr 75, poz. 446).  
3  M. Gejdoš, Učiteľ a európske hodnoty. Teoreticko-odborná príručka k poňatiu európskych 

hodnôt a kultúrneho dedičstva vo vyššom sekundárnom vzdelávaní, VERBUM – vydava-

teľstvo KU, Ružomberok 2012, s. 12. 
4  T. Buczyńska, Makroekonomia, PWN, Warszawa - Łódź 2000, s. 40. 
5  H. Skłodowski, E. Stawarz (red.), Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania 

pracy i samo zatrudnienia w rejonach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2007, s. 113. 
6  A. Adamczyk, Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, 

Czechach, Słowacji i na Węgrzech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 

Kraków 2005, s. 42. 
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 automatyzacja – zastępowanie siły roboczej nowoczesnymi maszynami, 

 restrukturyzacja, a co za tym idzie likwidacja niektórych działalności 

gospodarczych, 

 całkowity spadek lub ograniczenie produkcji określonych towarów 

bądź wykonywania usług z powodu braku zainteresowania ze strony 

konsumentów, 

 zbyt duże obciążenia fiskalne przedsiębiorców, 

 brak rozwoju gospodarczego w poszczególnych regionach kraju, 

 likwidacja małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności tzw. 

przedsiębiorstw rodzinnych, 

 zmiana siedziby firmy – przenoszenie się do innych miast, województw, 

 złe promowanie wolnych miejsc pracy przez instytucję pośrednictwa 

pracy, 

 brak mobilności i dyspozycyjności pracowników oraz osób bezro-

botnych, 

 brak chęci do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, 

 nieumiejętność dostosowania się podmiotów gospodarczych do nowych 

zasad gospodarowania, 

 brak wystarczających środków finansowych do przeciwdziałania 

bezrobociu, 

 często niekorzystne zachowania związków zawodowych7. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy za osobę bezrobotną uznaje się osobę, która 

bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, 

oraz osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną 

i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązu-

jącym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej 

albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia 

co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, 

z wyjątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do 

egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz 

uczącej się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej 

kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie 

studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla 

miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy 

oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: 

a) ukończyła 18 lat, 

b) nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna, 

                                                 
7  https://mfiles.pl/pl/index.php/Bezrobocie 
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c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do 

pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości 

przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej 

działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 

zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia 

rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku 

w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

d) nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do 

pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, 

w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu 

niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 

roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

e) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym 

nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), o powierzchni 

użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega 

ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy jako 

współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni 

użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 

f) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód 

z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego 

dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha 

przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom 

emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub 

domownik w takim gospodarstwie, 

g) nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis: 

– zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 

i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo 

– nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia 

działalności gospodarczej, 

h) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary 

pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej 

poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, 

i) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej 

połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów 

uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych, 
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j) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku 
stałego, 

k) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 
pobierania, 

l) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,  
m) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi 

ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 
n) nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów zasiłku dla opiekuna8. 

Bezrobocie rozpatruje się w ujęciu przedmiotowym lub podmiotowym: 

 W ujęciu przedmiotowym bezrobocie traktuje się jako kategorię 
analityczną rynku pracy, która oznacza niezrealizowaną podaż pracy 
stanowiącą efekt zaistniałej nierównowagi na rynku pracy między 
podażą a popytem na pracę; w tym ujęciu bezrobocie stanowi 
problem natury ekonomicznej. 

 W ujęciu podmiotowym zjawisko bezrobocia należy rozpatrywać od 
strony jednostek dotkniętych brakiem pracy; bezrobocie w tym 
kontekście jest więc stanem bezczynności zawodowej osób, które są 
zdolne do podjęcia zatrudnienia; w tym ujęciu bezrobocie odnosi się 
do kwestii społecznych9.  

Typy bezrobocia 

Rozróżniamy następujące typy bezrobocia, biorąc pod uwagę przyczynę 
powstania: 

I. Bezrobocie strukturalne – wiąże się z niedopasowaniem podaży 
i popytu na rynku pracy. Mówimy wtedy o zmianach w strukturze popytu na 
pracę i w strukturze podaży pracy w takich przekrojach, jak: zawody, 
wykształcenie, gałęzie i branże oraz lokalizacja geograficzna. Dlatego też 
pracownicy wymagają zmiany zawodu, kwalifikacji, wykształcenia a niekiedy 
i miejsca zamieszkania10. 

II. Bezrobocie frykcyjne – związane z naturalną płynnością siły 
roboczej, możliwą dzięki pełnej swobodzie zmiany miejsca pracy i wyboru 
stanowiska pracy. Jest to spowodowane niedostatecznie szybkim przepływem 

                                                 
8  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm). 
9  K. Mlonek, Bezrobocie w Polsce XX wieku w świetle badań, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 

1999, s. 8. 
10  E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 49. 
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informacji między pracodawcami a pracownikami, zatem musi upłynąć czas 
zanim bezrobotni znajdą czekające na nich miejsca pracy. Decyzje 
o zwolnieniu z pracy w celu znalezienia innego zajęcia podejmują sami 
pracownicy, a czas poszukiwania nowej pracy jest stosunkowo krótki, 
bowiem wynosi mniej niż 3 miesiące11. 

III. Bezrobocie koniunkturalne – określane jest również jako bezrobocie 
cykliczne – jest to brak popytu na siłę roboczą w warunkach zmniejszania się 
rozwoju gospodarczego w czasie nieprawidłowej koniunktury gospodarczej. 
Jest to rodzaj bezrobocia o charakterze przejściowym, gdyż popyt na pracę 
wzrasta w sytuacji ożywienia gospodarczego12. 

IV. Bezrobocie sezonowe (okresowe) – ma charakter cykliczny i wynika 
z sezonowości produkcji, jest również uzależnione od warunków klimatycznych. 
Dotyczy między innymi rolnictwa, cukiernictwa, przemysłu spożywczego, 
budownictwa, turystyki13. 

V. Bezrobocie klasyczne czyli płacowe –  pojawia się wówczas, gdy 
płaca jest celowo utrzymywana powyżej poziomu równowagi. Płace 
minimalne są na poziomie wyższym od poziomu równowagi za sprawą 
związków zawodowych lub ustawodawstwa, które określa wysokość płac 
minimalnych14.  

Biorąc pod uwagę sposób zachowania się bezrobotnych, rozróżniamy: 
VI. Bezrobocie dobrowolne – występuje wtedy gdy bezrobotni nie są 

skłonni podjąć pracy za oferowaną płacę15.  
VII. Bezrobocie przymusowe – występuje wówczas gdy na danym 

poziomie płacy realnej pracownicy nie są w stanie znaleźć pracy pomimo 
chęci jej podjęcia. Klasyfikacja bezrobocia przymusowego i dobrowolnego 
występuje bardziej w formie ideologicznej16.  

Biorąc pod uwagę formę bezrobocia dzielimy je na: 
VIII. Bezrobocie jawne – oznacza, iż osoby znajdują się w rejestrach 

odpowiednich urzędów, spełniając tym samym kryteria osoby bezrobotnej na 
podstawie odpowiednich przepisów, które obowiązują w danym państwie17. 

IX. Bezrobocie ukryte – dotyczy ludzi nie ujętych w statystykach 
bezrobocia, ponieważ nie rejestrują się  w urzędach pracy. Osoby te posiadają 
dochód, ale nie mają zawartego stosunku ubezpieczeniowego18.  

                                                 
11  B. Ślusarczyk, S. Ślusarczyk, Podstawy mikro-i makroekonomii, Politechnika Lubelska, Lublin 

2011, s. 348. 
12  Ibidem. 
13  Ibidem. 
14  O. Kowalczyk, S. Kamiński (red.), Wymiary polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 177. 
15  B. Ślusarczyk, S. Ślusarczyk, Podstawy…, op. cit., s. 349. 
16  Ibidem. 
17  O. Kowalczyk, S. Kamiński (red.), Wymiary…, op. cit., s. 177. 
18  Ibidem. 
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Biorąc pod uwagę czas trwania rozróżniamy: 

X. Bezrobocie krótkookresowe – dotyczy osób, które pozostają bez 

pracy do trzech miesięcy19. 

XI. Bezrobocie średniookresowe – dotyczy osób, które pozostają bez 

pracy od 3 do 6 miesięcy20. 

XII. Bezrobocie długookresowe – dotyczy osób, które pozostają bez 

pracy od 6 do 12 miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, 

bowiem czym dłuższa przerwa w pracy, tym maleją szanse na ponowne 

uzyskanie. Rosnące wymagania pracodawców, zmiany technik i organizacji 

pracy, konieczność uzupełniania kwalifikacji lub w ogóle zmiany zawodu nie 

sprzyjają skracaniu okresu pozostawania bez pracy. Dłuższe pozostawanie 

bez pracy powoduje, że ewentualni kandydaci stają się, ze względu na 

dezaktualizację swoich wiadomości i doświadczeń, mało interesujący dla 

pracodawców21. 

XIII. Bezrobocie długotrwałe (chroniczne) – trwa znacznie dłużej niż 

12 miesięcy. Spowodowane jest podobnymi przyczynami co bezrobocie 

długookresowe22. 

Biorąc pod uwagę obszar występowania rozróżniamy: 

XIV. Bezrobocie globalne – o charakterze międzynarodowym23. 

XV. Bezrobocie krajowe – swoim zasięgiem obejmuje teren państwa24. 

XVI. Bezrobocie regionalne – dotyczy województwa25. 

XVI. Bezrobocie lokalne dotyczy gminy26. 

Praca stanowi nieodzowny element ludzkiego życia, której celem jest 

świadome i celowe zaspokajanie potrzeb człowieka. Jednak utrata tejże pracy 

jest dla człowieka sytuacją trudną, gdyż może się pogorszyć zdrowie i dobre 

samopoczucie, następuje utrata kontaktów z otoczeniem społecznym, obniża 

się poziom dochodów, a co za tym idzie następuje spadek bezpieczeństwa 

socjalnego nie tylko samej jednostki, ale również jej rodziny. Do tego dochodzi 

lęk przed przyszłością a nawet utrata bezpieczeństwa.  

Taka sytuacja może zatem spowodować: 

 spadek poziomu życia rodziny co zagraża prawidłowemu rozwojowi 

dzieci (przebiegowi procesów wychowawczego i opiekuńczego); 

 wywołuje agresję i konflikty w rodzinie; 

                                                 
19  Ibidem. 
20  Ibidem. 
21  Ibidem. 
22  Ibidem. 
23  Ibidem. 
24  Ibidem. 
25  Ibidem. 
26  Ibidem. 
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 zagraża wypełnianiu przez rodzinę jej podstawowych funkcji 

(ekonomicznej, prokreacyjnej, socjalizacyjnej, opiekuńczej, kulturowej, 

rekreacyjnej)27. 

Badania wykazują, że w pierwszej fazie bezrobocia następuje 

konsolidacja, zacieśnienie więzi rodzinnych. Bezrobotni otrzymują wsparcie 

psychiczne od innych członków rodziny. Starsze dzieci wykazują chęć 

pomocy, poczucie odpowiedzialności, zamiar wcześniejszego podjęcia pracy. 

Ale wraz z wydłużeniem się okresu bezrobocia narastają konflikty 

w rodzinach. Bezrobotny mężczyzna, jeśli jego żona pracuje, boleśnie 

odczuwa zamianę ról społecznych. W naszym kręgu kulturowym zarabianie 

na rodzinę to przede wszystkim zadanie męża i ojca. Niemożność jego 

wypełnienia powoduje pojawienie się negatywnych emocji, które następnie 

przelewane są na żonę i dzieci. Zaczynają się konflikty, które dodatkowo 

destabilizują rodzinę. Pozbawione pracy zawodowej kobiety najpierw 

odrabiają „zaległości domowe”, ale z czasem same także zaczynają odczuwać 

materialne i psychospołeczne skutki bezrobocia. Bezrobotny traci swoją 

pozycję w małżeństwie i rodzinie, obniża się jego autorytet w oczach 

współmałżonka i dzieci. Pogorszeniu ulegają stosunki na linii rodzice – 

dzieci, ponieważ rodzice nie mogą zaspokoić oczekiwań konsumpcyjnych 

potomstwa. Tymczasem rynek oferuje mnóstwo atrakcyjnych towarów, mass 

media lansują określony sposób konsumpcji, który jest niedostępny dla 

ubogich. Obniża się pozycja dzieci osób bezrobotnych  w środowisku 

rówieśniczym, co nie uchodzi uwadze rodziców. Narasta lęk o przyszłość 

własną i dzieci. Konflikty, wzajemne obwinianie się, poczucie zawodu, 

bezradność w konsekwencji powoduje, że przestaje się być autorytetem, 

narasta poczucie braku bezpieczeństwa28. 

J. Auleytner wyróżnia społeczne konsekwencje braku możliwości 

podjęcia stałej pracy, do których należą: 

 obniżenie standardu życia, 

 zagrożenie egzystencji, 

 zagrożenie w sferze psychicznej jednostki, 

 zakłócenia w życiu rodzinnym, 

 szkody moralno-etyczne, 

 powstawanie patologii społecznych, 

 napięcia i konflikty społeczne29. 

                                                 
27  H. Marzec, Sytuacja dziecka w rodzinie bezrobotnej, „Problemy Rodziny” 1999, nr 4, s. 33. 
28  D. Graniewska, Rodzina a bezrobocie – sytuacja w Polsce, „Problemy Rodziny” 2001, nr 3, 

s. 14-15. 
29  J. Auleytner, Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Wydawnictwo WSP 

TWP, Warszawa 2005, s. 123. 
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Bezrobocie jako zjawisko zagrażające rodzinie stanowiło poważny 

problem do 2015 roku. Wysoka stopa bezrobocia, niewystarczająca ilość 

miejsc pracy, wysokie wymagania pracodawców oraz medialne doniesienia 

o złej sytuacji na rynku pracy, powodowały zaniepokojenie osób tracących 

pracę. Szczególnie w trudnej sytuacji na rynku pracy były osoby: 

 młode – do 30 roku życia, 

 powyżej 50 roku życia, 

 wychowujące dzieci do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 

18 roku życia,  

 korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 

 osoby niepełnosprawne. 

Długotrwałe pozostawanie bez pracy skutkowało utratą umiejętności 

zawodowych, pojawieniem się zniechęcenia i poczucia beznadziei, co 

w konsekwencji pogarszało standard życia rodzin. Zauważa się ponadto 

zjawisko dziedziczenia bezrobocia. Bezrobotni rodzice przyprowadzali do 

urzędu pracy swoje bezrobotne dzieci, które nastawione były bardzo 

roszczeniowo do instytucji, nie wykazując żadnego zaangażowania celem 

znalezienia pracy. 

Nie były nawet zainteresowane szkoleniami w tym zakresie. Zostały 

bowiem wychowane w przekonaniu, że i tak nie znajdą pracy, ze względu na 

otrzymywane świadczenia przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Rodziny lub osoby bezrobotne są częstymi klientami Ośrodków 

Pomocy Społecznej i najczęściej zgłaszają się w celu uzyskania pomocy 

finansowej. Ponadto, bezrobotne osoby mogą liczyć na indywidualne 

konsultacje ze specjalistami zatrudnionymi w placówkach Urzędów Pracy 

i Ośrodkach Pomocy Społecznej. 

Aktualnost bezrobocia 

Aktualnie bezrobocie można uznać jako problem marginalny. 

Analizując lokalny rynek pracy zauważa się, iż na przestrzeni ostatnich lat 

nastąpił znaczny spadek bezrobocia.  

Ożywienie gospodarcze oraz Program „Rodzina 500+”, który został 

wprowadzony od 2016 roku znacznie wpłynął na poprawę sytuacji finansowej 

rodzin. Nastąpił również wzrost liczby wolnych miejsc pracy, bowiem część 

kobiet wychowujących dzieci, nie była zainteresowana jej podjęciem. Dobra 

koniunktura gospodarcza oraz wzrost konsumpcji skutkował wzrostem 

przedsiębiorczości. Osoby zainteresowane chętnie decydowały się na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej a co za tym idzie tworzeniem 

nowych miejsc pracy. Obecnie pracownicy dyktują warunki finansowe 

pracodawcom ze względu na brak siły roboczej. Jest to jednak i tak zbyt mała 

liczba pracowników, dlatego też pracodawcy, by zaspokoić swoje potrzeby 
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kadrowe zatrudniają osoby zza granicy. Wśród przybyłych cudzoziemców 

otrzymujących możliwość do wykonywania legalnej pracy w Polsce 

zdecydowanie dominują obywatele Ukrainy. Obecnie, osobami decydującymi 

się na podjęcie pracy poza granicami kraju kieruje tylko  i wyłącznie czynnik 

ekonomiczny w postaci wyższych zarobków, który przekłada się głównie na 

poprawę warunków życia rodziny. 

Podsumowanie 

Bezrobocie to poważny problem społeczny państwa oraz osób nim 

dotkniętych. Wynika to zarówno z problemów, jakie związane są z samym 

bezrobociem, jak i tych, które mogą być pochodną jego występowania (np. 

dezaktywacja zawodowa czy marginalizacja społeczna). Wywołuje ono 

niekorzystny wpływ nie tylko na jednostkę, ale również na całą rodzinę. Na 

przestrzeni kilku ostatnich lat rynek pracy uległ znacznej poprawie ze 

względu na ożywienie gospodarcze kraju, co spowodowało lepszą sytuację 

polskich rodzin. Dobra koniunktura gospodarcza oraz wzrost konsumpcji 

skutkowały wzrostem przedsiębiorczości. Chętniej decydowano się na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej a co za tym idzie tworzeniem 

nowych miejsc pracy. Zatem taka sytuacja wpłynęła pozytywnie na poprawienie 

warunków egzystencjalnych społeczeństwa. 
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Inclusion and Kindergarten 

Inklusion und Kinderkarten 

Inklúzia a materská škola 

Marcela Čarnická 

Abstract 

The integration of a disabled pupil, a disadvantaged pupil, into a mainstream 

school is possible if the school and the class are ready to accept such 

a pupil. Inclusive education aims to provide equality, justice and a sense 

of security for all. In the article, we offer an activity for children in 

kindergarten, in which we will get to know their culture with the help of 

a Roma fairy tale. 
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Úvod 

V súčasnosti sa často v médiách, v odbornej literatúre stretávame 

s inklúziou, s inkluzívnym vzdelávaním. Z rôznych strán počúvame o akomsi 

zautomatizovanom zaraďovaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

hlavne rómskych detí, do špeciálnych základných škôl. Predstavitelia inkluzív-

neho vzdelávania sa usilujú o minimalizovanie zaraďovania detí do špeciálnych 

škôl a zdôrazňujú právo týchto detí, ale aj zdravotne znevýhodnených, na 

kvalitné vzdelávanie. Inkluzívne vzdelávanie je búranie bariér a predsudkov. 

Dieťa, ktoré je sociálne prijaté také, aké je, sa cíti isto a chce sa učiť. 

Inklúzia a materská škola 

O princípe inklúzie, o inkluzívnom vzdelávaní sa začalo diskutovať 

v roku 1994 na konferencii venovanej problematike detí so zdravotným 

postihnutím v Salamanke. Prijaté vyhlásenie vyzvalo štáty k vytváraniu 

vzdelávacích systémov, ktoré by pri realizovaní vzdelávacích programov 

„brali do úvahy rozsiahlu rozmanitosť vlastností a potrieb; deti, ktoré majú 

špeciálne vzdelávacie potreby, musia mať prístup k bežným školám, ktoré by 

im mali poskytnúť pedagogickú podporu, zameranú na dieťa, ktorá bude 



Čarnická, M.: 

Inklúzia a materská škola 

 54 

schopná naplniť jeho potreby.“1 Pedagogický slovník popisuje inklúziu 

nasledovne: „Princíp inklúzie implikuje, že bežné školy by mali vzdelávať deti 

bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové, či 

iné podmienky. Bežné školy s inkluzívnou orientáciou sú najefektívnejším 

prostriedkom pre potlačenie diskriminujúcich postojov. Prostredníctvom zmeny 

klímy v škole a triede umožňuje deťom inkluzívne vzdelávanie, začlenenie detí 

so špecifickými potrebami, vrátane detí s ťažkým postihnutím.“2 

Inklúzia, inkluzívne vzdelávanie znamená včlenenie postihnutého 

žiaka, znevýhodneného žiaka do bežnej školy, avšak škola musí byť pripravená 

po personálnej aj technickej stránke, čiže trieda je pripravená prijať medzi 

seba postihnutého žiaka alebo sociálne znevýhodneného. Inkluzívne vzdelá-

vanie je: 

‒ spôsob komunikácie v bežných školách, ktorého podstatou je právo 

každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie, 

‒ automatické právo dieťaťa navštevovať bežnú základnú školu, všetky 

deti spolu, 

‒ zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých žiakov s cieľom 

pripraviť ich na produktívny život ako plnoprávnych členov spoločnosti.3 

Janoško zdôrazňuje, že škola, ktorá chce byť inkluzívna, musí „hľadať 

a nachádzať novú cestu a riešenia zlepšenia edukácie a spolunažívanie osôb 

v škole, ktorá sa mení, transformuje na školu pre všetkých“.4 Kušnírová 

poznamenáva, že „cieľom inklúzie je vytvoriť výchovno-vzdelávacie prostredie, 

v ktorom sa všetci zúčastnení (žiaci, učitelia a rodičia žiakov) budú cítiť 

bezpečne a dobre, pričom bude maximálne ústretové z hľadiska ich indivi-

duálnych potrieb.5 K základným kritériám inkluzívneho vzdelávania patrí 

spravodlivosť a rovnosť v poskytovaní výchovy a vzdelávania, koordinované 

ciele a spolupráca (rodičia detí, odborníci, materská škola) a pripravenosť 

pedagogických zamestnancov škôl na inkluzívne vzdelávanie (poznanie 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, diagnostická práca, tvorba 

individuálnych plánov). Nesmieme zabudnúť na spoluprácu materskej školy 

s rodičmi detí a zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. Autori 

Klein, Rosinský zaraďujú „k základným princípom inkluzívneho vzdelávania 

rómskych detí a žiakov princíp inklúzie, solidarity, rovnakého zaobchádzania, 

                                                 
1  HORŇÁKOVÁ, M. 2014. Kroky k inkluzívnej škole. Ružomberok: Verbum, 2014, s. 14. 
2  PRŮCHA a kol. 2003. Pedagogický slovník. Vydanie 4., aktualiz. Praha: Portál, 2003, s. 85. 
3  KLEIN, V., RUSNÁKOVÁ, J., ŠILONOVÁ, V. 2012. Nultý ročník a edukácia rómskych 

žiakov. Spišská Nová Ves: Občianske združenie Spektrum – Východ, 2012, s. 46. 
4  JANOŠKO, P. 2013. Inkluzívna edukácia. Aktuálna výzva pre školy a školské zariadenia. 

Ružomberok: VERBUM, 2013, s. 19. 
5  KUŠNÍROVÁ, V. 2018. Podpora inklúzie vo výchove vo voľnom čase. Ružomberok: Verbum, 

2018, s. 29. 
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komplexnosti, individuálneho prístupu, motivácie, zásluhovosti a spolupráce.“6 

Inkluzívna edukácia sa riadi všeobecnými, špeciálnopedagogickými a špeci-

fickými zásadami. Ako sebahodnotiaci nástroj pre školy a verejné inštitúcie 

slúži index inklúzie, ktorý tvoria štyri základné piliere: inklúzia je proces, 

inklúzia súvisí s identifikáciou a odstránení bariér, inklúzia znamená prítomnosť, 

účasť, úspech a šťastie všetkých detí, inklúzia zahŕňa osobitnú pozornosť na 

cieľové skupiny, ktoré čelia ohrozeniu.7 

Inkluzívna výchova a vzdelávanie v materskej škole ponúka viacero 

výhod. Baďuríková výhody rozdeľuje do troch skupín.8 Ako prvé uvádza 

výhody pre deti – deti si rozvíjajú komunikačné a sociálne zručnosti, sú 

v pravidelnom sociálnom kontakte a budujú sa priateľstvá. Okrem toho deti 

lepšie pochopia a príjmu rozdiely, pomáhajú pri plnení potrieb toho druhého, 

učia sa vzájomne rešpektovať, ale aj zodpovednosti. Druhou skupinu zahŕňa 

výhody pre rodiny – dieťa dochádza do materskej školy vo svojom bydlisku, 

nemusí byť teda umiestnené v internátnej škole, rodičia majú možnosť na 

spoločné stretnutia, vymieňanie si skúseností či vzájomnú podporu. „Rodiny 

zároveň poznávajú iné kultúry, zvyky, spôsoby výchovy detí v rodine, čo 

prispieva k zlepšovaniu spolužitia, posilneniu spolupatričnosti a lokálpatrio-

tizmu.“9 Tretiu skupinu výhod predstavujú výhody pre učiteľov. Nakoľko si 

inkluzívne vzdelávanie vyžaduje skupinovú prácu, osvojujú si zručnosti pre 

spoluprácu, diagnostické kompetencie, inovatívne postupy či zvyšujú si 

kvalifikáciu. Poslednú skupinu predstavujú výhody širšieho spoločenstva, 

dobré medziľudské vzťahy, spolužitie celej komunity. Tak ako má minca dve 

strany, tak aj inklúzia. Oponenti tvrdia, že šikovné deti budú zaostávať, zhorší 

sa ich správanie. Pre učiteľa bude náročné venovať dostatočnú pozornosť 

žiakovi so znevýhodnením. Ďalej je potrebná aplikácia špeciálno-pedago-

gických metód. Zvýšená pozornosť učiteľa môže spôsobiť zhoršenie študijných 

výsledkov ostatných žiakov. Niektorí upozorňujú, že učitelia sa necítia byť 

pripravení na prácu so žiakmi s rôznymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Na Slovensku sa od roku 2013 realizovalo viacero národných projektov 

zameraných na inklúziu a inkluzívne vzdelávanie – Vzdelávanie pedagogic-

kých zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1), 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2) 

                                                 
6  KLEIN, V., ROSINSKÝ, R. 2013. Sociálna pedagogika pre pomáhajúce profesie. Nitra: 

Garmond, 2013, s. 185. 
7  HORŇÁK, L. – ŠILONOVÁ, V. 2013. Východiská inkluzívneho vzdelávania. In: Podpora 

inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy. 

Pracovný materiál. Prešov: MPC, 2013, s. 6 – 7. 
8  BAĎURÍKOVÁ, Z. 2005. Inkluzívna výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. In: 

Predškolská výchova. Roč. 60, č. 4, s. 1 – 7.  
9  HORŇÁK, L. – ŠILONOVÁ, V. 2013. Východiská inkluzívneho vzdelávania. In: Podpora 

inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy. 

Pracovný materiál. Prešov: MPC, 2013, s. 18. 
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s hlavným cieľom „skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických a odborných 

zamestnancov podieľajúcich sa na edukácii detí pochádzajúcich z margi-

nalizovaných rómskych komunít, a tým podporiť ich sociálnu inklúziu na 

predprimárnom stupni školskej sústavy.“10 Na tieto dva projekty nadviazal 

ďalší národný projekt inkluzívnej edukácie PRINED so strategickým cieľom 

formovania inkluzívnej školy cez zmeny slovenského školského systému 

smerom k inkluzívneho vzdelávania. Z výsledkov týchto projektov vychádzal 

nasledujúci národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorého cieľom bola 

podpora inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký 

prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí 

a žiakov. Stále prebiehajúcim národným projektom je Projekt inklúzie 

v materských školách, ktorého cieľom je vytvoriť inkluzívne prostredie 

v materskej škole a za pomoci práce s rodinou zvýšiť počet detí z margina-

lizovaných komunít. 

Inkluzívna výchova a vzdelávanie je prínosné, búra bariéry a predsudky, 

umožňuje vytvoriť v prostredí materskej školy či v bežných triedach škôl 

motivačné prostredie, nakoľko každý jej člen prináša niečo odlišné, iné 

a predstavuje prostredie bezpečné pre všetkých. Podľa Švábovej „začleňovanie 

dieťaťa so znevýhodnením je považované za obojstranne prínosný proces 

odzrkadľujúci akceptáciu a postupné odstraňovanie bariér.“11 Nehovoríme iba 

„o inklúzii detí so zdravotným postihnutím, ale aj o inklúzii detí vyrastajúcich 

v inom sociálnom a kultúrnom prostredí.“12 Inkluzívna škola je zameraná i na 

deti skúšané zanedbaním výchovy, traumatizáciou a sú ohrozené vylúčením. 

Tieto deti je možné vzdelávať v podmienkach bežných škôl, ale potrebujú 

individuálny vzdelávací plán.  

Deti v predškolskom veku sú bezprostredné, vnímavé, nemajú trvalo 

vytvorené zlé zvyky, sú ľahko ovplyvniteľné, ale v motivujúcom prostredí sa 

dokážu zapáliť a aktívne zapojiť do rôznych činností. Švábová uvádza, že 

„v tomto období si formujú rebríček hodnôt, preto je na nás dospelých, aby 

sme dali každému dieťaťu priestor na čo najúspešnejší rozvoj osobnosti. 

K tomu sa žiada tvorba inkluzívneho prostredia, ktoré prijíma dieťa ako také, 

aké je aj s jeho sociálnym prostredím.“13 

                                                 
10  Dostupné na http://npmrk2.mpc-edu.sk/o-projekte, vyhľadané 13.7.2020. 
11  KOVÁČOVÁ, B. 2014. Pripravenosť materských škôl na začlenenie – výskumné zistenia 

a navrhované stratégie. In KUBEROVÁ, H., HAŠKOVÁ, V. eds. Inkluzívna klíma ako 

výzva a poslanie: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (online). Ružomberok: 

Verbum, s. 251. 
12  ŠVÁBOVÁ, B. 2017. Rozvoj komunikácie v inkluzívnom školskom prostredí v predprimárnom 

období vzdelávania. Ružomberok: Verbum, 2017, s. 9. 
13  ŠVÁBOVÁ, B. 2017. Rozvoj komunikácie v inkluzívnom školskom prostredí v predprimárnom 

období vzdelávania. Ružomberok: Verbum, 2017, s. 10. 
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Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách hovorí, že materské školy musia rešpektovať „všeobecne platné 

princípy inklúzie vo vzdelávaní, ktoré je potrebné zohľadniť aj pri tvorbe 

školského vzdelávacieho programu:  

‒ vzdelávanie pre všetkých, 

‒ univerzálne a rovnaké vzdelávacie ciele (na výstupe vzdelávania), 

‒ diverzita a adaptabilita na úrovni presnej identifikácie a diferencovanosti 

vstupných podmienok a pokroku vo vzdelávaní, 

‒ adaptácia procesu a postupu podmienkam lokálnej komunity a jej 

potrieb,  

‒ presah školských aktivít na lokálne aktivity a ich integrácia do 

činnosti školy,  

‒ intenzívny profesijný vývin podieľajúcich sa pedagogických zamest-

nancov.“14  

Súčasné materské školy by mali byť pripravené na vytvorenie 

podmienok pre inkluzívne vzdelávanie, ktoré sa dotýka detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Samozrejme, že je potrebné upraviť ich 

podľa potrieb jednotlivých detí.  

Aj vo všeobecných cieľoch výchovy a vzdelávania v Štátnom vzdelá-

vacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách nájdeme 

i princípy inklúzie, napr. cieľ, ktorý sleduje uplatňovanie a chránenie práv 

dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s dôrazom 

na rešpektovanie potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých 

detí, či o rovnosti vo výchove a vzdelávaní.15  

Obsah vzdelávania v materskej škole sa rozvíja prostredníctvom 

jednotlivých vzdelávacích oblastí. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť sa 

zaoberá okrem iného i prosociálnou výchovou. Podoblasť Ľudské vlastnosti 

a emócie sa zameriava na vnímanie a rozoznávanie pozitívnych a negatívnych 

emócií a vlastností u seba a u druhých osôb a viesť dieťa k elementárnej 

sebareflexii.16  

Väčšina autorov spája sociálne znevýhodnené prostredie s rómskou 

komunitou. Sociálne znevýhodnené prostredie Rómov tvorí viacero faktorov. 

Jedným z nich je odlišný historický vývoj, separácia a obranné mechanizmy. 

Rodinný faktor je najsilnejšou výchovnou mocou a deti učí nevhodným 

                                                 
14  Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 2016, 

s. 108, dostupné na http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-

program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf, vyhľadané 6.12.2019. 
15  Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 2016, s. 6, 

dostupné na https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/ 

svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf, vyhľadané 1.6.2020. 
16  Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 2016, s. 15, 

dostupné na http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/ 

svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf, vyhľadané 1.6.2020. 
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návykom k sebe i k spoločnosti. Ďalší dôležitý faktor je nedostatočné ekono-

mické zázemie spôsobené nízkou vzdelanostnou úrovňou Rómov a následne 

ich neuplatnením sa na pracovnom trhu. Ďalej vplýva podľa autorov Klein, 

Rusnáková a Šilonová „osobnostno-individuálny faktor, do ktorého patria 

somatické, komunikatívne a kognitívne faktory, prejavujúce sa najmä pri 

vstupe rómskych detí do školy.“17 

Inklúzia nemá potláčať kultúru a hodnoty krajiny. Pri inkluzívnej 

edukácii je dôležitá obojstranná tolerancia, ale taktiež musí mať isté hranice. 

„Byť tolerantným neznamená správať sa podľa presvedčenia, že všetky 

hodnoty, presvedčenia, životný štýl a výroky o pravde sú rovnocenné.“18 

Kultúrny faktor (tanec, hudba, literatúra) by mohol byť cestou, prostredníc-

tvom ktorej je možné pracovať na odstránení hraníc sociálne znevýhodneného 

prostredia alebo priblížiť inú kultúru, tradície či spôsob života.  

V našom príspevku ponúkame námet na prácu s deťmi, v ktorom 

využijeme rozprávku z rómskeho prostredia. Ako uvádza Švábová, „rozprávka 

nesmie chýbať pri formovaní osobnosti dieťaťa už v útlom veku a sprevádza 

ho vo všetkých vývinových štádiách. Svojou jednoduchou formou a fabulou, 

jasnou polarizáciou dobra a zla, dokáže stimulovať detskú zvedavosť, 

podnecovať tvorivosť, rozvíjať poznanie, komunikáciu, je spájajúcim mostom 

medzi jeho vnútorným a vonkajším svetom.“19 Ukážeme deťom, že aj deti 

žijúce v sociálne znevýhodnenom prostredí či v inej kultúre, majú svoje 

rozprávky, hrdinov, ktorých nepoznáme. Je to spôsob, ako sa priblížiť jeden 

druhému, ako búrať bariéry či predsudky voči svojim rovesníkom, ktorí sú 

síce odlišní kultúrou a spôsobom života, ale aj napriek tomu majú právo na 

rovnaké vzdelanie ako oni.  

Vo vzdelávacej aktivite si s deťmi na priblíženie a prijatie jeden 

druhého prečítame rómsku rozprávku. Ukážeme si tak, že aj deti z rómskeho 

a sociálne znevýhodneného prostredia majú svoju bohatú kultúru, teda aj 

svoje rozprávky. Deti po vypočutí príbehu majú možnosť sa zamyslieť nad 

správaním a konaním svojich rovesníkov, spoluhráčov, vyjadriť emócie. 

A ako už vieme, každá rozprávka má svojho hrdinu, ktorý svojím konaním 

a správaním oslovuje deti, vtiahne do čarovného sveta a ináč to nebude ani 

v tejto rozprávke. 

                                                 
17  KLEIN, V., RUSNÁKOVÁ, J., ŠILONOVÁ, V. 2012. Nultý ročník a edukácia rómskych 

žiakov. Spišská Nová Ves: Občianske združenie Spektrum – Východ, 2012, s. 98. 
18  KUŠNÍROVÁ, V. 2018. Podpora inklúzie vo výchove vo voľnom čase. Ružomberok: Verbum, 

2018, s 20. 
19  ŠVÁBOVÁ, B. 2014. Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika. Ružomberok: 

Verbum, 2014, s. 41. 
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Námet na vzdelávaciu aktivitu v materskej škole 

Forma dennej činnosti: Vzdelávacia aktivita 

Téma: Spoznaj svojho kamaráta 

Veková skupina: 3 – 5 rokov 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Podoblasť: Ľudské vlastnosti a emócie 

Výkonový štandard: Dieťa vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky 

alebo príbehu pozitívne i negatívne. 

Kognitívny cieľ: Rozlíšiť kultúrnu rozmanitosť a vysvetliť sociálne znevýhod-

nenie. 

Afektívny cieľ: Vyjadriť pocity spoločensky prijateľným spôsobom – pozitívne 

i negatívne. Rešpektovať inakosť a spoluprácu. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať jemnú motoriku. 

Pomôcky a učebné zdroje: rozprávka O silákovi Jepašovi, obrázky hrdinov, 

výkresy, farbičky, kartičky vo farbách semafora 

Metódy: rozhovor, čítanie, diskusia, aktívne počúvanie, samostatná práca, 

práca v skupine, semafor 

Metodický postup: 

1. časť: Úvod – motivačná časť 

Deti privítam, posadím do kruhu a vediem s nimi motivačný rozhovor. 

„Deti, aké rozprávky poznáte? Kto v nich vystupuje? Poznáte nejakého 

hrdinu? Prečo je hrdinom, aké vlastnosti má hrdina, ako vyzerá, kde ste videli 

hrdinu, kde ste o ňom počuli, koho považujete za hrdinu?  

Aktivita: Ukážka s obrázkami, ktoré vystihujú hrdinov z rôznych 

rozprávok. 

Pozrite sa na obrázky, ktoré vidíte pred sebou. Viete, ako sa volajú 

títo hrdinovia? 

Sú to: Juraj Jánošík, Superman, požiarnik Sam, Spiderman, rodičia, 

dedko, babka, princ, lekár.  

Skúste mi povedať, prečo sú hrdinovia?  

(S deťmi vedieme rozhovor o skutkoch, ktoré boli obdivuhodné.) 

2. časť: Expozičná časť – čítanie rozprávky 

Prečítame si rómsku rozprávku O silákovi Jepašovi. Deti, pozorne 

počúvajte príbeh o troch bratoch. Na záver sa spoločne porozprávame, čo si 

budete pamätať, akí boli. 

Čítanie rómskej rozprávky: 

Jepaš – Muš – silák 

„Jeden cigán, kováč, mal troch synov. Dvaja straší boli pekní chlapci, 

ale najmladší sa akosi nepodaril. Celú pravú stranu tela mal divne ochrnutú. 

Z ľavej strany vyzeral celkom k svetu, ale keď ste pozreli naňho z pravej 
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strany, videli ste, že je to mrzák. Preto ho volali Jepaš – Muš, čo znamená 

polomuž. Keď boli chlapci dospelí, rozhlásilo sa, že cigánsky kráľ chce vydať 

svoju dcéru Bežku za cigánskeho mladého muža, ktorý dokáže, že je zo 

všetkých najmocnejší. Vybrali sa teda všetci traja na skusy. Večer došli 

k salašu, kde bača pásol ovce. Bača mal na salaši barana, o ktorom povedal: 

„Je veľký ako teľa, má čierne rohy niekoľkokrát otočené a silu ako býk. Ešte 

žiadnemu človeku sa ho nepodarilo premôcť.“ Dvaja starší bratia sa pustili 

s baranom za pasy, ale nepochodili. Jepaš ho premohol a potom povedal 

bratom: „Pôjdem sám a na spiatočnej cesta sa tu pre vás zastavím.“ Keď 

prišiel Jepaš k cigánskemu kráľovi a dal sa ohlásiť ako nápadník jeho dcéry, 

kráľ sa naňho pozrel a dal sa do smiechu: „Taký úbohý mrzák! Nevieš, že 

dcéru vydám len za najsilnejšieho?“ Jepaš odvetil: „Sily mám dosť, hoci mám 

zdravú len jednu nohu a jednu ruku.“ Jeho úlohou bolo roztočiť veterný mlyn, 

ktorý bol zhrdzavený a nepracoval už päťdesiat rokov. Úlohu splnil a kráľ mu 

musel dať Bežku za ženu. Tá však nebola spokojná, že má mať za muža takého 

mrzáka. Svadba však bola. Po svadbe sa vydali na cestu a zastavili sa po 

bratov. Bratia sa dohodli, že si princeznú nechajú a Jepaša sa zbavia. 

Priviazali ho remeňom k dubu, Bežka neprotestovala a pobrali sa domov. 

Bratia sa vrátili aj s Bežkou domov. Rodičia sa pýtali na Jepaša a bratia 

odvetili, že sa niekde stratil. Robili veľkú oslavu. Keď tu sa prirútil Jepaš aj 

s veľkým dubom na chrbte. Bol taký nazlostený, že ten dub vsadil veľkou silou 

do zeme. Keď to videla Bežka, aký je mocný zaľúbila sa doňho. On ju už však 

nechcel a nahnevaný odišiel. Bežka sa ho s veľkým plačom vybrala hľadať. 

Cestou stretla divného človeka, s jednou tvárou vpredu, druhou vzadu, so 

štyrmi rukami a štyrmi nohami. Bol to čarodejník, ktorý ju uniesol na sklenenú 

horu a povedal: „Budeš mojou ženou. Som mocný kúzelník a vyčarujem pre 

teba všetko, čo si len budeš želať.“ Ale ona nechcela nič a plakala. Nahneval 

sa a povedal, že ju tam nechá samotnú tri dni a tri noci, kým si to nerozmyslí. 

Bežka, keď osamela, zistila, že sa sama z vrchu nedostane. Začala si spievať 

pieseň o tom, ako sa zamilovala do svojho muža a ako ho zradila. Počula túto 

pieseň kavka, hovoriaca ľudskou rečou, pieseň sa jej veľmi zapáčila a letela 

ju zaspievať Jepašovi. Jepaš sa piesni potešil a ponáhľal sa Bežke na pomoc. 

Bežka zo všetkých šiat a látok začala pliesť rebrík. Ten bol však krátky, 

musela si odstrihnúť svoje nádherné dlhé vrkoče. Keď boli spolu v polovici 

rebríka, priletel čarodejník a vyzval Jepaša na súboj. Ten sa len ohnal ľavou 

rukou a bolo po čarodejníkovi. Jepaš, Bežka a kavka sa pobrali domov, kde 

žili šťastne, kým nepomreli. Kavka každému spievala Bežkinu pieseň. Preto 

sa tá pieseň medzi cigánmi rozšírila. A povesť o silákovi Jepaš – Mušovi 

a o krásnej Bežke sa zachovala až do dnešných čias.“20 

                                                 
20  SUCHOŽOVÁ, E., ŠÁNDOROVÁ, V. 2007. Multikultúrne kompetencie učiteľa. Prešov: 

MPC – Roma Education Fund – Rómsky vzdelávací fond, 2007, s. 81 – 82. 
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3. časť: Fixačná časť 

Deti, verím, že ste pozorne počúvali príbeh o troch bratoch.  

Ktorý z bratov je hrdinom?  

Prečo bol hrdinom a koho zachránil?  

Táto rozprávka nám zároveň priblíži aj osobu s určitým postihnutím či 

zdravotným oslabením – budeme sa rozprávať, ako Jepaš vyzeral, ako ho 

volali, či to bolo pekné meno.  

Ďalej si s deťmi povieme, vysvetlíme, ako by sme sa nemali správať 

a naopak, ako by sme sa mali správať k takým ľuďom – či je pekné ich 

prezývať, vysmievať sa im, alebo či by vedeli povedať, ako by sme im mohli 

pomôcť, urobiť niečo pekné a podobne. V tejto časti použijeme metódu 

semaforu, cvičenie so semaforovými farbami, ktoré je vhodné pre jednoduchosť 

a jednoznačnosť týchto signálov.21 Deti si rozdelíme do troch skupín, každá 

skupina má svoj vlastný semafor. Úlohou detí je dohodnúť sa a priradiť jav, 

proces k istej farbe. Prostredníctvom tejto metódy semaforu budeme s deťmi 

hodnotiť prijateľnosť prejavov voči inej národnosti, zdravotnému alebo 

sociálnemu znevýhodneniu. Deti budú mať kolieska vo farbách semaforu – 

červené, oranžové a zelené. Červená farba znamená neprijateľnosť daného 

výroku alebo prejavu. Oranžová farba predstavuje je to na zváženie, zelená 

farba znamená je to v poriadku. 

S deťmi si prejdeme nasledovné výroky, prejavy správania sa a ony 

budú priraďovať podľa uváženia farbu. Samozrejme, spoločne si vysvetlíme, 

porozprávame sa o každom jednom výroku. Deťom to môže pomôcť pri ich 

každodenných skúsenostiach a taktiež tolerovať a uvedomiť si inakosť, ktorá 

je okolo nás. 

Otázky: 

1. Mali by sme mať v našej materskej škole oddelené triedy pre deti s inou 

farbou pleti? 

2. Je správne, ak sa rómske deti učia oddelene? 

3. Mali by byť v našej materskej škole oddelené triedy pre deti, ak majú 

nejaké zdravotné znevýhodnenie? (napr. nosí okuliare, načúvací aparát 

a iné). 

4. Je správne, ak robíme dieťaťu pre jeho farbu pleti zle? 

5. Je správne, ak sa pre farbu pleti niekomu vysmievame? 

6. Môžeme si robiť žarty alebo vysmievať sa niekomu, lebo nosí okuliare? 

7. Je pekné, ak sa vysmievam niekomu preto, ako vyzerá? (je tučný, je nízky, 

chudý, je na invalidnom vozíku) 

8. Je pekné pomôcť niekomu, kto to potrebuje? (napr. pri obliekaní) 

9. Je pekné žalovať na druhého? 

                                                 
21  ČAPEK, R. 2015. Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: 

Grada Publishing, a. s., 2015, s. 384. 
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4. časť: Záver 

Deti, musím vás pochváliť, veľmi pekne ste vedeli odpovedať na 

otázky. Pozorne ste počúvali a všetko ste vedeli. Aj my sa môžeme z tej 

rozprávky poučiť. Medzi nami žijú ľudia s rôznou farbou pleti, inou kultúrou 

alebo nejakým postihnutím, nie je pekné ich hneď odsúdiť a obchádzať, ale 

skúsiť sa s nimi spoznať, napr. aj cez ich rozprávky, hudbu. Každý z nás má 

právo na vzdelanie, chodiť do školy a učiť sa nové veci, získavať skúsenosti, 

ale i rešpekt a úctu voči iným. 

Nakoniec si deti môžu nakresliť svojho hrdinu. 

Záver 

Inkluzívne vzdelávanie je búranie bariér a predsudkov. Učiteľ má 

možnosť aj cez rómsku rozprávku v príjemnej atmosfére vzbudiť u detí 

záujem o spoznávanie okolitého sveta. Všetky deti na seba vzájomne pôsobia, 

motivujú sa, učia sa tolerovať inakosť a chápať ju ako niečo normálne, nie 

nezvyčajné. Najdôležitejšie v inkluzívnom vzdelávaní je právo na vzdelanie 

rovnaké pre všetkých. 
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Analysis of the Fairy Tale with Regard to the Goal, 

Performance and Content Standard and Educational 

Areas in Kindergarten 

Analyse des Märchens im Hinblick auf Ziel, Leistung und 

Inhaltsstandard sowie Bildungsbereiche im Kindergarten 

Rozbor rozprávky so zreteľom na cieľ, výkonový 

a obsahový štandard a vzdelávacie oblasti 

v materskej škole 

Miriama Pačnárová 

Abstract 

The following analysis of the eduction area is elaborated according to 

the fairy tale, it should be beneficial especially for students studying the 

field of preschool and elementary pedagogy of socially disadvantaged 

groups. A well-known fairy tale by the author Mária Ďuríčková About 

Guľek Bombuľek is certainly familiar to all children. I chose it mainly 

in terms of the comprehensive development of the child's personality in 

all its aspects. The given analysis is carried out on one fairy tale, because 

it is an extensive elaboration according to the innovated state educational 

program from 2016. The aim of the analysis of the mentioned fairy tale 

is to approach the work with iŠVP 2016 for kindergartens. 

Keywords: Analysis. The goal. Performance and content standard. 

Educational areas. 

Prostredníctvom rozprávky priblížime prácu s inovovaným štátnym 

vzdelávacím programom pre materské školy z roku 2016. Na základe tohto 

rozboru študent získa prehľad pri spracovaní rozprávky, ktorú môže realizovať 

s deťmi v materskej škole. Odporúčaná veková kategória detí je 4 – 5 rokov.  

 

Názov vzdelávacej aktivity: O Guľkovi Bombuľkovi 

 

Pomôcky: kniha O Guľkovi Bombuľkovi, klbko vlny, nožnice, lepidlo, farebný 

papier, maketa Guľka Bombuľka vyrobená z vlny, makety alebo obrázky 

zvierat vystupujúcich v príbehu. 
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Popis prípravy a realizácia vzdelávacej aktivity:  

Učiteľka predstaví deťom nového kamaráta Guľka Bombuľka. Následne 

im ukáže z vlny Guľka Bombuľka. Prostredníctvom makety Guľka Bombuľka 

učiteľka deťom porozpráva, ako vznikol a ako sa stratil a uvedie ich do 

príbehu. Po prerozprávaní príbehu vedie s deťmi rozhovor o vzniku klbka, 

spoločne si vyskúšajú navíjanie klbka. Po ich vyrobení predškoláci opisujú 

svoje pocity. Potom pokračujú v príbehu, pripomenú si, ktorých obyvateľov 

dvora Guľko Bombuľko stretol. Učiteľka má pripravené makety zvierat spolu 

s papierom, na ktorom je veľkými písmenami napísané ich meno. Postupne, 

ako deti obyvateľov dvora menujú, umiestňujú ich v priestore triedy. Keď 

umiestnia všetky zvieratá, napodobňujú ich pohybom a zvukom. Pohyby 

zameriavame na horné končatiny, aby si deti precvičili prsty. Následne sa 

presunú k stolom, kde majú pripravené papiere formátu A3 a farebné 

pastelky. Ich úlohou je nakresliť si svojho vlastného Guľka Bombuľka. Pred 

kreslením si deti najskôr vyskúšajú pohyb prstom po papieri. Potom vezmú 

pastelku, ktorá sa im najviac páči a krúživým pohybom vytvoria svojho 

Guľka Bombuľka. Dotvoria ho, prikreslia mu ruky, nohy, dokreslia tvár. 

Predstavia svoj výtvor kamarátovi a zdôvodnia výber farby, ktorú si vybrali 

na jeho vytvorenie. Po krátkej prezentácii budú robiť na druhý papier, formát 

A4 – krúživými pohybmi klbká tak, aby zaplnili celú plochu papiera. Môžu 

použiť rôzne farby a klbká môžu mať rôznu veľkosť.  

Po skončení si deti posadajú do kruhu, kde sa s učiteľkou a vlneným 

Guľkom Bombuľkom porozprávajú o prežitom dni a sú motivované k vyjad-

reniu vlastných pocitov a dojmov, ktoré v nich jednotlivé činnosti zanechali 

(Ďuríčková, M. 1989). 

 

Rozbor vzdelávacej aktivity z komplexného rozvoja osobnosti predškoláka: 

Rozprávka rozvíja u detí úroveň kognitívnu, sociálno-citovú a senzomotorickú: 

 Kognitívna oblasť – rozvíja u detí predstavivosť a fantáziu, komunikačné 

zručnosti; 
 Sociálno-citová oblasť – akceptovať názory jeden druhého; 
 Senzomotorická oblasť – rozvoj koordinácie pohybov pri kreslení – 

vizuálno-motorickú koordináciu, navíjaní nite na klbko (iŠVP, 2016).  
 

Rozbor vzdelávacej aktivity z hľadiska kľúčových kompetencií dieťaťa 

predškolského veku: 

1. Komunikačných kompetencií – poznať a dodržiavať pravidlá vedenia 

dialógu, vyslovovať správne a zreteľne hlásky, reprodukovať obsah prečítaného 

textu. 

2. Matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky – 

pri navíjaní klbka tvoriť geometrický útvar. Vedieť určiť koľko zvieratiek 

vystupuje v rozprávke. Orientovať sa v priestore.  

3. Digitálnych kompetencií – rozprávku si deti môžu vypočuť z CD prehrávača, 

vyhľadať na internete a pozrieť si ju.  
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4. Kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť – naučiť 

sa, čo všetko sa dá vyrobiť z vlny, vedieť pomenovať materiál, vytvoriť 

jednoduchý výrobok – klbko z vlny a nakresliť krúživým pohybom klbko na 

veľký formát A3.  

5. Sociálnych a personálnych kompetencií – naučiť sa akceptovať názor 

iných, hodnotiť prácu druhých.  

6. Občianskych kompetencií – schopnosť zapájať sa do aktivity.  

7. Pracovných kompetencií – viesť dieťa k tomu, aby svoju prácu dokončilo, 

aby ju vedelo zhodnotiť (iŠVP 2016, s. 8).  

 

Rozbor vzdelávacej aktivity z hľadiska foriem denných činností:  

 hry a činnosti podľa výberu detí – učiteľka v rámci tejto organizačnej 

formy môže nechať voľne viesť dialóg medzi deťmi; 
 zdravotné cvičenia – učiteľka v rámci tejto organizačnej formy z hľadiska 

koordinácie pohybov a orientácie v priestore triedy pri ukladaní makiet 

zvierat; 
 vzdelávacia aktivita – učiteľka vedie s deťmi dialóg o tom, čo sa dá 

vyrobiť z vlny; 
 pobyt vonku – hru môže učiteľka pripraviť ako riadenú pohybovú aktivitu 

na školskom dvore, v prostredí materskej školy (iŠVP 2016, s. 99).   
 

Rozbor vzdelávacej aktivity z hľadiska vzdelávacích oblastí:  

Rozprávku O Guľkovi Bombuľkovi možno zakomponovať do edukačného 

procesu v materskej škole z hľadiska rôznorodých vzdelávacích oblasti: 

 Jazyk a komunikácia – s cieľom rozvíjať komunikačné kompetencie dieťaťa, 

reprodukuje obsah prečítaného textu; 
 Matematika a práca s informáciami – s cieľom rozvíjať logické myslenie 

a priestorovú orientáciu dieťaťa v triede; 
 Človek a príroda – s cieľom rozvíjať poznatky dieťaťa o domácich zvieratách, 

živote na farme, vie rozlíšiť živú prírodu od neživej; 
 Človek a spoločnosť – s cieľom rozvíjať prosociálne správanie, empatickú 

komunikáciu a napodobňovať modely pozitívneho etického správania; 
 Človek a svet práce – s cieľom rozvíjať elementárne zručnosti pri navíjaní 

a kreslení klbka; 
 Umenie a kultúra – vo výtvarnej podoblasti pomenovať tvar klbka; 
 Zdravie a pohyb – s cieľom pochopiť význam zdravia pre človeka ((iŠVP 

2016, s. 9 – 20). 
 

Rozbor vzdelávacej aktivity z hľadiska vzdelávacích štandardov:  

 Jazyk a komunikácia 
1  Hovorená reč 

1.1  Komunikačné konvencie 

Výkonový štandard 

 Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu. 
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Obsahový štandard 

 Učiteľka po dohode s deťmi vymedzí základné pravidlá komunikácie 
v triede (napr. počúvať, keď druhý hovorí; neskákať mu do reči; prihlásiť 
sa o slovo), umiestni ich na viditeľné miesto (v podobe piktogramov), 
dbá na ich dôsledné dodržiavanie. 

1.2  Artikulácia a výslovnosť 
Výkonový štandard 

 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. 
Obsahový štandard 

 Pri hlasnom čítaní deťom učiteľka dbá na zreteľnú artikuláciu. Krátke 
literárne útvary (básničky, riekanky, vyčítanky) si deti osvojujú spamäti, 
recitujú ich s dôrazom na správnu výslovnosť. 

2  Písaná reč 
2.1  Chápanie obsahu, významu a funkcií písanej reči 
2.1.2  Porozumenie explicitného významu textu – slovná zásoba 

Výkonový štandard 

 Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 
Obsahový štandard 

 Počas čítania i po prečítaní textov kladie deťom kontrolné otázky, 
rekapituluje obsah, udalosti, pri náučných textoch fakty, informácie 
a nové poznatky (Čo nové sme sa dozvedeli? Podľa čoho vieme, že...?). 

2.1.3  Porozumenie implicitného významu textu 
Výkonový štandard 

 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach. 

 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohy-
bových činnostiach. 

Obsahový štandard 

 Porozumenie čítaných textov sa prehlbuje a upevňuje následnými 
aktivitami a vzdelávacími činnosťami. Zadania úloh v rámci ostatných 
vzdelávacích oblastí nadväzujú (v rámci možností) na obsah čítaných 
textov. Deti majú možnosť vyjadriť svoje pocity, zážitky a získané 
vedomosti rôznym spôsobom (v rámci výtvarných, hudobno-pohybo-
vých či dramatických činností). 

2.2.3 Grafomotorické predpoklady písania 
Výkonový štandard 

 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.  

 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia. 
Obsahový štandard 

 Predpokladom rozvoja tejto oblasti je rozvíjanie jemnej motoriky dieťaťa 
najmä vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra (výtvarná výchova). 
Prostredníctvom výtvarných a pracovných aktivít na voľnej ploche si 
dieťa rozvíja vizuálno-motorickú koordináciu pohybu ruky, zápästia 
a prstov pri jej cielenom pohybe. Pri využívaní kresliacich potrieb sa 
dieťa učí regulovať tlak ruky na podložku (iŠVP 2016, s. 23 – 37). 
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 Matematika a práca s informáciami 
1  Čísla a vzťahy 

Výkonový štandard 

 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine. 

 V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom 

a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom. 

Obsahový štandard 

 Učiteľka deťom umožňuje, aby sa stretávali s najrôznejšími situáciami, 

pri ktorých sa určuje počet predmetov: – usporiadaných aj neusporia-

daných, – všetkých aj len s danou vlastnosťou, – ktoré sú neustále 

k dispozícii, ale aj takých, ktoré sú k dispozícii len určitý čas. 

2  Geometria a meranie 

Výkonový štandard 

 Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec.  

Obsahový štandard 

 Učiteľka pomocou modelov, neskôr aj obrázkami predstavuje geomet-

rické útvary, jednoducho opíše ich vlastnosti, necháva ich deti opakovane 

identifikovať (iŠVP 2016, s. 38 – 47).  

 Človek a príroda  

1  Vnímanie prírody 

Výkonový štandard 

 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

Obsahový štandard 

 Vytvára situácie, v ktorých je úlohou detí triediť prírodné objekty podľa 

znaku, ktorý si určia deti a zisťuje, ako exaktne pracujú so zvoleným 

kritériom. 

 Špeciálne sa venuje odlišovaniu živej a neživej prírody, diskutuje s deťmi 

o prejavoch života. 

2  Živočíchy  

Výkonový štandard 

 Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe 

ich pohybu. 

Obsahový štandard 

 Pri pozorovaní živočíchov sa zameriava na tie, ktoré sa nachádzajú 

v blízkom okolí (napr. na školskom dvore) alebo na tie, s ktorými majú 

deti skúsenosti (rôzne druhy hmyzu, živočíchy chované pre úžitok), 

resp. sú v blízkom okolí pozorovateľné (iŠVP 2016, s. 50 – 53).  

 Človek a spoločnosť 

4  Geografia okolia 

Výkonový štandard 

 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, 

jazero, rybník. 
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Obsahový štandard 

 Učiteľka spoznáva s deťmi okolitú krajinu a venuje sa rozvoju používania 

pojmov, pomocou ktorých geograficky pomenúvame prírodné prostredie: 

vrchy, lesy, polia, lúky, potoky, rieky, jazerá, rybníky, najmä konkrétne 

vzhľadom na vlastný región a pod. (iŠVP 2016, s. 64).  

9  Ľudské vlastnosti a emócie 

Výkonový štandard  

 Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti. 

 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpo-

kladov. 

 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť. 

 Opíše aktuálne emócie. 

Obsahový štandard 

 Deti dostávajú príležitosti na hodnotenie aj záporných vlastností 

prostredníctvom nevhodného správania negatívnych rozprávkových 

hrdinov z rôznych médií – detská literatúra, film, televízia... 

 Učiteľka taktne nabáda deti k spolupráci v hrách a v činnostiach 

s rešpektovaním ich osobnostných charakteristík (napr. zohľadňuje, či 

je dieťa spoločenské, alebo má sklony k samotárstvu, aké má vlohy 

a pod.). 

 Motivuje deti na sústredenie sa na hru a inú činnosť prostredníctvom 

cieleného vzbudenia záujmu rôznymi motivačnými prostriedkami, 

zohľadňuje, aké má dieťa vôľové vlastnosti. 

 Učiteľka taktne nabáda dieťa na opisovanie emócií pozitívnych (radosť, 

veselosť, spokojnosť, hrdosť na úspech, súcit) a negatívnych (smútok, 

strach, obavy, hnev) na základe: – pozorovania druhých detí či 

rozprávkových hrdinov z rôznych médií – detská literatúra, film, 

televízia... – vlastných aktuálnych zážitkov. 

10  Prosociálne správanie 

Výkonový štandard  

 V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých). 

 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie. 

 Odmieta nevhodné správanie. 

Obsahový štandard 

 V rôznych okamihoch počas dňa dovedie deti taktne k presadzovaniu sa 

s ohľadom na seba a na druhých, napr. pri konkrétnych hrách a činnos-

tiach pomáha deťom riešiť krajné polohy sebapresadzovania sa, napr. 

dieťa so sklonom k podriadenosti pri činnosti povzbudzuje a dieťaťu so 

sklonom k nadradenosti hovorí, že aj iné deti v skupine to dokážu a pod. 

 Taktným usmerňovaním docieli u väčšiny detí nenásilné riešenie 

konfliktu. Pomôže deťom nájsť konkrétne riešenie konfliktu, prijať 

sociálny kompromis, zmieriť sa a upokojiť sa po konflikte.  
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 Prezentuje deťom reálne a fiktívne situácie, v ktorých sa odmieta 

nevhodné správanie prostredníctvom: – rozprávok a príbehov z rôznych 

médií – detská literatúra, film, televízia... – rolových hier (iŠVP 2016, 

s. 69 – 73).  

 Človek a svet práce 

1  Materiály a ich vlastnosti  

Výkonový štandard  

 Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, tehla, drevo, uhlie, 

slama, šúpolie, perie, vlna a pod.). 

Obsahový štandard 

 Učiteľka zameriava pozornosť detí na skúmanie vlastností rôznych 

predmetov a následne sa spolu s deťmi pokúšajú triediť ich podľa 

materiálov, z ktorých sú vyrobené. Skúmajú spolu rôzne druhy materiálov 

a zamýšľajú sa nad možnosťou ich použitia, pričom sa prednostne 

sústreďujú na prírodné materiály: kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, 

perie, vlna a pod. 

2  Konštruovanie 

Výkonový štandard  

 Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet. 

Obsahový štandard 

 Učiteľka zadáva deťom jednoduché kreslené technologické postupy 

a pomáha im orientovať sa v nich a postupovať v činnostiach podľa 

zadanej schémy, náčrtu, predlohy (napríklad sadenie semien, presádzanie 

kvetov, skladanie papiera, skladanie konkrétnej stavby z kociek alebo 

inej dostupnej stavebnice a pod.) (iŠVP 2016, s. 74 – 76).  

 Umenie a kultúra  

2  Výtvarná výchova 

2.2  Výtvarné činnosti s tvarom v priestore 

Výkonový štandard 

 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju. 

Obsahový štandard 

 Učiteľka vedie deti, aby objekt alebo architektúru vytvárali z hotových 

prvkov (škatuľky, geometrické tvary, prírodniny, s využitím kartónu 

a iných materiálov), materiál spájali lepením, upevňovaním lepiacou 

páskou, plastelínou... s dôrazom na predstavivosť dieťaťa (iŠVP 2016, 

s. 87 – 88).  

 Zdravie a pohyb  
1  Zdravie a zdravý životný štýl 

Výkonový štandard 

 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka. 

Obsahový štandard 

 Učiteľka poskytuje základné informácie o význame pohybu pre zdravie 

(lepšia práca srdca, pľúc, svalov). Vhodne zvolenými telesnými cvičeniami 
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u detí rozvíja pohybové schopnosti (kondičné a koordinačné), ich dobrú 

úroveň deti prejavia v súťažiach, kde im učiteľka vysvetľuje rozdiel 

medzi víťazstvom a prehrou (iŠVP 2016, s. 93 – 94).  

 

Hru prostredníctvom rozprávky som zvolila z hľadiska komplexného 

rozvoja osobnosti dieťaťa po všetkých jeho stránkach. Hra u detí rozvíja 

elementárne kľúčové kompetencie podľa iŠVP 2016. Výchovno-vzdelávacie 

oblasti sa navzájom prelínajú a ciele jednej z nich možno dosahovať aj pri 

realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí.  

Bibliografia 

ĎURÍČKOVÁ, M. 1989. O Guľkovi Bombuľkovi. Bratislava: Mladé letá, 

1989. 88 s. ISBN 80-06-001145-6.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 2016. 

Štátny vzdelávací program. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2016. 

112 s.  

 

 

 



Pogranova, S.:  

Translanguaging v triede 

 72 

Translanguaging in the Classroom 

Translanguaging im Klassenzimmer 

Translanguaging v triede 

Translanguaging en classe 

Slavka Pogranova 

Abstract 

For several years, the literature on plurilingualism (bilingualism) has 

been interested in code-switching in the school context. At the 

intermediate (activities) or micro level (interactions), this is often 

referred to as translanguaging (in the English speaking literature). What 

is the pedagogical use of languages in schools: academic language (L1), 

learning foreign languages (L2 or L3) or students’ home languages? 

In this article, I present literature-based definitions, describe the 

translanguaging of the teacher and students, and finally present a few 

classroom-based practices. The article concludes with reflections on 

translanguaging for future teaching practices. 

Keywords: Translanguaging. Pedagogy. Teaching practice. 

Introduction 

Depuis longtemps, les travaux sur le plurilinguisme (bilinguisme) 

s’intéressent à l’alternance des langues dans le contexte scolaire. Au niveau 

méso (activités) ou micro (interactions), cela se traduit dans la littérature 

anglophone par le translanguaging. Quel est l’usage des langues à l’école : de 

la langue de scolarisation (L1), de la langue cible à apprendre (L2 ou L3) ou 

des langues d’origine des élèves ? Comment les pratiques langagières des 

élèves acquises à la maison sont-elles prises en compte dans l’enseignement-

apprentissage ? Quelles sont les pratiques en classe privilégiées par les 

enseignants pour développer le répertoire plurilingue des élèves, et pour créer 

des espaces où toutes les langues trouvent leur place ? Depuis ces dernières 

années, le translanguaging a vu le jour dans la littérature, s’intéressant à ces 

questions. Le translanguaging s’est placé au centre de l’intérêt des chercheurs, 

se positionnant à ce sujet du point de vue épistémologique, théorique ou par 

des études empiriques. Dans cet article, nous reprenons les définitions 

proposées dans la littérature, décrivons le translanguaging de l’enseignant et 
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des élèves, puis présentons les pratiques en classe.1 Nous en détaillons 

quelques-unes, dans différents pays. Cela implique une variété de contextes 

d’enseignement, de curriculas, de manuels... L’article se termine par des 

réflexions sur le translanguaging en vue des futures pratiques.  

Translanguaging : origine et définitions 

Le notion de translanguaging est pour la première fois proposée par 

Williams (1996, 1997) appelé « trawysieithu », décrivant les pratiques 

langagières au Pays de Galles, dans des classes bilingues2 secondaires où les 

élèves lisent et écoutent dans une langue, et parlent et écrivent dans une autre 

(pour la description du contexte cf. Lewis, Jones, & Baker, 2012b). Selon 

Williams (1996), les deux langues (anglais et gallois) peuvent être utilisées en 

classe, permettant le développement de la langue minoritaire. Le translanguaging 

est à l’origine prévu comme une « pédagogie » se concentrant sur l’élève 

maîtrisant assez bien les deux langues (Williams, 2002). Avant Williams, 

Jacobson (1990) parle de l’utilisation simultanée des langues dans l’éducation 

dans le but de faciliter la compréhension. Le terme trawysieithu est formalisé 

par Baker (2001). Dans son ouvrage fondateur Foundations of bilingual 

education and bilingualism, version rééditée, Baker (2011) poursuit ses 

réflexions dans la lignée de Williams : « [t]translanguaging is the process of 

making meaning, shaping experiences, gaining understanding and knowledge 

through the use of two languages » (p. 288). Le translanguaging est développé 

par de nombreux auteurs proposant des définitions variées (Creese & 

Blackledge, 2010, 2015; García & Li Wei, 2018; Lewis, Jones, & Baker, 

2012a; Lewis et al., 2012b; Li Wei, 2018; Otheguy, García, & Reid, 2015). En 

suivant García (2009), la fondatrice du concept, il s’agit d’aller au-delà d’un 

arrangement d’un input et output comme dans le contexte gallois ; le 

translanguaging est une pratique dominante en classe. L’un de ses traits 

principaux est l’usage flexible et dynamique de deux, voire plusieurs langues. 

Cela concerne l’usage des langues de l’enseignant et des élèves. García (2009) 

compare les pratiques à une voiture multifonctionnelle, complexe, efficace, 

s’adaptant à toute situation : « more like an all-terrain vehicle whose wheels 

extend and contract, flex and stretch, making possible, over highly uneven 

ground, movement forward that is bumpy and irregular but also sustained and 

effective » (p. 45). Lewis et al. (2012a) expriment une idée similaire en disant 

                                                 
1  La revue de la littérature est tirée de la thèse de doctorat Les pratiques des enseignants en 

formation initiale : la construction des savoirs, les gestes didactiques et l’alternance des 

langues en classe d’allemand et d’anglais à l’école primaire (Pogranova, 2019). 
2  La littérature anglophone utilise le terme « bilinguisme », la littérature francophone le 

« plurilinguisme » (pour une discussion des points communs et des divergences entre le 

translanguaging et le plurilinguisme cf. García & Otheguy, 2019). 
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que le « translanguaging celebrates and approves flexibility in language use 

and the permeability of learning through two or more languages » (p. 659). 

Selon Canagarajah (2011), cette flexibilité s’exprime à travers « the ability of 

multilingual speakers to shuttle between languages that form their repertoire 

as an integrated system » (p. 401). C’est sur la flexibilité et la perméabilité des 

langues que les définitions de translanguaging se rejoignent. L’usage des 

langues n’est pas considéré comme un problème, mais comme une ressource 

utilisée à n’importe quel stade de bilinguisme (Lasagabaster & García, 2014). 

Selon ces derniers, le translanguaging « fosters the synergies of the languages 

in contact, rather than penalize their simultaneous use » (ibid., p. 559). À titre 

d’exemple, voici une pratique de translanguaging dans une école new-yorkaise : 

 

The teacher teaches the content of the lesson using translanguaging, 

students become familiar with the specialized vocabulary and 

expressions in English, which facilitates understanding of the text. 

Students read in English, repeat in English and the teacher ensures that 

the content is understood in Spanish. By using Spanish to scaffold the 

learning process, academic language in English is strengthened; in this 

process both languages nourish each other and are mutually reinforcing. 

(ibid., p. 562) 

 

Hopewell (2017) définit le translanguaging comme « the strategic and 

flexible use of multiple languages within a single learning event, the 

expectation that content learned in and through one language informs 

academic performance and participation in the other » (p. 73). L’un des traits 

de translanguaging est une interdépendance des langues, une langue soutenant 

une autre, soit « the enactment of the interdependence of language practices 

that characterizes and differentiates the learning of bilinguals from that of 

monolinguals » (Velasco & García, 2014, p. 8). Dans cette perspective, les 

langues ne sont pas superposées mais interdépendantes. García et Lin (2016) 

conceptualisent le translanguaging en proposant strong translanguaging et 

weak translanguaging, dépendant des frontières mises entre les langues. Selon 

la version forte, les personnes bilingues possèdent un seul répertoire 

langagier, sans frontières ; selon la version faible, les frontières entre les 

langues sont maintenues mais assouplies. Pour illustrer cela, García et Li Wei 

(2018) proposent une comparaison entre le translanguaging et le plurilinguisme, 

termes ayant des traits communs mais pas équivalents :  

 

Plurilinguism takes up a dynamic view of bilingualism ; however, its 

ontology is in the protection of named languages of European states, 

although shared across national borders. […] Whereas plurilinguism 

emphasizes the varied use of named languages of nation-states, 

translanguaging proposes a disaggregated view of language as the 

meaning-making features that human beings use. (p. 3) 
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C’est l’un des traits principaux du translanguaging. Les locuteurs 

bilingues possèdent un répertoire langagier dans lequel ils puisent les 

ressources nécessaires. Les élèves utilisent leur répertoire pour construire du 

sens. Ce répertoire ne correspond pas toujours aux langues telles que définies 

par les écoles (Otheguy et al., 2015). Dans cette lignée, le translanguaging 

peut potentiellement transformer la manière d’utiliser et d’enseigner les 

langues « [...] as students are given practice selecting appropriate features to 

make meaning for themselves » (García & Li Wei, 2018, p. 4). Les élèves 

sont considérés, au-delà des apprenants des langues, comme emergent 

bilinguals qui élargissent leur répertoire langagier (García, Seltzer, & Witt, 

2018). Le concept est élargi à l’enseignement des langues étrangères au 

niveau tertiaire (cf. Nagy, 2018) et s’étend aussi hors contexte scolaire comme 

« a strategy used by people in contexts of linguistic, social and cultural 

diversity through putting their multilingual resources to work for them in 

communication » (Creese, 2017, p. 7). Li Wei (2011, 2018) introduit le terme 

de translanguaging space. C’est un espace créé par les pratiques de 

translanguaging (et pour ces pratiques), contenant plusieurs dimensions : 

 

For me, translanguaging is both going between different linguistic 

structures and systems, including different modalities (speaking, 

writing, signing, listening, reading, remembering) and going beyond 

them. [...] The act of translanguaging then is transformative in nature ; 

it creates a social space for the multilingual language user by bringing 

together different dimensions of their personal history, experience and 

environment, their attitude, belief and ideology, their cognitive and 

physical capacity into one coordinated and meaningful performance, 

and making it into a lived experience. (Li Wei, 2011, p. 1223) 

 

Rosén (2017) donne aussi au translanguaging un sens plus large : dans 

le contexte scolaire, il ne s’agit pas seulement d’acquérir les savoirs, mais 

de participer, de socialiser ou de développer son identité. En outre, le 

translanguaging est orienté sur le locuteur, sur ce qu’il dit et les langues dont 

il fait usage. Selon Creese et Blackledge (2015), « [t]ranslanguaging starts 

from speaker, rather than the code or language, and focuses on empirically 

observable practices » (p. 28). En se basant sur une étude menée dans Unites 

States International High Schools accueillant des élèves de langues d’origines 

diverses, le translanguaging est pratiqué dans un contexte éducatif où 

plusieurs principes sont respectés : la célébration de la diversité linguistique, 

la collaboration entre les élèves, la collaboration entre les enseignants, 

l’enseignement centré sur les élèves, l’usage de plusieurs langues des élèves, 

les projets incorporant leurs expériences, l’intégration de la langue et du 

contenu, l’autonomie ou la responsabilité (García & Sylvan, 2011). García et 

Sylvan soulignent le contexte plurilingue où les pratiques de translanguaging 

ont lieu. Selon les auteurs, les définitions varient considérablement. Il n’existe 
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pas à ce jour une théorisation de translanguaging communément admise. Une 

discussion est menée au sujet des points communs et des différences entre le 

translanguaging et le code-switching (cf. García, 2009; García & Li Wei, 

2014) ou sur les caractéristiques d’un répertoire langagier (cf. Otheguy, 

García, & Reid, 2018). Les travaux montrent une variété des définitions dans 

la littérature, avec un changement d’orientation - du phénomène de contact de 

langues vers la communication entre les locuteurs, comme souligné chez 

García (2009). À cela s’ajoute le translanguaging traité comme une « pédagogie » 

(pour une revue critique cf. Conteh, 2018). 

Translanguaging chez l’enseignant et les élèves 

García et Kano (2014) affirment que « [a]lthough most language 

education programs are set up to separate language practices in two neat 

systems, in practice students and teachers language flexibly in classrooms » 

(p. 262). Lewis et al. (2012a) font une distinction entre le translanguaging 

dirigé par l’enseignant ou les élèves. Dans le premier cas, le translanguaging 

est planifié, structuré ; dans le contexte gallois selon le type d’élève (emergent 

ou competent bilingual)3 la langue varie dans la réception et la production : 

l’anglais comme input et le gallois comme output pour emergent bilinguals, le 

gallois comme input et l’anglais comme output dans le cas des competent 

bilinguals. Le translanguaging dirigé par les élèves se passe indépendamment 

de l’enseignant ; les élèves ayant une bonne maîtrise des deux langues 

choisissent dans quelle langue ils complètent la tâche. Contrairement à Lewis, 

Jones et Baker (2013), disant que les langues devraient être assez bien 

développées, Rosiers (2017) argue que le translanguaging peut être pratiqué 

dans un contexte où la maîtrise des langues est inégale. Du côté des 

enseignants aussi, « [t]eachers who do not master all the languages present in 

the classroom could create a learner-centred environment where peer 

interaction in the total linguistic repertoire is enabled, in which one pupil 

could help another. In doing so, the use of translanguaging practices as 

scaffolds could be maximized » (ibid., p. 151).  

                                                 
3  Dans la littérature, le terme emergent bilinguals est apparu. Initialement introduit pour 

remplacer le terme English language learner, il désigne le potentiel bilingue des élèves 

parlant des langues minoritaires (cf. à ce sujet García, Kleifgen, & Falchi, 2008). Emergent 

bilinguals sont les élèves qui peuvent potentiellement développer leur bilinguisme en étant 

exposés aux deux langues et de manière authentique (García, 2009). Pacheco et Miller 

(2015) précisent que les élèves apprennent simultanément la langue de scolarisation et 

développent leur langue d’origine. Martin-Beltrán (2014) utilise un autre terme, celui de 

emerging  multilingual, décrivant les élèves apprenant, en plus de leur langue d’origine, une 

autre langue. Dans les travaux plus récents de García, Johnson et Seltzer (2017), le terme 

emergent bilinguals comprend aussi bien les élèves apprenant la langue de scolarisation que 

les élèves apprenant une langue étrangère.  
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Selon García et al. (2017), le translanguaging peut être utilisé par 
n’importe quel enseignant monolingue ou bilingue, dans tous les degrés, dans 
le cadre de l’enseignement des langues comme dans l’enseignement bilingue. 
Il peut aider à comprendre des contenus complexes, dans le développement 
langagier des élèves. Le translanguaging leur permet d’acquérir des pratiques 
appropriées dans des contextes académiques et dans l’enseignement des 
langues, les élèves peuvent « make connections and comparisons, ask deep 
questions, and practice and play with language » (ibid., p. 11). Selon Kleyn et 
García (2019), l’apport de translanguaging est à deux niveaux : le 
translanguaging aide pour construire du sens (comprendre) et élargir le 
répertoire des élèves et pour comparer et contraster les langues. Selon les 
auteurs, lorsque le translanguaging n’est pas pratiqué, « the new language 
features that bilingual students learn at school do not always become part of 
their own linguistic repertoires » (ibid., p. 11). La langue reste ainsi un objet 
externe à l’élève. De ce point de vue, lorsque le développement du 
bilinguisme chez l’élève est en question, le regard de l’enseignant change. Le 
point de départ n’est pas la langue avec ses caractéristiques mais le bagage 
langagier de l’élève qui peut être développé à travers les interactions avec les 
autres, et en travaillant avec des ressources ayant des traits linguistiques 
divers (García & Kleyn, 2016a). García et Li Wei (2014) précisent à ce 
propos que le translanguaging fait référence au développement de nouvelles 
pratiques langagières, y compris les pratiques académiques standard, bâtissant 
sur « students’ linguistic strengths » (p. 92). Pour donner un exemple, les 
auteurs parlent d’une enseignante de l’école primaire (élèves âgés de 8-9 ans) 
donnant des cours d’anglais. Lors des lectures de livres, des moments où la 
langue est modelée ou explicitée, il est demandé aux élèves groupés de 
manière hétérogène de discuter de ce qui a été enseigné ou de répéter la 
langue modelée. Tous ne font pas sens de ce qui a été enseigné : « [s]ome 
have understood it fully and can produce it ; others, not so much. Thus, the 
groups of children work in and out of ‘English’, offering explanations in 
‘Spanish’ in some groups, in ‘Chinese’ in others » (ibid., p. 106).  

Esquinca, Araujo et de la Piedra (2014) montrent comment le 
translanguaging aide à donner du sens à l’apprentissage dans un programme 
bilingue à la frontière US-mexicaine. Selon eux, « [i]f students do not 
understand the language they are being taught in, it will be next to impossible 
to construct meaning and learn meaningfully. Using the full range of bilingual 
meaning-making resources, including translanguaging, expands thinking and 
understanding » (ibid., p. 168). García (2009) exprime la même idée dans son 
livre - Bilingual Education in the 21st century : A global perspective - en 
disant que les personnes bilingues alternent les langues pour faciliter la 
communication, donner du sens à ce qui les entoure, construire une meilleure 
compréhension. Dans ses travaux, Williams (2002) souligne le rôle de 
translanguaging dans la construction du sens au moyen des deux langues :  
 

Receiving information in one language and then using it in another 
gives pupils an opportunity to digest information more fully. 
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Translanguaging should therefore be developed as an essential skill in 
bilingual Wales as being able to assimilate and discuss subject matter in 
both languages appears to promote understanding. (p. 48) 

 

Dans une classe bilingue, l’élève intériorise les mots, associe ses 

annotations aux messages ou transfère des concepts vers une autre langue 

(Williams, 2002). Cela requiert la compréhension passive des langues et au 

moins la maîtrise active de l’une d’elles. Plusieurs auteurs affirment que 

l’usage de deux, voire plusieurs langues peut enrichir la communication 

(Jones & Lewis, 2014; Safont & Portolés, 2016) ou participer au succès 

académique des élèves (García & Kleyn, 2016b; Hopewell, 2013). Plusieurs 

avantages sont mentionnés : Martínez (2010) parle des gains cognitifs dans le 

développement des compétences réceptives, Sayer (2013) parle de la possibilité 

d’accès au background knowledge. Le translanguaging s’avère une stratégie 

payante notamment chez les élèves débutants (Jones & Lewis, 2014; Safont & 

Portolés, 2016; Schwartz & Asli, 2014), fonctionnant comme une forme 

d’étayage lors de l’apprentissage. Baker (2011) exprime cela en termes de 

gains cognitifs : 

 

It is possible in a monolingual teaching situation, for students to answer 

questions or write an essay about a subject without fully understanding 

it. Processing for meaning may not have occured. Whole sentences or 

paragraphs can be copied or adapted out of a textbook, from the internet 

or from dictation by the teacher without real understanding. It is less 

easy to do this with ‘translanguaging’. To read and discuss a topic in 

one language, and then to write about it in another language, means that 

the subject matter has to be processed and ‘digested’. (p. 289) 

 

Les chercheurs expriment la nécessité de prendre en compte les 

pratiques des élèves bilingues (Creese & Blackledge, 2010; Cummins, 2005; 

García, 2009; Van Sluys & Rao, 2012). Une des critiques de l’usage exclusif 

de la langue enseignée en cours est le fait que les élèves ont tendance 

à réduire leurs réponses, à se taire (De Palma, 2010). Lee, Hill-Bonnet et 

Gillispie (2008) sont allés dans la même direction en montrant que la 

séparation langagière a produit une division de l’espace interactionnel, et que 

cela a limité l’usage du répertoire des élèves. En suivant Hornberger (2005), 

« bi/multilinguals’ learning is maximized when they are allowed and enabled 

to draw from across all their existing language skills (in two + languages), 

rather than being constrained and inhibited from doing so by monolingual 

instructional assumptions and practices » (p. 607). Selon García et Li Wei 

(2014), apprendre les nouvelles pratiques langagières requiert non seulement 

une manière de parler et d’agir mais aussi de savoir, de faire ou d’être. Un 

engagement cognitif dans l’apprentissage et une interaction sociale s’avèrent 

nécessaires. Comme García et Li Wei le disent, « it is not enough simply to 
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listen and take in forms or to output new forms » (ibid., p. 79) mais de 

participer à l’apprentissage qui a du sens. Dans cette perspective, le regard 

sur l’élève change : son bilinguisme est vu comme une ressource dans 

l’apprentissage, une manière de savoir et de communiquer (García et al., 

2017). Les auteurs introduisent le terme translanguaging corriente pour 

représenter le bilinguisme des élèves. Symboliquement, il s’agit d’une rivière 

passant plus ou moins discrètement en classe. 

 

Metaphorically, we think about the translanguaging corriente as a river 

current that you can’t always see or feel, but that is always present, 

always moving, and responsible for changes in the (classroom) 

landscape. Sometimes the translanguaging corriente flows gently under 

the surface, for example, in classrooms where teachers do not generally 

tap into students’ home language practices for learning. At other times 

the translanguaging corriente is much stronger, for example, in bilingual 

classrooms or English-medium classrooms that do draw on students’ 

home language practices. (ibid., p. xi) 

 

García (2017) voit le développement langagier comme un processus 

« going up and down » et vice versa (p. 256). Il lui semble important 

d’éduquer les élèves comme des personnes bilingues, pas seulement de leur 

enseigner les langues. Selon l’auteure, les langues des élèves sont peu prises 

en compte dans les écoles : « [s]chools and programs that aim to develop the 

students’ bilingualism […] often see their task as simply the development of 

two or more standard languages, without first considering who are their 

students, what are their histoires, and what languaging resources they bring » 

(ibid., p. 259). Selon la perspective adoptée, il est possible, ou de regarder les 

pratiques langagières des élèves, ou d’après la position des autorités, de 

regarder l’apprentissage des langues individuelles. García et Li Wei (2018) 

précisent que le translanguaging peut avoir deux usages dans l’enseignement :  

 

For students whose language repertoires differ from the accepted school 

norm, teachers who take up a translanguaging pedagogy use it in two 

ways : (a) as scaffold, so that students understand the meaning of 

academic texts; and (b) as transformative, so that students are given the 

freedom to represent themselves not in reference to the “school-other” 

but as themselves. (p. 4) 

 

Dans la littérature, divers termes existent pour marquer la séparation 

entre le translanguaging de l’enseignant ou des élèves. Williams (2012) parle 

de official et natural translanguaging, le premier se rapportant à l’enseignant, 

le deuxième aux élèves. Creese et Blackledge (2010) emploient le terme de 

pedagogical translanguaging. Selon Ganuza et Hedman (2017), il est nécessaire 

de faire une distinction entre le translanguaging et pedagogical translanguaging, 
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ce dernier terme se rapportant aux stratégies de l’enseignant consciemment 

utilisées en classe, dans le but de bâtir sur les multiples ressources des élèves 

et de soutenir l’apprentissage. Le pedagogical translanguaging dépasse le 

translanguaging dans le sens où l’enseignant a pris délibérément la décision 

de permettre aux élèves l’usage flexible des langues, et les pratiques effectives 

de l’enseignant reflètent ses idéologies sur les langues. Cenoz et Gorter (2017) 

distinguent le pedagogical et le spontaneous translanguaging. Le premier 

désigne le translanguaging intentionnel intégrant deux ou plusieurs langues, 

planifié et faisant partie du processus de l’enseignement-apprentissage ; le 

deuxième se déroule dans ou en dehors de la classe, et concerne les élèves qui 

apprennent en utilisant les langues spontanément. En classe, peu importe si le 

translanguaging est dirigé par l’enseignant ou les élèves, Bryn (2017) parle de 

Cognitive Academic Translanguaging (CAT) lié à l’enseignement-apprentissage 

et Basic Interpersonal Translanguaging (BIT) se référant à la gestion de la 

classe, à l’interaction personnelle ou autre. Selon Bryn, « [c]lassroom 

translanguaging posits that there are no clear-cut boundaries between BIT and 

CAT ; there is much overlap and they may co-exist in the same place, and the 

teachers need to ensure that pupils have opportunities to translanguage in both 

pedagogic and non-pedagogic contexts » (ibid., p. 205).  

García et al. (2017) utilisent trois notions pour décrire la pédagogie de 

translanguaging de l’enseignant : stance, design et shifts. La première désigne 

les représentations et les croyances de l’enseignant sur lesquelles il construit 

son enseignement. La deuxième désigne la création des cours et de l’évaluation, 

incorporant les pratiques langagières habituelles des élèves, créant des liens 

entre l’école, la maison et les communautés. La troisième décrit les décisions 

spontanées de l’enseignant, décisions reflétant sa flexibilité « to release and 

support students’ voices » (ibid., p. 28). Le translanguaging design consiste 

en la création d’opportunités de collaboration entre les élèves partageant la 

même langue d’origine et en l’usage de ressources multimodales (vidéo, 

internet, etc.) et multilingues ; ces ressources « [...] include not only those in 

different languages, but also those by bilingual authors who use translanguaging 

for literary effect » (García & Kleyn, 2016a, p. 22).  

Pratiques de translanguaging 

Après avoir décrit le translanguaging de l’enseignant et des élèves, 

tournons à présent notre regard vers quelques pratiques, telles que décrites 

dans différents pays. La littérature au sujet du translanguaging en classe est 

abondante. Il s’agit d’une pratique fréquente en classe (Creese & Blackledge, 

2010; Rosiers, 2017; Schwartz & Asli, 2014; Woodley & Brown, 2016). 

Plusieurs pratiques existent selon les contextes d’enseignement, les écoles, et 

le translanguaging des enseignants y est plus ou moins contrôlé, limité, délibéré 

ou spontané (Allard, 2017; Ganuza & Hedman, 2017; Mary & Young, 2017; 
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Rosiers, 2017; Schwartz & Asli, 2014). Les pratiques en duo sont également 

décrites (Gort & Sembiante, 2015; Pontier & Gort, 2016). Les enseignants se 

rejoignent sur la création d’un espace plurilingue visant à promouvoir le 

bilinguisme des élèves (Hopewell, 2017; Mary & Young, 2017; Rosiers, 

2017; Woodley & Brown, 2016) et le translanguaging apparaît comme une 

pratique aidant à construire le sens (Duarte, 2018; García, Flores, & Woodley, 

2015; García, Makar, Starcevic, & Terry, 2011; Krause & Prinsloo, 2016; 

Mary & Young, 2017; Palmer, Martínez, Mateus, & Henderson, 2014).  

Les travaux sur le translanguaging relèvent de fonctions différentes. 

Selon Rosiers (2017), le translanguaging est utilisé comme une forme 

d’étayage, l’enseignant encourageant les élèves à s’entraider dans des groupes 

homogènes. Le translanguaging chez l’enseignant est une pratique courante, 

résultant en une collaboration avec les élèves. Ganuza et Hedman (2017) 

observent les pratiques des enseignants des langues minoritaires en Suède. Le 

Suédois est utilisé dans les tâches de traduction, lors de la lecture lorsque les 

mots sont expliqués ou pour vérifier la compréhension des élèves. Le rôle des 

enseignants est de créer des conditions pour motiver les élèves (pas imposer 

les contraintes et les régulations). Les langues sont complémentaires, pas en 

compétition. Selon Creese et Blackledge (2010), le translanguaging peut être 

résumé en quelques principes : usage de plusieurs langues en classe ; inclusion 

des élèves dans l’apprentissage ; reconnaissance du fait que toutes les langues 

sont nécessaires pour transmettre le message ; usage des langues pour rester et 

avancer dans les tâches, pour les fonctions comme la narration ou l’explication, 

ou pour annoter les textes et accéder plus facilement au curriculum.  

Hopewell (2017) observe le translanguaging chez un enseignant dans 

un cours destiné aux élèves âgés de 7-8 ans dans une école primaire aux 

États-Unis. Son intérêt porte sur la manière dont l’enseignant s’y prend pour 

faire avancer les élèves dans l’apprentissage, en soutenant leur bilinguisme. 

Hopewell étudie les moments déclencheurs, lorsque l’enseignant demande 

aux élèves de s’appuyer sur leurs connaissances existantes pour apprendre 

l’anglais. L’analyse des vidéos porte sur les parties où l’enseignant utilise 

plusieurs langues, appelées « ‘teacher directed translanguaging event’ » (ibid., 

p. 78). Malgré les attentes de rester dans la langue de scolarisation, le 

translanguaging apparaît spontanément pour clarifier les mots, les concepts ou 

les attentes de l’enseignant, et il est employé intentionnellement, soutenant les 

pratiques des élèves pour développer le contenu et enseigner simultanément 

l’anglais. Dans les petits degrés, en suivant Mary et Young (2017), le 

translanguaging est une pratique flexible, spontanée, servant de complément 

à la langue de scolarisation, rassurant l’élève et sa famille, permettant de 

construire les savoirs, soit en choisissant les mots appartenant à la langue 

d’origine des élèves, soit en demandant aux élèves de nommer le lexique dans 

leur langue. Le translanguaging est pratiqué avec quatre fonctions : 1) répondre 

aux besoins émotionnels, physiques et communicatifs des élèves dès les premiers 

jours d’école pour les rassurer et créer des relations avec eux, 2) utiliser les 
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mots de leur langue d’origine pour créer un espace où les savoirs « sont 

apportés » en classe, 3) soutenir l’apprentissage de la langue de scolarisation 

et faciliter la compréhension lors des moments de lecture des livres, en 

interagissant dans la langue de scolarisation, puis en langue des élèves (et vice 

versa), 4) encourager la consultation des livres dans la langue de choix des 

élèves, et la discussion du contenu dans leur langue.  

Les travaux s’intéressent à l’usage des langues des enseignants, 

y compris les moments où le translanguaging est utilisé. Pontier et Gort 

(2016) observent le co-teaching des enseignantes dans une école élémentaire 

aux États-Unis. Ils analysent les moments appelés « coordinated practices » 

(p. 94). Les pratiques sont observées à trois niveaux : l’enseignante puise dans 

son répertoire langagier lors du même discours, elle réagit aux contributions 

de sa collègue ou des élèves en s’exprimant dans l’autre langue, ou montre la 

compréhension du discours dans la langue non-assignée. Les moments 

monolingues sont consacrés au développement du lexique ou à une modélisation 

des réponses attendues par les élèves. Lors des moments de lecture des livres, 

les enseignantes se coordonnent pour répéter ou reformuler leurs contributions, 

pour accroître la compréhension de l’histoire, pour donner la même information 

de différentes manières. Peu importe le livre, les enseignantes alternent les 

langues dans le but de redéfinir le lexique, de clarifier les phrases, de rendre 

les élèves attentifs à la prononciation ou de faire des liens entre les langues.  

Schwartz et Asli (2014) étudient les situations où le translanguaging 

est utilisé dans une école maternelle en Israël avec deux langues officielles - 

l’arabe et l’hébreu. L’hébreu est la langue dominante, l’arabe la langue 

minoritaire. Le translanguaging est observé dans plusieurs moments : l’utilisation 

de l’arabe pour exprimer les routines de la classe ou pour utiliser le lexique 

fréquent de la vie courante. Les enseignants changent de langue pour l’hébreu 

pour ne pas « perdre » les enfants et pour vérifier leur compréhension. Une 

autre situation est liée aux jeux ou au transfert des mots apparentés. Schwartz 

et Asli concluent avec l’idée de repenser l’enseignement des langues, et de 

mettre en place des stratégies pour augmenter la motivation des élèves et 

soutenir leur bilinguisme.  

Dans les travaux de Gort et Sembiante (2015), il est question 

d’analyser le translanguaging dans une classe élémentaire (preschool) en 

Floride. Les enseignantes enseignent aussi en co-teaching (une enseignante 

puis, selon le tournus, l’une des deux assistantes) et peu importe qui enseigne, 

pendant une semaine, l’une s’exprime en anglais, l’autre en espagnol pendant 

les activités. Gort et Sembiante analysent show-and-tell activities. En se 

basant sur l’approche microethnographique de l’analyse discursive (Bloome, 

Carter, Christian, Otto, & Shuart-Faris, 2004), le corpus est codé selon le 

contenu et la nature de translanguaging. Le discours des enseignantes reflète 

une pédagogie coopérative bilingue, selon laquelle une enseignante commente 

une activité dans une langue et sa collègue répète ou reformule ses propos 

dans l’autre. Ce monolinguisme parallèle crée un espace encourageant les 
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pratiques bilingues et développant les compétences des élèves. Les interventions 

des enseignantes ne se limitent pas aux répétitions, traductions ; elles donnent 

des informations supplémentaires, contextualisent, posent des questions pour 

avoir des précisions, aident les élèves à élaborer leur description des objets. 

Les enseignantes acceptent toute forme d’expression des élèves. Les mots 

inventés sont reformulés dans l’espagnol standard et les élèves sont mis dans 

une position de locuteurs compétents, locuteurs qui savent. Dans ce contexte, 

le translanguaging est considéré « a legitimate resource for teaching, learning, 

and interacting » (ibid., p. 17). Une autre pratique est observée : les enseignantes 

s’alignent aux préférences langagières des élèves ou à leur langue forte. Les 

variations langagières dépendent par conséquent du duo qui enseigne, de la 

fonction de l’interaction, du besoin de développement langagier des élèves ou 

de la perception quant à leurs compétences. Les langues sont alternées 

intentionnellement.  

Palmer, Martínez, Mateus et Henderson (2014) décrivent les pratiques 

de translanguaging dans une école maternelle du Texas, en s’appuyant sur 

l’approche ethnographique et l’analyse du discours (Cameron, 2001; Johnstone, 

2008). Trois pratiques se dégagent. Premièrement, les enseignantes servent de 

modèle d’un interlocuteur bilingue. Elles utilisent les langues spontanément, 

peu importe la matière enseignée, et soutiennent l’apprentissage des élèves 

(langue et contenu). Elles s’expriment dans la langue des élèves et 

maintiennent l’espagnol pour exprimer des noms particuliers (par ex. noms 

des membres de la famille) ou lors des moments émotionnellement chargés. 

Cette flexibilité s’avère productive dans l’apprentissage et l’engagement des 

élèves. Deuxièmement, les enseignantes demandent aux élèves de traduire 

pour les autres, lors des moments collectifs et en dyades, les plaçant comme 

des personnes bilingues compétentes. Les élèves jouent le rôle d’experts et de 

traducteurs, peu importe leur niveau. Troisièmement, la classe prend du temps 

pour comparer les langues, les observer, pour accroître les connaissances 

métalinguistiques.  

Woodley et Brown (2016) décrivent les pratiques dans une classe 

primaire new-yorkaise avec une population d’élèves d’origines diverses. La 

plupart des élèves sont emergent bilinguals apprenant l’anglais, avec des 

niveaux différents. L’enseignant a créé un espace plurilingue où les élèves 

parlent, entendent et voient les langues. Son enseignement consiste en des 

moments collectifs de type questions-réponses, alternés avec des moments en 

petits groupes où les élèves discutent en anglais ou dans leurs langues, puis en 

un travail plus individuel. Des ressources sont utilisées comme des glossaires, 

des traducteurs online, des dictionnaires, des displays, des vidéos multilingues. 

Le translanguaging est une partie intégrante du cours lorsque le contenu d’un 

texte est discuté : les questions principales sont traduites dans les langues des 

élèves, les concepts discutés dans leurs langues en petits groupes, les passages 

ou mots-clés présentés en plusieurs langues, et leurs traductions discutées 

avec les élèves. Il est demandé aux élèves de créer des cartes particulières 
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Shades of Meaning contenant le nouveau lexique, les synonymes et les 

équivalents dans leur langue. Les élèves développent leurs compétences en 

langue de scolarisation, en continuant à parler leur langue d’origine, même si 

l’enseignant ne la parle pas.   

Conclusion 

En résumé, les travaux sur le translanguaging montrent différentes 

pratiques enseignantes. De nombreux facteurs entrent en jeu : le statut des 

langues, les prescriptions officielles, les plans d’étude, les capacités 

d’adaptation des enseignants, leurs représentations et conceptions de l’usage 

des langues, les objectifs d’apprentissage, le besoin du développement 

langagier des élèves selon le degré de scolarité. Quelques particularités 

à propos du translanguaging sont à relever. Dans les travaux sur le 

translanguaging, l’accent est mis sur le développement du plurilinguisme 

(bilinguisme), de la langue d’origine des élèves, allant dans le sens de ce que 

Williams (1996) disait à propos du développement de la langue minoritaire au 

Pays de Galles. Les élèves sont considérés comme des personnes bilingues 

(emergent ou competent bilinguals), avec une identité à développer, avec leur 

répertoire langagier à exploiter. Les travaux soulignent la collaboration, la 

responsabilité et l’engagement cognitif des élèves dans l’apprentissage, avec 

une valorisation de ce qu’ils savent et peuvent dire. Leurs savoirs acquis en 

langues (L1, L2, L3 et d’autres langues) contribuent à la construction du sens, 

de la matière traitée en cours, à la compréhension des choses. Du côté des 

enseignants, ils créent des espaces plurilingues favorisant le développement 

du bilinguisme des élèves, et bâtissent sur leurs pratiques langagières 

existantes. Les fonctions de translanguaging sont nombreuses, liées à la 

construction du savoir en classe, aux questions identitaires ou relationnelles, 

comme l’établissement de liens entre l’école, les familles, les communautés. 

Ces traits peuvent servir pour les futures pratiques. Malgré les théorisations 

variées, pas communément admises à ce jour dans la littérature, les travaux 

considèrent le translanguaging comme une pédagogie, montrant ses enjeux, 

ses limites et ses potentialités en classe. 
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Janka Bednáriková 

Abstract 

The beginnings of university music education in Ružomberok date back 

to 1996. The purpose of the following description is not to compile 

a detailed summary of all events and changes related to the entire 

period of the Department of Music in Ružomberok, but to clarify the 

most important milestones in terms of development of the workplace, 

including its professional development, and important workers. Hence, 

the aim of this paper is to point out the most important scientific, 

publishing, artistic and organizational accomplishments of this department, 

which over the years has gained the status of a workplace that 

responsibly and successfully represents the faculty and university at 

home and abroad. 

Keywords: Department of Music. Origin and development. Educators. 

Activity. Achievements. 
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Vznik, začiatky a vývoj Katedry hudby 

V školskom roku 1995/96 začal svoju činnosť Pedagogický inštitút 

sv. Ondreja Trnavskej univerzity so sídlom v Ružomberku s cieľom vychovávať 

kresťanských pedagógov.1 Jeho riaditeľom sa stal prof. RNDR. Jozef Ďurček, 

CSc., zástupcom bol PaedDr. Milan Ligoš, CSc. a úlohu tajomníka zastrešoval 

Ing. Radislav Kendera. Hudba ako taká svoje autonómne zastúpenie zatiaľ 

nemala, bola však prítomná v rámci pedagogickej prípravy v odbore učiteľstvo 

pre I. stupeň základných škôl. Počiatočnú výučbu zabezpečovali učiteľky 

hudby z umeleckých škôl Mgr. Júlia Habovštiaková a Mgr. Anna Halušková. 

V snahe otvoriť na inštitúte aj umelecký odbor sa v dňoch 9. a 12. apríla 1996 

uskutočnili prvé talentové skúšky pre uchádzačov o štúdium učiteľstva pre 

II. stupeň na ZŠ v hudobnom a výtvarnom odbore. Pomoc pri realizácii 

hudobných prijímacích skúšok poskytli pedagógovia žilinského konzervatória 

PhDr. Boris Banáry, CSc. a Mgr. Pavol Krška, ružomberská umelecká škola 

poskytla svoje priestory. Na štúdium umeleckých smerov sa prihlásilo až 52 

záujemcov, z ktorých bolo prijatých 31 uchádzačov.2 

V akademickom roku 1996/97 sa Pedagogický inštitút sv. Ondreja 

pretransformoval na samostatnú Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja 

(KPF) Trnavskej univerzity3 a k existujúcim štyrom odborom inštitútu – 

učiteľstvu pre I. stupeň, náboženstvu, slovenskému jazyku a matematike 

pribudli ďalšie: dejepis, anglický jazyk, výtvarná výchova, hudobná výchova 

a informatika. Počet všetkých vysokoškolských učiteľov na fakulte sa zvýšil 

na 40. Odbornú skupinu hudobníkov tvorili učitelia ružomberskej ZUŠ Anna 

Halušková, Jozef Koma, Anna Jánošová, Irena Šimerková a Mária Štrbová, 

ktorí vyučovali hru na nástrojoch formou vedľajšieho pracovného pomeru.4 

Externými pedagógmi boli Dr. Banáry a Mgr. Miriam Matejová.5 Prvých 

študentov hudobnej výchovy v kombinácii s náboženskou výchovou bolo 12. 

Celkový počet študentov na novej fakulte bol 217.6  

V roku 1997 došlo k ďalšej zásadnej zmene v statuse mladej fakulty: 

prešla totiž pod správu Žilinskej univerzity. To však nič nemenilo na skutočnosti, 

že záujem o štúdium na konfesionálne orientovanej fakulte rapídne narastal. 

V prebiehajúcom akademickom roku 1997/98 bolo do prvého ročníka prijatých 

139 uchádzačov z celkového počtu 726 prihlásených. Štúdium hudobnej výchovy 

                                                 
1  História. In: Oficiálna stránka Katolíckej univerzity v Ružomberku. [online]. [2020]. [Citované 

2020-06-06]. Dostupné na: <http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/2013-04-18-13-11-20> 
2  In: Kronika KU, I. diel, bez číslovania. 
3  História. In: Oficiálna stránka Katolíckej univerzity v Ružomberku. [online]. [2020]. [Citované 

2020-06-06]. Dostupné na: <http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/2013-04-18-13-11-20> 
4  In: Ružomberský hlas zo dňa 30.5.1996 (výstrižok z novín v Kronike KU). 
5  Katedra hudby. Pedagogická fakulta. Katolícka univerzita v Ružomberku. [online]. [2020]. 

[Citované 2020-07-07]. Dostupné na: <https://khkurk.wixsite.com/katedra/historia> 
6  In: Kronika KU, I. diel, bez číslovania. 
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sa opäť otváralo v kombinácii s náboženskou výchovou. V rámci dobudovávania 

fakulty boli vytvorené jednotlivé katedry a kabinety. Hudba sa stala súčasťou 

Katedry umeleckej a pohybovej výchovy, vedúcim ktorej sa stal doc. akad. 

maliar Ján Kudlička. K radom dovtedajších hudobných pedagógov sa pridala 

doc. Otília Hagarová, Mgr. Irena Lukáčová a Mgr. Margita Papčová.7  

V akademickom roku 1998/99 sa oficiálne kreovala samostatná Katedra 

hudobnej výchovy. Jej zakladateľom a prvým vedúcim sa stal PhDr. Boris 

Banáry, CSc., pozíciu tajomníčky vykonávala Mgr. Margita Papčová. Riadnymi 

zamestnancami katedry boli doc. Otília Hagarová, Mgr. Miriam Matejová, 

Mgr. Margita Papčová a nový člen katedry Mgr. Ivan Mráz. Súčasťou vyučo-

vacieho procesu boli aj externí pedagógovia: doc. PhDr. Eleonóra Baranová, 

CSc., Mgr. Peter Lalinský a prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. z domácej Katedry 

matematiky.8  

Poslaním Katedry hudobnej výchovy bola príprava učiteľov I. a II. 

stupňa ZŠ v odbore hudobná výchova. Profilácia študentov učiteľstva I. stupňa 

spočívala v prehĺbení základných poznatkov v oblasti hudobnej teórie, hlasovej 

výchovy,9 hry na hudobnom nástroji a v oblasti didaktiky Hv. Študenti II. stupňa 

sa zdokonaľovali v dejinách svetskej a cirkevnej hudby, v základných kompo-

zičných technikách, v harmónii a polyfónii, náuke o hudobných formách 

a nástrojoch. Okrem toho sa oboznamovali s hudobnou priestorovou akustikou, 

psychológiou, estetikou, dirigovaním a vedením zboru, ako aj s hudobnou 

záujmovou činnosťou. Zároveň boli členmi fakultného zboru. Popri doteraz 

existujúcej študijnej kombinácii náboženská výchova – hudobná výchova, 

ktorej prvý ročník sa v prebiehajúcom roku neotváral, vznikla nová aprobácia: 

matematika – hudobná výchova, avšak na jej štúdium sa nikto neprihlásil. 

V súvislosti s rekonštrukciou budovy KPF sv. Ondreja Dr. Banáry písomnou 

žiadosťou upozornil na potrebu riešenia nevyhovujúcich priestorov katedry.10 

Okrem učiteľstva pre I. a II. stupeň ZŠ sa v tomto roku začalo aj 

štúdium rozšírenej hudobnej výchovy s nástrojom, resp. spevom. Keďže odborný 

rast hudobnej katedry zabezpečovali zväčša pedagógovia Konzervatória v Žiline, 

tento študijný program sa realizoval najmä v priestoroch spomínaného 

konzervatória. K ustálenému hudobnému základu, ktorý tvorili predmety, ako 

                                                 
7  In: Kronika KU, I. diel, bez číslovania. 
8  In: Interné dokumenty Katedry hudobnej výchovy. Za ich poskytnutie úprimne ďakujeme 

prof. PhDr. Borisovi Banárymu, CSc. 
9  O význame a dôležitosti pestovania hlasovej výchovy u budúcich učiteľov I. stupňa ZŠ 

pozri PROCHÁZKOVÁ, M.: The development of voice competences of undergraduate 

students in the study programme of preschool and elementary pedagogy. In: Ars Inter 

Culturas : Estetyka – Edukacja – Wielokulturowość, vol. 4, Nr 4 (2015), s. 89 – 98. 

PROCHÁZKOVÁ, M.: Potrebuje študent v pregraduálnej príprave pre oblasť predškolskej 

a elementárnej pedagogiky hlasovú výchovu? In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae 

Universitas Catholica Ružomberok, roč. XIII., č. 2, s. 287 – 293. Ružomberok: Verbum 2014, 

s. 287 – 293.  
10  In: Interné dokumenty Katedry hudobnej výchovy. 



Bednáriková, J.: Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku: 

začiatky, trendy a úspechy pracoviska ako pridaná hodnota k 20. výročiu založenia KU 

 96 

Úvod do štúdia Hv, Hudobná teória, Intonácia a sluchová analýza, Spev 

a hlasová výchova či Hra na nástroji,11 sa pridružili ďalšie: Hudobný folklór, 

Interpretačný seminár, Základy dirigovania, Komplexná analýza skladieb, 

Didaktika a metodika hlavného nástroja/spevu, Zbor, Komorná hra, Spev, 

Operné herectvo, Spev z listu (pre spevákov), Hra na hlavnom hudobnom 

nástroji, Komorná hra, Hra z listu, Korepetícia (pre klaviristov) a iné.12  

Na základe rámcovej zmluvy zo dňa 25. 9. 1998 sa Žilinská univerzita 

v Žiline a Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja v Ružomberku dohodli 

na zriadení, resp. otvorení magisterského štúdia učiteľstva hudobnej výchovy 

v Žiline v dvoch študijných verziách: ako 5-ročné dvojodborové štúdium 

a ako 4-ročné jednoodborové štúdium s rozšírením o hru na hudobnom 

nástroji.13 Zápisnica z rokovania medzi riaditeľstvom Konzervatória v Žiline 

a vedením Katedry hudobnej výchovy v Ružomberku potvrdzuje, že v pilotnej 

realizácii novej študijnej formy s rozšíreným vyučovaním nástroja, resp. 

spevu sa nevyskytli žiadne problémy.14 Súhrnne môžeme zrekapitulovať, že 

štúdium hudobnej výchovy sa realizovalo na dvoch miestach: študijná aprobácia 

hudobná výchova – náboženstvo sa vyučovala na Katecheticko-pedagogickej 

fakulte v Ružomberku, kombinácia hudobná výchova – matematika sa vyučovala 

na Prírodovedeckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Spomínané rozšírené 

štúdium hudobnej výchovy s nástrojom a spevom v Žiline bolo ukončené 

v školskom roku 2002/2003 a definitívne sa presunulo do Ružomberka. 

Pozícia zdatných hudobníkov na ružomberskej inštitúcii sa neoficiálne 

zapísala do dejín fakulty dňa 17.12.1998, kedy sa v Aule KPF uskutočnil prvý 

vianočný koncert. Dramaturgicky bolo toto prvé verejné podujatie zastrešené 

Katedrou umeleckej a pohybovej výchovy v spolupráci s Katedrou slovenského 

jazyka. V programe účinkovali študenti a viacerí pedagógovia hudby – Mgr. 

Halušková, Mgr. Papčová, doc. Hagarová, Mgr. Lukáčová. V závere koncertu 

sa obecenstvu prihovoril dekan fakulty prof. Jozef Ďurček.15  

                                                 
11  Popri týchto predmetoch sa vo vyšších ročníkoch zabezpečovala výuka ďalších: Dejiny 

hudby, Priestorová akustika, Hudobná estetika, Didaktika Hv, Náuka o hudobných formách, 

Cirkevná hudba, Hudobná psychológia, Hudobné smery 20. storočia, Dirigovanie a vedenie 

zboru a Rozbor skladieb. In: Študijný program, Školský rok 1999/2000, s. 47 – 48. 
12  Spomenuté predmety zabezpečovali pedagógovia z konzervatória: Mgr. Irena Lukáčová, 

Mgr. Klára Cenková, Mgr. Roman Bienik, Mgr. Otakar Havránek, Mgr. Pavol Krška, Mgr. 

Ivan Gajan a ďalší. In: Študijný program, Školský rok 1999/2000, s. 47 – 50. 
13  In: Interné dokumenty Katedry hudobnej výchovy. Zmluva o zavedení magisterského štúdia 

hudobnej výchovy v Žiline bola uzatvorená na dobu 5 rokov s účinnosťou od 1.9.1998. 
14  In: Interné dokumenty Katedry hudobnej výchovy: Zápisnica z rokovania medzi riaditeľstvom 

Konzervatória v Žiline, vedúcim Katedry Hv a pedagógmi vyučujúcimi na Žilinskej univerzite 

zo dňa 4.2.1999. Na rokovaní boli prítomní: PhDr. Boris Banáry, CSc., Mgr. Ján Glasnák – 

riaditeľ Konzervatória v Žiline, Mgr. Igor Gajan – zástupca riaditeľa Konzervatória v Žiline, 

Mgr. art. Ľubomír Kudja, Mgr. art. Eva Kudjová, Mgr. art. Pavol Bienik, Mgr. Pavol Krška, 

Mgr. Ľudmila Kršková, Mgr. Milan Seidl, Mgr. Irena Lukáčová, Mgr. Květa Glasnáková, 

Mgr. Marta Filová. 
15  Kronika KU, I. diel, bez číslovania. 
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V akademickom roku 1999/200016 bola na Katedru hudobnej výchovy 

prijatá nová interná členka – absolventka Pápežského inštitútu posvätnej 

hudby v Ríme Mgr. Janka Bednáriková. So študentmi 4. ročníka hudobnej 

výchovy a náboženskej výchovy nacvičila niekoľko gregoriánskych spevov, 

ktoré predniesli na druhom vianočnom koncerte dňa 14.12.1999. Na programe 

okrem študentov participovali aj Mgr. Matejová ako korepetítorka a Mgr. Ivan 

Mráz ako dirigent zboru.17 Treba tiež poznamenať, že v tomto čase pracovala 

na katedre vo forme skráteného úväzku aj Mgr. art. Jaroslava Šimerková. 

Akademický rok 2000/2001 bol významným míľnikom v dejinách 

ružomberskej inštitúcie. Katecheticko-pedagogická fakulta sa totiž pretran-

sformovala na univerzitu s katolíckym charakterom.18 Zákon Národnej rady SR 

č. 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku 

určil jej vznik k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: pedagogickou a filozofickou.19 

Univerzita už od svojho vzniku deklarovala, že chce byť pokračovateľom 

Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý bol 

v päťdesiatych rokoch násilne zrušený. Tento ústav vychovával a vzdelával 

nielen učiteľov, ale aj kantorov a organistov. Keďže sa po politických 

zmenách v roku 1989 všeobecne pociťoval aj nedostatok odborne vedených 

chrámových organistov a kantorov, ktorí by vychovávali ďalšie generácie 

svojich nasledovníkov, Katedra hudobnej výchovy pod vedením Borisa 

Banáryho neoficiálne prejavila ambíciu otvoriť aj štúdium hudby, ktoré by 

bolo orientované na cirkevnú hudbu.20  

Veľkým ocenením pre Katedru hudobnej výchovy bola skutočnosť, že 

v roku zriadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku bol Dr. Boris Banáry 

poverený funkciou prodekana Pedagogickej fakulty. Okrem toho bol od 

začiatku členom Akademického senátu vtedajšej KPF. Katedra hudobnej 

výchovy pokračovala naďalej vo svojom smerovaní a k doterajším členom 

pribudla ďalšia mladá sila – absolventka cirkevnej hudby na Vysokej škole 

múzických umení v Bratislave Mgr. art. Zuzana Zahradníková. K dovtedajšiemu 

študijnému základu pribudli dva predmety: Hudobný folklór a Latinský jazyk. 

Významnou zmenou prešiel aj predmet Fakultný zbor, ktorý sa na základe 

návrhu vedúceho katedry po schválení vo Vedeckej rade PF KU21 stal povinným 

                                                 
16  V akademickom roku 1999/2000 prebiehala výučba učiteľstva pre I. stupeň ZŠ v troch 

ročníkoch, výučba učiteľstva pre II. stupeň ZŠ v kombinácii náboženská výchova – Hv 

v dvoch ročníkoch (v 2. ročníku bolo 10 študentov, v 3. ročníku 12). In: Študijný program. 

Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja v Ružomberku. Žilinská univerzita v Žiline. 

Školský rok 1999/2000, s. 22 – 23. 
17  Kronika KU, I. diel, bez číslovania. 
18  V roku 2002 bola Katolícka univerzita v Ružomberku zákonom č. 131/2002 zaradená 

medzi verejné vysoké školy konfesionálneho charakteru. 
19  História. In: Oficiálna stránka Katolíckej univerzity v Ružomberku. [online]. [2020]. [Citované 

2020-06-06]. Dostupné na: <http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/2013-04-18-13-11-20> 
20  In: Interné dokumenty Katedry hudobnej výchovy. 
21  PF KU – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
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predmetom pre všetkých študentov špecializácie s hudobnou výchovou od 

2. ročníka. Predmet dostal aj nový názov – Zborový spev, a vo forme povinne 

voliteľného predmetu sa odporúčal aj ostatným študentom.22 

V akademickom roku 2001/2002 sa rozšírili dovtedajšie možnosti 

štúdia hudobnej výchovy o novú študijnú kombináciu: hudobná výchova – 

slovenský jazyk. Mimoriadne pozitívnou skutočnosťou zo strany Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky zo dňa 22.3.2002 bolo získanie práv konať na 

PF KU doktorandské štúdium vo vednom odbore Teória vyučovania hudobnej 

výchovy a získať titul PhD. (philosophiae doctor). Navyše katedra zaznamenala 

ďalšie ocenenie svojho zakladateľa: doc. PhDr. Boris Banáry, CSc. sa stal 

prorektorom KU pre vedu, umenie a zahraničné vzťahy. Mgr. Ivan Mráz bol 

zvolený za člena Akademického senátu KU a spolu s doc. Hagarovou bol aj 

členom Akademického senátu PF KU. Vo Vedeckej rade PF KU mala Katedra 

hudobnej výchovy zastúpenie v osobe doc. Banáryho a doc. Hagarovej. 

Zmena nastala aj vo vnútri katedry, keď sa jej tajomníčkou stala 

Mgr. Matejová. Rastúcu kvalitu obsadenia hudobníkov výrazným spôsobom 

ovplyvnil aj príchod niekoľkých renomovaných odborníkov, ktorí sa stali 

garantmi učiteľstva umelecko-odborných predmetov v odbore hudobné umenie: 

organistu európskeho formátu prof. art. Ivana Sokola, zaslúžilého umelca, 

a prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka z Katolíckej univerzity v poľskom Lubline. 

Rady docentov doplnil doc. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., k odborným 

asistentom sa pridali ThLic. Rastislav Adamko, Mgr. art. Stanislav Šurin 

a Mgr. art. Emília Sadloňová. Čo sa týka formálneho zabezpečenia výučby, 

univerzita prešla na kreditný systém a predmety sa začali deliť na povinné 

(PP) a povinne voliteľné (PVP). Nové možnosti usporiadania boli vhodným 

dôvodom k zavedeniu niekoľkých nových povinných predmetov: Liturgická 

hudba a spev, Hudobné smery 20. storočia, Dejiny slovenskej hudby a Tvorivé 

hudobné činnosti. V rámci povinne voliteľných predmetov vznikli takisto 

nové možnosti výberu: Organová prax, Dirigentská prax, Sústredenie zboru, 

Sólový spev, Náuka o organe, Vybrané kapitoly z dejín klavírnej hry 

a Vybrané kapitoly z dejín hudby.23 

V akademickom roku 2002/2003 sa na Katedre hudobnej výchovy 

vytvorila pozícia zástupcu vedúceho, ktorým sa stala Mgr. Bednáriková. 

Tajomníčkou zostala naďalej Mgr. Matejová. Pre zaujímavosť uvádzame aj 

počet študentov – hudobníkov, ktorých bolo celkovo 77 (75 denných a 2 externí). 

V rámci štúdia učiteľstva pre I. stupeň sa vytvorili tzv. kurzy: hudobnú odbornú 

prípravu garantoval povinný Kurz hudobnej výchovy so súbornou skúškou 

v 5. semestri, obsahovo sa však neodlišoval od predchádzajúcich ročníkov. 

                                                 
22  In: Študijný program. Filozofická fakulta. Pedagogická fakulta. Katolícka univerzita 

v Ružomberku. Školský rok 2000/2001, s. 9, 37 – 38, 54 – 55. 
23  In: Študijný program. Filozofická fakulta. Pedagogická fakulta. Katolícka univerzita 

v Ružomberku. Akademický rok 2001/2002, s. 11, 13, 92 – 93, 95, 121 – 125. 
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Novinkou tohto roka bolo zavedenie PVP Schola cantorum pre študentov 

učiteľstva všeobecno-vzdelávacích, ako aj učiteľstva odborných umeleckých 

predmetov. Zameranie predmetu sa od PVP Zborový spev odlišovalo naštu-

dovaním jednohlasných latinských (gregoriánskych) a súčasných liturgických 

spevov. Popri minuloročnom zavedení povinného predmetu Liturgická hudba 

a spev bol toto jeden z ďalších krokov napĺňania sna o cirkevne zameranom 

hudobnom pracovisku na PF KU.24 

V školskom roku 2003/2004 sa názov Katedry hudobnej výchovy 

z dôvodu vyučovania odborných umeleckých predmetov zmenil na Katedru 

hudobného umenia (KHU). V kontexte študijných programov pribudla na PF 

KU o. i. nová študijná aprobácia, ktorá vznikla kombináciou hudobnej výchovy 

s informatikou. A keďže mala fakulta priznané práva na doktorandské štúdium 

v odbore Didaktika hudby, prvými internými doktorandkami katedry sa stala 

PaedDr. Matejová, PaedDr. Zahradníková a dovtedajšia externá pracovníčka 

katedry PaedDr. Viera Sočuvková. K asistentom katedry pribudli v tomto 

období PhDr. Lýdia Blahová a PaedDr. Miriam Žiarna. Žiaľ, z radov stálych 

členov katedry, ktorí ju budovali od samého vzniku, odišla doc. Hagarová.25 

Počet študentov na KHU zaznamenal mierny pokles (58 denných a 8 externých 

poslucháčov).26 

Súčasťou pravidelného vzdelávania katedry, orientovaného na širokú 

klientelu z celého Slovenska, sa od roku 2003 stali pravidelné júlové týždňové 

kurzy pre organistov a kantorov, určené amatérskym cirkevným hudobníkom. 

Kurzy sú zamerané na zdokonaľovanie sa v hre na organe, v dirigovaní zboru 

a na získanie teoretických vedomostí i praktických skúseností v gregoriánskom 

choráli. Účastníci kurzu vytvárajú každoročne osobité spevácke teleso a aktívne 

sa zapájajú – individuálnou hrou i spoločným spevom do každodenných 

liturgických slávení.27  

Tento príspevok nemá za cieľ zmapovať vývoj hudobnej katedry 

počas každého akademického roka, no aj nasledujúci školský rok 2004/2005 

bol (nielen) pre KHU opäť mimoriadny. Doc. PhDr. Boris Banáry, CSc., 

m. prof. KU v tomto roku založil Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej 

hudby (ÚHVUSH) ako vedeckú odnož Katedry hudobného umenia. A práve 

                                                 
24  In: Informácie o štúdiu. Informačný balík ECTS. Katolícka univerzita v Ružomberku. 

Pedagogická fakulta. Akademický rok 2002/2003, s. 6 – 13, 17, 35 – 36, 60 – 79.  
25  MATEJOVÁ, M.: Pedagogický a umelecký profil Otílie Hagarovej. Pedagogical and Artistic 

Profile of Otília Hagarová. In: Studia scientifica Facultatis paedagogicae. Universitas 

Catholica Ružomberok, 2018, roč. XVII, č. 5, s. 167. 
26  In: Informácie o štúdiu. Informačný balík ECTS. Katolícka univerzita v Ružomberku. 

Pedagogická fakulta. Akademický rok 2003/2004, s. 8 – 9, 14 – 15.  
27  ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Implementácia vedy a umenia do vzdelávania učiteľov hudby na 

Katolíckej univerzite v Ružomberku. In: Horizonty umenia (webová konferencia). Zborník 

z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou 1.-31.10.2013. Banská Bystrica: 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 2013.  
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tento hudobný vedec, zakladateľ a vedúci katedry aj uvedeného hudobného 

ústavu sa stal rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pre mimoriadne 

pracovné zaťaženie a náročnosť tejto funkcie došlo k prirodzenej výmene vo 

vedení KHU a pozíciu vedúceho začal vykonávať h. doc. ThDr. Lic. Rastislav 

Adamko, PhD. Na katedru pribudli noví členovia a odborníci: prof. Dr. Johann 

Trummer, doc. Belo Felix, doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc. z domácej 

Katedry fyziky, PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD., Mgr. Eva Malatincová, 

Mgr. František Malatinec, Mgr. Ľudmila Šomorjaiová, PaedDr. Mgr. art. 

Stefka Palovičová-Kovačeva. Výrazný nárast pedagógov bol spôsobený aj 

výučbou na dočasne zriadených elokovaných pracoviskách v Bratislave 

a Košiciach. Členstvo vo Vedeckej rade PF KU prijali prof. Sokol a h. doc. 

Adamko. K doterajším interným doktorandom pribudol PaedDr. Peter Lalinský, 

PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PaedDr. Stanislav Šurin, PaedDr. Mgr. art. 

Ján Drietomský a Mgr. Kristián Druska. Počet študentov na katedre vzrástol 

vzhľadom k minulému roku na 62 denných a 11 externých poslucháčov.28 

 

 

Obrázok č. 1: Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. ako rektor Katolíckej univerzity 

v Ružomberku v rokoch 2004 – 2008 

                                                 
28  In: Graduate and Postgraduate Opportunities. Catholic University in Ružomberok. Faculty 

of Pedagogy. Entry 2004 – 2005, pp. 8 – 10, 19, 23 – 24.  
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V nasledujúcom období sa Katedra hudobného umenia zveľaďovala 

predovšetkým z hľadiska kvality. K jej kvantitatívnemu vzrastu zas prispela 

nová ponuka – študovať hudobnú výchovu v kombinácii so všetkými študijnými 

odbormi bakalárskeho štúdia. V akademickom roku 2005/2006 bolo možné 

prihlásiť sa na štúdium Hv v kombinácii s 12 odbormi nielen na Pedagogickej, 

ale aj na Filozofickej fakulte.29 Možnosti viacnásobných kombinácií sa prejavili 

na dovtedy rekordnom počte študentov hudby: 68 denných a 22 externých. 

Špeciálnou formou vzdelávania pre dospelých bolo tiež trojročné štúdium 

sakrálnej hudby pre chrámových organistov a kantorov.30 Členovia katedry sa 

však museli vyrovnať so stratou vzácneho a skromného človeka, významného 

organistu a člena VR PF KU prof. Ivana Sokola, ktorý v auguste roku 2005 

nečakane skonal. 

V uvedenom akademickom roku tiež došlo k zásadnej konceptuálnej 

zmene vo vysokom školstve: pôvodné 5-ročné štúdium sa rozdelilo na 

samostatné 3-ročné bakalárske a 2-ročné magisterské. Prebiehajúce 5-ročné 

štúdium však pokračovalo až do jeho prirodzeného ukončenia. Zmenili sa aj 

názvy niektorých študijných odborov, napr. učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ sa 

začalo označovať ako Predškolská a elementárna pedagogika (PEP). Počet 

hodín aj obsahová náplň hudobnej výchovy v tomto odbore sa rozšírila 

a rozdelila na predmety: Teória hudby, Dejiny hudby, Hlasová výchova, Hra 

na hudobnom nástroji, Intonácia, sluchová analýza a základy dirigovania 

a Didaktiky hudobnej výchovy pre MŠ. Okrem toho KHU začala zabezpečovať 

Kurz hudobnej výchovy pre Bc. štúdium špeciálnej pedagogiky a pedagogiky 

mentálne postihnutých prostredníctvom predmetov: Hudobná výchova, Didaktika 

hudobnej výchovy a Muzikoterapia.31  

V kontexte štúdia hudobnej výchovy pre II. stupeň ZŠ bol z magis-

terského 2-ročného štúdia načas vyradený predmet Hudobná psychológia. 

Naopak popri existujúcej skupine povinne voliteľných predmetov sa vytvorila 

skupina výberových predmetov, kde boli presmerované niektoré existujúce 

predmety, napr. Hudobno-záujmová činnosť, Komorný súbor, Tvorivé hudobné 

činnosti, Sólový spev a podobne. Pre všetkých študentov hudby vznikol nový 

                                                 
29  Na PF KU bolo možné štúdium hudobnej výchovy skombinovať s nasledujúcimi študijnými 

programami: informatika, matematika, biológia, geografia, chémia, náboženská výchova, 

výtvarná výchova. V kontexte medzifakultného štúdia išlo o náuku o spoločnosti, dejepis, 

slovenský jazyk a literatúru, nemecký jazyk a literatúru a anglický jazyk a literatúru. In: 

Informácie o štúdiu. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Akademický 

rok 2005/2006, s. 27 – 28.  
30  Štúdium bolo schválené Ministerstvom školstva SR na roky 2005-2008. Uchádzači si mohli 

vybrať z dvoch modulov: organista alebo kantor. ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Perspektívy 

edukačného, vedeckého a umeleckého rozvoja Katedry hudby PF KU v Ružomberku. In: 

REITTEROVÁ, V. (ed.): Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební 

vědu, roč. IV, 1 – 2/2015. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2015, s. 82. 
31  In: Informácie o štúdiu. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Akademický 

rok 2005/2006, s. 47 – 49, 53.  
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predmet – Teória hlasovej výchovy. Študijný program učiteľstva umeleckých 

a výchovných predmetov pre II. stupeň ZŠ – hudobné umenie, sa oficiálne 

rozdeľovalo na pedagogickú časť, ktorá bola zhodná so štúdiom hudobnej 

výchovy v kombinácii, a umeleckú časť (hra na organe, hra na klavíri a spev).32 

Akademický rok 2006/2007 priniesol zmeny vo vedení KHU: pozíciu 

vedúceho katedry naďalej zastával doc. Adamko, ale jeho zástupkyňou sa 

stala Dr. Zahradníková a tajomníčkou Dr. Žiarna. Rady profesorov doplnil 

poľský odborník na hudbu 20. storočia prof. Stanisław Dąbek, PhD., medzi 

docentov pribudli flautistka doc. Margita Gromová a organistka h. doc. Emília 

Dzemjanová, ArtD., k odborným asistentom sa pripojil PaedDr. Peter Lalinský, 

PhD. Počet študentov hudby vzrástol, konkrétne na 67 denných a 28 externých.33 

O rok neskôr sa stal odborným asistentom PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD. 

a KHU zaznamenala ešte väčší nárast študentov: 78 denných a 23 externých 

poslucháčov.34 

Výrazné zmeny sa udiali aj v akademickom roku 2008/2009. Vedenie 

Katolíckej univerzity bolo zverené novému rektorovi poľskej národnosti prof. 

Tadeuszovi Zasępovi, PhD. Žiaľ, z Katedry hudobného umenia po mnohých 

plodných a úspešných rokoch odišli viacerí členovia: zakladateľ KHU 

a ÚHUVSH prof. Banáry, prof. Baranová a prof. Felix. Čiastočne ich nahradili 

prof. MgA. René Adámek a prof. dr. hab Agnieszka Monasterska, ArtD. Po 

ukončenom doktorandskom štúdiu sa k členom Katedry zaradila Mgr. art. Erika 

Jakab, PhD.35 

Na začiatku akademického roka 2009/2010 sa takmer všetky pracoviská 

PF KU presťahovali do zrekonštruovanej budovy na Hrabovskej ceste. Katedra 

hudobného umenia získala nové meno – Katedra hudby (KH) a vďaka uvoľneniu 

značného priestoru v historickej budove na Námestí A. Hlinku získala dlho-

očakávané a potrebné miestnosti na praktické vyučovanie individuálnych 

predmetov. V zložení katedry sa zmenilo obsadenie pozície metodičky odbornej 

praxe – Mgr. Papčovú vystriedala PaedDr. Martina Krušinská-Pekariková, 

PhD. a vďaka príchodu doc. Gromovej bola do skupiny povinne voliteľných 

predmetov zavedená Zobcová flauta. Osobitným medzníkom sa však stalo 

schválenie nového študijného programu Cirkevná hudba v kombinácii s hudob-

nou výchovou, čo z katedry reálne vytvorilo jedinečné pracovisko so zameraním 

na štúdium cirkevnej hudby. Vďaka tomu vznikli nové predmety špecifické 

                                                 
32  In: Informácie o štúdiu. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Akademický 

rok 2005/2006, s. 73 – 84.  
33  In: Informácie o štúdiu. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Akademický 

rok 2006/2007, s. 11, 19, 33.  
34  In: Informácie o štúdiu. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Akademický 

rok 2007/2008, s. 32. Po tomto roku sa počty študentov v brožúrach Informácie o štúdiu 

viac neuvádzajú. 
35  In: Informácie o štúdiu. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Akademický 

rok 2008/2009, s. 5, 14, 25.  
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pre tento študijný program Bc. aj Mgr. stupňa, napr.: Liturgika, Liturgická hra 

a improvizácia, Kantorská prax, Latinský jazyk, Cheironomia, Dejiny cirkevnej 

hudby, Gregoriánsky repertoár, Hra partitúr, Dejiny notopisu atď.36  
Nasledujúce roky boli pre Katedru hudby aj vďaka rozšíreniu ponuky 

v podobe štúdia cirkevného zamerania veľmi úspešné. V akademickom roku 
2010/2011 sa do pedagogického zboru vrátila prof. Baranová, z interných 
doktorandov sa stali členovia katedry, konkrétne Mgr. et Mgr. Martina 
Procházková, PhD.37 a Mgr. art. Martin Jurčo, PhD., ku ktorým sa oficiálne po 
niekoľkoročnej externej spolupráci pripojil aj svetoznámy organista z USA 
Mgr. art. David di Fiore. Kvalifikačný rast si vďaka ukončenému externému 
doktorandskému štúdia doplnila PaedDr. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD. 
V roku 2012 ukončila pôsobenie na katedre Dr. Jakab. 

Mimoriadnym sa stal aj akademický rok 2014/2015: doc. PaedDr. 
Janka Bednáriková, PhD. sa stala prorektorkou Katolíckej univerzity, pričom 
jej bol zverený rezort vedy a umenia, a k zastúpeniu členov KH sa pridal 
významný hudobný vedec a odborník na slovenskú hudbu 20. storočia prof. 
PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc. Žiaľ, v tom istom čase – po značných nezhodách 
v súvislosti so smerovaním a spôsobom výučby cirkevnej hudby – vznikla na 
PF KU konkurenčná Katedra cirkevnej hudby, ktorej pôsobenie na rovnakom 
pracovisku plodilo všeobecnú diskusiu a nesúhlas. Vedúcou tejto katedry sa 
stala doc. Gromová a pôvodná katedra sa prakticky rozdvojila.38 Koexistencia 
dvoch rovnako zameraných katedier v priebehu troch akademických rokov 
spôsobovala praktické problémy, nedorozumenia a kontroverzie nielen vo 
vnútri fakulty, ale ozývali sa aj kritiky z vonkajšieho prostredia. V dôsledku 
týchto udalostí bolo v roku 2017 PF KU odňaté právo uskutočňovať bakalársky 
a magisterský študijný program Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná 
hudba v dennej forme štúdia a doktorandský študijný program Didaktika 
hudby v externej forme štúdia. Katedra cirkevnej hudby sa o niečo neskôr 
presunula na Teologický inštitút v Spišskej Kapitule, ktorý je súčasťou 
Teologickej fakulty v Košiciach, kde sa momentálne vyučuje bakalárske aj 
magisterské učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby.  

K pozitívnym udalostiam roka 2017 jednoznačne patrí zvolenie 
doc. Adamka do funkcie prodekana pre vedu, umenie a doktorandské štúdium 
na PF KU. Z tohto dôvodu nastali zmeny aj vo vedení katedry, ktorej vedúcou 
je až doposiaľ doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. Pozíciu 
zástupkyne zastáva Dr. Matejová a povinnosti tajomníčky vykonáva Dr. Martina 
Procházková. V roku 2017 vzniklo aj logo katedry, ktorého autorom je študent 
hudobnej výchovy a slovenského jazyka Mgr. Jozef Horvát. 

                                                 
36  In: Informácie o štúdiu. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Akademický 

rok 2009/2010, s. 13, 36, 53, 56 – 57, 88.  
37  Mgr. Procházková nastúpila na katedru ako asistentka a súčasne doktorandka v externej forme 

štúdia už v roku 2006. 
38  In: Informácie o štúdiu. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Akademický 

rok 2014/2015, s. 19.  
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Obrázok č. 2: Logo Katedry hudby PF KU 

Autor loga: Mgr. Jozef Horvát 
 

Jedinečnou udalosťou katedry sa stalo zvolanie prvého stretnutia 
absolventov – hudobníkov, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2019 na Katedre 
hudby v Ružomberku a vyvolalo úprimné nadšenie na oboch stranách. Na 
základe neoficiálneho prieskumu Katedry hudby je dokázateľné, že jej 
absolventi sú na 90 % úspešní, pracujú v svojom odbore a v praxi zastávajú 
významné posty nielen v podobe kvalitných pedagógov, ale aj riadiacich 
pracovníkov základných škôl, základných umeleckých škôl i konzervatórií. 

V roku 2020 zaznamenal celý svet spoločenskú krízu vo forme 
pandémie ochorenia COVID 19 spôsobeného koronavírusom. Všetci sme boli 
vystavení skúške, aby sa vyučovací proces nezastavil, ale aplikoval v novej – 
technológiami zabezpečenej forme. V tejto skúške sme obstáli, žiaľ, do 
smutných dejín katedry sa zapísali dve úmrtia, keď nás do večnosti predišiel 
prof. Ľubomír Chalupka a prof. Ireneusz Pawlak. Na všetkých zosnulých 
členov KH s úctou spomíname a aj touto formou im vyjadrujeme vďaku za 
všetko, čím obohatili nielen náš odborný, ale aj ľudský život. 

Vedecko-výskumná činnosť – začiatky  

Prvou výskumnou úlohou mladej Katedry hudobnej výchovy sa 
z podnetu jej vedúceho stala tzv. fakultná úloha, ktorej cieľom bolo – v súlade 
so samotným názvom projektu – vytvoriť Odporúčajúcu výberovú bibliografiu 
kníh o hudbe a hudobnín (domácich aj zahraničných).39 Riešiteľmi úlohy boli 
vtedajší interní členovia katedry: Dr. Banáry (vedúci riešiteľ), doc. Hagarová, 
Mgr. Papčová, Mgr. Matejová a administratívne zabezpečenie bolo zverené 
Mgr. Bednárikovej, t. č. na materskej dovolenke. Dôvodom spracovania takejto 
publikácie v priebehu roku 2000 bola snaha sprístupniť študentom fakulty 

                                                 
39  BANÁRY, B. a kol.: Výberová odporúčajúca bibliografia kníh o hudbe (domácich a zahra-

ničných). Ružomberok: Katolícka univerzita, 2000. 24 s., rukopis. 
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a katedry istý manuál základných informácií o hudobných slovníkoch, kníh 
o hudbe a hudobninách potrebných k štúdiu s cieľom vytvoriť bibliograficko-
informačnú ponuku a zároveň študijnú pomôcku prvoradého významu pre 
odborný rast každého študenta hudby.  

Nasledujúcim projektom s muzikologickým dopadom stredoeurópskeho 

významu sa stal projekt, zameraný na sprístupnenie a kritické spracovanie 

národnej a kultúrnej pamiatky – stredovekého notovaného rukopisu Spišský 

graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426.40 Hoci hlavným riešiteľom bol prof. 

Amantius Akimjak a spoluriešiteľkou Dr. Bednáriková, ťažisko celej práce 

zrealizoval Dr. Rastislav Adamko. V roku 2004 sa kreoval ďalší projekt 

zameraný na výskum, zber a realizáciu nahrávok diel slovenskej sakrálne 

hudby41 pod gesciou vedúceho katedry, ktorého výsledok bol zhmotnený vo 

vydaní 3-CD nosiča pod názvom Gaudete in Domino. Počet projektov sa 

postupne zvyšoval a súbežne s ním narastala aj publikačná činnosť členov 

katedry (zoznam najdôležitejšej publikačnej činnosti uvádzame v závere 

príspevku). 

Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby 

Jedným z významných počinov, ktoré vytvárali a prehlbovali vedecké 

smerovanie katedry v jej prvej dekáde existencie, bolo zriadenie Ústavu 

hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby (ÚHUVSH) v akademickom roku 

2003/2004. O jeho vznik, vedenie a ďalšie smerovanie sa zaslúžil vedúci 

katedry doc. Banáry. Ústav vznikol na základe rozvíjajúcich sa vedeckých 

aktivít členov Katedry hudobného umenia, ktoré sa výrazne odlišovali od ich 

pedagogickej činnosti a zvýrazňovali istú exkluzivitu vzhľadom na charakter 

fakulty, ako aj na cieľ vedeckého bádania, ktorým sa stala sakrálna hudba.  

V roku 2004 podala Katolícka univerzita pod garanciou jej štatutára 

doc. Banáryho na Ministerstvo školstva SR projekt so žiadosťou, aby sa na 

obdobie rokov 2005 – 2010 zriadilo na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

excelentné hudobné pracovisko zamerané na štúdium cirkevnej hudby. Žiaľ, 

táto ambícia naplnená nebola a projekt v tomto období schválený nebol. 

Napriek tomu novovzniknutý ústav poslanie a úlohy takéhoto typu pracoviska 

v plnom rozsahu zabezpečoval počas celej svojej existencie. 

V roku 2006 boli členovia ústavu pozvaní k spolupráci zo strany 

Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave (ÚHV SAV). 

Cieľom prvého spoločného projektu, ktorý zastrešovala Agentúra na podporu 

                                                 
40  KEGA č. 3/123603: Sprístupnenie odbornej verejnosti národnej a kultúrnej pamiatky – 

Spišského graduálu z 15. stor. a jeho kritické spracovanie. Doba riešenia: 2002 – 2005.  
41  KEGA č. 3/2056/04: Výskum, zber a realizácia nahrávok diel slovenskej sakrálnej hudby 

s možnosťou začlenenia do výučby hudobnej výchovy. Doba riešenia: 2004 – 2007. Zodpovedný 

riešiteľ: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
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vedy a vzdelávania, bolo vyhľadávanie, spracovanie a publikovanie prameňov 

stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku.42 Spolupráca medzi ÚHV SAV 

a KHU PF KU sa mimoriadne osvedčila a pokračovala v mnohých ďalších 

spoločných projektoch v oblasti hudobnej historiografie.43 Aktuálne majú tieto 

inštitúcie schválený spoločný projekt APVV s názvom CANTUS PLANUS 

na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy.44  

Z hľadiska účasti významných zahraničných hostí v Ružomberku bol 

mimoriadne efektívny rok 2008, počas ktorého sa uskutočnili atraktívne 

prednášky viacerých pozvaných renomovaných odborníkov: muzikológa 

prof. Jiřího Vysloužila z Masarykovej univerzity v Brne, gregorianistu prof. Nina 

Albarosu z Cremony, čestného prezidenta Medzinárodnej asociácie štúdia 

gregoriánskeho chorálu (AISCGre), Dr. Pawła Sobierajskieho z Hudobnej 

akadémie v Katoviciach a ďalších. Ústav sa však stal oceňovaným organizátorom 

viacerých významných vedecko-hudobných konferencií, hudobných seminárov, 

pravidelných interpretačných kurzov a ďalších hudobných podujatí. Za všetky 

                                                 
42  APVV č. 51-043605: Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku. Doba riešenia: 

2006-2008, hlavná riešiteľka – Mgr. Eva Veselovská, PhD., spoluriešitelia doc. Adamko 

a Dr. Bednáriková. 
43  VEGA č. 1/3727/06: Spišský antifonár sign. Ms. No. 2 ako prameň hudobnej kultúry na 

Spiši na prelome 15. a 16. storočia. Doba riešenia: 2006-2008, hlavný riešiteľ – doc. 

Adamko, spoluriešitelia: Dr. Bednáriková, Dr. Zahradníková, za ÚHV SAV Mgr. Eva 

Veselovská, PhD. a za FF UK v Bratislave Mgr. Juraj Šedivý, PhD. 

 VEGA č. 2/5029/25: Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom 

prostredí, hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Juraj Lexmann, ArtD. spoluriešiteľ: h. doc. Adamko. 

 VEGA č. 1/0222/10: Výskum a pramenná edícia Košického graduála (2 zv., Národná 

Szechenyiho knižnica v Budapešti, sign. Clmae 172a-b, 452), národnej kultúrnej pamiatky 

z 15. storočia. Doba riešenia: 2010-2011, hlavný riešiteľ – doc. Adamko, spoluriešitelia: 

Dr. Bednáriková, za SAV Mgr. Eva Veselovská, PhD. 

 VEGA č. 2/0125/10: Pramene stredovekej hudby cirkevných knižníc na Slovensku. Doba 

riešenia: 2010-2012, hlavný riešiteľ – doc. Adamko, spoluriešitelia: Dr. Bednáriková, Dr. 

Zahradníková, za ÚHV SAV Dr. Veselovská. 

 VEGA č. 1/0027/13: Výskum a pramenná edícia graduála deponovaného v Slovenskom 

národnom archíve v Bratislave, fond Knižnice Bratislavskej kapituly, signatúra Manuscripta 67. 

Doba riešenia: 2013-2016, hlavný riešiteľ – doc. Adamko, spoluriešitelia: Dr. Bednáriková, 

Dr. Zahradníková, za ÚHV SAV Dr. Veselovská. 

 VEGA č. 2/0031/13: CANTUS PLANUS – gregoriánsky chorál na Slovensku ako fenomén 

doby. Doba riešenia: 2013-2016, hlavný riešiteľ: doc. Adamko, za ÚHV SAV: PhDr. Eva 

Veselovská, PhD. Spoluriešitelia: Dr. Bednáriková, Dr. Zahradníková. 

 VEGA č. 1/0105/17: Missale Romanum sign. Rkp. Zv. 387 z Ústrednej knižnice SAV – 

výskum a pramenná edícia. Doba riešenia: 2017-2020, hlavný riešiteľ – doc. Adamko, 

spoluriešitelia: doc. Bednáriková, doc. Zahradníková, za ÚHV SAV Dr. Veselovská. 

 VEGA č. 2/0034/17: Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku. Doba 

riešenia: 2017 – 2020, hlavná riešiteľka – Dr. Veselovská, spoluriešitelia: doc. Adamko, 

doc. Bednáriková, doc. Zahradníková. 
44  APVV č. 190043: CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. 

Zodpovedný riešiteľ – Dr. Eva Veselovská, spoluriešitelia: prof. Adamko, doc. Bednáriková, 

doc. Zahradníková. 
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spomenieme tie najvýznamnejšie: medzinárodná konferencia Gregoriánsky 

chorál v súčasnej liturgickej praxi (2006), Musica Sacra – quo vadis? (2010), 

O, Maria, laude digna (2011), Pramene slovenskej hudby – konferencia 

hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov (2012) či viacnásobná 

konferencia s medzinárodnou účasťou Musica Mediaeva Liturgica (2010, 

2015, 2019).45  
Hoci sa projektová činnosť katedry orientuje vo veľkej miere na 

stredoveké hudobné pamiatky, v pozadí nezaostáva ani hudba z mladšieho 
obdobia. Medzi veľký prínos pre slovenskú duchovnú hudbu patrí „znovu-

objavenie“ tvorby kremnického skladateľa Antona Aschnera. Výsledkom tohto 
výskumu, ktorý sa konal v rámci riešenia projektu Duchovná tvorba Antona 

Aschnera,46 boli 3 zväzky notových materiálov a CD nosič. Členovia katedry 
sa podieľajú aj na iniciácii vzniku novej slovenskej duchovnej tvorby, a to 

predovšetkým prostredníctvom ukončeného projektu Musica nova spiritualis47 
a aktuálne riešeného projektu Popularizácia novej slovenskej artificiálnej 

duchovnej hudby v akademickom prostredí.48 Ich najhodnotnejšími výstupmi 
sú, resp. ešte budú duchovné diela súčasných slovenských skladateľov 

a skladateliek, určených nielen pre študentov a akademické prostredie, ale aj 

pre širokú hudobnú verejnosť. 
Čo sa týka vedenia ÚHUVSH, prof. Banáryho vystriedal v roku 2008 

doc. Adamko a v roku 2010 prevzala štafetu Dr. Bednáriková.49 V tom istom 
roku sa stal súčasťou ružomberského tímu vedecký pracovník Mgr. Rastislav 

Podpera, PhD. V spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha v Trnave ústav prevzal 
gesciu nad vydávaním časopisu o duchovnej hudbe Adoramus te. Doc. 

Adamko bol jeho dlhoročným zodpovedným šéfredaktorom (2002 – 2014). 
V roku 2010 sa podarilo vytvoriť nový, jedinečný a atraktívny priestor pre 

mladých vedcov vo forme prvého ročníka doktorandskej konferencie Musica 
et educatio, ktorá mala svoje pokračovanie v ďalších piatich ročníkoch (2010 – 

2014). Na základe interdisciplinárnej spolupráce troch katedier – Katedry 

                                                 
45  ZAHRADNÍKOVÁ, Perspektívy edukačného, vedeckého a umeleckého rozvoja Katedry 

hudby PF KU v Ružomberku, s. 82 – 83. 
46  KEGA č. 012KU-4/2011: Duchovná tvorba Antona Aschnera (1732 – 1793). Doba riešenia: 

2011 – 2013. Hlavný riešiteľ – Dr. Hochel, spoluriešitelia: doc. Adamko, Dr. Zahradníková, 

Dr. Žiarna, Mgr. Bartoš.  
47  KEGA č. 027KU-4/2012: Musica nova spiritualis. Doba riešenia: 2012-2014. Hlavný 

riešiteľ – Dr. Zahradníková, spoluriešitelia: doc. Adamko, Dr. Hochel, Mgr. art. Blanka 

Pavlovičová. Viac informácií o projekte: ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Musica nova spiritualis – 

úsilie o revitalizáciu slovenskej duchovnej hudby. Muzikologické fórum. Časopis České 

společnosti pro hudební vědu, roč. III, 1-2/2014. Praha: Česká společnost pro hudební 

vědu. Ed. Vlasta Reitterová, 2014, s. 178 – 188. ISSN 1805-3866. 
48  KEGA č. 019KU-4/2019: Popularizácia novej slovenskej artificiálnej duchovnej hudby 

v akademickom prostredí. Hlavná riešiteľka – doc. Zahradníková, spoluriešitelia: prof. 

Adamko, Dr. Matejová, Mgr. Peter Pekarčík, Mgr. Alžbeta Popaďáková. 
49  In: Informácia o štúdiu. Študijný program Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Katolícka univerzita 

v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Akademický rok 2004/2005, s. 22.  
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hudby, Katedry výtvarného umenia a Katedry predškolskej a elementárnej 
pedagogiky sa Musica et educatio prirodzene pretvorila do úspešnej 

medzinárodnej doktorandskej konferencie s novým – širším názvom Ars et 
educatio. Od samého začiatku sa organizácie týchto podujatí zhostila Dr. Martina 

Procházková, pričom Ars et educatio zaznamenala už šesť ročníkov. Súčasťou 
doktorandskej konferencie je v posledných rokoch umelecké vystúpenie 

účastníkov (Koncert doktorandov) a z každého ročníka vychádza kvalitný 
tematický zborník prednášok v rámci špeciálneho čísla fakultného vedeckého 

časopisu Studia scientifica Facultatis paedagogicae Universitas catholica 

Ružomberok, resp. v e-zborníku doktorandských príspevkov.50 

Významným projektom so širokým pozitívnym dopadom, ktorý riešili 

členovia katedry a ústavu v tomto období, bol európsky projekt operačného 

programu Výskum a vývoj s názvom Implementácia a prenos výsledkov 

výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom 

prostredí.51 Projekt bol zameraný na výskum, oživenie a propagáciu národného 

umeleckého dedičstva Slovenska v oblasti artefaktov sakrálnej hudby, ktoré sa 

dovtedy nedočkali vedeckej reflexie ani umeleckej propagácie. Aktivity 

projektu boli zamerané na podporu propagácie výskumu v oblasti hudobného 

umenia a na popularizáciu kultúrneho a umeleckého dedičstva v širšej 

verejnosti. Práve v súvislosti s propagáciou bol v roku 2011 v Kostole Povýšenia 

sv. Kríža v Ružomberku nainštalovaný nový píšťalový dvojmanuálový organ, 

ktorý okrem liturgickej funkcie spĺňa aj vzdelávacie a koncertné účely.  

V tom istom období sa takisto v rámci operačného programu Výskum 

a vývoj realizoval aj druhý projekt – Objavovanie strateného v čase: umenie 

a remeslá etnografického charakteru Liptova a Oravy, ktorý bol zameraný 

na zbieranie a štúdium etnografických artefaktov uvedených regiónov vo 

vzdelávacom prostredí Katolíckej univerzity. Tento projekt ocenila Výskumná 

agentúra MŠ SR titulom „Najlepší z najlepších – Best Practices“ OPVaV 

v rokoch 2007 – 2013.52  

Vďaka tomuto projektu vzniklo pri Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity Centrum etnografie a umenia (C-et-art), unikátne akademické 

pracovisko na Slovensku.53 Centrum vzniklo v spolupráci Katedry výtvarného 

                                                 
50  Podrobnejšie informácie o konferencii: Ars et educatio. [online]. [2014]. [Citované 2020-

08-08]. Dostupné na: <https://umenievedukacii-sk.webnode.sk/> 
51  VaV, kód: ITMS 26220220040: Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej 

sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí. Doba riešenia: 2009 – 2011. 

Hlavný riešiteľ – Dr. Zahradníková, spoluriešitelia: doc. Adamko, Dr. Bednáriková a Dr. Žiarna. 
52  VaV, kód: ITMS 26220220039: „Objavovanie strateného v čase: umenie a remeslá etno-

grafického charakteru Liptova a Oravy“. Doba riešenia: 2009 – 2012. Projekt vznikol 

v spolupráci Katedry výtvarného umenia a Katedry hudby. Hlavné riešiteľky boli za 

výtvarnú oblasť Dr. Marta Bošelová a za hudobnú oblasť Dr. Martina Krušinská. 
53  Bližšie informácie o projekte: Centrum etnografie a umenia. [online]. [2018]. [Citované 

2020-08-08]. Dostupné na:<http://cetart.ku.sk/centrum-etnografie-a-umenia/> 
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umenia a Katedry hudby. Jeho zakladateľkami sú PaedDr. akad. mal. Marta 

Bošelová, PhD. za výtvarné umenie a PaedDr. Martina Krušinská, PhD. za 

hudobné umenie. Poslaním centra je zhromažďovať a aktualizovať materiálne 

i duchovné artefakty tradičnej kultúry regiónov Slovenska v akademickom 

prostredí. Cieľom je vytvoriť priestor pre rozvíjanie ľudovej kultúry a umenia 

najmä pre potreby vzdelávania študentov. Absolventi učiteľských študijných 

programov môžu tak vo svojom učiteľskom povolaní odovzdávať poznatky 

o ľudovej kultúre ďalším generáciám. 

V roku 2011 sa začala interdisciplinárna spolupráca s Katedrou hudobnej 

vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s Katedrou 

pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

a Sociologickým ústavom SAV. Vedecké aktivity ústavu v oblasti hudobnej 

pedagogiky a didaktiky boli zamerané aj na súčasné problémy hudobnej 

edukácie a na integrovanie najnovších trendov do vyučovacieho procesu na 

základných, stredných a vysokých školách rôzneho typu. V tejto oblasti 

pracovníci ústavu nadviazali spoluprácu s inými pracoviskami podobného 

zamerania: Katedrou hudobnej výchovy na Fakulte humanitných vied Prešovskej 

univerzity, Katedrou hudobnej výchovy na PF Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici či Katedrou hudobnej výchovy na Fakulte prírodných a humanitných 

vied Žilinskej univerzity. S týmito inštitúciami pracovníci ústavu pracovali na 

projektoch tematizujúcich etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy 

v umeleckom vzdelávaní.54 Dobrá spolupráca so slovenskými vysokoškolskými 

pracoviskami v oblasti hudobnej didaktiky sa realizuje aj v súčasnosti.55  

V akademickom roku 2013/2014 sa ÚHUVSH stal excelentným 

pracoviskom PF KU a túžby jeho zakladateľa prof. Banáryho boli naplnené, 

žiaľ, bez jeho prítomnosti.56 Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby 

pôsobil ako excelentné pracovisko až do roku 2017, kedy boli na PF KU 

v Ružomberku zrušené všetky vedecké pracoviská. 

                                                 
54  KEGA č. 3/5251/07: Inovatívne hudobno-edukačné modely akcentujúce etnopedagogické 

a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby. Doba riešenia: 2007 – 

2009. Zodpovedný riešiteľ: Dr. Gajdošíková Zeleiová, spoluriešiteľky: Dr. Bednáriková, 

Dr. Krušinská.  

 KEGA č. 476-028KU-4/2010: Napĺňanie kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín pro-

stredníctvom muzikoterapeutických a etnopedagogických prístupov v umeleckom vzdelá-

vaní. Doba riešenia: 2010 – 2011. Zodpovedný riešiteľ: Dr. Krušinská, spoluriešiteľky Dr. 

Procházková, za Trnavskú univerzitu Dr. Zeleiová. 
55  KEGA č. 039UKF-4/2016: Princípy Orffovho Schulwerku a ich aplikácia vo vzdelávaní 

učiteľov. Doba riešenia: 2016 – 2018. Zodpovedný riešiteľ: Dr. Blažeková z Univerzity 

Konštantína filozofa v Nitre, spoluriešiteľ: Dr. Krušinská. Ďalšie podané projekty v súčasnosti 

čakajúce na schválenie. 
56  In: Informácie o štúdiu. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Akademický 

rok 2013/2014, s. 30. ISBN 978-80-561-0035-6. 
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Celoslovenská interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou Študentská 

umelecká činnosť 

Perlou umelecko-organizačnej činnosti Katedry hudby v Ružomberku 

je bezpochyby organizovanie interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou 

Študentská umelecká činnosť (ŠUČ). Toto podujatie vzniklo v roku v roku 

2002 z iniciatívy doc. Hagarovej s cieľom oživiť tradíciu známej vysokoškolskej 

aktivity Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť, ktorá ponúkala 

študentom pedagogických fakúlt prezentovať svoje zručnosti aj mimo 

vyučovacieho procesu.57 V prípade ružomberskej súťaže bolo hlavným cieľom 

vytvorenie platformy pre hudobne nadaných poslucháčov pedagogických fakúlt. 

„Prezentácia hudobných zručností, porovnávanie interpretačných výkonov, 

rozvíjanie tvorivého ducha v mladých ľuďoch a budúcich učiteľoch, ako aj 

získavanie nových kontaktov, ktoré často prerástli do trvalých priateľstiev, sa 

okamžite stretlo s pozitívnym ohlasom.“ 58 

ŠUČ ponúkla počas svojho nultého – domáceho ročníka (2002) 

interpretačné zápolenie v 6 hudobných odboroch: hra na organe, hra na klavíri, 

sólový spev, komorné súbory, hra na iných hudobných nástrojoch a napokon 

v odbore kompozícia. Reálne sa študenti zapojili do prvých troch odborov, 

z ktorých sa postupne vytvorili trvalé súťažné skupiny. V nasledujúcom – ešte 

stále domácom ročníku sa všetky tri odbory rozdelili na dve kategórie: prvá 

bola určená študentom učiteľstva pre I. a II. stupeň ZŠ, druhá pre študentov 

učiteľstva odborných umeleckých predmetov klavír, organ a spev v kombinácii 

s hudobnou výchovou. Od roku 2004 súťaž nadobudla širší – celoslovenský 

rozmer a od tohto momentu sa uskutočnilo už jej 16 ročníkov. Pre lepšiu 

identifikáciu a „známku“ súťaže vzniklo logo ŠUČ, autorkou ktorého je Mgr. 

Elena Šišková, vtedajšia členka Katedry výtvarného umenia.59 Od roku 2005 

sa podujatie stalo medzinárodným, nakoľko sa do súťaže prihlásili aj študenti 

z Katolíckej univerzite v poľskom Lubline. V ďalšom ročníku pricestovali na 

súťaž aj pedagógovia a študenti z PF Univerzity Hradec Králové, s ktorými sa 

veľmi rýchlo vytvorila vynikajúca dlhoročná spolupráca. Postupne sa pripájali 

ďalšie domáce i zahraničné univerzity z Nemecka, Čiech, Poľska i Maďarska, 

dôsledkom čoho počet účastníkov v posledných troch ročníkoch presahoval 

číslo 100.  

Už od začiatku súťaže sa okrem tradičných pódiových miest 

a čestných uznaní vytvorili aj špeciálne ceny udeľované za mimoriadnu 

interpretáciu niektorej porotou vybranej skladby: Cena rektora KU, Cena 

                                                 
57  MATEJOVÁ, M.: Pedagogický a umelecký profil Otílie Hagarovej. Pedagogical and Artistic 

Profile of Otília Hagarová. In: Studia scientifica Facultatis paedagogicae. Universitas 

Catholica Ružomberok, 2018, roč. XVII, č. 5, s. 169. 
58  MATEJOVÁ, M.: Študentská umelecká činnosť. Celoslovenská interpretačná súťaž s medzi-

národnou účasťou. Bulletin k X. výročiu. Ružomberok 2014, s. 5 – 6.  
59  MATEJOVÁ, Študentská umelecká činnosť..., s. 16.  
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dekana PF KU, Cena primátora mesta Ružomberok a Cena starostu obce 

Likavka (udeľovala sa v rokoch 2005 – 2010). Od roku 2011 sa vytvorila 

Cena vedúceho organizátorskej Katedry hudby60 a sporadicky bola spontánne 

udelená Cena predsedu poroty.61 Súťaž už tradične prebieha v dvojdňovom 

intervale a interpretačné výkony študentov hodnotí zväčša 3-členná medzinárodná 

porota vytvorená z renomovaných umelcov a pedagógov. Od roku 2008 je do 

programu súťaže zaradený Koncert porotcov,62 ktorý je vždy atraktívnym 

lákadlom pre súťažiacich i pre ružomberskú verejnosť. Postupne sa ŠUČ 

rozšírila o ďalšie odbory – od roku 2008 o štvorručnú hru na klavíri63 a od 

roku 2014 o komorný spev. V priebehu doterajších ročníkov sa ŠUČ „stala 

medzinárodnou prehliadkou interpretačných výkonov slovenských i zahraničných 

študentov vysokých škôl pedagogického zamerania, miestom, na ktorom sa 

v radoch porotcov striedali umelci či pedagógovia zvučných mien.“64 Od 

samého začiatku je hlavnou organizátorkou tohto významného podujatia 

Dr. Miriam Matejová. Tohtoročný 17. ročník sa z dôvodu pandémie preložil 

na 22. – 23. október 2020.  

Umelecká činnosť Katedry hudby 

O začiatkoch umeleckého pôsobenia Katedry hudobnej výchovy sme 

sa zmienili v úvode tohto príspevku. Boli to najmä predvianočné koncerty, 

ktoré sa stali tradičnou súčasťou nielen katedry a fakulty, ale predovšetkým 

ružomberského kultúrneho diania a dodnes sa tešia mimoriadnej obľube 

v podobe adventných koncertov v Kostole povýšenia sv. Kríža. Okrem toho 

sa vytvorila aj druhá tradícia májových, resp. júnových koncertov, ktoré sa 

konajú v Synagóge v Ružomberku. 

Umeleckú činnosť katedry vytvárajú tak pedagógovia, ako aj študenti 

katedry účinkovaním na verejných vystúpeniach, akademických slávnostiach, 

liturgických bohoslužbách a tiež na umeleckých súťažiach v rámci pedago-

gických fakúlt na Slovensku i v zahraničí. Medzi popredných umelcov 

katedry od jej začiatkov patrili a patria viacerí úspešní organisti: Ivan Sokol, 

Zuzana Zahradníková, Stanislav Šurin a známy americký koncertný umelec 

a pedagóg David di Fiore. Gregoriánsky chorál a súčasné liturgické spevy 

rozvíja na katedre Janka Bednáriková, ktorá je zároveň dlhoročnou moderá-

torkou koncertov a kultúrno-hudobných podujatí. Sólové spevácke umenie 

zastupovali (zastupujú) speváčky Agnieszka Monasterska, Miriam Žiarna, 

Erika Jakab a Martina Procházková so spoľahlivou klavírnou korepetíciou 

                                                 
60  MATEJOVÁ, Študentská umelecká činnosť..., s. 52, 58, 64.  
61  MATEJOVÁ, Študentská umelecká činnosť..., s. 21, 43, 64.  
62  MATEJOVÁ, Študentská umelecká činnosť..., s. 34.  
63  MATEJOVÁ, Študentská umelecká činnosť..., s. 34. 
64  MATEJOVÁ, Študentská umelecká činnosť..., s. 59.  
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Stefky Palovičovej-Kovačevy. Klavírnu sólovú aj štvorručnú hru úspešne 

reprezentovali Jaroslava Šimerková a Martin Jurčo. Ku kráse umeleckých 

vystúpení prispieva sugestívnou husľovou hrou Rastislav Adamko. Katedra sa 

tiež môže pochváliť autorskou tvorbou Rastislava Adamka, Stanislava Šurina 

či Petra Hochela. 

 

 

Obrázok č. 3: Slávnostný koncert Katedry hudby PF KU v synagóge 

v Ružomberku 23. septembra 2020 pri príležitosti 20. výročia založenia 

Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Autor fotografie: MUDr. Roman Artim 

 

V kontexte umeleckej činnosti je tiež potrebné poznamenať, že na 

Katedre hudby sa pravidelne konajú klavírne, organové a spevácke interpretačné 

kurzy, ktorých cieľom je zdokonaľovať interpretačné umenie študentov 

umeleckých predmetov vďaka pozvaným hosťom – významným domácim 

i zahraničným pedagógom, umelcom a interpretom. Svojou netradičnou 

individuálno-skupinovou formou obohacujú klasickú formu vyučovania spevu 

i nástrojov, prehlbujú teoretické aj praktické vedomosti z rôznych oblastí 

interpretačnej techniky, pedagogiky a psychológie a prispievajú k hlbšiemu 

rozvíjaniu osobnosti prihlásených interpretov. Pozitívom všetkých kurzov je 

okrem zlepšenia umelecko-technickej stránky speváckeho a inštrumentálneho 

prejavu aktívnych účastníkov taktiež praktické aplikovanie didaktických zásad 

a metodických postupov pri riešení konkrétnych interpretačných problémov, 
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čím dochádza k rozšíreniu okruhu pôsobenia aj na tých, ktorí sa ich zúčastňujú 

pasívne.65  

Okrem spomínaných kurzov a špeciálnych prednášok zahraničných 

lektorov, ktorí na katedru v hojnom počte prichádzajú v rámci výučbovej 

učiteľskej mobility Erasmus+, sa na konci každého semestra konajú samostatné 

interné a spevácke koncerty študentov hudby všetkých stupňov. Výsledkom 

zodpovednej a kvalitnej práce pedagógov Katedry hudby sú aj mnohé pódiové 

umiestnenia a čestné uznania viacerých študentov, ktorí reprezentujú KU na 

domácich i medzinárodných súťažiach, ako napr. Moyzesiana – spevácka súťaž 

v Prešove, BlueNote – spevácka muzikálová súťaž v Nitre, Interpretačná súťaž 

pedagogických fakúlt v Prahe či medzinárodná interpretačná súťaž v rámci 

Medzinárodného festivalu slovanskej hudby v Ostrave. Celkovo však katedru 

najviac reprezentujú študentské umelecké telesá, ktoré na KU pôsobia takmer 

od jej vzniku a šíria dobré meno fakulty a univerzity doma i v zahraničí. 

Komorný súbor Dixit Dominus  

Komorný súbor Dixit Dominus vznikol v roku 2002 v súvislosti 

s realizáciou nahrávky rovnomenného profilového CD katedry. Pre krátkosť 

času na prípravu sa z podnetu vedúceho katedry doc. Borisa Banáryho 

členovia katedry dohodli, že sa budú spolupodieľať na tvorbe CD aj vlastným 

speváckym pričinením. Výsledkom tejto iniciatívy bola nahrávka skladby 

Dixit Dominus od Samuela Capricorna. Na základe vynikajúcej osobnej 

skúsenosti sa pedagógovia začali prezentovať aj na nasledujúcich verejných 

koncertoch duchovnej hudby so speváckymi číslami komorného charakteru už 

pod názvom Dixit Dominus. Čoskoro boli do členstva v súbore pozývaní aj 

vybraní študenti hudby a Dixit Dominus sa stal popri ďalších vokálnych 

telesách katedry trvalou súčasťou dramaturgie spoločných koncertov doma 

i v zahraničí. Činnosť komorného súboru evidujú katedrové záznamy až do 

roku 2013. 

Univerzitný spevácky zbor Benedictus 

Hoci fakultný spevácky zbor vznikol v roku 1997, prvé stretnutia 

zborových nadšencov môžeme sledovať o niečo skôr, konkrétne už v začiatkoch 

vzniku Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. Prvou neoficiálnou zbormajsterkou 

sporadických vystúpení na liturgických či akademických slávnostiach bola 

Marta Martiniaková zo Skalitého. Spontánne vytvorený spevokol bez názvu, 

                                                 
65  ŽIARNA, M.: Interpretačné kurzy zo sólového spevu na Katedre hudby PF KU v Ružomberku. 

In: Horizonty umenia. Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou  

1. – 31. 10. 2013. Banská Bystrica 2013, s. 12 – 13. 
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ktorý debutoval jedinou pripravenou piesňou na svätej omši v rybárpoľskom 

kostole, ocenil a podporil aj saleziánsky kňaz, organista a hudobník Štefan 

Olos. Na začiatku mal zbor 25 členov, z toho bol 1 chlapec. S rozšíreným 

repertoárom sa predstavil už na odpustovej slávnosti sv. Ondreja v Rímsko-kato-

líckom farskom kostole v Ružomberku (30.11.1995), na sviatok sv. Mikuláša 

v ružomberskej nemocnici v rámci akcie Vianočná kvapka krvi (6.12.1995), 

na slávnostnom otvorení 2. akademického roka Veni Sancte (1996), pri vysviacke 

školskej kaplnky sv. Alberta Veľkého a na stredajších svätých omšiach. 

Spevokol zväčša dopĺňal gitarový sprievod, niekedy hra na violončele, flaute 

a občas aj organe.66 

Oficiálne vznikol fakultný spevácky zbor pri Katecheticko-pedago-

gickej fakulte v roku 1997. Pri jeho zrode stáli PhDr. Boris Banáry, CSc. ako 

iniciátor a Mgr. Anna Halušková ako jeho prvá dirigentka. V roku 1998 

prevzal umelecké vedenie a dirigovanie zboru Mgr. Ivan Mráz. S rastúcou 

aktivitou zboru začala výrazne rásť aj jeho kvalita, o čo sa pričinila doc. Otília 

Hagarová, ktorá od marca 1999 prijala miesto hlasovej pedagogičky. Členstvo 

v zbore bolo v tomto čase celkom dobrovoľné a jeho členovia sa zúčastňovali 

na jeho aktivitách z lásky k zborovému spevu. Nácviky sa uskutočňovali vo 

fakultnej kaplnke a postupne si zbor vybudoval klasický repertoár so zastú-

pením svetských aj duchovných skladieb.  

Okrem už spomenutých prvých vystúpení, ktoré sa postupne menili 

na tradičné koncerty, sa v júni 1999 zbor predstavil obyvateľom Kremnice na 

chrámovom koncerte v Hradnom kostole sv. Kataríny. Okrem toho partici-

poval na dvoch festivaloch: prvým z nich bolo Popoludnie so spevokolmi 

Liptova, kde zbor získal cenu primátora mesta Ružomberok, druhým bol 

medzinárodný festival vysokoškolských speváckych zborov Akademická 

Banská Bystrica. Na tomto vrcholnom podujatí speváckych zborov sa mladý 

ružomberský spevokol definitívne zapísal do pozornosti slovenskej zborovej 

verejnosti a zaradil sa medzi vyspelé slovenské amatérske zbory. Umiestnenie 

v striebornom pásme bolo vzhľadom na vynikajúcu úroveň festivalu a krátke 

trvanie zboru významným úspechom a zároveň povzbudením. O to viac, že 

jeho členka Viktória Gabučová sa stala víťazkou súťaže Miss festivalu. 

V septembri toho istého roka zbor prispel k dôstojnému priebehu vedeckej 

konferencie pri príležitosti 180. výročia založenia Učiteľského ústavu. 

Na začiatku zimného semestra 1999/2000 začalo na nácviky zboru 

prichádzať takmer trojnásobné množstvo študentov. Negatívnym faktom bolo 

rozhodnutie doc. Hagarovej vzdať sa funkcie hlasovej pedagogičky. Vo 

februári roku 2000 zbor z vlastnej iniciatívy a po schválení dekanom fakulty 

prof. RNDr. Pavlom Kluvánkom, CSc. prijal názov Benedictus. V septembri 

toho istého roka svojím účinkovaním prispel do programu slávnostného 

                                                 
66  In: Ružomberský hlas, 5.12.1995, článok Vznik ružomberského vysokoškolského spevokolu 

(výstrižok z novín v Kronike KU). 
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otvorenia novozaloženej Katolíckej univerzity, ako i ďalších podujatí, napr. 

spieval na slávnostnej posviacke nového moderného kostola v Liptovských 

Sliačoch, hosťoval na vianočnom koncerte ružomberskej Základnej umeleckej 

školy v Ružomberku atď.  

V akademickom roku 2000/2001 popri dirigentovi Mgr. Mrázovi začala 

so zborom pracovať aj ďalšia dirigentka – Mgr. art. Zuzana Zahradníková. 

V letnom semestri sa zmenil systém prijímania nových členov: členstvo v zbore 

sa stalo povinné pre študentov hudobnej výchovy a pre nácviky, ktoré sa 

predtým konali v únavných neskorých hodinách, sa teraz vyhradil časový 

priestor v normálnom vyučovacom priestore. Žiaľ, obidva kroky sa ukázali 

ako nešťastné. Povinné členstvo vďaka študentom Hv síce garantovalo 

minimálny počet pripravených spevákov, avšak tento imperatívny prvok sa 

negatívne prejavil na aktivite jednotlivých členov, ktorí už do zboru nechodili 

z presvedčenia, ale z povinnosti. Presunutie nácviku z večerných hodín na 

popoludňajšie zas spôsobilo, že sa ich nemohli zúčastňovať študenti z iných 

študijných odborov, ktorí mali v tom čase vlastné vyučovanie. Dôsledkom 

týchto skutočností bol dovtedy najnižší počet členov zboru a tiež nedostatočná 

umelecká pripravenosť, kvôli ktorej musel zbor odrieknuť účasť na ďalšom 

ročníku festivalu Akademická Banská Bystrica. Séria neúspechov pokračovala 

aj v nasledujúcom akademickom roku, zvlášť keď sa pre odrieknutie mnohých 

študentov z dôvodu vysokých finančných nákladov neuskutočnil plánovaný 

zájazd do nemeckého mesta Passau. Na medzinárodnom festivale sakrálnej 

zborovej tvorby Námestovské hudobné slávnosti v roku 2002 došlo k pozitív-

nemu obratu: zbor sa umiestnil v striebornom pásme a získal cenu za uvedenie 

gregoriánskeho chorálu, ktorý so zborom naštudovala Mgr. Bednáriková.67 

V rokoch 2004 – 2012 pôsobila v zbore ako hlasová pedagogička Miriam 

Žiarna, v rokoch 2014 – 2016 túto pozíciu vykonávala Martina Procházková. 

V súčasnosti zbor hlasového pedagóga nemá, avšak obidve pedagogičky 

dodnes so zborom spolupracujú ako jeho sólistky.  

Čo sa týka umeleckých výstupov speváckeho zboru Benedictus, 

v roku 2003 sa zrealizovala nahrávka prvého profilového CD nosiča katedry 

pod názvom Dixit Dominus, ktorého ťažiskom boli zborové skladby. Nasledovali 

ďalšie CD nahrávky, na ktorých zbor participoval: v roku 2007 Gaudete in 

Domino (Výber zo slovenskej sakrálnej hudby), 2009 vianočné CD Počujte 

radosť utešenú, 2011 Magnificat, 2013 Anton Aschner ... to najlepšie z nezná-

meho, 2014 Musica nova spiritualis. Zbor spolupracoval aj na produkcii 

ďalších CD nosičov: Akademická Banská Bystrica (nahrávanom na Univerzite 

Mateja Bela v Banskej Bystrici); nahrávka CD v Mníchove v štúdiu Halmo 

                                                 
67  Za vyčerpávajúce a nezverejnené informácie ohľadom fakultného speváckeho zboru, ako aj 

za mnohé ďalšie pripomienky opätovne ďakujeme prof. Banárymu, ktorý nám poskytol 

vzácnu dokumentáciu. 
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Production a nahrávka In honorem sancti Cajetani.68 Zbor obsahuje bohatý 

repertoár predovšetkým z duchovnej, ale aj svetskej tvorby. Medzi významné 

umelecké projekty zboru patrí naštudovanie nasledujúcich diel: G. Rossini – 

Petite Messe solennelle (výber), A. Vivaldi – Gloria, G. Zrunek – Missa 

pastoralis, J. J. Ryba – Česká mše vánoční, W. A. Mozart – Requiem, G. B. 

Pergolesi – Stabat Mater, L. Viern – Messe Solennelle, M. Schneider-Trnavský – 

omša Hospodine, vyslyš nás, P. Krška – Rekviem, Missa brevis, A. Aschner – 

Requiem, Magnificat D dur (premiéra), S. F. Lechleitner – Missa Sollenis, 

V. Kubička – Stvorenie a ďalšie. 

Počas svojej existencie zbor realizoval desiatky koncertných vystúpení 

v Ružomberku a v iných slovenských mestách: Bratislava, Nitra, Banská 

Bystrica, Dolný Kubín, Poprad, Levoča, Košice, Kremnica, Žilina, Piešťany, 

Prešov atď. Svojím vystúpením obohatil viaceré významné cirkevné aj svetské 

podujatia celonárodného charakteru.69 Medzi najvýznamnejšie zahraničné 

umelecké aktivity patrí účasť na podujatí Dni slovenskej kultúry v Krakove 

(2008), XVII. ročníku Festivalu kresťanskej kultúry v Łódzi (2013), Koncert 

pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej katolíckej misie v chráme 

St. Madeleine v Paríži (2013), koncertné vystúpenia v Nemecku – Mníchov 

(2005), Francúzsku – Paríž (2007, 2013), Caen (2010), Poľsku – Żory (2005, 

2009, 2018), Lublin (2004), Krakov (2008), Kielce (2008), Pińczów (2009, 

2013, 2014), Bytom (2009), Częstochowa (2018), Żory (2018), Cieszyn 

(2019), Maďarsku – Ostrihom (2006), Piliscsaba (2007, 2008, 2010, 2011, 

2012), Českej republike – Praha (2010), Ústí nad Labem (2006), Teplice 

(2006). 

Benedictus umelecky spolupracoval s viacerými dirigentami: Miloš 

Bok, Vladimír Kuželka, Małgorzata Banasińska-Barszcz, Janusz Król, Hey 

Lóránt, Didier Horry. Viackrát úspešne reprezentoval Katolícku univerzitu na 

celoslovenských súťažiach a festivaloch.70 Zbor každoročne účinkuje počas 

akademických slávností Veni Sancte a Te Deum, teda slávnostného otvorenia 

a ukončenia akademického roka na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V roku 

2013 PaedDr. Mgr. art. Ivan Mráz, PhD. prácu v zbore ukončil a v súčasnosti 

ho vedie doc. Zahradníková.  

                                                 
68  CD Ferdynand S. Lechleitner: Msza ku czci Kajetana z 1741 r. Nahrávka z koncertu 

18.9.2009 v rámci festivalu sakrálnej tvorby Fide et Amore, Žory, Poľsko. 
69  Slávnostná svätá omša celebrovaná pápežom Jánom Pavlom II. v Rožňave v roku 2003, 

Celonárodný eucharistický kongres v Bratislave (2005), podujatie Spoločne pre Európu 

realizované prostredníctvom telemostu Stuttgart – Žilina, Európsky festival umeleckého 

školstva v Poprade (2006) a iné.  
70  Popoludnie so spevokolmi Liptova (1999), Akademická Banská Bystrica (1999, 2003), 

Námestovské hudobné slávnosti (2002), Spišské zborové dni (2005), Európsky festival 

umeleckého školstva (2006, 2008), Ad Gloriam Dei (2011, 2013), Festival Svätomikulášsky 

organ v Prešove (2018). 
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Univerzitný spevácky zbor Benedictus svojou činnosťou napomáha 

zvyšovať hudobnosť svojich členov, dvíha umeleckú úroveň súčasnej spoločnosti 

a v neposlednom rade rozdáva poslucháčom radosť a príjemné umelecké 

zážitky.71  

Schola Cantorum Rosenbergensis – gregoriánska schóla pri KU 

Súčasná Schola Cantorum Rosenbergensis vznikla ešte na pôde 

Katedry hudobnej výchovy niekdajšieho Katecheticko-pedagogického inštitútu 

sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku v roku 1999. Myšlienku založenia 

tohto telesa vyslovil a následne podporil prvý vedúci katedry Dr. Boris 

Banáry. Zakladateľkou, umeleckou vedúcou a dirigentkou sa stala Mgr. Janka 

Bednáriková, absolventka magisterského a doktorandského štúdia gregoriánskeho 

chorálu na Pápežskom inštitúte sakrálnej hudby v Ríme, žiačka renomovaných 

odborníkov medzinárodného formátu, akými sú profesori Giacomo Baroffio, 

Nino Albarosa či Alberto Turco. 

Poslaním prevažne zmiešanej ružomberskej schóly je v prvom rade 

vzbudzovať pozitívny vzťah ku gregoriánskemu chorálu v študentoch, ktorí 

prichádzajú na Katolícku univerzitu, a zároveň ich naučiť čo najautentickejšie 

interpretovať tento špecifický hudobno-duchovný žáner. Členovia ansámbla 

sa venujú najmä praktickému naštudovaniu najstarších gregoriánskych spevov, 

spoznávajú však aj historicky mladšie spevy, ktoré sa zachovali v domácich 

hudobno-liturgických rukopisoch. Okrem latinských spevov má schóla 

v repertoári aj liturgickú tvorbu súčasných autorov, napr. Petra Ebena, 

Víťazoslava Kubičku, Pavla Kršku, Rastislava Adamka, Stanislava Šurina, 

Petra Hochela a ďalších. Hoci sa obsadenie schóly v dôsledku časovo 

ohraničeného štúdia jej členov často mení, Schola Cantorum Rosenbergensis 

pravidelne vystupuje na adventných a júnových koncertoch duchovnej hudby 

v Ružomberku, ako aj na občasných latinských či častejších slovenských 

bohoslužbách. Spolu s univerzitným zborom Benedictus a sólistami z radov 

pedagógov Katedry hudby účinkovala na domácich i zahraničných koncertoch 

duchovnej hudby, predstavuje sa však aj na samostatných koncertných 

vystúpeniach duchovného charakteru.72   

Medzi najvýznamnejšie umelecké vystúpenia Scholy Cantorum 

Rosenbergensis v domácom prostredí patria koncerty v rámci viacerých 

významných festivalov: Trnavská hudobná jar (2007), III. ročník medzi-

                                                 
71  Za poskytnuté informácie ďakujeme dirigentke zboru Benedictus doc. Zahradníkovej. Porov. 

tiež Kronika speváckeho zboru Benedictus, dva diely, bez číslovania. 
72  Samostatným koncertným vystúpením sa ružomberská schóla predstavila v mestách: 

Ružomberok, Trnava, Rožňava, Skalica, Devínska Nová Ves, Rožňava, Nitra, Sampor, 

Žilina – Závodie, Hronský Beňadik, Ludrová, Košice – Šaca, Oravské Veselé, Svätý Jur, 

Praha, Skalka nad Váhom a Zvolen. 
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národného festivalu chrámovej a organovej hudby Musica sacra v Skalici 

(2008), 1. a 2. ročník medzinárodného festivalu dávnej hudby Vandrovali hudci 

v Nitre (2009 a 2010) a Trnavské organové dni (2010). Z najvýznamnejších 

zahraničných vystúpení možno vyzdvihnúť účinkovanie schóly na renomo-

vanom XVII. Festivale kresťanskej kultúry v Łodźi (2013), ako aj vystúpenie 

na koncerte pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda 

a 60. výročia založenia Slovenskej katolíckej misie v kostole St. Madeleine 

v Paríži (2013).73 Za mimoriadne vzácnu umeleckú skúsenosť počas svojej 

20-ročnej histórie považuje schóla účasť na IX. a X. medzinárodnom festivale 

Ars Sacra Fesztivál v Maďarsku. Na obidvoch ročníkoch realizovala samostatné 

koncerty duchovnej hudby: prvý sa uskutočnil v Budapešti v roku 2015 a jeho 

význam umocnil svojou prítomnosťou vtedajší veľvyslanec Slovenskej republiky 

v Maďarsku Rastislav Káčer; výnimočnosť druhého koncertu v Györi v roku 

2016 podčiarkla umelecká spoluúčasť známeho maďarského recitátora 

a niekdajšieho televízneho hlásateľa Gábora Mohaia, ktorý obohatil program 

a domáce publikum viacerými básňami maďarskej katolíckej poézie. Za 

osobitnú česť považuje toto špecifické univerzitné zoskupenie aktívnu účasť 

na všetkých doterajších ročníkoch Medzinárodného festivalu gregoriánskeho 

chorálu v Bratislave (od roku 2007). V novembri roku 2014 sa schóla úspešne 

predstavila na renomovanom festivale Nová slovenská hudba v Bratislave so 

skladbou Proglas od Rastislava Adamka a následne ju tematicky predviedla 

na slávnostnej vernisáži výstavy Posvätný odkaz. Cyril a Metod v slovenskom 

výtvarnom umení v Galérii v podkroví v Banskej Bystrici, ktorú organizovala 

Štátna vedecká knižnica pod záštitou Národnej rady Slovenskej republiky. 

Okrem tejto skladby v decembri roku 2014 premiérovo uviedla oratórium 

Stvorenie od významného súčasného skladateľa Víťazoslava Kubičku.  

Najvýznamnejšie ocenenie si zakladateľka a dirigentka ansámbla 

prevzala 17. februára 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, 

kde jej bola Radou Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie 

a kultúru udelená Cena Fra Angelica za osobný prínos do kresťanských hodnôt 

v  kultúre na Slovensku.  

Napriek tomu, že gregoriánsky chorál je výsostne liturgický spev, 

Schola Cantorum Rosenbergensis sa príležitostne predstavila aj na niekoľkých 

súťažných festivaloch. V roku 2015 participovala na XVI. súťažnom festivale 

vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov Akademická Banská 

Bystrica, v rámci ktorého organizátori vytvorili prvýkrát kategóriu sakrálna 

hudba. Ružomberskí schólisti sa umiestnili v bronzovom pásme. Azda najvý-

                                                 
73  V zahraničí schóla participovala na koncertoch duchovnej hudby v poľských mestách 

Lublin (2004), Żory, Kraków (2005), Pszów (2009), Bytom (2009), Łodź (2013), 

Częstochowa, Żory (2018) a Cieszyn (2019). Schóla sa predstavila aj v maďarskom 

Ostrihome (2001), bavorskom Mníchove (2005) a vo francúzskych mestách Caen (2010) 

a Paríž (2013). 
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raznejší úspech však dosiahli v decembri roku 2017 na XXVII. Medziná-

rodnom festivale adventnej a vianočnej hudby s Cenou Petra Ebena v Prahe, 

kde získali cenné zlaté umiestnenie.74  

Schola Cantorum Rosenbergensis sa podieľala na nahrávaní 4 CD 

nosičov a na vydaní 2 inštruktívnych CD.75 Pre Rádio Lumen nahrala Litánie 

k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej a záznam z vystúpenia schóly na 

II. ročníku Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave 

(2009) bol dlhodobo zaradený aj do vysielania televízie LUX.  

Záver 

V predloženom príspevku sme sa snažili zachytiť najdôležitejšie 

udalosti od vzniku Katedry hudby až po súčasnosť. Autorkinou ambíciou 

nebolo predostrieť čitateľovi úplne všetky aktivity a činnosti jej členov, ale 

snahou bolo ponúknuť akýsi exkurz do vývoja katedry a zároveň odborného 

rastu pedagogických a vedeckých pracovníkov. Zamerali sme sa na významné 

míľniky katedry, na jej pedagogickú, vedeckú, organizačnú a umeleckú 

činnosť. Zvýraznili sme aj tie úspechy, ktoré súvisia s vedením katedry, 

fakulty a univerzity. V závere prinášame prehľad hlavnej publikačnej činnosti 

Katedry hudby, ktorý je najlepším a trvalým zrkadlom odhodlania, úsilia 

a kvalitnej práce bývalých i súčasných členov katedry.  

Na tomto mieste chcem vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým 

kolegom, ktorí sa pričinili o doplnenie menších či väčších, ale vždy významných 

informácií k spracovanej problematike. 
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74  Schóla sa predstavila v kategórii komorné zbory mládeže a dospelých do 24 spevákov. 

V konkurencii vynikajúcich 7 komorných ansámblov z Čiech, Poľska a Slovenska medzi-

národná porota vysoko ocenila Ružomberčanov za muzikálny prejav a hlasovú kultúru 

spevákov, presvedčivé a detailné frázovanie, ako aj za štýlové uchopenie a prepracovanie 

skladieb. Súčet bodov vyniesol schólu do zlatého pásma a v kontexte všetkých 21 zúčast-

nených vokálnych telies vo všetkých kategóriách získala štvrté najlepšie bodové ohodnotenie. 
75  Dixit Dominus (2003), Gaudete in Domino (2007), vianočné CD Počujte radosť utešenú 

(2009) a CD Musica nova spiritualis (2014). Vydanie inštruktívnych CD sa uskutočnilo 
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Cyklická duchovná kompozícia (Dixit Dominus, Confitebor, Beatus 

vir, Laudate pueri, Laudate Dominum, Magnificat) spišsko-nemeckého 
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ISBN 978-80-8084-761-6. 

Ferdinand Simon Lechleitner : Missa solemnis in honorem Sancti Cajetani. 
Dariusz Smolarek, SAC (ed.) Omšové ordinárium spišsko-nemeckého 

skladateľa 1. polovice 18. storočia pre sóla, zbor, dvoje huslí, dve 

klariny a basso continuo. Ružomberok : Verbum 2011, 146 s.  
ISBN 978-80-8084-691-6. 

Pavlín Juraj Bajan : Duchovné piesne pre dva hlasy a basso continuo. Peter 
Hochel (ed.) Sedemnásť barokových duchovných piesní s textami 

v kultúrnej západoslovenčine. Ružomberok : Verbum 2011, 62 s.  
ISBN 978-80-8084-744-9. 

Slovenská duchovná hudba 18. storočia I. Rastislav Adamko (ed.) Sedem 
duchovných skladieb v latinskom jazyku pre rôzne obsadenie (sólové 

hlasy, miešaný zbor, komorný súbor, basso continuo). Ružomberok : 
Verbum 2011, 104 s. ISBN 978-80-8084-757-9. 

Slovenská duchovná hudba 18. storočia II. Zuzana Zahradníková (ed.) Šesť 
duchovných skladieb v latinskom jazyku pre rôzne obsadenie (sólové 

hlasy, miešaný zbor, komorný súbor, basso continuo). Ružomberok : 
Verbum 2011, 89 s. ISBN 978-80-8084-758-6. 
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Anton Aschner (1729/32 – 1793) : Duchovná tvorba I – Árie a duetá (výber). 

Peter Hochel (ed.) Pätnásť árií a duetov „zabudnutého“ kremnického 

skladateľa, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov hudobného 

klasicizmu na našom území. Obsadenie: sólové hlasy (S, A, T, B), 

komorný súbor, basso continuo. Jazyk: latinský a nemecký. 

Ružomberok : Verbum 2013, 138 s. ISBN 978-0-9010008-2-7. 

Anton Aschner (1729/32 – 1793) : Duchovná tvorba II – Zborové diela 
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kremnického skladateľa, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov 
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komorný súbor, basso continuo. Jazyk: latinský. Ružomberok : Verbum 

2013, 80 s. ISBN 978-0-9010008-3-4. 

Anton Aschner (1729/32 – 1793) : Duchovná tvorba III – Nemecké adventné 

árie. Zuzana Zahradníková (ed.) Päť nemeckých duchovných árií 

„zabudnutého“ kremnického skladateľa, jedného z najvýznamnejších 

predstaviteľov hudobného klasicizmu na našom území. Obsadenie: 

sólové hlasy (S, A, T, B), komorný sláčikový súbor, basso continuo. 

Ružomberok : Verbum 2013, 69 s. ISBN 978-0-9010008-4-1. 

Musica Nova Spiritualis. Zuzana Zahradníková (ed.) Zbierka duchovných 
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2014, 104 s. ISBN 978-0-9010008-5-8. 

Lietala si lastovienka. Peter Hochel (arr.) Tridsať detských ľudových piesní 

pre spev a klavír. Ružomberok : Verbum 2015, 68 s.  

ISMN 979-0-68509-001-4. 
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Pavol Krška : Drobnosti pre klavír. Miriam Matejová (ed.) Desať krátkych 
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Ružomberok : Verbum 2015, 37 s. ISBN 979-0-68509-000-7. 
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František Xaver Zomb (1779 – 1823) : Mariánske antifóny. Peter Hochel (ed.) 

Ružomberok : Verbum 2017, 164 s.  

CD nosiče 

CD Dixit Dominus, vyd. Recorded by Jaroslav Stráňavský, 2003. 

3CD Gaudete in Domino. Výber zo slovenskej sakrálnej hudby, 

Katolícka univerzita, Katedra hudobného umenia PF, vyd. 

Jaroslav Stráňavský MUSIC MASTER, 2007. 

CD Počujte radosť utešenú, Katedra hudby PF KU, Recorded by 

Jaroslav Stráňavský, 2009. 

CD Magnificat, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 

fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, 2011. 

CD Anton Aschner ... to najlepšie z neznámeho, Katolícka univerzita 

v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby 2013. 

CD Musica nova spiritualis, Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Pedagogická fakulta, Katedra hudby 2014. 
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Three Essential Ways of Discovering and Realizing 

Meaning in a Person's Life (Stage of Satisfaction, 

Stage of Break, Stage of Coherence) 

Drei wesentliche Wege, um einen Sinn im Leben 

eines Menschen zu entdecken und zu verwirklichen 

(Stadium der Zufriedenheit, Stadium der Pause, 

Stadium der Kohärenz) 

Tri bytostné spôsoby objavovania a realizovania zmyslu 

v živote človeka (štádium spokojnosti, štádium zlomu, 

štádium koherencie) 

Ivan Ondrášik, Katarína Ondrášiková 

Abstract 

In the article, which has a theoretical character, we analyze the issue of 

the meaningfulness of human life. Using the phenomenological description 

we uncover the meaning of life with respect to the human person and 

the three essential ways of discovering and realizing it: the satisfaction 

stage, the breakthrough stage, the coherence stage. 

Keywords: Meaning of life. Person. Discovery. Realization. Suffering. Love. 

Úvod 

V príspevku analyzujeme problematiku zmyslu života z pohľadu 

filozofickej antropológie. Cieľom je na základe pojmovej analýzy a explikácie 

fenoménov autenticity, utrpenia, nádeje, lásky špecifikovať dynamický proces 

hľadania, objavovania a realizovania zmyslu v živote človeka. Základom našich 

úvah je predpoklad, že zmysel života je primárne celostným fenoménom, 

ktorý plní integrujúcu úlohu vzhľadom k celku osoby človeka a zároveň, že 

spôsob jeho objavovania a realizovania v kontextoch prirodzeného sveta má 

dynamický charakter odkrývajúci sa v troch štádiách (štádium spokojnosti, 

štádium zlomu, štádium koherencie), v perspektíve ktorých sa menia pomery 

aktivity a pasivity v procese jeho hľadania a naplňovania v živote človeka, ale 

menia sa aj pomery prítomnosti vyššie spomínaných existenciálnych fenoménov. 

Pri analýze predkladáme vlastnú koncepciu objavovania a realizovania zmyslu 
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v živote človeka. Inšpirujeme sa však filozofiou existencie, filozofiou dialógu 

a kresťanskou filozofiou.  

Pokus o vymedzenie fenoménu zmyslu života 

Prejdeme k samotnej analýze fenoménu zmyslu života. Možno 

rozlíšiť dve spolu úzko súvisiace roviny uvažovania o zmysluplnosti: na 

jednej strane sa v konkrétnom živote snažíme uskutočňovať parciálne 

zmysluplnosti (ako sú jednotlivé ciele a hodnoty), na druhej strane je tu 

celostný zmysel života. J. Grondin ukazuje, že zmysel znamená určité 

smerovanie. (Grondin, 2006, s. 25) Možno povedať, že základnou charakteris-

tikou niečoho zmysluplného je transcendencia. Ďalším fenomenom je sub-

stancia človeka, ktorá má vo svojom bytí vpísanú potrebu klásť otázky a po 

zodpovedaní jednej položiť ďalšiu, a tak klásť transcendetnú o zmysle bytia 

a poslaní človeka. (Gejdoš, 2005, s. 10) Všetky jednotlivé zmysluplnosti 

konkrétneho života sa vzťahujú k celostnému zmyslu života. 

Fenomén zmyslu života môžeme vymedziť ako posledný cieľ, 

najvyššiu uskutočňovanú hodnotu a dobro. Je najhlbším dôvodom našej 

existencie. Zmysel života je fundamentálnym rozpoložením, celostne 

„zafarbujúcim“ nielen našu subjektivitu, ale sú ním poznamenané i naše 

medziľudské vzťahy a parciálne zmysluplnosti. On sám je i horizontom, ktorý 

odkazuje k bytostnej transcendencii nášho života. Uvedené pojmy, 

prostredníctvom ktorých sme vymedzili  zmysel života, poukazujú na to, že je 

primárne niečím celostným a zjednocujúcim skúsenosti nášho života.  

Zmysel života je duchovným centrom, ktoré plní integrujúcu úlohu 

vzhľadom k celku osoby človeka. Osobu pritom chápeme substanciálno- 

-relačne. Zmysel života zjednocuje osobu v jej telesno-psychicko-sociálno- 

-spirituálnej štrukturovanosti. Zjednocuje naše duchovné poznávanie s vôľovým 

chcením a konaním. Zmysel života integruje naše interpretácie skutočnosti 

s verejnou sférou. Zjednocuje nás i v aspekte finálne chápaného času, v ktorom 

všetky relevantné okamihy, udalosti, činy a situácie života smerujú k svojmu 

poslednému cieľu. Možno povedať, že zmysel života nielen integruje našu 

osobu, ale ju v komplexnom rámci i reguluje prostredníctvom nášho svedomia. 

Parciálne zmysluplnosti života sa doň kontinuálne včleňujú, participujú na 

ňom, a keďže je bytostnou transcendenciou, zároveň ich presahuje a vteľuje 

sa do nich. Objavovaný a realizovaný zmysel je v živote človeka prameňom 

bytostnej radosti.  

V ďalších častiach sa pokúsime priblížiť našu tézu o dynamickom 

charaktere hľadania, objavovania a realizovania zmyslu života, v ktorom sa 

v plnej miere ukáže jeho komplikovanosť, ale i jeho bohatosť a krása. 
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Spôsob objavovania a realizovania zmyslu života v štádiu spokojnosti 

Teraz detailnejšie naznačíme obrysy prvého štádia objavovania 

a realizovania zmyslu života – štádia spokojnosti, v ktorom predpokladáme, 

že v ňom má človek zmysel života akoby prvotne zadaný. V rámci analýzy 

a deskripcie štádia spokojnosti budeme riešiť otázku: Aké sú spôsoby 

napĺňania zmysluplnosti v štádiu spokojnosti?  

Pri prvotnom odkrytí základnej roviny explikácie štádia spokojnosti 

nadobúdame presvedčenie, že preň a jeho celostný rámec (v ktorom sa 

odohráva naplňovanie zmyslu v jej totalite), je najpríznačnejšou paradigmou 

život dieťaťa. Detstvo pokladáme za signifikantné pre primárne spokojné 

objavovanie a zároveň realizovanie zmysluplnosti. Chceme však hneď teraz 

pripomenúť, že pri explikácii prvého štádia síce vnímame detstvo a jeho 

spôsob života ako základnú paradigmu spokojného naplňovania zmysluplnosti, 

zároveň sa však naša analýza neodohráva prísne a úplne v ontogenetickom 

rámci. Domnievame sa, že detstvo a jeho základné spôsoby naplňovania 

zmysluplnosťou môžeme chápať po prvé: vzhľadom na konkrétny život 

dieťaťa v ontogenetickom rámci, po druhé: môžeme ho chápať i v širšej 

perspektíve vo vzťahu k celku ľudstva a porozumieť mu i vo fylogenetickom 

aspekte, a po tretie, a to je pre našu explikáciu naplňovania zmysluplnosti 

v štádiu spokojnosti podstatné, detstvo a jeho spôsoby uskutočňovania 

zmysluplnosti môžeme vztiahnuť i na spôsob objavovania a realizovania 

zmyslu života vzhľadom k dospelému jednotlivcovi, v existencii ktorého 

môže byť hlboko zakorenený a pretrvávať v ňom. Keď budeme v našej analýze 

hovoriť o dieťati, budeme mať na mysli tento metaforický a analogický 

charakter naplňovania zmyslu v štádiu spokojnosti. 

Intersubjektívne vzťahy vytvárajú v živote dieťaťa akúsi kolísku, 

v perspektíve ktorej  sa odohráva jeho život. Na interpersonálny rozmer života 

v detstve ako na jeho podstatný moment poukazuje i J. Patočka vo svojom 

prvom pohybe existencie: „V pohybe zakotvenia sa teda utvára ona 

praštruktúra, ktorá prináleží ako všeobecný rámec ľudskému svetu ty- ja- 

spoločné okolie, pričom ja a ty sú rovnakou mierou telesné, ale nie iba 

objektívne telesné, telesné fenomenalizujúco zjavujúce telesnosť.“ (Patočka, 

1992, s. 237) Domnievame sa, že práve toto spoločenstvo dieťaťa najmä vo 

vzťahu k matke, otcovi alebo širšiemu spoločenstvu dodáva jeho životu akýsi 

základný rozmer spokojnosti, ktorý je bytostne napojený na prejavené dotyky 

lásky. To detstvu dodáva v existenciálnej rovine pocit bezpečia a prijatia 

druhými ľuďmi. Láska, ktorá vytvára atmosféru spokojnosti a naplneného 

života, je pre život dieťaťa rovnako potrebná a významná ako uspokojovanie 

jeho základných životných potrieb. Sme presvedčení, že práve láska 

a spokojnosť z nej vyplývajúca akoby niesla život detstva a naplňovala ho 

zmyslom, z ktorého  môže čerpať.  

Raj detstva spolu so spokojným, spontánnym, pasívnym, bezprostredným 

a neproblematickým spôsobom objavovania a realizovania zmyslu života však 
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netrvá večne. Už v detstve človek akoby tajomným spôsobom anticipoval 

problematickosť a negativitu  vlastného života v netematickej forme. Táto 

problematizácia je prítomná v podobe latentne zakúšanej a prežívanej úzkosti, 

a to ešte predtým, ako urobíme v našom živote čokoľvek zlé. Na to poukázal 

i S. Kierkegaard v reflexii fenoménu úzkosti v diele Pojem úzkosti, v ktorom 

píše: „Hlboké tajomstvo nevinnosti spočíva v tom, že je rovnaká ako úzkosť. 

Snívajúci duch projektuje svoju vlastnú skutočnosť. Táto skutočnosť je 

Ničím, a toto Nič vidí nevinnosť stáť pred sebou.“ (Kierkegaard, 1992, s. 50) 

Na inom mieste poznamenáva: „Táto úzkosť patrí bytostne k dieťaťu, aj keď 

ho desí, spája sa mu aj so sladkým utrpením.“ (Kierkegaard, 1992, s. 51)1 

Úzkosť je bytostne spojená s detstvom jednotlivca i ľudstva ako druhu 

a predznamenáva problematizáciu života človeka a jeho zmyslu. Človek 

zakúša v implicitnej forme problém vzťahu medzi dobrom a zlom, a to sa 

vzťahuje i na problematiku slobody človeka ako takého. 

Spôsob objavovania a realizovania zmyslu života v štádiu zlomu 

Domnievame sa, že podstatou zlomovosti a otrasu zmyslu v živote 

človeka sú hraničné situácie. Pojem hraničné situácie zaviedol do filozofického 

diskurzu K. Jaspers. Predpokladáme, že hraničné situácie smerujú do centra 

štádia zlomu. V čom spočíva výnimočnosť a zásadná neobyčajnosť hraničných 

situácií v živote človeka? Čo je pre ne charakteristické? K. Jaspers o tom píše: 

„Ujasnime si teraz našu ľudskú situáciu. V situáciách sme vždy. Situácie sa 

premieňajú, príležitosti vyvstávajú. Ak ich prepasieme, už sa nevrátia. Sám 

môžem situáciu meniť. Existujú však situácie, ktoré sa vo svojej bytnosti 

nemenia, i keď sa menia ich okamžité prejavy a ich uchvacujúca moc sa 

zahaľuje rúškou: musím umrieť, musím trpieť, musím bojovať, som vydaný 

náhode, nevyhnutne sa zaplietam do viny. Tieto základné situácie nášho bytia 

nazývame hraničné situácie. Existujú teda situácie, z ktorých nemôžeme 

vystúpiť, ktoré nemôžeme zmeniť.“ (Jaspers, 1996, s. 16) Hraničné situácie 

spôsobujú radikálny otras v zabehnutom kolobehu každodenného života a sú 

skúsenosťou zlomu v ňom. 

Čo môžeme pre problém zmyslu života vyvodiť z typológie hraničných 

situácií? Čo je fundamentálnou jednotiacou skúsenosťou, ktorá zásadne 

problematizuje náš spôsob objavovania a realizovania zmysluplnosti v hranič-

ných situáciách? Jaspers chápe utrpenie ako jednu z hraničných situácií. My 

ho však chápeme širšie: tak, že utrpenie je zahrnuté vo všetkých hraničných 

                                                 
1  V podobnom kontexte ako S. Kierkegaard tematizuje anticipáciu problematizácie nášho 

života v stave človeka pred prvotným hriechom i R. Maritainová: „Adam i v stave nevinnosti 

musel pociťovať takisto volanie ničoty, ktorá je vlastná tvorovi, pričom to ešte nie 

skúsenosťou zla ani náklonnosti k nemu, ale je základom možnosti zla.“ (Maritainová, 

2011, s. 33)  
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situáciách. Utrpenie sprevádza vedomie, že raz musíme zomrieť, stratu 

milovaných a blízkych ľudí, mnohorako je prítomné pri prežívaní chorôb. Vo 

vyhrotených prípadoch náhodných situácií  ho prežívame ako šok až desivosť. 

Nachádzame ho i v boji s druhými ľuďmi a v prežívaní viny. Domnievame sa, 

že fenomén utrpenia je podstatou a jadrom všetkých Jaspersom predložených 

hraničných situácií a považujeme ho za kľúčový pri explikácii štádia zlomu. 

Najskôr sa pokúsime analyzovať fenomén utrpenia. Pre kompliko-

vanosť problematiky treba konštatovať, že je ťažko striktne definovateľný. 

Napriek tomu sa pokúsime zreteľnejšie ho priblížiť. E. Cassel píše, že utrpenie 

je špecifický stav človeka, v perspektíve ktorého dochádza k obsiahlemu 

narušeniu niekoľkých funkcií: ide o výraznú stratu integrity, neporušenosti, 

súdržnosti a celistvosti osobnosti (Cassel, 1995, s. 1899) Na inom mieste tento 

autor poznamenáva: „...utrpenie je stav tiesne (distresu)...telá netrpia, osoby 

áno...“ (Cassel, 1992, s. 3) Podľa M. Nemčekovej príčiny, prejavy a formy 

utrpenia človeka možno charakterizovať z dvoch fundamentálnych aspektov. 

Z hľadiska objektívneho aspektu možno utrpenie vnímať ako posun k horšiemu, 

ako úbytok nejakého dobra (priaznivých podmienok, hodnôt, lásky, priateľstva 

či nádeje). Pre nedostatočné podmienky na uspokojovanie je pri utrpení nutné 

odložiť i saturáciu potrieb. Pri utrpení môže ísť o prežívanie frustrácie, 

deprivácie a dyskomfortu. Pre charakter utrpenia je však podstatnejší jeho 

druhý aspekt – subjektívny, bytostne spätý s naším individuálnym prežívaním 

(Nemčeková et al. 2004, s. 46)  

V súlade s týmto názorom možno povedať, že fenomén utrpenia sa 

spája predovšetkým s  individuálnym a jedinečným prežívaním, ktoré je pre 

jeho pochopenie dôležitejšie ako jeho objektívne aspekty. Celkom dobre si 

môžeme predstaviť situáciu, keď človek má objektívne zabezpečené relatívne 

priaznivé podmienky a okolnosti, a on paradoxne subjektívne prežíva ťaživé 

individuálne utrpenie. Fenoménom utrpenia rozumieme celostný antropolo-

gicko-existenciálny stav človeka, v ktorom dochádza k narušeniu integrity 

našej personálnej existencie v jej bio-psycho-sociálno-spirituálnej štrukturo-

vanosti. Subjektívny aspekt utrpenia spočívajúci v individuálnom prežívaní 

pokladáme za najvlastnejšiu podstatu utrpenia ako takého. Utrpenie sa 

v subjektívnej sfére prejavuje prežívaním výrazne negatívnych emocionálnych 

rozpoložení, ktoré nabúravajú zmysluplnosť v živote človeka. S ohľadom na 

problematizáciu naplňovania  zmysluplnosti vlastného života sa domnievame, 

že sú to predovšetkým tieto rozpoloženia: zúfalstvo, strach, úzkosť, previnilosť, 

osamelosť, nuda, smútok a absurdno.   

Na prvý pohľad sa zdá, že utrpenie je výhradne negatívnym 

fenoménom, ktorý v sebe zahŕňa ťaživé rozpoloženia v subjektívnom prežívaní 

človeka, ktorému sa zdá, že ho uvrhujú do radikálnej neistoty a zvýrazňujú 

pocity nezmyselnosti života. Napriek tomu sme sa podujali interpretovať 

skúsenosť utrpenia ako apofatickú skúsenosť, v perspektíve ktorej je zahrnutá 

nielen negativita, ale i to, že sa nám v nej môže niečo zjaviť. 
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Domnievame sa, že cez skúsenosť utrpenia môžeme potenciálne 

získať úplne nový pohľad na spôsob objavovania a realizovania zmyslu 

života. Tento nový postoj  tvorí akési jadro zlomu. Je bodom obratu, v ktorom 

sa negativita tajomne transformuje. Je to niečo pozitívne vzhľadom 

k transcendentným možnostiam zmysluplnosti života. Táto existenciálna 

sebapremena môže, ale aj nemusí byť náhla, môže trvať i dlhší čas. Pred 

človekom sa môžu vynoriť úplne nové prístupy k vlastnému zmyslu života. 

V súvislosti so skúsenosťou utrpenia môže zásadným spôsobom nahliadnuť 

faktickú neautenticitu, nepravdivosť vlastného života spojenú s realizovaním 

pseudozmysluplnosti (moc, majetok, zisk, kariéra, úspech, slasť). V skúsenosti 

utrpenia môže prežiť vytrhnutie z ambivalentného, ba až narkotizujúcého 

sebauspokojenia, v ktorom jestvuje v zabudnutosti na celostný zmysel života. 

Tento postoj získaný v utrpení môže byť zdrojom hlbšieho sebapoznania. 

Človek v ňom smeruje od akcidentálnych a parciálnych zmysluplností, od 

negatívnej existenciálnej modality „mať“, od ponorenosti v neautenticite 

k celostnému zmyslu života, k životu autentickému a k pozitívnej existenciálnej 

modalite „byť“. Takýmto spôsobom chápaná skúsenosť utrpenia vedie 

k reorientácii človeka k novým transcendentným potencialitám objavovania 

a realizovania zmyslu života. Jej výrazom je katarzia, ktorú približuje 

i R. Kearney a reflektuje ju ako pomenovanie bolestivých právd človeka 

o sebe samom. (Kearney, 2002, s. 142) Prostredníctvom takto chápaného 

utrpenia dochádza u človeka k existenciálnej sebapremene a k objaveniu nového 

zmyslu života. Fenomén utrpenia sa nám tak javí ako významná šifra 

potenciálneho zmyslu  života. 2 

Spôsob objavovania a realizovania zmyslu života v štádiu koherencie 

Nazdávame sa, že objavenie zmysluplnosti utrpenia v štádiu zlomu je 

zvratom, v ktorom človek môže vstúpiť do zápasu a zahliadnuť potenciality 

koherencie (súvislosti, spojitosti) vlastného zmyslu života v jeho totalite. 

Nastáva v ňom existenciálna sebapremena človeka. Bod zlomu je akýmsi 

pomyselným odrazovým mostíkom, pomocou ktorého človek môže nanovo 

prebudovať zmysluplnosť vlastného života a doviesť ju do vnútornej 

integrovanosti. Pozornosť v nej sústredíme na ďalšie spôsoby integrácie 

zmysluplnosti v súvislosti s autenticitou, nádejou a láskou.  

Čo je autenticita a ako sa chápe vo filozofii? Filozofický slovník 

vymedzuje pojem autenticity takto: „Autenticita (z gréc. authentes, zhotovený 

vlastnou rukou), tiež autentickosť, pravosť, hodnovernosť... označuje bezpro-

stredný a zodpovedný vzťah ľudskej existencie k sebe samej...“ (Blecha et al, 

2002, s. 39)  

                                                 
2  Pojem šifra používame v podobnom kontexte, ako ho chápal K. Jaspers (Jaspers, 2004, s. 32) 
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Autentický – vnútorne koherentný – vzťah človeka k zmysluplnosti 

podstatne súvisí so slobodou. Zároveň však má viesť k tomu, aby sme konali 

predovšetkým v perspektíve spojenia slobody so zodpovednosťou, pretože 

sloboda a zodpovednosť sú fenomény vzájomne podstatne usúvzťažnené. 

Autentická sloboda, v ktorej sa ukazujú potenciality zmysluplnosti života, by 

mala odkazovať k zodpovednosti za vlastné konanie.3 Zreteľne sa ukáže, že 

sloboda nie je len oslobodením sa od niečoho (sloboda v negatívnom 

význame), ale je i slobodou k sebarealizácii transcendentných potencialít 

zmysluplnosti  života (je slobodou v pozitívnom význame).  

Človek nemôže uniknúť voľbe medzi neautenticitou a autenticitou. 

Ak sa rozhodol uskutočňovať pozitívnu zmysluplnosť, potom sa pre ňu musí 

rozhodovať v každodennom živote znova a znova. Tým sa overí autentickosť 

zvoleného zmyslu života a ukáže sa v jasnejšom svetle jeho vnútorná 

koherencia, ktorá mu spôsobuje bytostnú radosť. Problém voľby medzi 

neautentickým a autentickým spôsobom života vo vzťahu k problematike 

zmysluplnosti života tak implikuje svoju etickú i axiologickú dimenziu. 

Človek sa autentickým nerodí, ale prostredníctvom neustálych rozhodnutí 

a volieb sa ním stáva: „Naproti tomu v počúvaní celku skutočnosti rastie sila 

zodpovednosti jednotlivca. Úroveň ľudského bytia spočíva v hĺbke, v ktorej 

bytie získava v tomto počúvaní svoje vedenie. Byť človekom znamená stávať 

sa ním.“ (Jaspers, 1996, s. 52) Jaspers ďalej píše: „Človek precitne až vtedy, 

keď rozlišuje dobro a zlo. Stáva sa sám sebou, ak je vo svojom konaní 

rozhodnutý, kam chce ísť. My všetci sa musíme stále nanovo získavať 

z nerozhodnosti.“ (Jaspers, 1996, s. 44)  

Nazdávame sa, že v tom, aby človek žil v perspektíve autenticity 

a zároveň sa slobodne a zodpovedne rozhodoval medzi dobrom a zlom, teda 

aby i lepšie objavoval a realizoval vlastný zmysel života a žil v hlbšej 

integrovanosti s ním, mu podstatne pomáha fenomén svedomia. V tejto 

súvislosti poznamenáva V. E. Frankl, že svedomie je orgánom zmyslu: 

„Svedomie patrí k špecificky ľudským fenoménom. Dalo by sa definovať ako 

intuitívna schopnosť nájsť jednorázový a jedinečný zmysel, ktorý sa skrýva 

v každej situácii. Jedným slovom svedomie je orgánom zmyslu.“ (Frankl, 

2006, s. 58)  

Okrem autenticity i nádej prispieva ku koherentnému hľadaniu 

zmysluplnosti života. Čo je nádej a ako súvisí so zmysluplnosťou nášho 

života? W. Brugger približuje fenomén nádeje takto: „Nádej je očakávanie 

dobra, o ktoré sa usiluje.“ (Brugger, 1994, s. 257) Nádej sa spája s prežívaním 

                                                 
3  Protiklad k nášmu porozumeniu slobody a zodpovednosti predstavuje A. Camus v prvej 

fáze jeho tvorby. Jeho absurdný človek existuje vo vyviazanosti z hodnôt a zmyslu daných 

transcendentným poriadkom, a tak odmieta morálku na ňom založenú. Absurdný človek je 

ako staroveký otrok, ktorý sám sebe nepatrí, pozná slobodu, v perspektíve ktorej sa necíti 

byť zodpovedný. (Camus, 1993, s. 45) Životným postojom absurdno žijúceho človeka je 

„stoický hedonizmus“. (Palenčár, 1995, s. 250) 
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našej časovosti vo svete, pretože je spojená s niečím, čo ešte len očakávame 

a čo sa udeje v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti. Okrem toho, že sa 

orientuje na niečo budúce, je spojená s realizáciou a dosiahnutím budúceho 

dobra, o  ktoré sa v živote snažíme. 

I nádej môže byť spätá s neautenticitou. Takéto sú nádeje späté 

s očakávaním nejakej pseudozmysluplnosti. Tieto nádeje môžu byť zdrojom 

pýchy a viesť k prehnanému pocitu vlastnej sebestačnosti a neprimeranej 

sebaistoty. Vedú nás k prežívaniu inkoherentnosti aj vo vzťahu k zmysluplnosti 

vlastného života. 

Domnievame sa, že nie všetky nádeje sú ambivalentné a hroziace 

neistotou. Také sú predovšetkým parciálne nádeje. Tak, ako môžeme hovoriť 

o jednotlivých nádejách upnutých na dosahovanie parciálnych zmysluplností, 

môžeme hovoriť i o celostnej nádeji, ktorá radikálnym spôsobom prekračuje 

horizont nášho každodenného života a  smeruje do hĺbky a šírky našej 

existenciality vôbec a  je ňou nesená. Až takáto celostná nádej môže viesť 

k vnútorne integrovanému spôsobu objavovania a realizovania zmysluplnosti 

v  živote, ktorý sa snažíme priblížiť v štádiu koherencie. Takéto rozlíšenie 

zaviedol ako prvý G. Marcel, ktorý rozlišuje medzi výrazom „dúfam, že“ 

vzťahujúcim sa na život v každodennosti a k jej objektom, a výrazom „dúfam“, 

ktorý prekračuje tento rámec: „Nádej je akýsi nisus, ktorý neprekonateľne 

vedie k tomu, aby jednotlivé predmety, ku ktorým sa obracia, zároveň 

transcendoval.“ (Marcel, 1971, s. 91) Na inom mieste kladie zásadnú otázku: 

„Nevyrastá snáď táto nepremožiteľná nádej na troskách všetkej nádeje 

ľudskej a obmedzenej?“ (Marcel, 1971, s. 108) Ukazuje sa istá analógia vo 

vzťahu medzi parciálnymi nádejami a totálnou nádejou: ich fundamentálnou 

jednotou na jednej strane, a na druhej strane medzi čiastkovými zmysluplnosťami 

každodenného života a zmyslom života ako totalitou. Jednotlivé zmysluplnosti, 

ktoré uskutočňujeme v kontexte nášho každodenného života (hra dieťaťa, 

práca dospelého, kreatívna činnosť vôbec, realizácia poznávania sveta, umelecké 

stvárňovanie a vyjadrenie nášho bytia, nadväzovanie a realizácia dialogických 

vzťahov k druhým ľuďom, prijímania bolesti a utrpenia), participujú na zmysle 

života v jeho celostnosti. Ten je našou najvyššou hodnotou a najvyšším 

dobrom, ktoré uskutočňujeme, najhlbším dôvodom života, posledným cieľom, 

ktorým je naša existencia vo svete bytostne naladená a horizonty, ktoré nás 

odkazujú k radikálnej transcendencii. Domnievame sa, že existuje fundamentálna 

jednota medzi parciálnymi zmysluplnosťami, ku ktorým sa upínajú naše 

jednotlivé nádeje, a zmyslom života ako totalitou, ku ktorej sa vzťahuje pravá 

existenciálna nádej. Takýmto spôsobom môžeme účinnejšie zakúšať vnútornú 

integrovanosť zmysluplnosti nášho života. Nádej tak odkazuje k fenoménu 

lásky.  

W. Brugger vymedzuje lásku takto: „Láska je hodnotovo potvrdzu-

júca – hodnototvorná prasila chcejúceho ducha. Nahliadame ju bytostne v jej 

zážitkovom jadre, preto je postojom vôle, ako celkové prežívanie je 

orientujúcim (uznávajúcim, tvorivým, hľadajúcim zjednotenie) totálnym 
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postojom voči osobe.“ (Brugger, 1994, s. 217) V tomto vymedzení fenoménu 

lásky môžeme vidieť, že je bytostne spojená s naším chcením, vôľou, že 

odkazuje k úcte voči druhému, je jej inherentná kreativita a že je spojená 

s realizáciou určitej hodnoty, ktorá smeruje k ucelenosti a koherentnosti nášho 

života vo svete. Lásku možno vnímať v troch dimenziách: ako eros, v kontexte 

ktorého sa vzťahuje k našej telesnosti, ako priateľskú lásku filia a tretím 

rozmerom je jej porozumenie ako agapé, teda takej, ktorá sa druhému dáva, je 

sebaobetujúcou a odpúšťajúcou. (Maritain, 2005, s. 48) Je zrejmý rozdiel 

medzi neautentickou láskou, ktorá je nezrelá a egoistická, a láskou autentickou, 

ktorou je agapé, láska sebaobetujúca a odpúšťajúca.4 Fenomén autentickej 

lásky je existenciálnym faktorom, ktorý dynamizuje náš život i samotné 

prežívanie zmysluplnosti našej existencie vo svete. Za predpokladu, že je 

prežívaná autenticky, stáva sa fenoménom, ktorý neobmedzene transcenduje 

parciálnu zmysluplnosť v živote a otvára horizont zakúšania transcendencie 

(ak chodíme po svete s otvorenými očami, ktoré nám ona sama otvára). 

„Láska miluje a v milovaní sa díva vždy o kúsok ďalej ako len na to, čo má 

v rukách a čo vlastní.“ (Scheler, 1971, s. 30) Takáto láska zahŕňa primárne 

integratívnu funkciu vo vzťahu k našej existencii, ale aj vo vzťahu k zmyslu-

plnosti nášho života. 

Fenomén lásky, ktorá pre človeka bola, je a zostane radikálnym 

tajomstvom života, sa javí ako jeden z najvyšších možných zmyslov života, 

ktoré môžeme (situovaní v našej konečnosti) objavovať a realizovať. V láske 

môžeme zakúsiť istý záblesk a prienik večnosti a nesmrteľnosti. Láska je vždy 

viac, ako to, čo aktuálne uskutočňujeme v našom živote. „Veľkým zmyslom 

života je láska. Žiť z lásky, ktorá sa dáva a dostáva a ktorá ukazuje zmysel 

väčší, ako sme my sami. Tento zmysel je nesmrteľný.“ (Grondin, 2006, 

s. 126) 

Spirituálna dimenzia objavovania a realizovania zmyslu života 

Môžeme vyjadriť i analógiu medzi našou koncepciou troch štádií 

(spokojnosti, zlomu, koherencie), v ktorých človek objavuje a realizuje 

zmysel, a biblickým chápaním Boha, človeka a sveta. Štádium spokojnosti, 

v ktorom človek na implicitnej a netematickej rovine objavuje a realizuje 

zmysel života, môžeme prirovnať k životu Adama a Evy pred prvotným 

hriechom. Pre štádium spokojnosti je charakteristická nevinnosť, podobne ako 

Adamov svet je svetom nevinnosti. Štádium zlomu, v ktorom sa človek 

konfrontuje s utrpením, a tak s námahou objavuje zmysel života, môžeme 

prirovnať k stavu človeka po spáchaní prvotného hriechu, za ktorý ľudské 

pokolenie musí niesť ťaživé dôsledky. Boh však nenecháva človeka napospas 

                                                 
4  Takto chápaný pojem autentickej lásky preberáme od J. Maritaina. (Maritain, 2005, s. 33) 
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zlu, ktoré na neho a stvorenie priviedol pád prarodičov. Vo svojej milosrdnej 

láske zosiela svojho Syna Ježiša Krista do drámy dejín. On svojím životom, 

ohlasovaním radostnej evanjeliovej zvesti, no najmä smrťou a zmŕtvychvstaním 

vykupuje človeka z hriechu a zla. Štádium koherencie, v ktorom človek 

uskutočňuje zmysel života v perspektíve autenticity otvorenej druhému 

človeku, nádeje, lásky a viery v Boha, integrujúc do seba skúsenosť utrpenia, 

smeruje do bytostnej spokojnosti, ktorú biblické myslenie nazýva nebo. Tu si 

musíme uvedomiť podstatný fakt, že svet vykúpenia, ktorý nám z lásky 

daroval Boh v Ježišovi Kristovi, má kvalitatívne a neporovnateľne vyššiu 

hodnotu, ako prvotný svet nevinnosti Adama. Krásne to vyjadruje kardinál 

Ch. Journet: „Katastrofa sveta nevinnosti, o ktorej hovorí v úvode kniha 

Genezis, teda bola – akokoľvek udivujúce sa to môže zdať – pripustená 

v zámere lásky. Mala podnietiť božské milosrdenstvo, aby nám zoslalo 

Spasiteľa, druhého Adama, vtelené Slovo, okolo ktorého sa zhromaždila 

cirkev, a postupne vybudoval nový svet, svet vykúpenia, ktorý je neporovnateľne 

lepší ako predchádzajúci.“ (Journet, 2014, s. 62)  

Tri štádiá bytostného spôsobu objavovania a realizovania zmyslu 

života v smere spokojnosť – zlom – koherencia majú analógiu v biblickom 

myslení. P. Kreeft hovorí, že biblické dejiny spásy a v podstate každý príbeh 

má tri časti: stvorenie, pád, vykúpenie; generácia, degenerácia a regenerácia; 

raj, stratený raj, raj opäť nájdený. (Kreeft, 2013, s. 23) Nádej v konfrontácii 

s utrpením, prináša kniha Múdrosti: „... Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby 

žijúcich. Veď on stvoril všetko pre bytie: tvory sveta sú tu pre spásu ...“ 

(Múd. 1, 13 – 14)  

Možno vyjadriť i istú analógiu medzi našou koncepciou objavovania 

a realizovania zmyslu života prostredníctvom troch štádií a trojjediným 

Bohom. Štádium spokojnosti, ktoré je prvotným spôsobom objavovania 

a realizovania  zmyslu v živote a bytostná spokojnosť (kresťanská tradícia ju 

nazýva nebo), ku ktorej naplňovanie zmysluplnosti smeruje, by zodpovedalo 

Otcovi. Štádium zlomu, v ktorom sa konfrontujeme s utrpením, má svoj 

pravzor v živote, krížovej ceste, smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Štádium 

koherencie, v ktorom človek plnšie integruje zmysel do svojho života, je pod 

zjednocujúcou silou Ducha Svätého. 

V tomto kontexte sa ukazuje, že autentický, angažovaný, objavovaný 

a realizovaný zmysel v živote nás v perspektíve lásky, nádeje a viery v Boha 

vedie k bytostne spokojnému prežívaniu, ktoré však nie je naplnené pasivitou, 

ale aktivitou voči druhým ľuďom v priestore nášho každodenného života. 

Ak berieme naše štádiá spôsobu objavovania a realizovania zmyslu života 

lineárne, táto autentická láskyplná aktivita nesená nádejou v priestore 

každodennosti môže byť transformovanou aktivitou, ktorá našla pokoru 

v ohni utrpenia, a preto bude jasne vidieť tvár druhého človeka. Objavovanie 

a realizovanie zmyslu života v štádiu koherencie čerpá svoju dynamiku 

z výkupnej smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista i z vanutia a darov Ducha 

Svätého, ktorý nás zjednocuje. 
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Podobne ako Chalcedónsky koncil v kristologickej dogme pregnantne 

explikoval hlbokú jednotu božskej a ľudskej prirodzenosti v osobe Pána Ježiša 

Krista, možno charakterizovať i vzťah medzi metafyzickým (celostným) 

a transcendentným zmyslom života, ktorý sa objektívne vzťahuje k Bohu 

(a my ho objavujeme). Tento vzťah má byť čo najviac zjednotený s realizáciou 

v našej každodennej parciálnej praxi prostredníctvom našej imanentnej 

subjektívnej činnosti. 

Naša základná hypotéza sa však v mnohom opiera o myšlienky 

významných filozofov. Podstatnou inšpiráciou nám bola formulácia troch 

štádií vzťahu človeka k Bohu od P. Ricoeura (štádium prvej naivity, strata 

naivity, druhá naivita). (Ricoeur, 1960, s. 253) Na princípe analógie súcna je 

založené trojstupňové vypovedanie o Bohu: via affirmationis (tvrdenie, 

pozitívna – katafatická – teológia), via negationis (popieranie, negatívna –

apofatická – teológia) a via eminentiae (vyvyšovanie, symbolická teológia). 

Boh je spravodlivý (tvrdenie), ale nie v tom zmysle ako bežne chápeme našu 

ľudskú predstavu o spravodlivosti (popieranie). Boh je spravodlivý v maximálnej 

miere (vyvyšovanie). Toto trojstupňové vypovedanie o Bohu (prenesúc túto 

tému z teologicko-epistemologickej roviny do existenciálno-spirituálnej roviny 

života človeka) nám bolo tiež inšpiráciou. Spokojné, spontánne napĺňanie 

zmyslu – istá pozitivita – potvrdenie zmyslu je na jednej strane problema-

tizované, ale i očisťované v skúsenosti utrpenia a znovunájdené v koherentnom 

objavovaní a realizovaní zmyslu v živote človeka. Tieto tri bytostné spôsoby 

objavovania a realizovania zmyslu života nachádzajú svoj pravzor v živote 

Pána Ježiša Krista. Spokojný – detský spôsob napĺňania zmyslu meditujeme 

v radostných tajomstvách ruženca a v pobožnosti Betlehemskej cesty. O zmysle 

utrpenia v živote človeka v pokore rozjímame v bolestných tajomstvách ruženca 

a v Krížovej ceste. Koherentný spôsob objavovania a realizovania zmyslu 

života si sprítomňujeme v slávnostných tajomstvách ruženca a v pobožnosti 

Cesty svetla, ktorá začína vzkriesením Ježiša Krista a vrcholí zoslaním Ducha 

Svätého.  

Záver 

Sme si vedomí toho, že štádiá, cez ktoré sme priblížili dynamický 

proces nášho spôsobu objavovania a realizovania zmyslu života, nie sú 

v konkrétnom živote prežívané v takej čistej forme, v akej sme ich analyzovali. 

Ich aspekty sa rôzne prelínajú, ba môžu mať i cyklický charakter. Človek 

napríklad môže ľahko skĺznuť do pasívneho sebauspokojenia, z ktorého bude 

vytrhnutý novou konfrontáciou s utrpením, a on bude musieť nanovo hľadať 

autentickú formu objavovania a realizovania zmyslu v živote. V konkrétnom 

živote sa však môže ukázať i istá diskontinuita vzhľadom k týmto štádiám. 

Niekto môže stále zotrvávať v pasívnej spokojnosti, iný môže tragicky 

neuniesť konfrontáciu s utrpením, a tak sa nedostane do štádia koherencie. 
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Gejdoš zdôrazňuje postavenie hodnôt, ktoré v súčasnosti zaraďujeme k tým 

faktorom, ktoré v reálnosti dní sú považované za determinujúce a regulujúce 

správanie sa ľudí. (Gejdoš, 2012, s. 15)  

Podstatný podľa nás však je i prvý prechod štádiami v smere 

spokojnosť – zlom – koherencia v lineárnom smere, slúžiaci ako významný 

existenciálny archetyp, o ktorý sa človek môže oprieť v prípade ďalšieho 

prežívania utrpenia a ťažkostí vo svojej existencii vo svete. 

Zmysel života nie je len problém. Je bytostnou transcendenciou, preto 

je i tajomstvom a darom. Z bytostnej hĺbky ľudskosti každý človek by mal 

rešpektovať objavený a realizovaný zmysel života druhého človeka. O zmysle 

života treba viesť otvorený dialóg, v perspektíve ktorého sa môžeme navzájom 

obohatiť a s úctou a porozumením pristúpiť k druhému človeku.  
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Comenius' Path to the Restoration of Knowledge 

Comenius' Weg zur Wiederherstellung des Wissens 

Komenského cesta k obnove poznania 

Štefan Šrobár 

Abstract 

The intellectual history of Europe in the 17th century is characterized by 

widely shared efforts to reform the knowledge overlapping and 

agreeing with pansophic efforts to varying degrees – efforts to build 

unified and systematised knowledge. The interest in the issue of 

knowledge, description of its current state and the corresponding efforts 

to systematise the existing findings may be found in the earliest works 

by Johann Amos Comenius. There he presents wisdom as the most 

valuable treasure a man can acquire in their life. He believes the 

wisdom lies in the true knowledge of all existing entities and therefore 

it includes physical, biological, chemical, geographical, astronomical 

knowledge, as well as theological, literary, ethical and historical 

knowledge. Not only was the Pansophism supposed to summarise the 

existing knowledge but also to complete it to the extent that all other 

books by man become useless. On the other hand, the purpose of 

encyclopaedias was to extend the systematic listing of individual 

disciplines and their findings. While purposes of Comenius’s 

encyclopaedias are rather utilitarian, later pansophic works pursue more 

universal objectives. For instance, they promote political unification of 

Christianity, spreading and realisation of the idea of Irenism. While 

encyclopaedic works offer overview of individual disparate disciplines, 

Pansophism seeks to build a system of unified knowledge. 

Keywords: Knowledge. Encyclopaedic. Pansophism. Renewal. 

Život a dielo 

Skoro po strate českej samostatnosti odišiel za hranice (roku 1628) aj 

najvýznamnejší z českých exulantov Jan Amos Komenský (1592 – 1670). 

Narodil sa v Uherskom Brodě. Vyštudoval teológiu v cudzine v Herborne 

a v Heidelbergu v Nemecku. Po návrate do vlasti sa stal bratským kňazom 

a vyučoval najprv v bratskej škole v Přerove a roku 1618 sa stal správcom 

nemeckého bratského zboru vo Fulneku na severovýchode Moravy. Útočiskom 

Komenského sa stalo najprv Lešno. Tam vyučoval spočiatku na latinskej škole 
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poľských šľachticov, skoro však bol poverený vedením Jednoty. Roku 1632 

bol zvolený biskupom a pisárom (t. j. tajomníkom) Jednoty. Poznal, že je 

potrebné sa usilovať o nápravu celého sveta a že prvým krokom k tomu je 

zlepšenie výchovy. Veľkú časť svojho života venoval preto Komenský 

výchovným prácam. Svoje zásady vysvetlil v obsiahlom diele nazvanom 

Didaktika čiže umenie umelého vyučovania. Cieľom všetkej výchovy je 

opravdivá zbožnosť. Výchovu majú dostať všetci bez rozdielu a má to byť 

výchova vecná a názorná. V knihe Informatorium školy materskej ukázal, ako 

musí výchova začínať už od útleho detstva. Napísal rôzne učebnice. Roku 

1641 bol pozvaný do Anglicka, roku 1646 do Švédska, roku 1650 do 

Uhorska, aby opravil tamojšie školstvo a napísal učebnice. Svoje styky 

s významnými ľuďmi, predovšetkým so švédskym kancelárom, využíval 

Komenský preto, aby sa prihovoril za českých exulantov a český národ. 

Žiadal ich, aby pri jednaní o mieri sa usilovali o obnovu náboženskej slobody 

v Čechách. Pritom sa poctivo staral o Jednotu v exile, ktorú riadil. Pre duchovné 

vzdelanie a potechu napísal mnoho náboženských spisov. Najvýznamnejší 

z nich je Labyrint světa a ráj srdce, ktorý sa stal najobľúbenejšou knihou 

exulantov. Ďalej je to Hlubina bezpečnosti, kniha Jedno potřebné (Unum 

necessarium), Historie o těžkých protivenstvích církve české a modlitebná 

kniha Praxis pietatis (O cvičení sa v pobožnosti). Vydal aj diela potrebné pre 

bratské pobožnosti a udržanie čistoty učenia. Je to predovšetkým Manualník 

(alebo „jadro biblie“), Katechismus (roku 1661), Konfese (roku 1662) a predo-

všetkým kancionál, ktorý obsahoval mnoho vlastných piesní Komenského. 

Nádej Komenského na obnovenie náboženskej slobody v Čechách sa nesplnila. 

Komenský vedel, že Jednota zanikne a že je je posledným biskupom. Vtedy 

napísal svoju najpamätnejšiu knihu Kšaft (t. j. odkaz) umírající matky Jednoty 

Bratské, v ktorej ústami svojho biskupa odkazuje umierajúca jednota evanje-

lickým cirkvám vo svete a českému národu svoj zápas o lepší kresťanskejší 

svet. Posledné roky života strávil Komenský v Amsterdame v Holandsku. Dňa 

15. novembra 1670 Komenský zomrel a bol pochovaný v Naardene. Len jediná 

skupina bratských exulantov nesplynula celkom s evanjelickými cirkvami 

v cudzine a vytvorila samostatnú cirkev, ktorá trvá dodnes. Ochranovská 

Jednota bratská zostala v Nemecku malou cirkvou. Stala sa však príkladom 

druhým cirkvám svojou misijnou činnosťou a svojím školstvom. Založila 

zbory aj v Anglicku a Severnej Amerike, kde získala skôr reformný ráz a má 

meno Moravská cirkev (Moravskí bratia). Koncom 19. storočia založila Jednota 

bratská Ochranovská niekoľko zborov aj v Čechách.1 

                                                 
1  ŠOLTÉZS, Š., Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich 1971, 103 – 106. 



Šrobár, Š.: 

Komenského cesta k obnove poznania 

 144 

Trinitárna pansofická metafyzika Jana Amosa Komenského  

Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) je všeobecne uznávaný 

ako vynikajúci pedagóg, autor úspešných jazykových učebníc a vo svete známy 

zakladateľ modernej pedagogiky. Jeho najvýznamnejším prínosom k dejinám 

európskeho myslenia je teologicky a filozoficky založená náuka o výchove, 

ktorá u neho súvisí s kresťanskou pansofiou a ústí do programu univerzálnej 

nápravy „ľudských vecí“. Komenského myslenie je vo svojich hlavných 

zložkách zovreté do pevného ontologického rámca, v ktorom aj všetky úvahy 

týkajúce sa vychovávateľskej náuky, pansofie a panorthosie majú svoj 

metafyzický základ. Tejto časti Komenského mysliteľského odkazu je spravidla 

venované menej pozornosti než jeho myšlienkam pedagogickým, pansofickým 

a všenápravným, hoci je pre porozumenie hlbším základom celku jeho diela 

zásadne dôležitá. Bez jej dôkladného štúdia a pochopenia nemožno kontúry 

jeho mysliteľského portrétu predstaviť dostatočne zreteľne a bez medzier, ani 

presnejšie rozpoznať jeho špecifické miesto v európskom i našom myšlienkovom 

kontexte.2 Jan Patočka, ktorý vo svojich štúdiách zvlášť v súvislosti s Cuzanom 

a Campanellom analyzoval novoplatónsky ráz Komenského metafyzickej 

koncepcie, o ňom napísal, že to bol „bytostný metafyzik putujúci po novo-

platónskych cestách“.3 Príklon ku kresťanskému novoplatonizmu bol pre 

Komenského myšlienkový vývoj iste rozhodujúci, avšak vo svojom meta-

fyzickom diele uskutočnil osobitnú syntézu oveľa širšiu. Veľmi podstatným 

a konštitutívnym komponentom jeho metafyzickej sústavy je aristotelizmus 

interpretovaný a integrovaný v kresťanskom rámci. Patočka tiež upozornil na 

to, že Komenský vstúpil na reformovanej akadémii v Herborne a na univerzite 

v Heidelbergu „do vzdušia obnovovaného aristotelizmu (...), naučil sa tam 

myslieť v aristotelovských kategóriách, bez  toho, aby prijal aristotelovskú 

ortodoxiu“.4 Línia platonizmu, respektíve novoplatonizmu a aristotelizmu sú 

v Komenského metafyzickom diele zvlášť výrazné, nie sú však v protiklade. 

Komenský nikdy nebol výlučným aristotelikom či výlučným platonikom. 

Pokus o syntézu týchto dvoch línií dodáva jeho metafyzickej koncepcii na 

originalite.5 Výrazným znakom Komenského metafyzického systému bol 

trinitarizmus, ktorý svojimi koreňmi siaha k Augustinovi a v jeho pozadí je 

predovšetkým vplyv Mikuláša Kuzanského. Komenský je takto súčasťou línie, 

                                                 
2  SCHIFFEROVÁ, V., BALÍK, V., Trinitární pansofická metafyzika Jana Amose Komenského. 

In: KOMENSKÝ,  J. A., Spisy o první filosofii. Praha: OIKOYMENH 2017, 7. 
3  PATOČKA, J., Jan Amos Komenský, Pampaedia, 218. (In: SCHIFFEROVÁ, V., BALÍK, V., 

Trinitární pansofická metafyzika Jana Amose Komenského. In: KOMENSKÝ, J. A., Spisy 

o první filosofii. Praha: OIKOYMENH 2017, 8.) 
4  PATOČKA, J., Jan Amos Komenský, Mezihra na prahu moderní vědy, 137. (In: Tamže, In: 

Tamže, 8.) 
5  SCHIFFEROVÁ, V., BALÍK, V., Trinitární pansofická metafyzika Jana Amose Komenského. 

In: KOMENSKÝ, J. A., Spisy o první filosofii. Praha: OIKOYMENH 2017, 8. 
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ktorá vychádza od Augustína a vedie cez Bonaventúra, mysliteľov školy 

svätoviktorskej a Cusana. Podľa J. Patočku však Komenský spravil z triadizmu 

niečo nové, premenil ho totiž na deduktívny systém. Stal sa tak anticipátorom 

oveľa väčších systematikov, ktorí prišli až po ňom.6 M. Scherbaum zasa vidí 

v Komenského trinitárnej metafyzickej systematike osobitú alternatívu dobového 

úsilia o systém, ktorý však nie je vybudovaný more geometrico (na geometrický 

spôsob), ale more trinitario seu divino (na spôsob trojičný alebo božský).7 

Za základné stavebné kamene Komenského metafyzického systému možno 

považovať tieto trojiny: unum, verum, bonum (jedno, pravdivé, dobré), ordo, 

usus, amor (poriadok, úžitok, láska), mensura, numerus, pondus (miera, počet, 

váha), substantia, accidens, defectus (substancia, akcident, defekt), res, notio, 

verbum (vec, pojem, slovo), ens primum, ens ortum, ens abortum (súcno prvé, 

súcno vzniklé, súcno zaniknuté), sapientia, potentia, bonitas (múdrosť, moc, 

láska), cogitatio, sermo, opus (myslenie, reč, čin), sensus, ratio, fides (zmysel, 

rozum, viera), scire, velle, posse (vedieť, chcieť, môcť), notitiae communes, 

facultates communes, instinctus communes (spoločné pojmy, spoločné schop-

nosti, spoločné inštinkty), esse, non-esse, semi-esse (bytie, ne-bytie, polo-bytie), 

possefieri, fieri, perfieri (možnosť, uskutočnenie, uskutočňovanie, uskutočnenie), 

theoria, praxis, chresis (teória, prax, užitie). Komenský z nich, prípadne z ich 

jednotlivých členov odvodzoval ďalšie trojice. Schifferová a Balík sa domnie-

vajú, že už púhy výpočet trojíc, ktoré sú tu uvedené, prináša istú predstavu 

o celkovej povahe Komenského metafyziky. Komenského texty o metafyzike 

sú jasným prejavom jeho postavenia na rozhraní vekov, kedy pevne spočíval 

v minulej tradícii a zároveň čerpal z dobového myslenia. Je v nich zvláštnym 

syntetizujúcim spôsobom vstrebané a rozvinuté veľmi bohaté spektrum 

duchovných vplyvov a podnetov. Okrem aristotelizmu a novoplatonizmu sú 

totiž pramene hermetické a výslovne mystické (napr. Böhme). Ďalej je tu aj 

náväznosť na protestantskú školskú filozofiu (ktorú predstavoval predovšetkým 

Alsted, ale aj Gocklenius, Keckermann a iní), teda opäť kresťanský adoptovaný 

aristotelizmus, a nejednoznačné reakcie na novovekých mysliteľov (Bacon, 

Fludd, Campanella, Herbert z Cherbury, Descartes a iní), ako aj myslenie 

biblické.8 Podľa M. Scherbauma Komenského metafyzika vyrástla z rozsiahlej 

myšlienkovej tradície, ktorá svojimi koreňmi siaha k Platónovi a Aristotelovi. 

Neprijímal však tradičné a myšlienkové námety pasívne, ale ich originálnym 

spôsobom pretváral. „Jeho metafyzika je s tradíciou zreteľne spojená, avšak 

obsahuje aj čosi naviac, čo v tejto tradícii nie je obsiahnuté. A práve to je 

                                                 
6  PATOČKA, J., Triady Cusanovy a triady Komenského, 298. (In: SCHIFFEROVÁ, V., 

BALÍK, V., Trinitární pansofická metafyzika Jana Amose Komenského. In: KOMENSKÝ, 

J. A., Spisy o první filosofii. Praha: OIKOYMENH 2017, 9.) 
7  SCHERBAUM, M., Der Metaphysikbegriff des Johann Amos Comenius, 227n. (In: Tamže, 

In: Tamže, 9.) 
8  SCHIFFEROVÁ, V., BALÍK, V., Trinitární pansofická metafyzika Jana Amose Komenského. 

In: KOMENSKÝ, J. A., Spisy o první filosofii. Praha: OIKOYMENH 2017, 9 – 10. 
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zvlášť zaujímavé a cenné, lebo ide o výkon, ktorý nemožno redukovať len na 

idey predchádzajúcich mysliteľov.“9 Napokon veľmi zaujímavé a pre pochopenie 

Komenského myslenia je dôležité neobmedzovať sa na púhy genealogizmus, 

nepreceňovať význam rôznych vplyvov, ktorých syntézou by vraj jeho 

myslenie malo byť, ale zamýšľať sa aj nad tým, prečo sa k tej či onej voľbe 

uchýlil. Zaoberať sa hlbšie tým, ako Komenský zvlášť Aristotela, Cusana, 

Campanellu, Descarta atď. vnímal a ako mu ich myšlienky boli inšpiráciou 

a základom pre vlastnú tvorbu.10 Komenského posledným metafyzickým 

pokusom, ktorý napísal v poslednom roku života (1670), je Janua rerum 1681. 

Ani táto metafyzika nemá popisovať, čo je vo veciach, ale čo by byť mohlo 

a malo. Komenský ju ponímal ako vedu o ideách a svet možností (scientia 

idearum et mundus possibilium). Takú definíciu uvádza už v učebnici Janualis 

contextus: „Metafyzika uvažuje o veciach a priori, nie ako už sú, ale ako boli 

v možnosti skôr, než boli. Preskúmavajúc, čo je to bytie či ne-bytie, vznikanie 

či ne-vznikanie, existovanie či zmarenie, trvanie či zanikanie atď. a čo opäť je 

totožnosť vecí, ich rozdielnosť a protikladnosť a akými spôsobmi sa môže 

spájať súcno so súcnom alebo sa od neho oddeľovať, alebo tiež konglobovať 

sa s mnohými inými súcnami až k všeobeninám vecí, mimo nich nie je nič.“11 

Komenský zastával názor, že také pojmy sú človekovi vrodené, a v spise 

Janua rerum 1681 výslovne uviedol, že k myšlienke o vrodených spoločných 

pojmoch, ktorú prevzal od Herberta z Cherbury, pripojil ešte vrodené inštinkty 

a vrodené schopnosti.12 V kapitole Januae rerum clausula (Záveř Dveří věcí) 

uvádza Komenský metafyziku chápanú ako náuku o ideách do výslovnej 

súvislosti s emendačným programom. Zastával totiž názor, že prvotnou príčinou 

všetkých nedostatkov, prebujnelosti, zmätkov a omylov je to, že pozornosť nie 

je zameraná na idey, „prostredníctvom ktorých všetko musí mať účasť na 

jednote, pravdivosti a dobrote a s ktorými sa musí zhodovať.“13 Komenský bol 

presvedčený, že „nápravu takých nedostatkov, zmätkov, omylov (...) nemožno 

dúfať odinakiaľ než od ideí osväcujúcich ľudský intelekt a riadiacich ľudské 

konanie“14 Komenský požadoval, aby bola vytvorená nová všeobecná filozofia, 

                                                 
9  SCHERBAUM, M., Der Metaphysikbegriff des Johann Amos Comenius, 10. (In: SCHIF-

FEROVÁ, V., BALÍK, V., Trinitární pansofická metafyzika Jana Amose Komenského. In: 

KOMENSKÝ,  J. A., Spisy o první filosofii. Praha: OIKOYMENH 2017, 10.) 
10  SCHIFFEROVÁ, V., BALÍK, V., Trinitární pansofická metafyzika Jana Amose Komenského. 

In: KOMENSKÝ,  J. A., Spisy o první filosofii. Praha: OIKOYMENH 2017, 10. 
11  KOMENSKÝ, J. A., Janualis contextus, 507, 399. (In: SCHIFFEROVÁ, V., BALÍK, V., 

Trinitární pansofická metafyzika Jana Amose Komenského. In: KOMENSKÝ, J. A., Spisy 

o první  filosofii. Praha: OIKOYMENH 2017, 22 – 23.) 
12  SCHIFFEROVÁ, V., BALÍK, V., Trinitární pansofická metafyzika Jana Amose Komenského. 

In: Tamže, 23. 
13  KOMENSKÝ, J. A., Janua rerum 1681, 444. (In: SCHIFFEROVÁ, V., BALÍK, V., Trinitární 

pansofická metafyzika Jana Amose Komenského. In: KOMENSKÝ, J. A., Spisy o první 

filosofii. Praha: OIKOYMENH 2017, 24.) 
14  KOMENSKÝ, J. A., Janua rerum 1681, 444. (In: Tamže, In: Tamže, 24.) 
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s ktorou by nikto so zdravým rozumom nemohol nesúhlasiť, ani keby 

nesúhlasiť chcel, ďalej všeobecná nová politika, ktorá by celé ľudské 

pokolenie udržiavala v jedinom bezpečnom poriadku, z ktorého by nikto 

nemohol vybočiť, a pokiaľ by vybočiť mohol, aby to nechcel, a keby chcel, 

aby nemohol, a konečné nové všeobecné náboženstvo, ktoré by ako jediné 

odhaľovalo tajomstvo jediného Boha tak, že nikto by Boha nemohol inak 

vyznávať, uctievať či len chcieť.15 J. Patočka zdôrazňoval, že Komenského 

pansofia je založená na myšlienke panharmonie. Preto je východiskom „prvej 

filozofie“, t. j. metafyzika obsiahnutá v spise Mundus possibilis, „podávajúca 

čosi ako plán možného súcna vôbec“, ktorého uskutočnením sú pansofické 

svety, ktoré nasledujú, „medzi všetkými týmito svetmi opäť vládne paraleliz-

mus“.16 „Možný svet podáva štruktúru (...) všetkých reálnych svetov ich 

spoločnú vzťahovú kostru či plán. Táto štruktúra sa v každom z reálnych 

svetov, ale aj v súcne myšlienkovom a slovnom opakuje bez zmeny.“17 Poukázal 

na to, že vo všetkých doterajších novoplatónskych koncepciách existovala 

„jednota štruktúry“, ale na rozdiel od nich Komenského „vyzdvihnutie ′možného 

sveta′ ako štruktúry svetov reálnych vypadá z rámca novoplatonizmu, pretože 

reálne ′svety′ navzájom sebe koordinuje.“18 Patočkove analytické štúdie o vzťahu 

Komenského a Descarta sú cenným príspevkom k poznaniu Komenského 

myslenia. Jan Patočka vo svojich komeniologických štúdiách predstavil 

Komenského dielo ako veľký protest proti modernému karteziánskemu 

subjektivizmu.19 Komenský sa považuje za významný článok v reťazci onto-

logicko-teologického trinitarizmu a za korektív novodobého racionalizmu 

a subjektivizmu, ktorý súčasné ľudstvo priviedol do kritickej situácie.20 

Prvá encyklopédia  

Záujem o problematiku poznania, deskripciu jeho súčasného stavu, 

a s tým súvisiace úsilie o systematizáciu doterajších poznatkov nachádzame 

už v najranejších dielach Jana Amosa Komenského. Tento cieľ mal byť 

naplnený vo veľkolepo rozvrhnutom, avšak nedokončenom a z veľkej časti 

zničenom encyklopedickom diele, ktoré Komenský nazval Theatrum universitatis 

rerum a na ktorom pracoval pravdepodobne medzi rokmi 1616 až 1618.21 

                                                 
15  KOMENSKÝ, J. A., Panorthosia, I & 11, sl. 363. (In: Tamže, In: Tamže, 24.) 
16  PATOČKA, J., Komenský a hlavní filosofické myšlenky 17. století, 145. (In: Tamže, In: 

Tamže, 28.) 
17  PATOČKA, J., Komenského všeobecná porada, In: KS II, 182. (In: Tamže, In: Tamže, 28.) 
18  Tamže. (In: Tamže, In: Tamže, 28.) 
19  PATOČKA, J., Přítomný stav bádání o Komenském, 54. (In: Tamže, In: Tamže, 31.) 
20  SCHADEL, E., Vorbemerkungen, In: Wiederholte Ansprache, 43-52. (In: Tamže, In: Tamže, 32.) 
21  KOMENSKÝ, J. A., Theatrum universitatis rerum. In: Týž: Opera omnia I, Praha 1969,  

95 – 181. (In: ČÍŽEK, J., Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. 

Červený Kostelec: Pavel Mervart 2017, 21.) 
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Komenský v ňom predstavuje múdrosť ako najcennejší poklad, ktorý môže 

človek v živote získať. Múdrosť podľa jeho presvedčenia spočíva v pravej 

znalosti všetkých existujúcich vecí a zahrňuje preto poznanie fyzikálne, 

biologické, chemické, geografické, astronomické, ale aj teologické, literárne, 

etické, historické či eschatologické a prognostické.22 Táto múdrosť by mala 

byť čerpaná z dvoch zdrojov poznania, ktorými sú stvorený svet a Biblia.23 

Poznanie, ktoré štúdiom týchto dvoch oblastí dosiahneme, by nám malo 

priniesť potešenie a predovšetkým nás priviesť k uvedomeniu vlastnej malosti 

a márnosti všetkých vecí ako takých a skrze to k pokore a k posilneniu viery.24 

Komenského cieľom je zhrnúť („zosumarizovať“) poznanie zhrnuté v dvoch 

prameňoch, t. j. vo svete a v Biblii. Zatiaľ čo výklad sveta sa usiloval Jan 

Amos predložiť v spise Theatrum universitatis rerum (Divadlo světa), 

zhrnutie Biblie malo byť zaradené do nakoniec nerealizovaného diela 

Theatrum Scripturae.25 Na základe zachovaného materiálu možno povedať, že 

Komenského hlavným zámerom bolo zostavenie encyklopédie predkladajúcej 

sumu súčasného poznania, encyklopédiu prednostne určenú príslušníkom 

českého národa, bez ohľadu na úroveň vzdelania. Z tohto dôvodu mal byť 

celý spis koncipovaný v českom jazyku.26 Pôvodne uvažovaná kompozícia 

spisu mala byť rozčlenená do štyroch samostatných dielov – Theatrum 

naturae, Theatrum vitae humanae, Theatrum orbis terrarum, Theatrum 

seculorum. Zachovala sa však len prvá kniha prvého diela nazvaná O svete 

verejne. Komenský tu prináša mozaikový výklad stvorenia sveta, predkladá 

argumenty pre skutočnosť, že svet ako taký je jediný stvorený Bohom 

z ničoho, časný, tvaru gule a pod.27 Druhá časť diela mala byť venovaná 

pojednaniu o človeku. Tretia časť sa mala zaoberať predovšetkým otázkami 

geografickými. Štvrtá časť mala byť venovaná problémom chronologickým 

a eschatologickým.28 Zaujímavé je zmieniť sa, že v tomto ranom spise sa 

Komenský opiera o eschatologickú nádej v rozšírenie poznania v poslednom 

čase sveta podloženú čítaním a interpretáciou proroka Daniela (Dan 12, 4). 

Táto biblická stať sa stane takpovediac osou Komenského filozofických 

a teologických úvah.29 Spis nazvaný Amphitheatrum universitatis rerum mal 

predstavovať nové a rozšírené spracovanie materiálu zhrnutého v Komenského 

prvej encyklopédii. Na ňom Jan Amos pracoval medzi roku 1624 až 1627, 

                                                 
22  KOMENSKÝ, J. A., Theatrum universitatis rerum. In: Tamže, 102 – 104, 110. (In: Tamže, 22.) 
23  Tamže, 105 – 106. (In: Tamže, 22.) 
24  Tamže, 108 – 109, 113. (In: Tamže, 22.) 
25  Tamže, III, 114. (In: Tamže, 22.) 
26  KOMENSKÝ, J. A., Theatrum universitatis rerum. In: Týž: Opera omnia I, Praha 1969, 

112, 167 – 170. (In: ČÍŽEK, J., Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. 

Červený Kostelec: Pavel Mervart 2017, 22.) 
27  Tamže, 121 – 134. (In: Tamže, 22 – 23.) 
28  Tamže, 119. (In: Tamže, 23.) 
29  Tamže, 111. (In: Tamže, 23.) 
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k dispozícii však máme dnes len výpisky referujúce o obsahu siedmej knihy 

druhého dielu, ktoré urobil sliezsky šľachtic Kryštof Bernard Skrbenský.30 Jan 

Patočka sa vo svojich štúdiách opakovane vyjadril v tom zmysle, že 

Komenského rané encyklopedické diela sa od jeho neskorších pokusov, ktoré 

sú chápané už ako pansofické, podstatne líšia. Zatiaľ čo ciele Komenského 

encyklopedických diel sú skôr utilitárne (napr. zvýšiť vzdelanosť českej 

spoločnosti), neskoršie pansofické spisy sledujú univerzálnejšie ciele. Slúžia 

napríklad politickému zjednoteniu kresťanstva, rozšíreniu a realizácii myšlienky 

irénizmu. Ďalej, zatiaľ čo encyklopedické diela ponúkajú len prehľad jednotlivých 

disparátnych disciplín, pansofia sa usiluje o vybudovanie jednotnej sústavy 

unifikovaného poznania. Pansofia mala doterajšie poznanie nielen zhrnúť, ale 

zavŕšiť až do tej miery, že sa všetky ostatné ľudské knihy stanú nepotrebnými. 

Oproti tomu poslaním encyklopédií bolo predloženie systematického výpočtu 

jednotlivých disciplín a ich poznatkov.31  

Vývoj pansofickej koncepcie 

V staršom texte Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium 

Komenský definuje pansofiu ako znalosť všetkého, čo prispieva k ľudskej 

múdrosti. Všetkého, čo sa týka ľudí, ako aj vecí ich obklopujúcich. Inak 

povedané ide o všemúdrosť (omnisapientia) alebo vševedu (omniscientia).32 

Takáto vševeda je Komenským chápaná nielen ako nutná, ale tiež ako možná 

a ľahká.33 Mundus possibilis (Svět možný) je prvá kniha spisu Pansophia, 

ústrednou časťou súboru De rerum humanarum emendatione consultatio 

catholica (Všeobecná porada o náprave vecí ľudských). Pansophia je osobitým 

spracovaním novoplatónskej emanačnej schémy, podľa ktorej všetko klesá od 

božskej jednoty k partikulárnej mnohosti, a z nej zasa povstáva, stúpa a vracia 

sa späť do pôvodnej, božským svetlom prežiarenej panharmonickej jednoty. 

Etapy zostupu sú opísané v jednotlivých knihách, od Sveta možného (Mundus 

possibilis) k Svetu pravzorovému (Mundus archetypus), Svetu anjelskému 

(Mundus angelicus) až k Svetu materiálnemu (Mundus materialis). Týmto 

                                                 
30  KOMENSKÝ, J. A., Amphitheatrum universitatis rerum. In: Týž: Opera omnia I, Praha 

1969, 183-200. (In: ČÍŽEK, J., Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. 

Červený Kostelec: Pavel Mervart 2017, 23.) 
31  PATOČKA, J., „Komenský a Bacon“. In: PATOČKA, J., SCHIFFEROVÁ, V. (ed.) Komenio-

logické studie III. Praha 2003, 558 – 559; PATOČKA, J., Filosofické základy Komenského 

pedagogiky. In: PATOČKA, J., SCHIFFEROVÁ, V. (ed.) Komeniologické studie I. Praha 

1997, 171 – 173. (In: ČÍŽEK, J., Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově 

vědění. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2017, 23 – 24.) 
32  KOMENSKÝ, J. A., Praecognita pansophica. In: Týž: Opera omnia 14, Praha 1974, 13 – 14. 

(In: ČÍŽEK, J., Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. Červený 

Kostelec: Pavel Mervart 2017, 29.) 
33  Tamže, 14. (In: Tamže, 29.) 



Šrobár, Š.: 

Komenského cesta k obnove poznania 

 150 

svetom končí descendencia a ďalšie knihy predstavujú už stupne vzostupné: 

Svet ľudskej schopnosti (Mundus angelicus), Svet mravný (Mundus moralis), 

Svet duchovný (Mundus spiritualis) a Svet večný (Mundus aeternus). Prvé dve 

knihy Pansofie, Mundus possibilis a Mundus archetypus, obsahujú metafyzickú 

tematiku, preto boli zaradené do tohto zväzku. Podľa J. Patočku našiel Komenský 

inšpiráciu predovšetkým u Cusana, ktorý „silne ovplyvnil už celkový rámec 

Komenského metafyziky silne pripomínajúcu emanáciu z pôvodnej Jednoty 

a návrat k nej.“34 Patočka tiež upozornil a označil za niečo doteraz nevídané, 

že Komenský starú emanačnú schému originálne pretvoril, v jeho Pansofii má 

vzostup dôraz na činorodosť človeka. Človek svojou činnosťou vytvára ďalšie 

svety, uskutočňuje návrat zo svetového rozptýlenia do pôvodnej panharmo-

nickej jednoty a stáva sa spolupracovníkom Boha, aktívnym spolutvorcom 

svetového procesu. V tomto prelomení tradičnej novoplatónskej schémy Patočka 

objavil pozitívne rezíduum aristotelizmu u Komenského: „z aristotelizmu, ktorý 

do seba nasával vo svojej mladosti, zostala mu nepochybne myšlienka celkového 

vzostupu svetového súcna na ceste k plnosti bytia, ktorá tak ostro kontrastuje 

s novoplatónskym akozmizmom.“35 Hlavným poslaním pansofie by malo byť 

uvažovanie, za akým účelom bol človek stvorený. V častiach, ktoré sú venované 

antropologickým úvahám, poznamenáva Komenský v zrejmom rozpore 

k pomerne pesimistickému vyzneniu Labyrintu, že človek bytosť obdarená 

rozumom, rečou a schopnoťou konať je najdôstojnejším Božím stvorením.36 

Aby človek dosiahol konečný cieľ svojho života, vstup do večného života, 

a tým spásu, musí poznať nielen sám seba a všetko, čo ho obklopuje, ale aj 

Boha. Pre tieto dôvody je vybudovanie skutočnej pansofie dôležitejšou úlohou 

než všetko ostatné.37 Jadrom systematizácie ľudskej múdrosti má byť podľa 

Komenského štúdium troch kníh či divadiel Božej múdrosti: viditeľného 

sveta, Biblie a ľudského ducha (animus) prostredníctvom troch ciest: zmyslov, 

viery a rozumu.38 Mladší text Pansophiae Christianae liber III predkladá 

vedľa toho víziu pansofie ako jediného univerzálneho poznania (scientia 

universalis), ktoré čerpá z troch zmienených kníh Božích. Tie totiž obsahujú 

poznatky o všetkom, čo človek potrebuje pre život časný i večný.39 Vytvorená 

pansofia bude akýmsi epitomé týchto kníh.40 Bude pevným a pravdivým 

                                                 
34  PATOČKA, J., Mezihra na prahu moderní vědy, 143. (In: KOMENSKÝ, J. A., Spisy o první 

filosofii. Praha: OIKOYMENH 2017, 455.) 
35  PATOČKA, J., Komenského Všeobecná porada, In: KS II, 208. (In: KOMENSKÝ, J. A., 

Spisy o první  filosofii. Praha: OIKOYMENH 2017, 456.) 
36  KOMENSKÝ, J. A., Praecognita pansophica. In: Týž: Opera omnia 14, Praha 1974, 15 – 16. 

(In: ČÍŽEK, J., Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. Červený 

Kostelec: Pavel Mervart 2017, 29.) 
37  Tamže, 18 – 19, 23. (In: Tamže, 29.) 
38  Tamže, 25 – 26, 38 – 39. (In: Tamže, 29.) 
39  Tamže, 51. (In: Tamže, 29.) 
40  Tamže, 52. (In: Tamže, 30.) 
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systémom poznania pojednávajúcim o skutočnej povahe všetkých vecí.41 

Dôsledné pozorovanie poriadku vecí je tou najlepšou metódou. Pansofia sa 

tak po svojom vypracovaní stane jediným súvislým systémom (unum continuum 

systema) a živým obrazom celého univerza (viva universi imago).42 

Komenského obnova a jej limity 

Komenského vízia všeobecnej nápravy ľudských vecí priťahuje 

pozornosť bádateľov aj širšej verejnosti dlhé desaťročia. Vznikol celý rad 

štúdí a monografií poukazujúcich na Komenského všenápravné úsilie 

a vyzdvihujúcich jeho mimoriadnosť či aktuálnosť pre súčasného človeka.43 

Možno sa v nich stretnúť s interpretáciou Komenského ako anticipátora 

vzniku OSN a jej orgánov či vizionára európskej integrácie (doslova 

„bojovníka“ za európske zjednotenie).44 Jan Amos býva na jednej strane 

označovaný za dovŕšiteľa českej husitskej reformácie.45 Keď pristúpime na 

podobnú aktualizáciu, mali by sme pripustiť, že Komenského všenápravné 

dielo vykazuje množstvo problematických aspektov. Pri obnove poznania 

hovorí napríklad o vytvorení novej všeobecnej filozofie, ktorá by zahŕňala 

a harmonizovala doterajšie roztrieštené poznanie. Z toho okruhu Jan Amos 

vylučuje tzv. pohanskú filozofiu (philosophia gentilis) ako púhy kvas ľudských 

výmyslov, ktorý nie je založený na Božom zjavení, a preto je sám o sebe 

ničotný. Táto svárlivá filozofia zložená z výmyslov nespočetného množstvo 

autorov podľa jeho presvedčenia sa nachádza u súčasnej rozhádanosti teológie. 

S tým súvisí Komenského presvedčenie o zhubnosti veľkého počtu dobových 

kníh.46 

                                                 
41  Tamže, 57 – 58, 75. (In: Tamže, 30) 
42  Tamže, 79 – 80. (In: Tamže, 30.) 
43  ČÍŽEK, J., Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. Červený Kostelec: 

Pavel Mervart 2017, 87. 
44  FLOSS, P., Poselství  J. A. Komenského současné Evropě. Brno 2005, 7 – 9. (In: ČÍŽEK, J., 

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. Červený Kostelec: Pavel 

Mervart 2017, 87.) 
45  POLIŠENSKÝ, J., PAŘÍZEK, V., Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku. Praha 1987, 

34. (In: ČÍŽEK, J., Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. Červený 

Kostelec: Pavel Mervart 2017, 87 – 88.) 
46  ČÍŽEK, J., Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. Červený Kostelec: 

Pavel Mervart 2017, 89. 
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Johan Baptist Metz (1928), rodák z bavorského Auerbachu, patrí už 

niekoľko desaťročí medzi najvýznamnejších katolíckych teológov. Ako 

šestnásťročný patril k tým chlapcom, ktorých na jar 1945 poslali nacisti ako 

poslednú rezervu na front. Zážitok jednej vojnovej noci, počas ktorej zahynuli 

pri útoku spojencov všetci jeho rovesníci z asi stočlenného oddielu, poznačil 

navždy jeho vnímanie a myslenie. Pre kresťanstvo, teológiu a kňazské povolanie 

sa vedome rozhodol nie preto, aby – ako sa sám vyjadril – utlmil svoje bolestné 

otázky, ale preto, aby tieto otázky podržal otvorené a položil ich Bohu a ľuďom. 

Metz formuluje výpovede viery predovšetkým zoči-voči námietkam, ktoré 

prichádzajú z praxe – preto „viera v dejinách a spoločnosti ...“ Metzovo dielo 

Viera v dejinách a spoločnosti je textom, v ktorom je koncentrovane a syste-

maticky predložený obsah jeho teologicko-filozofického myslenia. Ide o text, 

ktorý chce predstavovať praktickú fundamentálnu teológiu alebo – ako sa 

vyjadruje sám Metz – novú politickú teológiu. Prečo sa táto teológia nazýva 

politickou? Metz hovorí, že skutočná teológia musí byť vždy aj politická 

v tom zmysle, že musí byť dotknutá svetom a jeho utrpením, tak ako bol tým 

všetkým dotknutý Ježiš. 

O čo teda ide v tejto novej politickej teológii, keďže jej ambíciou je 

byť rečou o Bohu v našej dobe? Teológia ako taká – ako reč o Bohu – sa 

dostáva pod primát subjektu, praxe a inakosti. Voči transcendentálnemu alebo 

komunikatívne orientovanému rozumu, zdôrazňuje primát anamnestického 

rozumu, schopného spomínať. Nová politická teológia si, zdá sa príliš neskoro, 

uvedomila, že je teológiou „po Osvienčime“, že táto katastrofa patrí k vnútornej 

situácii kresťanskej reči o Bohu, upozorňuje Metz. Cieľom „teológie po 

Osvienčime“, upozorniť na to, že kresťanská teológia nie je poznačená len bez 

bezsubjektovými a bezdejinnými myšlienkami, ale že nebezpečná „spomienka“ 

je ústrednou kategóriou politickej teológie. Znevažovaný a prenasledovaný 

Izrael je a zostane základom nášho kresťanstva. V diskurze okolo takzvanej 

inkulturácie, ako aj pri pohľade na novú etnicko-kultúrne mnohorako zakorenenú 

východiskovú pozíciu cirkvi vôbec, sa usiluje politická teológia o postidealistickú 

a hermeneutickú kultúru reči o Bohu, o kultúru uznania iných v ich inakosti 

a o odkrývanie „Božej stopy“ v skúsenosti s inakosťou. V súvislosti s nimi 

potom aj o vystriedanie mocensky zameranej antropológie antropológiou 

zameranou na uznanie iného. V procese prechodu od kultúrne viac či menej 

monocentrickej európskej cirkvi ku kultúrne polycentrickej svetovej cirkvi 

vnikajú do teológie ako takej celkom nové kultúrne svety.  

Intencia a poslanie každej kresťanskej teológie by sa dali definovať 

ako „apológia nádeje“ (1 Pt 3, 15). O akú nádej tu vlastne ide? O solidárnu 
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nádej, že Boh živých a Boh mŕtvych pozýva všetkých ľudí k subjektovému 

bytiu pred jeho tvárou. Obhajoba tejto nádeje nie je sporom bezsubjektových 

ideí a koncepcií. Oveľa viac v nej ide o konkrétny dejinno-spoločenský stav 

subjektov, o ich skúsenosti, o ich utrpenie, ich boje a protirečenia. Dnes sa už 

nemôžeme uistiť o spoločenských východiskách a o stave kresťanskej apológie 

inak než vo svetovom meradle. Vzhľadom na rastúcu vzájomnú závislosť 

spoločensko-politických a ekonomických vzťahov nemožno už žiadnu situáciu 

konkrétne charakterizovať bez toho, aby sme nezohľadnili aj tento „globálny 

aspekt“. Nemožno už predsa ísť len o to, aby sa stredoeurópska teológia 

jednoducho exportovala do južných krajín. Podľa Metza je teraz dôležité, aby 

sa naša európska teológia pokúsila reflektovať samu seba v súvislostiach 

celosvetových procesov a začala brať vážne aj svoju vlastnú situačnú 

podmienenosť v kontexte stredoeurópskej meštiackej spoločnosti. Ďalej ide 

o to, aby sme už vopred zohľadnili fakt, že ten svet, ktorý chceme v našej 

analýze preskúmať a ktorý zvyčajne nazývame naším skúsenostným svetom, 

je už sám o sebe sekulárnym svetom. Fundamentálna teológia, ktorá sa chápe 

ako základ teologického výskumu, má apologetický charakter, a to bytostne. 

Jej úlohou je totiž „obhajovať“, „brániť“, „svedčiť“ o teologickej veci 

a o autenticite náboženstva proti tým systémom teórií, ktoré sa vydávajú za 

metateórie k teológii. Jej úlohou je teda robiť presne to, čo sa od počiatku 

myslelo pojmom „apológia“, konštatuje Metz. Takáto fundamentálna teológia 

musí obhajobu a legitímnosť teológie postaviť na návrate k subjektu a jeho 

praxi. Napríklad Justín bol apologétom a mučeníkom zároveň. To nás oprávňuje 

myslieť si, že apológia bola vždy blízko tomu, čo sa v novozákonnej reči 

nazýva „nasledovanie“. Napokon aj evanjeliá ukazujú Ježiša v situácii podobnej 

súdnemu konaniu, keď hovoria o stretnutí Ježiša a jeho učeníkov so svetom 

politiky a so štátnou mocou, ako sa pred nimi zodpovedá vo svojom utrpení 

a cez neho. Apológia sa nachádza z hľadiska Nového zákona jednoznačne na 

eschatologicko-apokalyptickom horizonte. Apológii v pravom zmysle slova 

naopak ide o obhajobný proces človeka pred konečným tribunálom Krista 

samého (2 Kor 5, 10). V tejto súvislosti sa dá slovo apológia evidentne najlepšie 

preložiť ako „zodpovednosť“. Znovu tu nejde o nejaké čisto intelektuálne 

zodpovedanie sa za nádej, ale o prax. „Zodpovednosť“ je podobne ako 

zodpovedanie sa, zúčtovanie, zdôvodnenie, a tak ďalej, pojmom praktického 

rozumu. Ak sa fundamentálna teológia vážne postaví k tejto svojej prakticko- 

-apologetickej črte, stane sa ako praktická fundamentálna teológia politickou 

teológiou subjektu, čo má potom svoje dôsledky pre jej teologické sebachápanie. 

Takáto teológia je neustále pripútaná k praxi stojacej v protiklade ku všetkým 

pokusom o radikálne spoločenské podmieňovanie náboženstva, či k pokusom 

o jeho abstraktno-teoretickú rekonštrukciu. Je spojená s praxou viery v jej 

zdvojenom mysticko-politickom chápaní. Podľa Metza apológia je a ostane 

základnou črtou prakticky každej pôvodnej kresťanskej teológie. Ako celok je 

totiž prejavom zodpovednosti voči kresťanskej nádeji a v tomto zmysle je 

rovnako stará ako dejiny kresťanskej viery i dejiny jej popierania. Je dôležité 
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si uvedomiť, že do konfliktu s dobovými politicko-ekonomickými a teoretickými 

systémami nemožno vstupovať jednoducho apologeticky, okrajovo, prostred-

níctvom neoscholastiky a sociálneho učenia cirkvi, ale ho treba viesť 

vychádzajúc zo samej podstaty kresťanského Kréda. Tak to chápe a na tom 

spočíva politická teológia predstavená v Metzovej knihe. Typickým znakom 

teologického vzplanutia v dvadsiatom storočí je fakt, že apologetika vo 

svojom jadre znovu zdôrazňuje teologický charakter a vystupuje ako teologická 

disciplína v užšom zmysle. Nie je už teda čelnou predstaviteľkou neoscholas-

tického myslenia ani predvojom dogmatiky ako v období, keď boli jasne 

rozdelené úlohy a polia pôsobnosti. To znamená, že apologetika sa stáva 

fundamentálnou teológiou, zaoberá sa základnými problémami viery samej 

a už sa neorientuje výhradne na obranné stratégie. V neposlednom rade Metz 

vo svojej knihe poukazuje aj na ekumenický význam tohto vzplanutia, a to 

predovšetkým na skutočnosť, že reteologizovanie apologetiky začalo brzdiť aj 

interkonfesionálnu konfrontáciu a polemiku o chápaní apologetickej úlohy 

teológie. Téza novšej teológie sa pre Metza stala prijateľnejšou v tom zmysle, 

že viera koncipovaná v prísnej odcudzenosti svetu upadá do podozrenia, že jej 

privatistické izolovanie by sa mohlo stať ideologickým presahom alebo 

symbolickou parafrázou každého spoločensko-dejinného procesu sveta, že 

taká viera je konštrukciou ad hoc na prekonávanie prítomnosti bez toho, aby 

akýmkoľvek spôsobom mohla prispieť k jej skutočnej premene. V progresívno-

-liberálnej apologetike kresťanstva osvietenstvo v nej už nefiguruje ako súhrn 

anticirkevnej a antiteologickej provokácie, ale je naopak locus theologicus, 

teda miesto, kde sa kresťanstvo ako také stáva všeobecne rozumným, a tým aj – 

z hľadiska svetových dejín – univerzálnym. Skutočnosť oslobodzujúceho 

samorozkladu teologického rozumu už nemožno nijako odvrátiť. V tejto 

situácii je preto nevyhnutné hľadať celkom nový priechod osvietenstvom. 

Treba nájsť radikálne objasnenie osvietenstva, politicko-teologické objasnenie 

skutočných procesov novoveku. Tieto procesy nie sú jednoducho identické 

s novými pojmami vlastnými osvietenstvu, ktoré sa potom ďalej používali 

a upresňovali v novoveku. Dôležitejšie ako nové pojmy a maximy je ich 

zakorenenie v sebachápaní nového človeka. Dôležitejšie ako pojmy sú subjekty, 

ktoré sa ich prostredníctvom vyjadrujú a potvrdzujú. Vzhľadom na túto dráhu 

kresťanskej apologetiky vzniká nevyhnutná potreba praktickej fundamentálnej 

teológie, ktorá by obnovila a ponúkla pojem praxe v celej jej kresťanskej 

radikálnosti, a to aj pre potreby ešte (občiansky) neetablovaného subjektu, to 

znamená pre subjektové bytie a subjektové stávanie sa všetkých ľudí, 

zdôrazňuje Metz. Problém súčasnej cirkevnej autority spočíva podľa Metza 

predovšetkým v tom, že tam, kde neprijala črty autoritárstva, prejavuje črty 

takej meštianstvom pripúšťanej a produkovanej formy autority, ktorá podstatne 

ohrozuje náboženstvo: črty rutinérstva, byrokratickosti, autority ako orgánu 

preniknutého administratívou, na ktorý nik nemá dosah, autority ako správkyne 

pravdy bez spoločenského substrátu. Preto rastie význam novej autority 

založenej viac na „byť autoritou“ ako „mať autoritu“. Dialektika nasledovania 
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je dialektikou teórie a praxe, dialektikou subjektu a objektu. Len ak budú 

kresťania Ježiša nasledovať, dozvedia sa, do čích rúk sa zverili a kto ich 

zachráni. Túto kristologickú dialektiku zreteľne vidieť už v novozákonných 

príbehoch nasledovania. Neexistuje v nich žiadne adekvátne rozlišovanie 

medzi rozprávaním a povolaním k nasledovaniu, na základe ktorého by si 

mohol poslucháč najprv vypočuť Ježišove príbehy a potom si rozmyslieť, aké 

dôsledky by z toho mohol pre seba vyvodiť alebo nevyvodiť. „Kristologické 

poznanie sa nevytvára a netraduje predovšetkým pojmovo, ale práve takýmito 

príbehmi nasledovania. Preto má aj, rovnako ako teologická reč kresťanov, 

naratívno-praktický charakter (....). Praktické pojmy akými sú ̗ nasledovanie ´, 

 ̗ obrátenie ´a  ̗ exodus ´, majú pre chápanie teológie ako takej konštitutívny 

charakter (....). Takzvaný základný hermeneutický problém teológie, (...) je 

problém teórie a praxe, problém chápania viery a spoločenskej praxe“, 

konštatuje Metz. Kresťanskú prax nemožno chápať len vzhľadom na vlastné 

subjektové bytie pred Bohom, ale práve s ohľadom na to, aby sa ľudia 

z utrpenia a utláčania stali subjektmi a mohli žiť ako subjekty. Čo znamená 

pravda v kontexte primátu praktického rozumu? Alebo inak povedané: Ako je 

to s otázkou pravdy v praktickej fundamentálnej teológii? „Pravdivé je to, čo 

je relevantné pre všetky subjekty – aj pre mŕtvych a porazených“, zdôrazňuje 

Metz. Pri zaobchádzaní s kategóriami „spomienky“ a „rozprávania“, dochádza 

k osvetleniu základného naratívno-praktického konceptu poznania o pravde – 

analogicky k praktickému konceptu idey Boha.  

Dejiny biblického náboženstva sú dejinami subjektového stávania sa 

ľudu a subjektového stávania sa jednotlivca v ňom, a to pred tvárou jeho 

Boha. „Subjekt“ tu pritom nie je nejaký izolovaný jedinec, monáda, ktorá by 

dospela k sebapotvrdeniu až na základe predchádzajúcej koexistencie s inými 

subjektmi. Solidárno-antagonistické, oslobodzujúco-znepokojujúce skúsenosti 

s inými subjektmi patria už od počiatku ku konštitúcii náboženského subjektu 

a otázka vzťahu jednotlivého subjektu k iným tu pôsobí akosi neprirodzene 

ako produkt neskoršej abstrakcie. „Univerzálna solidarita“ ako základná 

kategória politickej teológie subjektu preto neznamená ani dodatočnú 

subsumáciu jednotlivých náboženských subjektov, ale je formou, v ktorej 

tieto subjekty – pred Bohom a cez Boha – existujú, vysvetľuje Metz. Príbehy 

viery Starého a Nového zákona nie sú len dodatočne priradené k ľudstvu, 

ktorého subjektové bytie je už skonštatované, nie sú len nejakou nadstavbou 

alebo slávnostným doplnkom. Sú predovšetkým príbehmi dramatického 

budovania subjektového bytia ľudí – práve skrze ich vzťah k Bohu. Ľudia sú 

povolaní vystúpiť z násilia a zo strachu archaickej spoločnosti, majú sa stať 

subjektmi nových dejín. Determinácie ich subjektového bytia majú dynamický 

charakter – povolanie do nebezpečenstva, vyslobodenie zo strachu, exodus, 

obrátenie, pozdvihnutie hlavy, nasledovanie. „Náboženstvo nie je nijaký 

dodatočný fenomén, ale podieľa sa na budovaní subjektového bytia. V Starom 

zákone to zreteľne vidieť na subjektovom stávaní sa Izraela počas exodu“, 

konštatuje Metz. Vzťah k Bohu sa nestáva výrazom otrockého podriaďovania 
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sa a slabošskej oddanosti. Nijako nepokoruje subjektové bytie ľudí, ale stále 

znovu núti ich bytie k subjektovému bytiu, a to aj za cenu najvyššieho 

ohrozenia. Idea Boha nie je ani výsledkom nejakej (archaickým strachom 

poháňanej) projekcie ohrozeného subjektu smerom „na onen svet“, preč od 

nebezpečenstva a zániku. Táto idea vôbec nie je akýmsi premostením k už 

vytvorenej identite subjektu. Biblicko-kresťanská idea Boha je ideou vytvára-

júcou identitu a zasahujúcou do podstaty existencie. Vzpiera sa vytváraniu 

identity subjektu zameranej na „mať a vlastniť“ a tvorí subjekt ako solidárne 

bytie. Táto idea Boha nielenže nepohŕda a nepotláča dejinno-spoločenské 

subjektové bytie človeka, ale v situáciách a okamihoch jeho najväčšieho 

ohrozenia ho priam požaduje a vyzýva k nemu. Tak ako idea Boha vyžaduje 

zodpovedný postoj k vlastnej vine, ak chce človek ostať subjektom, tak sa 

dovoláva aj odporu voči utláčaniu a znevažovaniu ľudí, ak sa človek chce stať 

subjektom. Možno to povedať aj dramatickejšie: „boj o Boha a boj všetkých 

ľudí o slobodnú možnosť byť subjektom prebieha nie proti sebe, ale proporčne 

popri sebe“, zdôrazňuje Metz.  

Metz vysvetľuje všeobecné chápanie spomienky ako kategórie záchrany 

ohrozenej identity. Negatívne povedané: ničenie spomienok sa javí ako 

systematické zamedzovanie identity, subjektového stávania sa, či subjektového 

jestvovania v dejinno-spoločenských súvislostiach. Cieľom vykoreňovania 

otrokov a ich deportácií bolo vždy ničenie ich spomienok, a tým úspešné 

upevňovanie vedomia ich otrockého bytia, systematické utvrdzovanie o ich 

vlastnej nemohúcnosti v záujme ich úplnej podriadenosti. Vytváranie identity 

je naopak spojené s prebúdzaním spomienok. Subjektové stávanie sa nejakého 

ľudu, rasy alebo triedy začína v dejinách prakticky vždy tým, že skupina 

prerazí kliatbu „oficiálneho“ dejinného vedomia a odhalí ho ako propagandu 

mocných a vládnucich. Takéto dejinné vedomie tu v rozličných súvislostiach 

označujeme ako „dejiny víťazenia“, kde niet miesta pre spomienku na 

porazených a utláčaných. Tak sa spomienka stala kategóriou nachádzania 

identity v dejinách, kategóriou oslobodenia. Metz v tejto súvislosti kladie 

otázku, či v dejinách kresťanstva a cirkvi nedochádza k zamedzovaniu utvárania 

identity istých skupín a „stavov“ (laici) tým, že sa im upierajú ich vlastné 

dejiny. Politickej teológii subjektu nemôže ísť o jednoduché identifikovanie sa 

s nejakým triednym subjektom dejín. Evanjelium kresťanov je politické 

a politicky zaväzujúce už len tým, že proklamuje subjektové bytie všetkých 

ľudí pred Bohom a že cena za toto subjektové bytie pred Bohom nie je nič iné 

ako boj proti každej forme nepriateľstva voči človeku a proti útlaku brániacemu 

obrovskej časti svetovej populácie, aby sa jej jednotlivci stali subjektmi. 

Subjektové bytie pred Bohom je vždy solidárne, a to v univerzálnom zmysle 

nielen voči utláčaným a znevýhodňovaným subjektom, nielen voči núdznym, 

ale aj voči porazeným a mŕtvym v dejinách utrpenia sveta. Boh živých a mŕtvych 

je Bohom univerzálnej spravodlivosti, láme meradlá našej výmennej spoločnosti 

a zachraňuje nespravodlivosti trpiacich v smrti. Preto nás povoláva stať sa 

subjektmi alebo bezpodmienečne podporovať subjektové stávanie sa iných 



Recenzie 

 

 160 

zoči-voči utláčaniu nepriateľsky namierenému proti človeku. Preto nás 

povoláva ostať subjektmi zoči-voči hriechu a zachovať si postoj odporu 

proti masovosti a apatii. Má azda niekto krehkejšiu identitu než takzvaný 

„moderný človek“? „Prispôsobil sa komplexným, prakticky už bezsubjektovo 

fungujúcim spoločenským systémom a hrozí mu nebezpečenstvo, že stále viac 

bude strácať svoju tvár a svoje meno (v biblickom význame). Jeho sny a pred-

stavy už nikoho nezaujímajú. V mene evolúcie a technologického napredovania 

sa čoraz viac premieňa na ľahko prispôsobivého živočícha na pokojne 

fungujúci stroj. Stojac pred najradikálnejším ohrozením, zameriava svoje 

subjektové bytie na umelo vytvorené  ̗ veľkosubjekty ´ nášho kultúrneho priemyslu, 

na viac nepoľutovaniahodné imitácie subjektového bytia. Zodpovednosť, ktorú 

nikdy nemôžu niesť štruktúry ani systémy, nadobudla pominuteľný charakter 

(...). Politika sa čoraz častejšie stáva len administratívou a obchodovaním 

s mocou a vplyvom. Solidárne stávanie sa človeka subjektom je síce ohrozované 

nenávisťou, no rovnako smrtiaca je preň aj apatia.“ Týmito slovami zhŕňa 

svoje úvahy Metz.  

Toto dielo predstavuje ambiciózny pokus autora o tvorbu dejinného 

konceptu fundamentálnej teológie. Spomienka má v kresťanskom živote 

a v teologickej reflexii kľúčové postavenie. Je neoddeliteľná od kresťanskej 

životnej praxe. Ježiša možno spoznať len z nasledovania a nie z abstraktných 

metafyzických konštrukcií, odtrhnutých od jeho života. Nebezpečná „spomienka“ 

sa pre Metza stala ústrednou kategóriou politickej teológie. Dnes nemožno 

tvoriť teológiu bez spomienky na Osvienčim. Táto tragédia v našich novodobých 

dejinách kladie mnohé otázky, na ktoré musíme hľadať odpoveď. Knihu 

odporúčam filozofom, teológom, ako aj všetkým záujemcom, ktorí hľadajú 

autentickú podobu kresťanstva. 

 

Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. 
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