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Preface 

The second issue of this year's Disputationes Scientificae Universitatis 

Catholicae in Ružomberok offers a wide range of studies in the humanities, 

social and natural sciences. 

Xénia Bergerová focuses on the essential phenomena of art, the 

relationship between traditionalism and modernity. Andrej Botek and Ivan 

Pilný write about methodological aspects in the process of educating the 

restorer on the example of sculptures connected with architecture. Miroslav 

Gejdoš presents the beginnings of education in Kežmarok, which has been 

known as a town since 1269. 

Petra Polievková, Pavel Izrael and Jaroslava Matláková devote their 

publication to media education and medial and reading literacy. René Strouhal 

deals with the topic of socialization of prisoners in connection with the 

demanding service of a special pedagogue and prison chaplain to those people 

in prison. Daniela Valachová examines the issue of art education and creative 

art activities in a group of respondents within an inclusive environment. 

Štefan Šrobár writes about balance in nature focusing on its importance 

for a human being, for forest and soil. 

PaedDr. Ján Gera, PhD. 

Translation: doc. Andrey Kraev, CSc. 
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Predhovor 

Druhé tohtoročné číslo univerzitného časopisu Disputationes Scienti-

ficae Universitatis Catholicae in Ružomberok ponúka pestrú paletu štúdií 

z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied. 

Xénia Bergerová sa venuje podstatným fenoménom umenia, vzťahom 

tradicionalizmu a modernosti. Andrej Botek a Ivan Pilný píšu o metodických 

aspektoch v procese edukácie reštaurátora na príklade sôch spojených 

s architektúrou. Miroslav Gejdoš predstavuje počiatky školstva v Kežmarku, 

ktoré ako mesto je známe od r. 1269. 

Mediálnej výchove a mediálnej a čitateľskej gramotnosti sa venujú 

Petra Polievková, Pavel Izrael a Jaroslava Matláková. René Strouhal sa zaoberá 

témou socializácie väzňov v súvise s náročnou službou špeciálneho pedagóga 

a väzenského kaplána v podmienkach väzenia. Daniela Valachová skúma 

problematiku výtvarnej výchovy a tvorivých výtvarných aktivít v skupine 

respondentov v rámci inkluzívneho prostredia. 

Štefan Šrobár píše o rovnováhe v prírode. Sústreďuje sa na jej dôležitosť 

pre človeka, les a pôdu. 

PaedDr. Ján Gera, PhD. 
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DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.2.15-22 

From Civilization to the Art 

Von der Kultur zur Kunst 

Od civilizácie k umeniu 

Xénia Bergerová 

Abstract 

The text deals with the essential phenomena of art, the relationship 

between traditionalism and modernity. Also the sinusoid of painting, its 

"falls" and "reincarnations". Their spiritual values. This phenomenon, 

especially in the European space, is reflected through the prism of 

important names of philosophy and history of art. 

Keywords: Civilization. Art. Culture. Art Work. Thinking. 

Slová významného, už nežijúceho predstaviteľa súčasnej slovenskej 

maľby Milana Paštéku, predstavujú výnimočne celistvo a hlboko názor umelca 

a filozofa na zmysel a úlohu umenia, a zvlášť maliarstva. „Starobylosť maliarstva 

je fascinujúca. Jeho začiatky sú tak ďaleko v čase, že ich ani nemožno presne 

určiť. Lasceaux alebo Altamira sú pravdepodobne prvými vrcholmi. Možno 

toto veľké maliarstvo vzniklo bez umeleckých ambícií, pod tlakom nedostatku 

inej komunikácie, asi z absencie iných možností dorozumieť sa. Ak by to bolo 

tak, možno ho pokladať, napriek okolnostiam „možno pragmatickým“, za zázrak 

zrodu umenia, ktoré nielenže odoláva času, no v istom zmysle patrí medzi 

kritériá hodnôt. S určitou odvahou by sa mohlo rovnako hovoriť o súčasnosti 

maliarstva: V šume premnoženej komunikácie informatizovanej spoločnosti 

poskytuje maliarstvo azyl ticha. A možno sa ešte opýtať, či presila informácií 

neničí možnosti dorozumievania... Maliarstvo je uchopiteľné, no že by ho 

komentár urobil zrozumiteľnejším, o tom ma ešte nikto nepresvedčil. Spomínam 

si na otázku, ktorú vyslovila Julia Kristeva na margo jednej výstavy v londýnskej 

Tate Gallery: Aká je za tým skúsenosť?... Neviem, či to nie je tá najpodstatnejšia 

otázka, a aj keď je vyslovená na konci 20. storočia, či sa práve ona latentne 

netiahne celými dejinami umenia? Je to otázka, ktorá neskúma slohové znaky, 

netriedi do zásuviek, je zbavená historizovania. Preklenula čas...“  

Žijeme vo svete paradoxov, zaujímavé je, že neraz prevratné objavy, 

formulované a niekedy len hypotetické, mávajú pôvod vo svete vedy a nie 

umenia, ako by sme mohli predpokladať. Tak sa dozvedáme, vďaka otvorenejšej 

kreativite vedcov, že záhady a zázraky sú skôr ozvenou, nie tmárstvom. Naše 
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oko je odpoveďou – ozvenou na fenomén svetla a ucho je fenoménom zvuku. 

Predpokladom ozveny je teda vždy rezonancia. Naše ľudské myslenie rozvíja 

myslenie prírody, a tak sa približujeme k poetike živlov – oheň – vzduch – 

voda – zem, o ktorých hovorí Bachelard. Potom v našej psychike majú svoju 

reprezentáciu štyri temperamenty. Konrad Lorenz (etológ) považuje naše 

tvarové vnímanie ako hrot oštepu, ktorými ľudský druh preniká do neznáma – 

tajomna. Snáď by sme mohli riskovať, a povedať, že to všetko sa zrkadlí 

v umení. „Uchvátenie nie je teda akási emócia, cit – je určením stavu vedomia, 

prekračujúceho úroveň všedného, prirodzeného egocentrizmu – egoizmu, 

pragmatizmu, utilitarizmu. Prekračujúceho všedné ilúzie. ... K uchváteniu by 

malo viesť umenie. „Umelecké myslenie je myslením v živle Krásy.“ To tvrdí 

Tischner a pýta sa: „Ale čo je krása?“ ... „Na túto otázku neexistuje odpoveď.“ 

Vyplýva z toho záver: uchvátenie je taký stav vedomia, ktorý vzniká pri 

bezprostrednom stretnutí so „živlom Krásy“ – s Tajomstvom (Berger, 2012). 

Napätý vzťah tradicionalizmu a modernosti je pravdepodobne stále 

prítomný v dejinách umenia, kde odborníci neraz vnímajú ich podstatu, ako 

napredovanie alebo rozklad. Freud napríklad definovaním psychických 

sklonov skúmal vývoj tém a motívov v umení a dospel vlastne k rezultátu, že 

archaizmus a modernita sa vzájomne nevylučujú. Závisí od potreby, ako môžu 

koexistovať a dokonca sa vzájomne podporovať. Clair (2006) opätovne vtipne 

komentuje, že „čistý“ archaizmus je jalový, krok späť a zas absolútna 

modernita vyúsťuje do vzduchoprázdna. V takomto kontexte by sme mohli 

nájsť mnoho zaujímavých príkladov umelcov a ich názorov i postojov. Vždy 

ide o náklonnosti, dokonca fixácie, napríklad k antike, a mnohé ďalekosiahle 

časové súvislosti. Clair ponúka aj zaujímavý názor, že dejiny umenia sa 

skladajú z archaizujúcich tendencií, ktoré však nemajú všade rovnaký zmysel. 

Vymenováva pojmy, ako renesancia, revolúcia, reštaurácia atď., ktoré sa podľa 

neho obracajú k niečomu, čo možno považovať za pôvodné (Clair, 2006). 

V súčasnom maliarstve, ktoré je predmetom tejto úvahy, vnímame 

uvoľňovanie väzieb už v samotnej voľbe tém i prostriedkov. Pozorujeme, že 

sa prehlbuje závislosť na dobových trendoch, ale i na skupinovom názore. 

Napokon umelecká tvorba často podlieha nedefinovaným príkazom, je to 

snáď preto, že je podmieňovaná rôznymi vplyvmi a tlakmi, ale i podprahovými 

príkazmi. Na takomto pozadí ľahko môžu vznikať podvrhy, množia sa klišé 

a hybridy, ktoré sa potom nebadane asimilujú, a časť spoločnosti ich akceptuje. 

Z rôznych spojení, ktorých pôvod ani nepoznáme, vznikajú obrazové predstavy, 

metafory, analógie alebo parafrázy, citácie a interpretácie (porov. Kováčová, 

2021). 

Napriek všetkým úvahám o smrti maľby, diagnózam, ktoré spochyb-

ňovali jej aktuálnosť. ... i napriek konštatovaniu jej „promiskuitných“ vzťahov 

k iným médiám, faktom je, že ostáva živá aj (alebo práve) v postmediálnom 

veku. A to, ako to výstižne formuloval Donald Kuspit, ani nie tak pre svoju 

materiálovú podstatu, ale vďaka prirodzenému stvárneniu myšlienky, ktorú 

nám ponúka ako protiklad k populárnemu, ale transparentnému a umelému 
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výrazu (Rusinová, 2012). Napriek tomu, že maľbe už hemingwayovsky skoro 

“odzvonili“, mohli by sme dnes konštatovať, že zažíva bezbrehý boom na 

pokraji akejsi “súčasnej zľudovelosti“. Takpovediac maľovať môže každý, 

čokoľvek, na čomkoľvek i akokoľvek. Takýmto spôsobom sa maľba vzdáva 

podstatného – tajomstva, bez ktorého umenie nemôže existovať. „Skutočné 

umenie je totiž vždy svojím spôsobom zázračné, a to je azda jeho jediné 

výsadné špecifikum. Kreatívny čin sa v tomto zmysle odlišuje od vedeckého 

objavu, ktorý je vždy výsledkom učenia, teda rozšíreného vedomia. Intuícia 

približuje vedecký objav k umeleckému zážitku, ihneď potom však prestáva 

fungovať nežiaduca zložka – podvedomie, ktoré v umení, naopak, pretrváva 

ako zhmotnená iracionalita (porov. Valachová, 2021). Umelecký čin tajomstvo 

odovzdáva, ale neodhaľuje ho. Tento rozdiel v chápaní tvorby dodáva potom 

často umelcovi pýchu stvoriteľa, ktorý by sa rád vyrovnal Stvoriteľovi svojou 

výlučnosťou a jedinečnosťou. Tu kdesi kotvia v umení prázdne lodičky 

bohémstva, odpudzujúce triezvu vedu, ktorá si za každú cenu zachováva 

rozumné postoje (bližšie Fila, 2003). V súčasnej „reinkarnovanej“ maľbe 

nechýbajú výpožičky, zväčšujúci sa formát niekedy signalizuje prevahu 

reprezentatívnej úlohy obrazu. Avšak do úzadia sa odsúva jedna z jej 

podstatných vlastností, a to je predovšetkým jej odveký intímny vzťah 

k divákovi. Stráca sa vzťah k maľbe, ako k predmetu prežívania. Dá sa 

konštatovať, že maľba sa v súčasnosti ocitla vo veľmi rozporuplnej situácii, 

nakoľko ako médium s bohatou históriou si zároveň so sebou nesie i záťaž, 

a to spojenie s predstavou, že to všetko tu už raz bolo. Možno i preto veľmi 

často podlieha banalizácii, infantilizácii v používaní rôznych výtvarných 

prvkov, tém atď. (porov. Ševčovič, 2021). Maľba je často zatláčaná do 

teritória, kde sa jej uberajú možnosti vývoja. Nové médiá sú azda preferované 

i preto, lebo sa predpokladá, že majú skvelú budúcnosť. Často sa domnievajú 

práve ony, že ich povaha ich predurčuje vyjadriť sa k súčasnej realite. Dá sa 

povedať, že sa tu uprednostňujú určité schémy, isté módne prvky, či prevláda 

diktát umeleckého trhu (Rusinová, 2012). 

Mnohorakosť a neuchopiteľnosť súčasných umeleckých, obzvlášť 

výtvarných tendencií sa stupňuje, čo môžeme prisudzovať stále dynamickejšiemu 

rozvoju možností komunikácie, teda bezhraničnému toku a prenosu informácií. 

Možno tu tkvie príčina, že do súčasného umeleckého diania i myslenia sa 

dostala forma, ktorú už v 20. rokoch 20. storočia znalec umenia, filozof 

Ortega y Gasset pomenoval dnes až hrozivým pojmom – extrémizmus. Tento 

španielsky autor kníh o Goyovi a Velásquezovi, citlivý pozorovateľ, zoradil 

dokonca akýsi súpis „nerestí“ umenia svojej doby, ktorých platnosť sa stále 

prehlbuje a prolonguje. V prvom rade hovorí o dehumanizácii, vyhýbaniu sa 

živým formám, konštatovaniu, že umenie je výlučne dielom umenia, že je 

zábavou a ničím iným, v podstate je ironické a smeruje k pedantnej realizácii 

... podľa Ortegu umenie končí tam, kde stráca význam ... 

V súčasnom svete, v jeho dianí a v našom myslení i v nápadoch sa 

čoraz častejšie objavujú obsahy a formy, ktoré potvrdzujú Gassetovo tušenie. 
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Jeho citlivosť predvídala rozdúchavanie extrémnych ideí a nápadov, ktoré sú 

na hrane... Výtvarné prostredie vo vynachádzavosti takéhoto typu zďaleka nie 

je osihotené. Napríklad v hudbe už dávno dochádza k legitimizácii neporov-

nateľného. Dnes už pravdepodobne väčšina najmä pasívnych poslucháčov 

hudby nerozlišuje jej jednotlivé formy a poslanie, a tak všetko sa ocitá 

v jednom vreci so štítkom modernej hudby. Ľahostajné postoje voči umeniu 

sa prejavujú napríklad v televíznych programoch, kde výrazné a kvalitné 

dokumentárne filmy o umení sú vysielané v neskorých hodinách, čím bránia 

aj vzdelávacej funkcii zvlášť mladšej generácie, jednoducho programoví 

tvorcovia ich odsúvajú na okraj. Pokiaľ súčasníkom J. S. Bacha pravidelne 

znela v nedeľu a cez sviatky veľkolepá hudba a časté premiéry, dnešný 

poslucháč si môže pri rovnakej príležitosti vypočuť amaterizmy a „slaďáky“ 

v priamom prenose i v príkrom rozpore s obsahom danej situácie. Pritom nám 

nechýbajú skvelí majstri organisti, speváci a pod. Spomenuté javy sa dejú 

veľmi často v dobrej viere. 

V súčasnej dobe, zhruba po sto rokoch od spomínaných úvah 

španielskeho filozofa, sme sa ocitli ukrytí v rúškach, v anonymite prázdnych 

ulíc, skoro ako v časoch epidémie moru. Vytúžená globalizácia sa razom 

premenila na pandémiu. V prvej línii sú tisíce ľudských obetí, ale akási 

pandémia ovládla aj svet kultúry a umenia. Pravdepodobne dnes by len 

málokto prejavil nadšenie a pochopenie pre hry otriasajúce princípy morálky 

a absurdné umelecké experimenty, ktorými v nie tak dávnej minulosti boli 

zásahy, či chirurgické zákroky na vlastnom tele, jednoducho povedané hazardné 

manipulácie s telom, ale zároveň aj mysľou. A čo ekológia? Zahaľovanie 

ostrovov a monumentov umelohmotnými plášťami, ktoré obťažkávajú našu 

planétu, budúcnosť, hoci tak efektne vyzerajú na snímkoch ...  

Clair (2006) v súvislosti s množstvom vznikajúcich často individuali-

zovaných tendencií, rôznych neo – novi – neo-neo v dnešnej maľbe hovorí 

o „ukúsavaní“ z corpusu universalis maliarstva. Z tohto „rozštvrteného“ tela 

prchá život a vzniká uzavretý kruh, v ktorom obiehajú obchodníci, múzeá, 

kritici, kurátori atď. Dnešné dni nám vnútili nepripravenú formu experimentu, 

akúsi polovičatú anonymitu.  

Vedecké poznanie súčasnosti akceptuje názory, že duchovné 

a umelecké hodnoty nevznikajú nepretržite, ale prichádzajú vo vlnách. 

Dokonca už v staroveku si boli ľudia vedomí toho, že výnimočné osobnosti 

vytvárajú zhluky, teda niečo ako súhvezdia. Takýto absolútny príklad 

súhvezdia sa objavil neskôr v talianskej renesancii, kde sa v 15. a 16. storočí 

vynorili takí umelci, ako Mantegna, Botticelli, Perugino, Leonardo a Miche-

langelo, Tizian i Giorgione, Raffael, Corregio či Tintoretto atď... Niektorí 

z nich vyžarovali svoju genialitu v identickom čase. Synchronicitu nájdeme 

i v hudbe. Napríklad okolo roku 1800 vo Viedni a okolí pôsobili Mozart 

a Haydn, neskôr Schubert a Beethoven a mnoho ďalších umelcov. Hviezdnych 

jedincov by sme mohli hľadať aj v iných oblastiach tvorivosti. Upozorňujeme 

len na vážne a determinujúce skutočnosti, ktoré akcelerovali umeleckú tvorbu. 
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V porovnaní so staršími obdobiami 20. storočie nabralo rýchlosť, ktorej 

okolnosti nie sú vnútorne zhodné s podstatou umeleckej tvorby. Mohli by sme 

namietať, že existujú príklady, kde tvorcovia akoby z donútenia akcelerovali 

svoju tvorbu, tak to bolo napríklad v prípade Bacha a Mozarta, objednávka, 

bola jednou z hnacích síl ich tvorivosti, a to isté by sme našli i v mnohých 

príkladoch výtvarného umenia. 20. storočie v istom zmysle a vymedzeniach 

„výberove“ štartovali paradoxne približujúce sa dve svetové vojnové 

kataklizmy, ako aj ich obdobia dovŕšenia. 

Obdivuhodný, či extrémny výpočet nezvyklého renesančného súhvezdia 

nás vracia k tejto „skvelej“ dobe. Renesancia však naštartovala aj to, čo sa 

stalo dnes dominantnou črtou – utilitaristický vzťah k svetu i k človeku. Nastali 

posuny v oblasti umenia, ktoré sa v takomto „spredmetnenom“ svete stali 

predmetom intelektuálnej a inej reprezentácie. V službách elít sa často umenie 

mení na tovar a takýto jav bujnie v našej súčasnosti. Pre ilustráciu by sme 

mohli dodať len zdanlivo ironický postreh Aldousa Huxleyho „Potrebujeme, aby 

ľudia mali radi veci nové.“ Náš svet sa plní aj vďaka nedýchateľným smogom, 

i smogom zvukovým a súčasne vizuálnym. Francúzsky historik a teoretik 

umenia Clair (2006) tvrdí, že by sme mohli problém riešiť, ako predpokladané 

tušenie miznutia telefónnych zásten, s možnou prípravou cesty k mobilu 

a s ním aj k doteraz nemysliteľným spôsobom a mravom ... obcovanie prebieha 

úplne bezpečne, ale pod dohľadom – a dostupné pre uši všetkých. Všetci majú 

všetko počuť a vidieť ... Ticho zmizlo. Aj hudba zmizla, ako povedal Cioran1 – 

stratu ticha treba vnímať ako príznak začiatku konca“ (bližšie Clair, 2006). 

Strata ticha je stratou predpokladov pre sústredenie, premýšľanie a kontem-

pláciu – a to by bol naozaj začiatok konca.  

Európske maliarstvo bolo prejavom zbožnej úcty, jeho zmyslové 

vlastnosti boli natoľko presvedčivé a zvodné, čo určite potvrdzuje taký 

príklad, akým je Dievča s perlou od Vermeera. Dokonalosť, s akou maliar 

zachytil svetlo, perly alebo vlhkosť úst... Intenzitu takéhoto vizuálneho 

a zmyslového zážitku by sme len ťažko mohli hľadať v súčasnom umení. 

V našom súčasnom premenlivom svete sa nás dotýkajú skôr umelé prvky 

estetizmu a dizajnu, čo sa nám mstí. Postupne strácame zmysel pre krásu 

a estetika sa mení na anestézu, pojem krásy bol devalvovaný a ocitol sa na 

pokraji niečoho, čo je všeobecnejšie považované ako zahanbujúce. Na túto 

tému s humorom reagoval Jean Baudrillard: „Ak chceme dnes zistiť, čo bude 

o desať rokov krásne, musíme zistiť, čo je dnes najškaredšie...“ Miloslav 

Petrusek sa venuje vizualite a jej problémom, jeho výskum je sústredený na 

mladšie generácie, hovorí o komplote medzi postmodernými umelcami a ich 

adorátormi, ktorí vnímajú „výtvarno“ aj tam, kde nikdy nebolo. Tento jav 

priliehavo pomenováva infantilizáciou... Duchamp na počiatku 20. storočia 

                                                 
1 Emil Michel Cioran (rumunský filozof, spisovateľ, esejista) sa narodil v roku 1911 v Răşinari 

v Rumunsku, zomrel v roku 1995 v Paríži vo Francúzsku.  
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varoval pred „terpentínovými narkomanmi“. Ponúka sa otázka, keby žil, 

varoval by pred narkomanmi teórie? Clair predpokladá, že áno, lebo v roku 

1952 sa Duchamp vyslovil, že „umenie je v budúcich dvadsiatich piatich 

rokoch bez budúcnosti“. Zas Salvador Dali v roku 1931 povedal, že múzeá sa 

naplnia predmetmi, ktorých neužitočnosť, rozmernosť a neskladovateľnosť si 

budú vyžadovať výstavbu špeciálnych vežiakov v púšti ...“ (Clair, 2006). 

Negatíva vystriedame niečím, čo nás ovanie očarením maľbou. 

„Maliarstvo som vždy považoval za hľadanie zázrakov, trochu podobné 

nočnému putovaniu troch kráľov do Betlehéma... Razom zmizol tisícročný 

vzťah maliarov k vznešenosti... To všetko zmietli zo stola a dnes hľadíme na 

hrozivé dôsledky, na opustené bitevné pole, kde ostali len mŕtvoly a stopy 

obscénnych špekulácií...“ Takto oceňuje stav umenia v súčasnosti významný 

solitér maľby a umenia vôbec, Balthus. „Nikdy som sa necítil slobodnejším, 

ako keď som ako mladý kopíroval v Louvri alebo v Arezzu Poussina, alebo 

Piera della Francesca. Akú modernosť som v nich nachádzal!...“ (Vircondelet, 

2011). Nuž takéto konštatovanie si dnes v hocijako voľnej interpretácii či 

variácii môže dovoliť len málokto. Pojem slobody sa zamieňa s voluntarizmom. 

Maliarstvo, stáročia považované za univerzálne umenie, niekde blízko prelomu 

tisícročí sa z nejasných príčin ocitlo v situácii zneisťovania. Zneisťovaní boli 

umelci, ale i adepti, resp. študenti akadémií a istotu určite strácali mnohí 

teoretici a kurátori. Takúto situáciu pocítila vtedajšia mladá generácia. Stále 

pohrávanie sa s termínom „smrť maliarstva“ zneisťovalo a dezorientovalo. 

Najmä pre mladých sa veľmi skoro nevhodne premenilo na stratu osobného 

kompasu, orientácie. Hlásaná prognóza nemohla vyjsť dokonca... Po roku 

2000 nastal absurdný obrat, a to boom maľby, len naivní by si mohli myslieť, 

že snáď niekoho osvietilo. V našom malom prostredí sa nezdravá zúbožujúca 

klíma razom obrátila na rezonanciu, vyšla vlna s väčšou schopnosťou 

„preraziť“, zato bez fundamentálneho maliarskeho potenciálu.  

Prečo sa pohybujeme v priestore reflexií, ktoré sa dejú na pomerne 

spletitom pôdoryse? Naše uvažovanie sa pohybuje medzi viacerými 

ohraničeniami. S istotou môžeme povedať len jedno, že v cieľovej pozícii je 

oblasť maliarstva, ako fenomén ľudskej priam bytostnej povahy, ale i ako 

fenomén kultúry a doby. Nie náhodou sme viac intuitívne siahli po niektorých 

myšlienkach jasnozrivého kritika a teoretika umenia, akým je nesporne Jean 

Clair, ako aj po myšlienkach hlboko determinovanovaného klasika moderného 

maliarstva Balthusa, ktorý nesie vo svojom celoživotnom diele hodnotu 

harmónie. „Delacroixova sila vychádza z jeho schopnosti zachytiť odlesk 

veci, zmocniť sa tajomstiev tela, pohľadov nehybného času. Veľmi ho 

obdivujem...“ (Vircondelet, 2011). Julien Gracq zas porovnával modré a zlaté 

odtiene u Fra Angelica s modrými a žltými u Vermeera. Zdá sa, že laicizácia 

maliarstva priniesla so sebou duchovnú vyprahlosť. Ako hovorí Clair, od 

Byzancie a Fra Angelica si umenie už nikdy nedovolilo – aj keď mohlo – 

zaodieť sa svetlom.  
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Pokiaľ umenie minulosti, najmä tej dávnejšej, malo tendenciu 

zjednocovať, tendenciu k vytváraniu celistvosti diela. Umenie súčasnosti 

obsahuje podstatne inú dobovú vlastnosť. Individualizácia a špecializácia, tiež 

vyhranenosť a osamelosť myšlienky, ako aj zvýrazňujúca sa sympatia 

k extrémnej čistote prejavu k jeho jednoznačnosti sa dostávajú často do 

protichodného formálneho bujnenia – barokizácie alebo k znakom romantizmu. 

Množstvo súčasných výtvarných javov a tendencií veľmi subjektívne 

determinovaných má svoju prehistóriu v rozsiahlej škále jednotlivosti, či 

spleti esenciálnych výťažkov izmov 20. storočia. 

Významný český autor Jindřich Chalupecký (2005) patril k tým 

teoretikom a kunsthistorikom, smelo možno povedať i filozofom a kulturológom. 

Vlastnil schopnosť historického nadhľadu, ktorý sa organicky spája s jeho 

záujmom o aktuálne, jeho súdobé umenie. V objemnom „životnom“ diele 

Európa a umenie konštatuje, že tému si nevyberá autor, téma si vyberá autora. 

V jeho prípade od mladosti vníma svoju životnú tému a nesie ju ako bremeno. 

Jeho dominantnou témou sa stalo umenie. Pokúša sa o odpoveď: „Snáď preto, 

že umenie mi dalo pocit jasu, čistoty i niečo oslobodzujúceho, zároveň táto 

skúsenosť bola vzdialená od všetkého, čo bolo okolo mňa. Práve tým sa moja 

téma konkretizovala na otázku, aké miesto v našej civilizácii má umenie.“ 

Autor priznáva náročnosť témy, ktorá presahuje hranice akejkoľvek 

odbornosti, a preto sa akoby pohrával s pojmami polyhistor – polydiletant. 

Keďže si kládol otázky, čo je to civilizácia a čo je to umenie: „Otázka zmyslu 

umenia sa stala otázkou budúcnosti našej civilizácie.“ Svoj príbeh Európy 

a jej neistoty, ako to Chalupecký (2005) naznačuje na začiatku textu knihy, 

začína 19. storočím, ktoré vníma ako dobu nového pohľadu, ako niečo, čo sa 

udialo ovládnutím tajomnosti i akýmsi triumfom ľudského ducha. V 20. 

storočí sa podľa neho stupňuje oslnivý vývoj vedy. Možno asi preto do 

1. svetovej vojny: „... sa ešte išlo s ľahkou mysľou; v pestrých uniformách 

s generálmi na koňoch, so zástavami a vojenskou hudbou... okázalé manévre 

sa premenili na európsku katastrofu... po štyroch rokoch... bola Európa už 

celkom iná... Stratila sebadôveru, začala na seba hľadieť so strachom. Nebola 

už ochranou človeka. Sama ho ohrozila...“ V závere knihy sa obracia 

k Heideggerovi, ktorý konštatoval, že človek je vrhnutý do sveta, že speje 

k paradoxu, ktorý sa zakladá na jeho nepochopiteľnosti, a ak ho chceme 

pochopiť, musíme ho redukovať, vytvoriť si akýsi „model“, aby sme cez neho 

mohli vnímať reálny svet.  

V časoch 1. svetovej vojny významný filozof Ludwig Wittgenstein 

uvažoval vo svojom Logicko-filozofickom traktáte o niečom, čo vyjadril veľmi 

lapidárne „...čo sa nedá vidieť, to sa nedá povedať.“ V súčasnom výtvarnom 

umení veľmi často objavujeme snahu autora o vysvetľujúci verbálny sprievod. 

V jednom z listov filozofa Wittgenstein sa nachádza kľúč, v ktorom autor 

tvrdí, že moje dielo sa skladá z dvoch častí, jedna je tu, a tú druhú som 

nenapísal. Práve tá druhá časť je dôležitejšia (Wittgenstein, 1993). 
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Abstract 

Stone plastic elements and sculptures are a frequent part of historic 

facades. The degree of their mechanical disturbance is often significant, 

the original forms and details are destroyed. In the process of their 

restoration are consolidation and conservation a first step. However, the 

main issues are related to the reconstruction of their original expression. 

In this context, basic methodological issues need to be addressed, which 

are an important part of the restorer's education. The article deals with 

three examples of sculptures connected with architecture, that were 

restored in the Academy of fine arts and design in Bratislava. Each of 

them represented a different degree of use of reconstruction methods. 

Keywords: Restoration. Plastic elements. Plastic decoratoin. Renewal of 

facades. Methodical questions. 

Úvod 

Fasády historických objektov neboli vizuálne ozvláštňované len 

súborom tvaroslovných prvkov a architektonických článkov (rímsy, šambrány, 

suprafenestry, pilastre, zrkadlá, konzoly, zuborezy, edikuly atď.), ale v mnohých 

prípadoch ich dotvárali aj sochy a reliéfy. Tieto sa najčastejšie uplatňovali na 

priečeliach sakrálnych budov, ale svoje umiestnenie našli aj na fasádach 

šľachtických palácov a menej často aj na domoch bohatých mešťanov. Pri 

obnove takýchto historických fasád, ktorých väčšina sú aj legislatívne 

chránené pamiatky, preto prichádza do súbehu viacero podmieňujúcich 

faktorov. Hlavným hľadiskom je obnova samotnej fasády ako komplexu – jej 

integrity, tvaroslovia, výrazu, pričom tu spolupôsobí viacero skutočností, 
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ovplyvňujúcich konkrétnu voľbu rámcovej metódy obnovy i prípadných 

čiastkových metód, aplikovaných v presne vymedzených situáciách. Treba 

spomenúť, že estetické zjednotenie napomáha pochopeniu pamiatky väčšmi 

než jej vedecko-prezentačné podanie (Polomová, 2020, s. 54). Veľkou 

pomôckou býva archívno-historický výskum, ktorý dopĺňa poznanie objektu 

o jeho historickej podobe, hodnotách, zaniknutých detailoch a pod. (Obuchová, 

2000, s. 103), pričom často prináša i poznatky o zaniknutých, alebo narušených 

výtvarných dielach spojených s architektúrou. 

Ďalší rozmer do metodiky obnovy vnáša existencia uvedených 

sochárskych diel. Tie na jednej strane majú vlastnú, špecificky riešenú metódu 

reštaurovania, ale vzhľadom na celkové súvislosti v rámci fasádneho 

komplexu spôsob ich prezentácie značnou mierou spolupôsobí pri obnove 

fasádneho komplexu i jeho vizuálnej podoby. Tá sa, samozrejme, dotýka 

špecifických otázok obnovy aj v súvislosti so zvolenou prezentáciou, 

zohľadňujúcou hodnotovú analýzu jednotlivých zachovaných vrstiev úprav. 

Konečný výsledok je teda spolutvorený obnovou fasády ako celku, vrátane 

špecifickej problematiky obnovy fasádnych sôch. Architektonické dedičstvo 

predstavuje kontinuitu vedomej, či podvedomej integrácie hmotnej a duchovnej 

substancie (Fifik, 2000, s. 193), a tu výrazným spôsobom spolupôsobia 

i rôznorodé kvality a posolstvá výtvarných diel, dotvárajúcich architektúru. 

Nastolený problém je širokospektrálny a interdisciplinárny, zohľadňovať 

musí i ďalšie dielčie poznatky i praktické intervencie, pričom konečným 

cieľom je záchrana a ďalšia existencia výtvarného diela – v tomto prípade 

sochy – v rámci architektonického kontextu, v ktorom je umiestnená. 

Uvedomiť si tieto súvislosti je preto pre reštaurátorskú prax veľmi dôležité. 

Odborná a kultúrna úroveň účastníkov obnovy (a teda aj reštaurátora) totiž 

priamo ovplyvňuje výsledky obnovy (Pauliny, 2017, s. 11).  

Už v rámci formovania budúceho absolventa odboru reštaurovania sú 

dôležité práve tieto metodické otázky, ktoré neovplyvňujú len samotný reálny 

výkon fyzického reštaurovania konkrétneho artefaktu, ale umožňujú 

poslucháčovi zoznámiť sa s teoretickými pohľadmi a východiskami, ktoré 

jeho realizáciu podmienia. Poslucháč sa tak už v priebehu výučby stretáva 

nielen s praktickými a výtvarnými úlohami, technickými a technologickými 

postupmi, ale svoj zásah musí podriadiť zvolenej metodike obnovy celku. 

Absolvovaním magisterskej diplomovej práce získa poslucháč neskôr 

osvedčenie Komory reštaurátorov podľa konkrétnej oblasti reštaurovania. 

V princípe je potrebné riešiť otázku obnovy historickej architektúry 

v interdisciplinárnej komplexnosti výskumných tímov (Paulusová, 2000, 

s. 28), kde sa jednak vymieňajú poznatky, riešia špecializované otázky 

a upresňuje celková metodika. Uvedenú problematiku chceme predstaviť na 

niekoľkých príkladoch reštaurovania sochárskych diel, spojených s architektúrou, 

ktoré boli realizované v rámci učebného procesu na Katedre reštaurovania 

Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. 
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Senec – sochy z „Veľkého Štiftu“ 

Prvým príkladom je dvojica sôch z exteriérových ník objektu „Veľký 

Štift“ – z bývalej vojenskej jazdeckej školy v Senci. Šlo o značne narušené 

a povrchovo i hĺbkovo deštruované diela, umiestnené v nikách vedľa 

hlavného vstupu. Mnohé úbytky a výrazná deštrukcia hmoty zapríčinili také 

degradačné procesy, že ich presná identifikácia na základe atribútov, resp. 

typológie nebola možná. Z umelecko-historického hľadiska obe bolo možno 

začleniť do barokového obdobia s klasicizujúcim nasmerovaním, pričom 

rukopisné charakteristiky umožňovali hovoriť o dvoch rozdielnych tvorcoch. 

Osadenie sôch pri vstupe do „Veľkého Štiftu“ je pravdepodobne sekundárne 

a predpokladá sa, že  primárne boli obe diela súčasťou výzdoby vzájomne 

nesúvisiacich objektov, s rozdielnym ikonografickým konceptom (Balážiková, 

1998, nepag.; Fečo, 1999, nepag.). „Veľký Štift“ bol pôvodne neskoro- 

-renesančným kaštieľom Eszterházyovcov, v roku 1773 bol adaptovaný na 

ženskú polepšovňu a po jej vysťahovaní od roku 1782 tu bola zriadená 

vojenská škola na prípravu budúcich dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády 

(k histórii objektu a k zmenám jeho funkcie podrobnejšie: Petrovič, Strešňák, 

2014, s. 107-126). To je s najväčšou pravdepodobnosťou aj obdobie, kedy 

boli do plytkých ník vedľa portálu umiestnené zmienené skulptúry.  

 

 

Umiestnenie sôch vo Veľkom Štifte, fotografia z roku 1954. 

Foto: B. Kovačičová, archív PÚ SR. Zdroj: Balážiková, 1998. 

 

Socha osadená do niky na ľavej strane priečelia zobrazuje staršieho 

muža v mierne nadživotnej veľkosti v dlhom, prepásanom rúchu, dlhý plášť 

má prehodený cez hlavu, takže pripomína kapucňu. Muž stojí v esovitom 

prehnutí tela, hlavu mierne naklonenú k ľavému plecu, obe ruky smerované 

dopredu. V pravej zrejme držal tyčový predmet, gesto ľavej nie je jasné. 

Socha bola výrazne deštruovaná – ruky zachované neboli, tvár bola úplne 

zotretá, veľké deštrukcie boli v oblasti hrudníka, kde okrem vymývania boli 
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spôsobené kuriózne i lastovičkami, ktoré podľa výpovede miestneho obyvateľa, 

pomerne drobivú kamennú hmotu vyzobávali. Tieto deštrukcie zasahovali až 

do anatómie postavy. Torzovitý stav neumožnil identifikáciu, môže ísť 

o starozákonného proroka, pustovníka alebo aj alegorickú postavu.  

Pendantom sochy starého „pustovníka“ je socha stvárňujúca mladú 

ženskú postavu. Odetá je do dlhého, v páse previazaného rúcha, figúru ovíja 

zriasená drapéria plášťa, na bedre pravej nohy zviazaná do uzlu. Dynamika 

stojacej figúry s výrazným esovitým prehnutím stredovej osi tela je podmienená 

i miernym náklonom do boku a dozadu, opierajúc sa o výrazný predmet so 

spodným širokým ukončením. Pôvodne sa myslelo, že ide o kyjak – na 

základe toho sa usudzovalo, že ženská figúra mohla predstavovať alegóriu 

sily a postava staršieho muža v rehoľnom odeve zasa alegóriu múdrosti alebo 

rozvahy (Slepčanová, 1985, s. 17). Podrobnejším skúmaním počas reštaurovania 

sa ukázalo, že je to kmeň stromu, na ktorom je posadená zvieracia figúra 

zachovaná v značne torzovitom stave – podľa fragmentu časti chodidla išlo 

o zobrazenie vodného vtáka (hus, labuť, kačka?). Pre absenciu celého predlaktia 

pravej ruky figúry a časti ľavej nebolo možné identifikovať pôvodné gestá. 

Celkovo sa rozsah a typ poškodení sochy zhodoval s jej náprotivkom. Výrazne 

sa prejavovali mechanické poškodenia majúce za následok absenciu hlavy, 

celých častí oboch rúk, chodidla ľavej nohy a hlavy vodného vtáka. Výraznú 

stratu povrchovej modelácie zvetraním dotváralo množstvom priehlbín, 

ktorými bol povrch posiaty. Vzhľadom na torzovitosť sa i v tomto prípade 

identifikácia sochy obmedzila na bližšie nešpecifikovanú alegorickú či 

mytologickú postavu.  

Pri samotnom reštaurovaní sôch išlo v prvom rade o čistenie, 

odstraňovanie depozitov, stabilizáciu hmoty a konečné konzervovanie. Nakoľko 

obe skulptúry boli výrazovo narušené práve v najdôležitejších frontálnych 

častiach, nebolo vhodné spätné umiestnenie originálov do architektonickej 

hmoty v uvedenom stave. Z toho dôvodu sa pristúpilo k ich výmene za kópie, 

tvarovo rekonštruované do predpokladanej hypotetickej podoby na základe 

indícií a analógií a vyhotovené formou faximile. Kamenným torzám boli 

hlinou domodelované chýbajúce časti a z takto doplneného celku sa vytvorila 

forma slúžiaca pre vyhotovenie odliatku v umelom kameni na báze minerálneho 

kompozitu.1 

 

                                                 
1 Reštaurovanie realizovali v rokoch 1997 – 1999 na Katedre reštaurovania poslucháči J. Balážiková 

a J. Fečo pod odborným vedením doc. J. Kubu.  
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Socha „pustovníka“, stav pred reštaurovaním a rekonštrukčná kópia. 

Zdroj: Balážiková, 1998. 

 

Pri soche „pustovníka“ sa podľa zachovaných gest rúk doplnili 

chýbajúce časti. Pravá ruka bola domodelovaná v tvare uchopenia neznámeho 

tyčového predmetu, ľavá vo všeobecnom geste napriahnutej ruky. Úbytky 

drapérie v zásade nebol problém doplniť, až na oblasť hrudníka, kde sa však 

dalo nadviazať na fragmenty. Podobne sa doplnili črty tváre do všeobecnejšej 

podoby na základe stôp po nose, lícnych kostiach, očiach. Mohutná brada 

vykazovala výrazné vlnité pramene (Balážiková, 1998). 

Ženskej postave „alegórie“ bolo podľa zodpovedajúcich dobových 

analógií domodelovaná hlava natočená k ľavému plecu s pohľadom upierajúcim 

na atribút vodného vtáka. Tomuto bol domodelovaný dlhý krk smerujúci 

v klesajúcej krivke k pravému krídlu, pod ktoré si kladie hlavu. Predlaktie 

pravej ruky figúry bolo domodelované v geste smerujúcom k hrudníku, 

pričom končeky prstov chrbtom otočenej dlane sa ho dotýkajú pod pravým 

prsníkom. Zachované fragmenty drapérie rúcha umožňovali pomerne spoľahlivú 

tvarovú rekonštrukciu primárneho vzhľadu (Fečo, 1999).  
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Socha „alegórie“, stav pred reštaurovaním a rekonštrukčná kópia. 

Zdroj: Fečo, 1999. 

 

Obe sochy teda boli reštaurované metódou konzervácie originálu 

a analogicko-rekonštrukčnými kópiami, ktoré sa umiestnili na pôvodné miesta. 

Žiaľ, zatiaľ nedošlo k celkovej obnove historického komplexu, čo môže viesť 

aj k ďalším poškodeniam uvedených diel.  

Za pomerne nešťastný môžeme označiť prístup k prezentácii originálov 

sôch, po reštaurovaní a konzervovaní vystavených v priestoroch vstupnej haly 

miestneho kultúrneho strediska. Tu sa stali súčasťou výtvarno-architektonického 

riešenia modernizovaného interiéru. Jeho riešenie na jednej strane potláča 

výraz, výtvarné kvality a istú pôsobivosť vlastnú torzám umeleckých artefaktov, 

čo je však najmä otázkou vkusu a citlivosti autora konceptu. Na druhej strane 

miera, akou nové výtvarné prvky tohto konceptu priamo zasahujú do hmotnej 

podstaty historickej pamiatky, je bazálnym nepochopením jej funkcie a hodnôt, 

ktoré reprezentuje, a neprípustným z hľadiska pamiatkovej starostlivosti. 
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Originál sochy „pustovníka“ nevhodne „dotvorený“ v hale  

v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci.  

Foto: I. Pilný, 2013. 

Pečovská Nová Ves – sochy svätých kráľov 

Druhým príkladom sú sochy svätých uhorských kráľov sv. Štefana 

a sv. Ladislava z fasády rímskokatolíckeho kostola v Pečovskej Novej Vsi. 

Barokové skulptúry vysekané zo sivého pieskovca umiestnili na fasádu 

zrejme pri celkovej barokovej prestavbe objektu v roku 1757 (iniciovanej 

zemepánom Andrejom Péchym) staviteľom G. Urlespacherom (Súpis pamiatok, 

1968, s. 459). Sochy boli komponované vzhľadom na strednú os fasády – 

každá socha bola natočená podľa uvedenej kompozičnej schémy voči druhej. 

Obe sochy sv. kráľov, vystavené poveternostným vplyvom, boli z prednej 

strany výrazne deštruované, modelácia zotretá, degradácia kamennej hmoty 

pokročilá. Nielen detaily, ale aj niektoré objemové prvky boli nečitateľné, 

zotreté na základnú objemovú zostavu.  

Fasáda kostola šla do celkovej obnovy, pričom spätné umiestnenie 

konzervovaných originálov v narušenom stave bolo neprijateľné. Prvotný 

výraz sôch nebol známy a v zásade neexistovali ani bezprostredné analógie. 

Pri ich reštaurovaní šlo teda o podobný metodický problém ako v predchádza-

júcom príklade. V prvom rade šlo o záchranu degradovaných originálov, ktoré 

boli po nutných intervenciách stabilizované, konsolidované a konzervované2. 

V druhom pláne bolo nutné zohľadniť pôsobenie diel vo verejnom 

priestore, najmä vo vzťahu k vnímaniu veriacej komunity. Pristúpilo sa teda 

                                                 
2 Reštaurovanie realizovala v rokoch 2006 – 2007 na Katedre reštaurovania poslucháčka 

O. Sopčáková pod odborným vedením doc. J. Kubu. 
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k rekonštrukcii, pri ktorej bolo možné čiastočne vychádzať i z dohľadanej 

archívnej fotodokumentácie z roku 1955, zaznamenávajúcej sochy na fasáde 

kostola v stave pred úbytkom najväčších hmôt. Limitujúcim faktorom bola 

kvalita tohto obrazového záznamu, pretože sa primárne zameriaval na celú 

fasádu kostola, takže detaily sôch boli pri zväčšení značne neostré. Preto bolo 

nevyhnutné pracovať aj podľa dobových štandardných analógií, no mnohé sa 

dalo odvodiť i z náznakov zachovaných fragmentov. Miera dopĺňania bola 

vzhľadom na úbytky pomerne veľká – forma drapérie, črty tvárí, ruky, 

priebeh členenia brnenia, artefakty v rukách. Po domodelovaní originálov 

v hline sa z nich zhotovili formy pre faximile z umelého kameňa. Pre tieto 

boli na základe analógií vyrobené kovové doplnky – krížiky na kráľovské 

insígnie (koruny, jablká) a žezlo pre sv. Štefana – všetko zhotovené z medeného 

plechu a pozlátené (Sopčáková, 2007).  

 

   

Socha sv. Štefana, stav pred reštaurovaním a rekonštrukčná kópia. 

Zdroj: Sopčáková, 2007. 
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Socha sv. Ladislava, stav pred reštaurovaním a rekonštrukčná kópia. 

Zdroj: Sopčáková, 2007. 

 

Kópie sôch, po obnove fasád osadené na priečelí kostola, rekonštruovali 

zaniknutú modeláciu originálov s najväčšou možnou mierou pravdepodobnosti. 

Ich povrch bol ponechaný vo výraze imitujúceho prirodzený vzhľad kameňa 

originálu (sivého pieskovca), samozrejme, ošetrený konzervačným prípravkom. 

V tejto súvislosti možno poukázať na výsledky reštaurátorského výskumu 

originálov. Napriek ich narušenému povrchu sa podarilo na rôznych miestach 

modelácie figúr identifikovať fragmenty primárnej úpravy, ktorá mala podobu 

zrejme celoplošne monochrómneho bieleho kazeinového náteru. Pravdepodobne 

bol použitý v kombinácii s pozlátenými detailmi kráľovských insígnií, prípadne 

niektorých častí odevu – takáto úprava bola potvrdená i v prvej sekundárnej 

úprave, avšak v kombinácii so svetlosivým náterom (Sopčáková, 2007, nepag.). 

Z metodologického hľadiska bolo preto azda možné na kópiách použiť 

povrchovú úpravu, ktorá by i s využitím analógií, mohla rovnako ako v prípade 

zaniknutej modelácie rekonštruovať pravdepodobný primárny vzhľad originálov. 

Principiálne je ponechávanie kamenných prvkov fasád v podobe prirodzeného 

kameňa, hoci boli povrchovo upravované (či už jednoduchým náterom alebo 

polychromované), vnímané negatívne ako istá „pamiatkarska schizofrénia“ 

(Vácha, 2019, s. 61). Ak je cieľom dosiahnuť barokovú farebnú úpravu, nemá 

ísť len o fasádu, ale aj o sochársku výzdobu, ktorá je jej súčasťou (Solař, 

2019, s. 132; tiež pozri: Solař, 2005, s. 4-15). V tomto prípade predsa len ide 

o špecifický prípad tým, že samotné sochy nielenže nie sú originálmi, ale aj 

rekonštruované časti sú vo veľkej miere hypotézou.  
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Fasáda kostola sv. Ondreja v Pečovskej Novej Vsi po obnove.  

Zdroj: www.pamiatkynaslovensku.sk 

Bernolákovo – figúry grifov 

Posledným príkladom je opäť dvojica pendantov, v tomto prípade 

zvieracích figúr – grifov – osadených pri vstupe do predného nádvoria 

barokového kaštieľa v Bernolákove. Kaštieľ dal na začiatku 18. storočia 

postaviť člen popredného uhorského rodu Esterházyovcov, chorvátsky bán 

a krajinský sudca Jozef Esterházy. Stavebne je spätý s viedenským tzv. 

ríšskym štýlom, no autorstvo projektu sa doposiaľ nepodarilo spoľahlivo 

objasniť a neexistuje o tom v literatúre zhoda. Popri najčastejšie skloňovanému 

J. B. Fischerovi z Erlachu je autorstvo pripisované aj A. E. Martinellimu 

(Rusina (ed.), 1998, s. 396). Do nádvoria kaštieľa sa vchádza ponad priekopu 

cez most s kamennou balustrádou, ktorej línie sa roztvárajú do strán a vytvárajú 

postament pre impozantné ležiace postavy grifov, ktoré boli heraldickými 

figúrami Esterházyovcov. Mýtické tvory, v zobrazení kombinujúce prvky figúr 

leva a orla, v klasickom výraze symbolizovali hrdinstvo a odvahu. Tu osadené 

proti sebe pred hlavným vstupom zároveň plnili i funkciu ochrancov a strážcov 

širšieho architektonicky formovaného areálu bernolákovského kaštieľa. Autorstvo 

kvalitných skulptúr nebolo zistené aj napriek archívnym prameňom, ktoré 
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uvádzajú mená viacerých sochárov podieľajúcich sa na výzdobe kaštieľa 

a jeho záhrad (viac pozri: Pötzl-Malíková, 1995, s. 43)3.  

Využitie objektu kaštieľa sa v priebehu druhej polovice 20. storočia 

viackrát menilo. V 90. rokoch sa napokon dostal do súkromných rúk aj spolu 

s priľahlým parkom, do ktorého nový majiteľ vsadil golfový areál. Samotný 

objekt kaštieľa rokmi viac-menej pustol a generálnej opravy, počas ktorej ho 

adaptovali na hotel, sa dočkal až v nedávnej minulosti (2014 – 2017). Ešte 

predtým sa však v rámci spolupráce podarilo na VŠVU realizovať reštaurovanie 

viacerých sôch, ktoré boli súčasťou výzdoby kaštieľa či priľahlého areálu, 

medzi prvými i obe sochy grifov.  

Sochy vysekané z litavského vápenca boli osovo symetricky orientované 

oproti sebe a svojím vzhľadom si vzájomne boli takmer identickým zrkadlovým 

odrazom – vysoko vztýčené orlie hlavy so silným zahnutým zobákom, s miernym 

natočením, rovnaká poloha tela so zdvihnutou prednou labou. Rozsah a charakter 

poškodení bol u oboch tiež takmer identický. Skulptúry boli narušené najmä 

mechanickým spôsobom, v dôsledku čoho došlo k úplnej strate viacerých 

partií figúr – časti zdvihnutých predných končatín, krídiel orientovaných 

k divákovi, tiež časti zobákov či chvostov. Postamenty boli značne poškodené 

a hrozili stratou statiky, bezprostredné okolie zarastalo náletovou vegetáciou. 

Napriek povrchovému zvetraniu, ktoré spôsobilo stratu ostrosti modelácie 

povrchu a poškodenie rôzneho rozsahu, sa na dielach v detailoch stále 

prejavovala vysoká kvalita sochárskeho spracovania. Z archívnych fotografií 

vyplývalo, že pôvodnú kompozíciu oboch figúr dotvárali samostatne sekané 

heraldické doplnky – zdvihnutou prednou labou grify pridŕžali oválne kartuše 

a na hlavách mali honosné koruny. Tieto prvky boli stratené a zachovali sa len 

kovové časti ich kotvenia.  

Na rozdiel od predošlých príkladov výskum nepreukázal hĺbkové 

narušenie hmoty kameňa, tvarová rekonštrukcia zaniknutej modelácie sa preto 

realizovala v plnej miere priamo na origináloch, ktoré sa po reštaurovaní mali 

vrátiť na pôvodné miesto v exteriéri kaštieľa.4 Dôležité bolo najmä scelenie 

obrysovej línie figúr, v detaile potom rešpekt k miere zvetrania povrchu 

originálu. Pri rekonštrukcii bolo možné vychádzať so zachovaných nábehov 

profilácií, archívnych záznamov, no predovšetkým sa často dali doslova 

navzájom „odkopírovať“ so zachovaných častí pendantov. Menšie výpadky sa 

doplnili tmelom, pri väčších rekonštrukciách sa po namodelovaní a zhotovení 

formy vyhotovil odliatok formou faksimile, ktorý sa ukotvil na svoje miesto. 

                                                 
3 V archívnych materiáloch sa k pôvodnej sochárskej výzdobe kaštieľa a jeho záhrad našli 

predbežne dve zmluvy uzavreté s bratislavským meštianskym sochárom A. Leidenfrostom, no 

zmienka o grifoch sa v nich nenachádza. Objednávky na rôzne sochárske práce dostali 

i bratislavskí majstri K. Heeb a A. Hutter. Pri prestavbe kaštieľa v polovici 18. storočia sa na 

sochárskych prácach podieľal aj Ľ. Gode s dielňou. 
4 Reštaurovanie realizoval v rokoch 2007 – 2009 na Katedre reštaurovania poslucháč P. Šimon 

pod odborným vedením doc. J. Kubu. 
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V prípade absentujúcich krídiel sa v maximálnej možnej miere dala využiť 

identická zrkadlová podoba pendantov. Zo zachovaného ľavého krídla ľavého 

pendanta sa stiahla forma, z ktorej sa zhotovilo absentujúce ľavé krídlo pre 

pendanta vpravo a naopak (Šimon, 2009, s. 32).   

 

   

Socha grifa z ľavej strany vstupu do kaštieľa, stav pred a po reštaurovaní.  

Zdroj: Šimon, 2009 

 

Formou faksimile z umelého kameňa sa rekonštruovali i zaniknuté 

koruny a kartuše. Išlo v zásade o hypotetické rekonštrukcie tvarovo vychádzajúce 

z odhadu podľa dochovaných miest ukotvenia a dochovanej historickej fotografie 

s nízkou čitateľnosťou detailu. Pretože absentovali materiály viažuce sa 

k obsahu kartuší, presnej heraldiky i dobových analógií, bola ich výsledná 

vizuálna podoba ponechaná v neutrálnom výraze, s cieľom vyhnúť sa v čo 

najväčšej možnej miere voľnej interpretácii a rozporu medzi odborníkmi. Ani 

pri korunách sa pri rekonštrukcii nešlo do úplného detailu, mali slúžiť skôr 

„na kompozičné vyváženie diela v zmysle dochovanej fotografie zo začiatku 

20. storočia“ (Šimon, 2009, s. 32). 

 

   

Socha grifa z pravej strany vstupu do kaštieľa, stav pred a po reštaurovaní.  

Zdroj: Šimon, 2009. 
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Po reštaurovaní sochy grifov dočasne umiestnili v areáli golfového 

klubu. Neskôr v rámci obnovy objektu kaštieľa boli osadené na svoje pôvodné 

miesto. Počas reštaurovania sa na sochách nenašli žiadne stopy po povrchovej 

úprave a boli ponechané vo výraze prírodného kameňa. Po osadení na pôvodné 

miesto došlo k prehodnoteniu ich prezentácie, ktorá sa podriadila konceptu 

obnovy architektonického celku a na ich povrch celoplošne aplikovali mono-

chrómny svetlý náter. 

 

 

Kaštieľ v Bernolákove, stav objektu po obnove, 2017.  

Foto: TASR. Zdroj: https://domov.sme.sk 

Záver 

Reštaurovanie umeleckých diel je síce samostatným odborom so 

svojimi zákonitosťami a špecifikami, ale musí zohľadňovať širšie súvislosti. 

V prípade sochárskej výzdoby, ktorá je spojená s architektúrou, je samozrejme 

dôležité reštaurovanie uvedeného umeleckého diela, ktoré sa v minulosti často 

riešilo samostatne bez ohľadu na kontext, v ktorom bolo osadené. Je potrebné 

zohľadniť celú škálu poznatkov a metodických možností tak, aby sa docielil 

konečný efekt súzvuku sochy a architektúry. Voľba metodiky sa výraznou 

mierou odvíja nielen od stavu zachovania, poznania jednotlivých povrchových 

úprav, ale aj od konkrétneho umiestnenia reštaurovaného diela. Táto otázka sa 

ukáže dôležitá vtedy, ak dielo je natoľko narušené, že nie je možné stanoviť 

jeho presné detaily a tieto nie sú známe ani archívnym výskumom. V takom 

prípade je nežiaduce, aby sa na obnovenú fasádu osadili konzervované torzá, 

čo je možné v prípade muzeálnych exponátov. Reštaurátor musí teda zvoliť 

jednu z metód rekonštrukcie, či už na základe analógií, alebo hypotetickú. Pri 
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hodnotení vybraných príkladov môžeme sledovať rôznu mieru kopistického 

prístupu: najväčšiu mieru hypotetických prvkov predstavujú sochy zo Senca. 

Je to logické aj vzhľadom na skutočnosť, že ide o netradičné motívy 

a netradičné zobrazenia, kde sa nedá odvolávať na známe analógie. O niečo 

menšiu hypotetičnosť vykazujú sochy sv. kráľov z Pečovskej Novej Vsi. Tu 

síce na základe analógií vieme s veľkou pravdepodobnosťou doplniť atribúty, 

avšak forma týchto atribútov v konkrétnej soche je nejasná, a teda výsledný 

výraz je hypotetický. Posledný príklad grifov z Bernolákova stavia na najvyššej 

exaktnosti – kde vďaka pendantnosti prvky, absentujúce pri jednej soche, bolo 

možné doplniť podľa ich zachovania pri soche druhej. Samozrejme, ostali aj 

nejednoznačné detaily, ale ich pomer bol minimálny. Uvedené príklady 

zobrazujú rôzne prípady riešenia problému uplatnenia rôzneho stupňa 

exaktnosti kópií s individuálne zvoleným metodickým prístupom a mierou 

hypotézy pri dopĺňaní chýbajúcich častí. Nastolenie, uvažovanie a inter-

disciplinárne riešenie týchto otázok je v edukačnom procese reštaurátora 

mimoriadne dôležité.  
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Abstract 

The author presents the beginnings of education in Kežmarok, which 

has been known as a town since 1269 – was created by merging the 

settlements of the original Slavic population and the settlements of 

German colonists. (Baráthová, N. et al., 2000, p. 7) He uses the descriptive 

method for the oldest written mentions of the city, school. He points out 

the reform changes in 1531 and application of methods. Emphasis is 

placed on the cultural and social preconditions that led to the creation of 

the Kežmarok Lyceum, which has entered our history as an important 

center of education, scientific, cultural and literary life. 

Keywords: History of pedagogy. School and education. Education ratio. Folk 

schools. Latin schools. Kežmarok and its history. Kežmarok 

Lyceum. 

Úvod 

Kežmarok mestské práva dostal od uhorského kráľa Bela IV. Ako 

slobodné kráľovské mesto získalo od uhorských panovníkov viacero politických 

i hospodárskych privilégií. Od vzniku mesta až do príchodu husitov v roku 

1433 boli v Kežmarku tri farnosti – pri kostole svätého Michala (existovala už 

v 12. stor.), pri kostole svätého Kríža (13. stor.), kde zrejme už v 13. storočí 

vznikla prvá farská škola a pri saskom kostole svätej Alžbety (pol. 13. stor.). 

Základným vyučovacím predmetom bolo náboženstvo a popri ňom sa vyučovali 

predmety, ktoré s ním úzko súviseli – spev (vyučujúci i žiaci účinkovali pri 

cirkevných obradoch), latinčina (reč kostolov) a čítanie. Vyučujúcimi boli 

duchovní a vyučovacím jazykom materinská reč – v Kežmarku nemecká. 

(Hleba, E., 1984, s. 10) 

Farská škola však neposkytovala žiakom také vzdelanie, aké od nich 

vyžadoval vývoj 14. a 15. storočia. Čoraz viac sa vzmáhal meštiansky živel, aj 

na Spiš začali prenikať myšlienky humanizmu a renesancie, ktoré priniesli 

nový zmysel ľudského života. Nové ideologické zmeny postihli aj školstvo, 
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ktoré sa úspešne dostalo spod nadriadenosti cirkevných orgánov. Tak vzniká 

vyšší typ školy – mestská škola. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 63) 

Najstaršia písomná zmienka o škole v Kežmarku je až z r. 1383 – 

1392, keď bol zaregistrovaný spor na Kapitule sv. Martina (Spišská Kapitula). 

Kežmarský farár Ján a rektor kežmarskej školy sa súdili o peniaze, vybraté na 

bohoslužbách a pohreboch a nevedeli si ich rozdeliť. Keďže rektora zastupoval 

v spore kežmarský richtár, teda najvyšší predstaviteľ mesta a jeden senátor, je 

viac ako pravdepodobné, že o školu sa už nestarala cirkev, ale bola v starostlivosti 

mesta. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 7) 

S príchodom reformácie do Kežmarku dostala škola po r. 1531 

charakter protestantského gymnázia. (Baráthová, N. a kol., 1999, s. 19) 

V 2. polovici 15. storočia sa farská škola mení na mestskú latinskú 

školu. Kňazov v čoraz väčšej miere nahrádzajú učitelia svetskí, väčšinou 

bakalári s vysokoškolským vzdelaním. Pravdepodobne koncom 15. storočia sa 

škola rozdeľuje na nižšiu chlebovú školu a vyššiu latinskú školu. (Chalupecký, 

I., 1968, s. 26) 

V základnej – nižšej – škole, v tzv. Brotschule, sa vyučovali základy 

čítania, písania a matematiky – úkony také dôležité pre každého obyvateľa 

mesta, pretože v tomto období sa mešťania zaoberali výlučne kupectvom 

a remeslom. Medzi vyučovacie predmety patril aj naďalej spev a základy 

latinského jazyka. Vyšší stupeň školy predstavovala tzv. latinská škola. Na nej 

sa vyučovalo sedem slobodných umení – trivium (gramatika, rétorika, dialektika) 

a quadrivium (aritmetika, hudba, geometria a astronómia). (Lipták, J., 1933, s. 8) 

Vyučujúcimi boli svetské osoby. Vyučujúcim jazykom sa stala 

latinčina. Rozšíril sa aj počet vyučujúcich. Najvyšší predstavený školy mal 

niekoľko pomenovaní: rektor, magister, baccalarius, Schulmeister, ludimagister, 

gymnasiarcha, paedagogus. Mal niekoľko pomocných učiteľov (kolaborator, 

kantor, auditor, organista, kampanator). (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 64) 

I keď sa charakter školy výrazne zmenil, povinnosti študentov boli 

stále rovnaké. V škole sa zdržiavali od piatej hodiny rána do desiatej 

a popoludní od štrnástej do sedemnástej. Ich povinnosťou bolo zvoniť na 

rannú omšu, účinkovať pri nej spevom i drobnými službami. Viacerí mali za 

úlohu v triede zakúriť a poupratovať ju. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 9) 

Boli povinní zúčastňovať sa na rôznych cirkevných obradoch, pri 

voľbe richtára a mestskej rady, zvonili pri otváraní trhov a pri búrkach, čím 

finančne prispeli k udržiavaniu školy i svojich štúdií. Peniaze sa získavali aj 

pomocou rekondácií – chodenia z domu do domu. Školské poplatky za 

kežmarských študentov platilo mesto, cudzí žiaci platili poplatok vo forme 

finančných i naturálnych dávok. Navyše sa platilo za papier i drevo na kúrenie. 

(Sedlák, I. a kol., 1984, s. 64) 

Štúdium nebolo obmedzené ani vekom, ani dobou – študovali 

i takmer 30-roční mládenci a stalo sa, že v Kežmarku pobudli len niekoľko 

týždňov, resp. mesiacov. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 9) 
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V roku 1595 sa ustanovila pri meste funkcia školského dozorcu (tzv. 

Schuelherr – pán školy). (Lipták, J., 1933, s. 26) Túto funkciu vykonávali 

senátori vnútornej alebo vonkajšej mestskej rady. V 17. storočí sa zriadili aj 

funkcie školských inšpektorov. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 64) 

Reformačný charakter školstva  

V prvej tretine 16. storočia sa rozšírilo z Nemecka do celej Európy 

reformačné hnutie Dr. Martina Luthera. To našlo svoje zázemie v krajoch 

a mestách, kde žilo aj nemecké obyvateľstvo – teda i na území Spiša.  

V Kežmarku začali reformačné zmeny r. 1531 príchodom kňaza Juraja 

Leudischera. Protestantský charakter dostáva i škola. Nevracia sa však na 

pozície niekdajšej farskej školy, ba naopak, mesto sa o ňu stará viac. Pozýva 

vynikajúcich učiteľov, platí ich z mestskej pokladnice a výdavky na školu 

hradí z čiastočného príjmu za odpredaj vína a zrna. Roku 1536 sa stavia nová 

škola z kameňa, dáva sa robiť nová tabuľa, lavice, ba aj doštená dlážka. Pre 

študentov sa zriaďuje tzv. alumneum1, kde sa zadarmo stravujú tí najchudobnejší. 

(Baráthová, N. a kol., 2000, s. 9) 

Reformácia poznamenala predovšetkým vyučovacie metódy na 

protestantských školách. Roku 1543 sa stáva rektorom školy (gymnasiarchom) 

kežmarský rodák Ján Sommer, ktorý študoval na univerzite vo Wittenbergu 

u Melanchtona, blízkeho spolupracovníka Martina Luthera. Podľa systému 

svojho učiteľa začína vyučovať aj v Kežmarku. Základy Melanchtonovej 

školy predstavoval kresťanský humanizmus a návrat ku klasikom. Cieľom 

jeho vzdelávania bola „múdra a výrečná zbožnosť“ („sapiens atque eloquens 

pietas“). (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 71) 

Študenti boli rozdelení do troch oddelení. V prvom sa vyučovalo 

čítanie, písanie a základy gramatiky, v druhom a treťom sa vyučovala latinčina, 

gréčtina, hebrejčina, rétorika, poetika a veľký dôraz sa dával na čítanie 

klasickej literatúry. Prednášala sa aj dialektika a matematika a nechýbal ani 

spev. Hlavným vyučovacím predmetom bolo náboženstvo. Takto Melanchton 

prepracoval metódu, ktorou sa vyučovalo na mestských latinských školách 

a zmenil tieto školy na akési klasické gymnáziá. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 9) 

Melanchtonov vyučovací systém bol posilnený aj príchodom takej 

osobnosti do Kežmarku, ako bol bývalý rektor bardejovskej školy a niekdajší 

žiak Luthera a Melanchtona – Leonard Stöckel. Stöckel ešte počas svojho 

pobytu v Bardejove vypracoval r. 1539 školské zákony, prvé svojho druhu 

u nás, podľa Melanchtonovej metódy. Je viac ako pravdepodobné, že podľa 

                                                 
1 Alumneum [lat.] – 1. výchovný ústav so sociálnym poslaním; 2. ústav priradený spravidla 

k strednej a vyššej škole, poskytujúci študentom ubytovanie a stravu. Na Slovensku boli známe 

alumneá pri gymnáziách v Revúcej, Turčianskom sv. Martine a Kláštore pod Znievom, kde 

chudobní študenti dostávali stravu zadarmo. 
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bardejovských školských zákonov sa vyučovalo aj v Kežmarku. Zákony dbali 

navyše na slušné správanie sa žiakov i na ich zovňajšok.(Sedlák, I. a kol., 

1984, s. 71) 

Keď v 1. polovici 16. storočia mesto prijalo reformáciu, stala sa aj 

táto škola evanjelickou, a takou v podstate ostala až do r. 1945. Istá zmena vo 

vyučovaní nastala okolo r. 1555, keď sa v Kežmarku zdržiaval známy pedagóg 

Leonard Stöckel. (Chalupecký, I., 1968, s. 26) 

Leonard Stöckel sa zdržal v Kežmarku počas školského roku 1555/1556, 

i keď priamych dokladov o jeho pôsobení na kežmarskej škole niet. Po jeho 

návrate do Bardejova pokračovali v začatom vyučovaní ďalší vyučujúci 

kežmarskej školy – bývalý bardejovský obyvateľ Simon Gergel (1556), 

Richard Kauffny (s prestávkami v r. 1551 – 1572), Matej Thoraconym-Kabát 

(1571 – 1576), Sebastian Lám (1577 – 1581), Dávid Rechen (1581 – 1583) 

a ďalší. (Lipták, J., 1933, s. 309) 

K veľkej reorganizácii kežmarského školstva došlo v prvej tretine 

16. storočia. Reformačné učenie dr. Martina Luthera si našlo zázemie hlavne 

v tých častiach Uhorska, kde žili Nemci – teda aj v Kežmarku. V Kežmarku 

začali reformačné zmeny r. 1531 po príchode kňaza Juraja Leudischera. V tomto 

období dostáva aj škola protestantský charakter a mení sa na klasické gymnázium 

s ôsmimi triedami. Roku 1536 sa stavia pri farskom kostole sv. Kríža 

namiesto drevenej budovy nová škola z kameňa. Roku 1600 sa zriadila na 

náklady mesta na farskom dvore klenutá miestnosť pre knižnicu, ktorá sa stala 

základom dnešnej lyceálnej knižnice – najväčšej školskej historickej knižnice 

v strednej Európe. (Baráthová, N., 2003, s. 48) 

Na základe listu Mateja Thoraconyma z r. 1571 sa dozvedáme, že 

sa v Kežmarku vyučovalo v troch triedach. Najvyššiu triedu učil rektor 

Thoraconymus, dve ďalšie „kolega“ Drago. Rektor vyučoval dialektiku, 

rétoriku, latinskú a grécku gramatiku a klasickú literatúru. Vyučovanie týchto 

predmetov potvrdzuje aj vysvedčenie z r. 1575, v ktorom sa ako vyučovacie 

predmety uvádzajú jazyk latinský a grécky, predmety výrečnosti (rétorika), 

matematika a náboženstvo. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 9) 

Prvý známy školský poriadok v Kežmarku vytvoril na spomínaných 

základoch Melanchtonových metód r. 1596 rektor Ján Mylius2, rodák z Jihlavy, 

                                                 
2 Ján Mylius sa narodil v roku 1557 v Jihlave na Morave a zomrel v roku 1629 v Elblang 

v Poľsku. Študoval na univerzite vo Wittenbergu, pripojil sa ku kryptokalvinizmu, ideovému 

smeru protestantskej teológie, ktorý chcel pod vplyvom kalvínskej reformácie odstrániť 

z evanjelických kostolov obrazy, oltáre a organy. Kryptokalvinisti boli revolučnejší než 

luteráni, ktorí pôvodné katolícke kostoly zachovávali takmer v pôvodnom stave. Svoje 

presvedčenie si Mylius ponechal po celý život, čo sa mu neraz stalo osudným. Po skončení 

vysokej školy začal učiť vo Veľkom Meziříčí, v jeseni 1588 dostal pozvanie za rektora 

levočského gymnázia, kam prichádza v máji 1589 a zostavuje nový školský poriadok. R. 1595 

prijíma pozvanie za vyučujúceho do kežmarského gymnázia, kam prichádza 12. júla 1595. 

15. augusta 1596 dostáva rektorský vokátor, kde okrem povinností má určený aj plat: 2 toliare 
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absolvent wittenberskej univerzity. Znenie poriadku sa síce nezachovalo, ale 

môžeme ho rekonštruovať na základe poriadku levočskej školy z r. 1589, kde 

Mylius predtým pôsobil, a je pravdepodobné, že bol aj autorom školského 

poriadku. (Baráthová, N., 1998, s. 27 – 42; Bauer, H., 1929) Škola spomenutá 

aj ako gymnázium (gymnasium) – bola rozdelená do ôsmich tried – oddelení. 

Týchto osem tried tvorilo päť ročníkov. Najnižší ročník – piaty – tvorila 

pravdepodobne ôsma, siedma, šiesta a piata trieda. V ôsmej triede sa okrem 

náboženstva učili základy latinského čítania, ktoré sa skončili v siedmej 

triede, kde sa začali priberať základy latinskej gramatiky podľa Aelia Donata, 

v šiestej triede sa vyučovanie základov gramatiky skončilo a žiaci sa začali 

učiť základy latinského a nemeckého písania. V piatej a štvrtej triede začalo 

a pokračovalo čítanie latinských mravoučných výrokov, ktorých autormi boli 

Cato a Sirach, v priatej triede ešte pribudli základy matematiky. V tretej triede 

sa preberali podrobné pravidlá latinskej gramatiky a začalo čítanie klasickej 

literatúry (Cicero atď.), pričom výklad textu prebehol najprv v materinskej 

(nemeckej) reči. V tretej triede sa už museli žiaci zhovárať po latinsky. Pribudlo 

im aj čítanie po grécky, gramatika, aritmetika a spev. V druhej triede sa 

predpokladala absolútna znalosť latinčiny a začala sa výučba gréckeho písma. 

Vyučovala sa štylistika, čítala grécka a rímska klasická literatúra. V poslednej – 

najvyššej prvej triede sa učila latinčina, gréčtina, pribudla dialektika a rétorika. 

(Sedlák, I. a kol., 1984, s. 71) 

 
týždenne, ročne 24 siah dreva (1 siaha = 190 cm), potom mal dostať od žiakov finančné 

i naturálne príspevky (koláče, vajíčka). V tom čase sa stal kežmarský hrad dejiskom 

filozofických a teologických sporov medzi luteránmi a kryptokalvinistami. Na diskusiách bol 

prítomný aj rektor Mylius, hoci údajne nediskutoval. Vokátor totiž od neho požadoval, aby 

„prednášal školskej mládeži Božie slovo čisté a rýdze v dobrom, pravdivom a nefalšovanom 

zmysle, ako to vyžaduje augsburské vierovyznanie a diela reformátorov Dr. Martina Luthera 

a Filipa Melanchtona.“ V roku 1596 pripravil Mylius aj pre kežmarské gymnázium prvý známy 

školský poriadok, ktorý obsahoval povinnosti vyučujúcich i žiakov. Gymnázium bolo 

rozdelené do ôsmich tried, ktoré vytvárali päť ročníkov. Žiaci sa učili latinský jazyk, gréčtinu, 

nemčinu, matematiku, hudbu, dialektiku, rétoriku a náboženstvo. Od vyučujúcich sa požadovali 

tie najvyššie znalosti a pedagogická múdrosť. Študentom Mylius zakázal stáročia známu 

zábavku – tzv. kohútie zápasy, a to preto, že boli nebezpečné hlavne pre menších žiakov, 

a hlavne preto, že mládež sa niekoľko týždňov zaoberala viac cvičením kohútov než knihami. 

Myliovi ešte pred príchodom do Kežmarku vyšiel slovník Nomenklatura a v rukopisoch, ktoré 

sa stratili, ostali z kežmarských čias prednášky k latinským a gréckym klasikom. Mylius 

plánoval ostať v Kežmarku dlhšie, lebo ešte r. 1596 si kúpil na Hradnom námestí veľký dom 

a záhradu, ktorá bola mimo mestských múrov. Žiaľ, dom nevieme identifikovať. Jeho životné 

osudy boli však iné. Medzitým zasadli synody – najvyššie evanjelické cirkevné snemy piatich 

východoslovenských kráľovských miest, ktoré odsúdili kryptokalvinistov. Odísť musel aj 

Mylius. 4. apríla 1598 sa s ním lúčil richtár i senátori, jasne dávajúc najavo svoj nesúhlas 

s rozhodnutím synody. Protestujú aj študenti. Päť študentov, medzi nimi aj budúci rektor 

kežmarského gymnázia Dávid Praetorius, odchádza s rektorom Myliom na jeho nové pôsobisko 

do Elblangu v Prusku. Tu sa Mylius stáva opäť rektorom evanjelického gymnázia, ktoré sa 

zaraďuje medzi najúspešnejšie a najznámejšie v celej strednej Európe. 
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Tresty sa nevyhli ani študentom v Kežmarku. Od 3. triedy sa už 

študenti museli zhovárať po latinsky – koho prichytili hovoriť v materčine, 

dostal potupné znamenie – signum v podobe somárika z kože alebo dreva 

a nosil ho dovtedy, kým sám nevyhľadal podobného previnilca. Ak mal žiak 

signum do rána, čakal ho trest palicou, z ktorého sa mohol vykúpiť iba vtedy, 

ak sa naspamäť naučil niečo navyše – latinské slová, citáty alebo gramatické 

pravidlá. Žiaci mohli byť potrestaní aj ďalším výstražným znamením, zvaným 

signum morum, ak prišli do školy s neumytou tvárou, rukami alebo nohami, 

ak nadávali, zlorečili, ublížili matke, vtákom – a v tom prípade sa už trstenici 

nevyhli. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 10) 

Mesto Kežmarok sa staralo o čo najlepšie obsadenie učiteľských 

miest. V tomto období však muselo mať na všetko súhlas od pánov hradu – 

členov rodiny Thökölyovcov, ktorí sídlili na kežmarskom hrade od r. 1579 

do r. 1670. Skoro po celý tento čas sa snažili zmeniť slobodné kráľovské 

mesto Kežmarok na zemepanské mesto, pozbaviť ho všetkých politických 

i hospodárskych výsad. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 71) 

V 17. storočí sa v meste posilnil slovanský živel. Stalo sa tak zásluhou 

exulantov z Čiech, Moravy i Sliezska, ktorí odišli pred náboženským prenasle-

dovaním. Viacerí z nich pôsobili ako vyučujúci kežmarskej školy: Moravania 

Ján Meltzelius Moravus z Nového Jičína (1649 – 1657), Václav Johannides 

z Kamennej Lehoty (1654 – 1674), Slezania Valerian Berlinius (1649 – 1659) 

a Daniel Fabry (1646 – 1648). (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 10) 

Viacerí z nich boli i kazateľmi – diakonmi slovenskej evanjelickej 

cirkvi, ba istý čas vystupuje v Kežmarku aj poľský kazateľ. (Lipták, J., 1933, 

s. 39) 

Reformáciu však onedlho vystriedala protireformácia. Vo februári 

1674 bolo vyučovanie na evanjelickom gymnáziu zakázané – pokračovalo 

v súkromí, ale 1. septembra 1674 sa i to zakázalo. Obnovilo sa až v októbri 

1675. Na základe 26. artikulu Šopronského snemu škola nesmela ostať v starých 

priestoroch. (Baráthová, N., 2003, s. 51) Počas rekatolizácie evanjelická škola 

načas zanikla. V rokoch 1674 – 1682 sa na nej vyučovalo len súkromne. 

V rokoch 1687 – 1717 ju premiestnili do budovy bývalého hostinca, ktorý stál 

na tom mieste, kde je teraz drevený kostol (školská miestnosť je v ňom 

zachovaná). (Chalupecký, I., 1968, s. 26) Tento hostinec sa však prestaval na 

školské účely, základné triedy však ostali aj naďalej v meste v súkromných 

domoch, mimo mesta boli vyššie ročníky. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 73) 

Kežmarská škola – kolíska mnohých vedcov, učencov a literátov 

Pedagógovia dokázali vzbudiť vo svojich chovancoch nielen túžbu po 

hlbokých vedomostiach, ale sami mali aj vedecké a umelecké ambície. Napr. 

Ján Mylius (1595 – 1598) napísal slovník Nomenklatura a v rukopise ostali 

jeho Komentáre k latinským a gréckym klasikom. Ján Meltzelius, rektori Adam 
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Kunisch (1590 – 1600) a Ján Frölich (1601 – 1608) písali oslavné reči a verše. 

Satiry rektora Pavla Apella (1704) vyšli tlačou v Sliezsku, písaniu drám sa 

venovali Dávid Praetorius (1608 – 1646) a Ondrej Eccard (1700). Básňami sa 

prezentoval aj rektor Václav Johannides, ktorý spolu so žiakmi školy vydal 

tlačou r. 1660 latinskú panychídu3 nad smrťou mladej majiteľky hradu. (Sedlák, I. 

a kol., 1984, s. 72) 

Podľa uvedených bydlísk študentov zisťujeme, že tu už vtedy boli 

žiaci z celého územia Slovenska, Sliezska, Poľska, Sedmohradska a Bulharska. 

Kežmarskí študenti so svojimi vyučujúcimi sa zaradili k priekopníkom 

bádania Vysokých Tatier – časť chotára Tatier patrila Kežmarku od r. 1269. 

Kežmarskí študenti tam chodili oddávna botanizovať4, zbierali minerály – ale 

niet o tom žiadnej písomnej správy – až r. 1596 sa spomína výlet do Tatier. 

Roku 1615 prvý známy horolezecký výlet v histórii Tatier vykonal kežmarský 

študent Dávid Frölich. Nevie sa však, či zdolal Kežmarský alebo Lomnický 

štít. V r. 1654 na Kežmarský štít vystúpil kežmarský študent Daniel Speer 

alias Uhorský Simplicissimus. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 10) 

Po vzplanutí nových myšlienkových prúdov dochádza opäť k reakcii – 

v 70. rokoch 17. storočia začínajú silnieť protireformačné snahy a nastupuje 

obdobie protireformácie. Dňa 10. septembra 1673 bol kežmarským evanjelikom 

zabratý kostol, fara i škola. Kňazi i učitelia mali na „výber“ – vzdať sa svojej 

viery, alebo odísť do inej krajiny. Neodišiel však konrektor Pavol Grosz, 

ktorý sa odvážne pustil do súkromného vyučovania žiakov, hoci i to bolo 

neskôr nakrátko prerušené. Musel odísť, v októbri 1675 sa vrátil a pokračoval 

v učení, dokonca od júna 1676 s tichým súhlasom miestnych paulínov. Tento 

prípad vyučovania v súkromí počas najťažších čias protireformácie patrí 

naozaj k ojedinelým, veď školy v Levoči, Prešove i iných mestách prestali 

v uvedenom období úplne existovať. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 72) 

Na základe 25. a 26. artikulu Šopronského snemu z r. 1681 mohli mať 

evanjelici svoje kostoly i školy, ale len v slobodných kráľovských mestách 

a po dva v každej župe, pričom budovy museli stáť mimo mestských múrov. 

Preto sa kežmarská škola umiestnila dočasne do priestorov niekdajšieho 

hostinca pri mestskej Vyšnej bráne, ktorý bol postavený r. 1593, a ku ktorému 

sa r. 1687 pristaval prvý drevený artikulárny evanjelický kostol. (Baráthová, 

N. a kol., 2000, s. 10) 

Tento hostinec sa však prestaval na školské účely, základné triedy 

však ostali aj naďalej v meste v súkromných domoch, mimo mesta boli vyššie 

ročníky. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 73) 

                                                 
3 Panychída (nesprávne panachída) je krátka bohoslužba za zomrelých v gréckokatolíckej 

a pravoslávnej cirkvi. Je súčasťou pohrebu a často sa modlí aj na konci liturgie, resp. po nej, ak 

bola liturgia slúžená za zosnulých. Štruktúra panychídy: zvyčajný začiatok, tropáre, ekténia so 

zvolaním a prepustenie. Dlhá bohoslužba za zomrelých sa označuje ako parastas alebo niekedy 

aj veľká panychída. Panychída prenesene znamená smútočnú slávnosť vôbec.  
4 Pozorovať a zbierať rastliny (v prírode), zaoberať sa botanikou. 
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Ťažké časy poslednej tretiny 17. storočia ako aj začiatku 18. storočia 

neubrali evanjelickému gymnáziu na význame. V roku 1703 boli schválené 

nové školské zákony. Základom vyučovania bolo i naďalej učenie Melanchtona, 

klasické jazyky a literatúra, matematické vedy a hudba. Vzdelávanie sa predĺžilo 

na 14 rokov, škola opäť pozostávala z dvoch stupňov: nižší, tzv. ľudová škola, 

trval 6 rokov, vyšší – gymnázium – 8 rokov. V ľudovej škole sa mohlo hovoriť 

materčinou, na vyššom stupni výlučne po latinsky. Každý polrok sa robili 

verejné skúšky. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 11) 

Na čele školy stál rektor, ktorý učil najvyšší ročník, okrem toho bol 

povinný dozerať na vyučovanie svojich podriadených v nižších ročníkoch. 

Jeho zástupcom bol konrektor alebo kolega, subrektor, ktorý mal na starosti 

nižšiu triedu a najnižšie triedy učili praeceptori, kantor5 a organista. (Sedlák, I. 

a kol., 1984, s. 73) 

Charakter vyučovacieho procesu však nebol jednoliaty. Začiatok 

a prvú polovicu 18. storočia charakterizuje tzv. pietistický realizmus, ktorý 

prišiel do Kežmarku z Halle. Tento smer hlása vo výchove mládeže spojenie 

náboženskej stránky so stránkou praktického života. Na jednej strane sa ďalej 

pestuje teológia a klasické jazyky, no na druhej strane sa začína venovať 

pozornosť reálnym a prírodných vedám. V tomto období sa aj v Kežmarku 

začína vyučovať podľa metód Komenského, no v porovnaní s Levočou, ktorá 

prevzala Komenského metódy už v 70. rokoch 17. storočia, je to pomerne 

neskoro. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 11) 

V rokoch 1710 – 1711 prišiel na Kežmarok mor, ktorý skosil ¾ 

obyvateľstva. Vyučovanie začalo v septembri 1711, keď sa stal rektorom 

školy Juraj Bohuš z Banskej Bystrice (učil tu v r. 1711 – 1722). Zaoberal sa 

fyzikou, mineralógiou6, astronómiu7, speleológiou8 a svoje vedomosti odovzdával 

študentom. Roku 1717 sa stal členom prírodovednej spoločnosti v Erfurte. Bol 

autorom najstaršieho opisu Spiša a jeho pamätihodností. V rektoráte ho striedal 

ďalší polyhistor9 – kežmarský rodák Juraj Buchholtz mladší (1723 – 1737), 

tiež člen viacerých zahraničných vedeckých spoločností. V r. 1724 podnikol 

so žiakmi známy výskumný výlet k Zelenému plesu. Študenti mali zistiť, 

prečo je pleso zelené. Jeden zo študentov, upevnený o lano, sa ponoril a zistil, 

že z dna vyviera mnoho pramienkov, ktoré dávajú do pohybu zrnká piesku. 

Buchholtz túto cestu podrobne opísal a uverejnil v známych Vratislavských 

análoch. Pre svojich žiakov písal aj divadelné hry, ktoré trvali 4 – 6 hodín 

a pre veľký úspech sa museli neraz opakovať. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 12) 

                                                 
5 Kedysi učiteľ, ktorý zároveň viedol kostolnú hudbu. 
6 Veda o nerastoch. 
7 Veda o vesmíre, jeho zložení a štruktúre, fyzikálnych vlastnostiach, pohyboch a jeho vývoji, 

hvezdárstvo. 
8 Odbor zaoberajúci sa geologickým a biologickým výskumom jaskýň, jaskyniarstvo. 
9 Znalec mnohých vedných odborov, človek s mnohostranným vzdelaním. 
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Tento prelom vo vyučovacích predmetoch a metódach sa ani zďaleka 

neodrazil v novom školskom poriadku z r. 1742. (Sedlák, I. a kol., 1984. s. 74) 

Spomínaný poriadok vychádzal z poriadku bratislavskej školy, ktorý 

zostavil r. 1714 Matej Bel a doplnil ho r. 1724 Fridrich Beer. (Lipták, J., 

1933, s. 75) 

Na základe tohto poriadku vyučovanie naďalej spočívalo vo výučbe 

náboženstva a latinského jazyka, vo vyšších triedach sa vyučovala matematika, 

kým zemepis sa prednášal len ako všeobecná rozprava a dejepis bol doslova 

iba na ukážku. Opakom tohto skostnateného poriadku bol nový z r. 1755. 

Obsahuje presné učebné osnovy pre všetky ročníky. Škola mala päť vyšších 

ročníkov, do ktorých chodili žiaci osem rokov. V najnižšej – 5. triede donatistov 

sa vyučovalo náboženstvo, latinský jazyk (z neho sa prekladalo do nemčiny), 

aritmetika, spev. Piata trieda trvala rok. Uvedené predmety sa učili aj v 4. triede 

gramatikov a 3. triede syntaxistov. Obe triedy trvali po dva roky tak isto ako 

aj 2. trieda rétorov, kde sa vyučoval dejepis a zemepis. V 1. najvyššej triede 

logikov, ktorá trvala rok, pribudli filozofia a právo. (Baráthová, N. a kol., 

2000, s. 13) 

Kežmarské evanjelické gymnázium sa dokonca postupne dostalo do 

priazne dvora, ktorý potichu súhlasil nielen s tým, že tu pôsobilo až 5 učiteľov 

a vypracovalo niekoľko nových školských poriadkov, ale roku 1760 ho na 

prosbu protestantskej šľachty zo Spiša a kežmarského meštianstva povýšil na 

lýceum a o 14 rokov neskôr ho dovolil i rozšíriť. Bola to teda jediná evanjelická 

stredná škola na východ od Trnavy, ktorej existenciu vzala Viedeň oficiálne 

na vedomie, a to zrejme najmä preto, že sa tu veľká pozornosť venovala nemčine. 

Mala päť tried a štúdium na nej trvalo desať rokov, pričom v najvyššej triede 

sa vyučovala aj evanjelická teológia. (Špiesz, A., 1983, s. 238) 

Rôznorodosť školských poriadkov – každá evanjelická škola sa totiž 

riadila vlastným – zapríčinila i tá skutočnosť, že počas 18. storočia zasiahli do 

školstva ešte aj ďalšie smery – racionalizmus10, filantropizmus11 a neohu-

manizmus.12 Kým racionalizmus vyzdvihoval rozumové poznanie, neohuma-

nizmus hlásal návrat ku klasike a filantropizmus zase vyzdvihol praktické 

vzdelávanie. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 74) 

Nový školský poriadok v duchu neohumanizmu bol na kežmarskom 

gymnáziu prijatý r. 1767 za rektorátu Jána Karlovského (1760 – 1770). Jeho 

cieľom vzdelávania bola zbožná úcta, počestnosť a ľudskosť. Počet ročníkov 

ostal v počte päť, ale školská dochádzka sa rozšírila na desať rokov. Pre 

                                                 
10 Smer pokladajúci rozum za jediný alebo rozhodujúci zdroj poznania, presvedčenie o neobme-

dzených schopnostiach ľudského rozumu; rozumový (racionálny) postoj. 
11 Smer v pedagogike založený J. B. Basedowom, ktorý sa opiera o ideu priateľstva a uskutočňuje 

Rousseauove zásady prirodzenej výchovy. 
12 Nový humanizmus; humanizmus: filozoficky zdôvodnený názor rešpektujúci a podporujúci 

dôstojnosť človeka ako svojbytnej duchovnej i telesnej bytosti vo všetkých dimenziách jeho 

života, zameraný proti jeho odcudzeniu, sociálnemu, duševnému i politickému útlaku a pod. 
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adeptov13 na univerzity sa zaviedli maturitné skúšky. (Baráthová, N. a kol., 

2000, s. 13) 

V r. 1787 – 1852 pri osemtriednom gymnáziu vznikli akademické 

triedy s katedrou filozofie, práva a teológie, čím sa škola zmenila na lýceum. 

Na území Slovenska boli len štyri lýceá – v Kežmarku, Bratislave, Levoči 

a Banskej Štiavnici a bez ich absolvovania nebolo možné pokračovať 

v univerzitných štúdiách. V r. 1852 sa lyceálne triedy zrušili a škola bola opäť 

gymnáziom. (Baráthová, N. a kol., 1999, s. 20) 

Počet študentov sa zdvojnásobil – umožnila to náboženská a národnostná 

tolerancia, ktorá vládla nielen na lýceu, ale v celom meste. K Slovákom, 

Nemcom a Maďarom pribudli Poliaci, Srbi, Chorváti, Černohorci, Česi, 

Moravania, Ukrajinci, Rumuni atď. A hoci bola škola protestantská, navštevovali 

ju aj katolíci, kalvíni, pravoslávni, gréckokatolíci, židia, ba aj mohamedáni. 

V prvom rade však pribúdali slovenskí študenti. Slovenčina sa na lýceu učila 

sporadicky už na začiatku 19. storočia a pravidelne ako nepovinný jazyk 

v r. 1853 – 1874. (Baráthová, N., 2003, s. 51) 

Kultúrno-spoločenské zmeny, predpoklad vzniku lýcea 

Roku 1777 bol vydaný Ratio educationis – prvý súborný školský 

poriadok v Uhorsku, v ktorom sa jasne prejavil osvietenský duch. Na jeho 

základe sa mali reformovať len katolícke školy, no žiadala sa aj úprava 

evanjelických škôl. Na školách typu kežmarskej školy sa mali podľa Ratio 

educationis zriadiť dvojročné vyššie akademické triedy s vyučovaním filozofie 

a práva. Tieto akademické triedy mali byť najvyšším stupňom národného 

vzdelania. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 75) 

Radikálna modernizácia nášho školstva prebiehala už od čias Márie 

Terézie. Kežmarská škola spočiatku odmietala podrobiť sa tereziánskej „Ratio 

educationis“, postupom času však sama zistila, že tým za ostatnými školami 

zaostáva. Začali sa zavádzať zmeny, ktoré r. 1813 vyústili v novom školskom 

poriadku. Okrem doterajšieho 8-ročného štúdia sa v Kežmarku zriadilo 

i tzv. lýceum, v podstate vysoká škola, na ktorej štúdium trvalo tri roky. 

(Chalupecký, I., 1968, s. 27) V Kežmarku sa plán akademických tried realizoval 

roku 1787. (Lipták, J., 1933, s.75) 

Roku 1787 bola na lýceu založená katedra filozofie. K jej najuz-

návanejším vyučujúcim patril Ján Genersich (učil tu v r. 1788 – 1821), 

zakladateľ Literárnej spoločnosti (podľa vzoru Malohontskej spoločnosti), 

ktorá pracovala v r. 1806 – 1810. Genersich sa svojimi prednáškami navždy 

zapísal do pamäti študenta Pavla Jozefa Šafárika (1801 – 1840), bol deväťkrát 

rektorom školy a popri teológii sa venoval aj orientálnym jazykom a prírodným 

                                                 
13 Kto začína alebo chce pestovať nejaký vedný, umelecký odbor a iný odbor, začiatočník. 
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vedám. Pre slovenských teológov viedol praktické cvičenia v ich rodnom 

jazyku. Roku 1805 vznikla prvá a r. 1846 druhá katedra práva. K jej naj-

známejším prednášateľom patrili Pavol Hunfalvy (1842 – 1848) – zakladateľ 

modernej maďarskej jazykovedy, ktorý dokázal príbuznosť ugrofínskych14 

jazykov a jeho brat Ján Hunfalvy (1846 – 1851), geograf15 a historik, neskôr 

vysokoškolský profesor v Pešti a člen viacerých domácich i zahraničných 

vedeckých spoločností. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 13) 

Lýceum sa vyznačovalo pestovaním prírodných vied, o ktorých rozvoj 

sa zaslúžil speleológ Juraj Bucholtz ml., ktorý oboznamoval žiakov najmä 

s fyzikou a vybudoval veľkú zbierku minerálov, Juraj Bohuš, rodák z Banskej 

Bystrice, ktorý rozširoval znalosti žiakov zo zemepisu, astronómie, fyziky 

a meteorológie a Jeremiáš Gottlieb Titius, ktorý sa zameral na astronómiu 

a matematiku. Jozef Bencúr z Jasenovej bol známym odborníkom pre históriu, 

zemepis a vtedajšie právo. Roku 1723 malo lýceum 270 žiakov a roku 1752 

len v najvyššej triede ich bolo až 90. (Špiesz, A., 1983, s. 239) 

Okrem katedry filozofie vznikol pri škole r. 1795 aj akýsi pedagogický 

ústav – paedagogium. Jeho zakladateľom bol Adam Podkonický (1776 – 1818), 

ktorý vo funkcii rektora kežmarskej ev. a. v. školy vystupoval 42 rokov. 

(Sedlák, I. a kol., 1984, s. 75) 

Na spomínanom ústave paedagogiu – ktorý prežil dvanásť rokov, sa 

vzdelávali najmä šľachtickí synovia. (Lipták, J., 1933, s. 103) 

Roku 1801 vznikla na kežmarskej škole ďalšia akademická trieda 

s katedrou teológie. Prednášali na nej Daniel Mihálik (1801 – 1840), Samuel 

Lörincsek (1840 – 1845) a Samuel Steiner (1840 – 1874). Daniel Mihálik, 

ktorý bol deväťkrát rektorom školy, sa popri teológii venoval aj orientálnym 

jazykom a prírodným vedám. Staral sa aj o vedomosti slovenských študentov 

a o ich spôsobilosť na budúce povolanie. V rámci svojho vyučovania viedol 

praktické rečnícke cvičenia v ich rodnom jazyku.  

Roku 1805 vznikla tretia akademická trieda s katedrou práva. K jej 

najznámejším prednášateľom patril Ján Schneider (1816 – 1835) a Pavol 

Hunfalvy (1842 – 1848). Pavol Hunfalvy patril k zakladateľom modernej 

maďarskej jazykovedy – dokázal príbuznosť ugrofínskych jazykov. Venoval 

sa aj etnografii Uhorska. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 75) 

Študujúci na troch katedrách mali spoločný vyučovací základ: latinský 

jazyk, matematiku, náboženstvo, prírodné vedy, dejiny, pedagogiku, zdravovedu, 

ekonomiku a úvod do pomocných vied historických – diplomatiky, heraldiky 

a chronológie. Teológovia sa učili navyše jazyk hebrejský a grécky, právnici 

rôzne druhy práva – prírodné, štátne, medzinárodné, súkromné, trestné a cirkevné, 

filozofi preberali podrobnejšie svoje disciplíny – logiku, metafyziku, psychológiu 

                                                 
14 Zaoberajúci sa jazykmi, literatúrou, dejinami, kultúrou a i. pôvodne uralských národov, 

príbuzných s Maďarmi (Uhrami) a Fínmi. 
15 Odborník v geografii. 
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a filozofiu. Žiaci všetkých ročníkov mali praktické cvičenia vo svojej rodnej 

reči. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 13) 

Po zriadení katedry filozofie, teológie a práva dostala kežmarská škola 

charakter lýcea. Lýceum tvorilo akýsi prechod z gymnázia na univerzitné 

štúdiá, bez štúdií na lýceu nebolo možné pokračovať vo vysokoškolských 

štúdiách. V tomto období sa zvýšil aj počet žiakov kežmarskej školy – 

začiatkom 19. storočia ich bolo už okolo 350 a v škole vyučovalo sedem 

stálych a niekoľko súkromných profesorov. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 76) 

Hoci Ratio educationis predpisovalo dvojročné vzdelávanie sa v akademických 

triedach, v Kežmarku sa spočiatku právo a filozofia učili tri roky, ba teológia 

dokonca štyri roky. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 76) 

Tým sa na krátky čas vytvoril na kežmarskom lýceu typ vyššej, skoro 

vysokej školy. (Lipták, J., 1933, s. 97) 

Štúdiá sa na dva roky skrátili definitívne až pri vydaní nového 

školského poriadku r. 1813. Zostavovateľom bol jeden z patrónov lýcea – 

inšpektor a známy uhorský ekonóm Gregor Berzeviczy.  

Na základe tohto poriadku sa učebný plán rozdelil na osem gym-

naziálnych tried a do akademických tried práva, filozofie a teológie. Poriadok 

určoval aj vyučovacie metódy. Každý vyučovací predmet musel obsahovať 

vzdelávací cieľ – uviesť žiaka do podstaty predmetu, vyučovacia metóda 

predpokladala účasť žiakov pri preberaní nového učiva, upevnenie vedomostí 

sa dosahovalo opakovaním a praktickými cvičeniami. Vyučovacím jazykom 

hlavne v akademických triedach bola ešte stále latinčina, no na nižšom 

gymnáziu sa podľa školského poriadku z r. 1755 všetky predmety prednášali 

po nemecky. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 76) 

Hoci obyvateľstvo Kežmarku bolo v prevažnej miere nemecké, škola 

poskytovala mládeži vzdelanosť bez rozdielu národnosti a bez rozlíšenia 

náboženskej príslušnosti. 

V prvom rade pribúdali slovenskí študenti. Slovenčina sa na lýceu 

učila sporadicky už na začiatku 19. storočia a pravidelne ako nepovinný jazyk 

v r. 1853 – 1874. Na začiatku 19. storočia sa začali študenti rôznych národností 

grupovať do spoločností. V r. 1823 vznikla nemecká spoločnosť, r. 1824 

slovenská ako prvá svojho druhu na území Slovenska, r. 1826 srbská a r. 1832 

maďarská spoločnosť. Na činnosť slovenskej spoločnosti spomína vo svojich 

Rozpomienkach Samo Tomášik: „Z Rožňavy som roku 1828 prešiel na lýceum 

kežmarské, kde boli toho času výteční profesori... Benedikti založil v Kežmarku 

spoločnosť slovenskú a bol sprvoti i jej riaditeľom... Učili sme sa pilne českú 

gramatiku, prinášali sme práce prozaické i básnické plody na posúdenie 

a deklamovali sme.“ (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 15) 

Slováci šli v tomto smere ešte ďalej – r. 1838 si založili Ústav reči 

a literatúry slovenskej – podobne ako na ostatných lýceách. Roku 1840 sa 

v Kežmarku utvorila katedra teológie, na ktorú bol pozvaný Ľudovít Štúr – 

jeho príchod by bol býval posilou pre rozvoj národného života a slovenských 

snáh nielen v Kežmarku, ale na celom Spiši, lenže Štúr pozvanie odmietol. 
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Na začiatku 40. rokov začal ústav živoriť, no roku 1845 vznikla Jednota 

mládeže slovenskej a Spolok miernosti a striezlivosti. Mali aj vlastnú slovanskú 

knižnicu, ktorej torzá sa zachovali dodnes v lyceálne knižnici. V školskom 

roku 1859/60 vznikla ešte „súkromná“ – teda neoficiálna slovenská študentská 

spoločnosť. Hoci druhé vydanie Ratio educationis už r. 1806 žiadalo zavedenie 

maďarčiny ako povinného jazyka do škôl a o to isté sa snažil v r. 1806 – 1810 

vyučovací program profesora Ludwiga Schedla, úspešnejší bol až plán grófa 

Zayho z r. 1841 – 1846, ktorý zavádzal maďarčinu ako vyučovací jazyk 

niektorých predmetov – náboženstva, filozofie a dejepisu. Určitým kladom 

tohto plánu bolo zavedenie kreslenia, geometrie, spevu a telesnej výchovy. 

Gróf Zay však v Kežmarku neuspel a nemčina ostala naďalej vyučovacím 

jazykom. (Sedlák, I. a kol., 1984, s. 76) 

Po revolúcii v r. 1848/49 už maďarčina ostala úplne bokom. Všetky 

študentské spolky na školách sa zakázali, podobne aj meštianske spolky 

v mestách, ba dokonca sa na krátky čas od 20. septembra do 3. novembra 

1851 uzavrelo aj lýceum. Najväčšou zmenou v školstve bola po revolúcii 

Organizačná osnova – tzv. Organisationsentwurf, vydaná viedenskou vládou 

r. 1849 a r. 1851. Lýceá sa zreorganizovali opäť na osemtriedne gymnáziá 

a učebný plán sa skončil maturitnými skúškami. V gymnáziu sa vyučovalo 

náboženstvo, jazyk latinský, grécky a nemecký, matematika, dejepis a zemepis, 

prírodopis, fyzika a v najvyššom ročníku logika a psychológia. Krasopis, 

kreslenie, hudobná a telesná výchova patrili k výberovým predmetom. 

Vyučovacou rečou mala byť reč, aká sa v kraji tej-onej školy nachádzala – 

v prípade kežmarskej školy teda nemecká, čím sa opäť oddialila hrozba 

maďarizácie. I keď sa reorganizácia mala týkať len štátnych a katolíckych 

škôl, zasadol r. 1851 v Prešove ev. a. v. dištriktuálny konvent, ktorý navrhol 

reformu evanjelických škôl, teda aj kežmarskej, ktorá sa mala tiež zmeniť  na 

osemtriedne gymnázium. V januári 1852 patronát ev. a. v. lýcea v Kežmarku 

tento návrh prijal a škola sa zmenila na osemtriedne gymnázium s vyučovacím 

jazykom nemeckým. Namiesto rektora a školskej rady sa na čelo lýcea 

postavil direktor a päťčlenné direktórium. Roku 1861 došlo opäť k zmene – 

prijal sa ďalší vyučovací plán, ktorý sa začal realizovať už v školskom roku 

1861/62. Gymnázium sa opäť premenovalo na evanjelické dištriktuálne 

lýceum, na jeho čelo bol opäť postavený rektor a školská rada, no na 

gymnaziálnom zložení ročníkov sa už nič nezmenilo. V nižších ročníkoch 

sa učilo po nemecky, vo vyšších popri nemčine sa vyučovalo aj po maďarsky. 

(Baráthová, N. a kol., 2000, s. 15) 

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní roku 1867 už Maďarom nič ne-

prekážalo, aby svoju reč v školách presadili. Roku 1869 bol prijatý ďalší 

vyučovací plán, ktorý vyžadoval, aby si každý študent osvojil maďarský jazyk – 

bolo to rok po vydaní národnostného zákona, ktorý hlásal „jednotu a nedeli-

teľnosť uhorského národa“. Plán predpokladal aj rozdelenie škôl na klasické 

gymnáziá a reálne školy, kde by sa uprednostnili prírodovedné predmety. 

Kežmarské lýceum prijalo tento plán, ale vyučovalo i naďalej ako humanitné, 
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tak prírodovedné predmety. Prvýkrát sa stretávame s vyučovaním chémie, 

i keď ako súčasť fyziky. Od roku 1881 sa začína maďarčina používať aj 

v nižších gymnaziálnych triedach a roku 1884 začína počtom hodín prevyšovať 

nemčinu. No vo všetkých triedach kežmarskej školy bola maďarčina zavedená 

až roku 1902 s tým, že nemčinou ako výpomocným vyučovacím jazykom sa 

mohlo vyučovať v prvých dvoch najnižších triedach. Posledným plánom 

v organizácii evanjelických škôl bol budapeštiansky plán z roku 1886, kde sa 

gymnáziá definitívne reformovali na osemtriedne. Napokon v rokoch 1895 – 

1897 pristúpilo kežmarské lýceum na štátny učebný plán a riadilo sa ním do 

konca 1. svetovej vojny. Do konca 19. storočia bola kežmarská škola v jedinej 

budove tzv. starého lýcea. Na prízemí sa nachádzalo päť najnižších tried 

a riaditeľňa, na prvom poschodí boli tri najvyššie triedy, karcer16, prírodovedný 

a fyzikálny kabinet, na druhom poschodí provizórna malá telocvičňa, audi-

tórium17 a dve miestnosti pre knižnicu. (Baráthová, N. a kol., 2000, s. 15) 

Koncom 19. storočia sa konečne modernizuje aj lýceum. Najstaršia kamenná 

budova školy bola v priestore katolíckeho kostola sv. Kríža, ktorý bol 150 

rokov vo vlastníctve protestantov. Po jeho opätovnom odovzdaní katolíckej 

cirkvi a počas protireformácie sa vyučovalo v priestoroch niekdajšieho hostinca 

pri Vyšnej bráne. Keď sa k hostincu pristaval artikulárny kostol, postavila sa 

v jeho bezprostrednej blízkosti pre školu drevená budova. Po čase nevyhovovala 

podmienkam a v rokoch 1774 – 1776 sa na jej mieste postavila s povolením 

Márie Terézie kamenná prízemná budova. Prvé poschodie bolo nadstavované 

roku 1820 a druhé roku 1865. Na prízemí budovy bolo prvých päť tried 

a kancelária, na prvom poschodí tri najvyššie triedy, karcer, prírodovedný 

a fyzikálny kabinet, na druhom poschodí malá telocvičňa, auditórium a dve 

knižničné miestnosti. Ani tento stav nevyhovoval po čase požiadavkám školy, 

a tak sa roku 1889 na zasadnutí lyceálnych patrónov súhlasilo s postavením 

novej školy. Nová budova bola postavená v rokoch 1903 – 1904 v bezprostrednej 

blízkosti starého lýcea a v roku 1906 sa rozšírila o ďalšiu prístavbu (dnešné 

gymnázium P. O. Hviezdoslava). V starom lýceu ostali zemepisné zbierky, 

prírodovedné kabinety s učebňou, auditórium a knižnica. Do novej budovy sa 

umiestnili triedy, kresliareň, riaditeľňa, zborovňa a pristavala sa aj telocvičňa. 

(Sedlák, I. a kol., 1984, s. 82) 

Záver 

Cieľom príspevku bolo priblížiť sa na dosah historickým prameňom, 

ktoré popisujú vznik a vývin školského systému, ktorý je neoceniteľnou 

súčasťou dneška. Zároveň sme sa snažili o zachytenie najdôležitejších faktov 

                                                 
16 Ide o zatvorenie žiaka na stredných školách ako disciplinárny trest za hrubšie previnenie 

(pôvodne starorímske väzenie). 
17 Prednášková sieň, poslucháreň. 
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z dejín a spolu s tým i z rozvoja edukácie v meste, ktorý sa výrazne posilnil 

po vzniku prvej školy.  

Zamerali sme sa preto na jedno z najvýznamnejších miest Spiša, ktoré 

prekvitalo a rástlo do krásy, zatiaľ čo iné mestá a mestečká nedosahovali 

takúto úroveň. Je to Kežmarok, ktorý dnes čerpá zo svojej bohatej minulosti 

pre úspešnú prítomnosť. 

Kežmarské lýceum sa zapísalo do našich dejín ako významné stredisko 

vzdelanosti, vedeckého, kultúrneho a literárneho života. V systéme školstva 

na Slovensku predstavuje vo svojej historickej dobe vyššiu, v slovenských 

pomeroch aj vysokú školu, ktorá okrem všeobecného vzdelania na veľmi 

odbornej úrovni poskytovala i špecializované vzdelanie v oblasti filozofie, 

teológie a práva, umožňujúce absolventom študovať neskôr na niektorej 

zahraničnej univerzite, najmä v Nemecku, alebo pôsobiť v patričnom povolaní 

medzi naším ľudom. 

Progresívnym pedagogickým systémom, ktorý v Kežmarku bol 

príznačný už v mestskej latinskej škole, ale najmä na lýceu a gymnáziu, 

nesmierne bohatou knižnicou a rozsiahlou záujmovou činnosťou študujúcej 

mládeže, dosiahlo lýceum vysokú úroveň, ktorou významne prispievala 

k šíreniu vzdelanosti nielen v rámci školy, mesta, ale aj v rozmeroch širších – 

krajských, celoslovenských i uhorských – a k formovaniu nejednej významnej 

osobnosti nášho vedeckého, pedagogického a literárneho snaženia. 

Kežmarské lýceum predstavuje nevyčerpateľné dedičstvo vzdelanosti, 

literárnej a umeleckej tvorby. Je potešiteľné, že staroveké podtatranské mesto 

Kežmarok tento vzácny kultúrny odkaz nielen opatruje, ale ho rozvíja 

a kultúrno-výchovne využíva na úrovni požiadaviek vyspelej spoločnosti. 
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Abstract 

In the introduction of the report, the authors emphasise the need for 

conceptual training of teachers, which is perceived as a prerequisite for 

didactically and methodically mastered implementation of media education 

as a cross-curricular theme across all the educational areas. In the 

framework of the report, a reference to the Slovak educational system is 

made, which does not perceive the media education as a separate 

subject, but as a so called cross-curricular theme. In the next part of the 

report the team of authors indicate the relationship between media 

literacy and other (relevant) types of literacy. It draws attention to the 

opportunity to perceive media education as an effective tool for 

acquiring reading literacy (primarily within lower secondary education). 

The more practical part of the report focuses on the concretisation of 

proposals for such integration of media education into the core subjects 

that it seems beneficial not only for expanding the knowledge (of media 

and core subject area), but also for the development of reading literacy. 

Keywords: Cross-curricular theme. Functional literacy. Media education. 

Media literacy. Reading literacy. 

Úvod 

Všadeprítomnosť médií, kvantitatívny (občas aj kvalitatívny) mediálny 

rozmach a s tým súvisiace prakticky nepretržité prijímanie rôznorodo poňatých 
a spracovaných mediálnych obsahov nie vždy vytvára potrebný priestor na ich 

kritické hodnotenie. To má neraz za následok výchovu pasívneho prijímateľa 
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mediálnych obsahov, pre ktorého je príznačná (výrazne) obmedzená schopnosť 
správne porozumieť médiami šíreným informáciám.1 Keďže prítomnosť médií 

v našich životoch bude naďalej expandovať, je nevyhnutné s plnou vážnosťou 
naďalej intenzívne hľadať prínosné metódy vyučovania mediálnej výchovy, 

ktoré vo (formálnom) vzdelávaní budú prispievať k nadobúdaniu mediálnej 
gramotnosti a jej ďalšiemu rozvoju. 

Mediálna výchova v slovenskom kontexte 

Mediálna výchova je v slovenskom Štátnom vzdelávacom programe 

primárne definovaná ako prierezová tematika a takéto jej poňatie je preferované 

aj na ploche tohto príspevku. Posledné prieskumy potvrdzujú, že vyučovanie 
mediálnej výchovy na základných a stredných školách sa skutočne v prevažnej 

väčšine deje s akcentom na prierezovosť tematiky. Mediálna výchova je len 
sporadicky povýšená na samostaný predmet, hoc takúto formu výučby Štátny 

vzdelávací program pripúšťa. Tiež sa ukazuje, že zmienená tematika nepatrí 
medzi tie, s ktorými by sa žiaci stretávali pravidelne, vo viacerých ročníkoch 

a minimálne raz do týždňa. Táto téza vychádza zo záverov výskumu z roku 
2013 o stave mediálnej výchovy na slovenských základných a stredných 

školách. Autori konštatujú, že základné a stredné školy v nedostatočnej miere 
začleňujú mediálnu výchovu do obsahu vzdelávania, niektoré ju nevyučujú 

vôbec. Neuralgickým miestom je samotné vnímanie mediálnej výchovy – 
školy si ju zamieňajú s mediálnou didaktikou, t. j. médiá sú ponímané ako 

prostriedok výučby, nie objekt výučby. Jednou z príčin tohto stavu je 
nedostatočná úroveň vzdelanosti učiteľov v oblasti mediálnej výchovy. Na 

slovenských vysokých školách nie je možné študovať mediálnu výchovu ako 
učiteľský smer, chýbajú aj ďalšie príležitosti vzdelávania učiteľov v rámci 

programov celoživotného vzdelávania. 76 % základných škôl zapojených do 
výskumu nemá presne vymedzenú hodinovú dotáciu pre výučbu mediálnej 

výchovy. V prevažnej miere ide o školy, ktoré zvolili prístup integrovania 

mediálnej výchovy do obsahu iného vyučovacieho predmetu. Len približne 
13 % škôl mediálnu výchovu vyučuje ako samostatný predmet v dotácii od 

pol vyučovacej hodiny týždenne do max. dvoch vyučovacích hodín týždenne. 
Zvyšné školy volia blokovú formu vyučovania danej problematiky, t. j. jeden 

až dvakrát ročne. Analogické zistenia priniesla výskumná sonda aj v prípade 
stredných škôl.2 

                                                 
1 V tejto súvislosti sa spomína termín tzv. funkčného analfabetizmu. (Termín pozri napr.: 

ILOWIECKI, M. – ZASEPA, T.: Moc a nemoc médií. Bratislava – Typi Universitatis, Tyrnaviensis, 

vydavateľstvo Trnavskej univerzity, spoločné pracovisko TU a VEDY, vydavateľstvo SAV, 

2003, s. 41.) 
2 KAČINOVÁ, V. – KOLČÁKOVÁ, V.: Súčasný stav začlenenia mediálnej výchovy do obsahu 

vzdelávania na základných školách na Slovensku. Záverečná správa. Trnava : Medzinárodné 

centrum pre mediálnu gramotnosť, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013. s. 25 – 31. 
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I keď je zmienený prieskum staršieho dáta, pozorovanie smerovania 
slovenského školstva a významne častý kontakt s učiteľskou komunitou nám 
dáva dôkaz, že situácia sa nemení, ba naviac, mediálna výchova sa začína 
dostávať ešte do väčšieho úzadia a je vytláčaná atraktívnejšími témami, ako je 
napríklad finančná gramotnosť či environmentálna výchova (čím nechceme 
znevažovať význam týchto tém). Istý posun vpred najmä pokiaľ ide o vzdelá-
vanie učiteľov očakávame v súvislosti s prijatím Akčného plánu na roky 2022 – 
2023 k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore. V súlade 
s plánom je Metodicko-pedagogické centrum3 poverené pripraviť a následne 
realizovať tzv. inovačné vzdelávania v oblasti rozvoja mediálnej výchovy 
a mediálnej gramotnosti a v oblasti bezpečného pohybu detí v digitálnom 
priestore. Vnímame to však len ako čiastkové riešenie problému nie vždy 
dostatočnej (mediálnej) gramotnosti detí a mládeže. J. Hacek zvlášť upozorňuje 
na aktuálnu potrebu naučiť mladých ľudí rozoznávať medzi jednotlivými 
zdrojmi informácií: „Ak sa mladí nestretnú v priebehu dospievania s autoritou, 
ktorá im vysvetlí základné fungovanie médií, a to najmä na konkrétnych 
príkladoch, je pravdepodobné, že budú pri informovaní sa dávať prednosť 
zdrojom, ktoré zodpovedajú ich hodnotovej, mentálnej, vzdelanostnej a socio-
demografickej úrovni“.4 

Ak budeme vychádzať z vyššie zmienenej skutočnosti, ktorá nám 
hovorí o prítomnosti mediálnej výchovy prevažne ako prierezovej témy, potom 
môžeme pripustiť, že práve tento prístup by mal byť začať podporovaný, 
keďže deklaruje najvyššiu mieru ochoty prijatia mediálnej výchovy do 
edukačného procesu. Mediálne obsahy sú tematicky širokospektrálne, t. j. nie 
je problém s identifikáciou akýchsi prienikových, vzájomne korešpondujúcich 
oblastí/obsahov/tém mediálnej výchovy ako prierezovej problematiky a nosného 
predmetu (predmetu, v rámci ktorého sa žiak stretne s mediálnou výchovou). 
Aj to je dôvod, prečo by mediálna výchova mohla byť pridanou hodnotou 
každej výchovno-vzdelávacej oblasti. (To, samozrejme, nevylučuje jej paralelnú 
existenciu v podobe samostatného povinného, povinne voliteľného či záujmo-
vého predmetu.) 

Mediálna výchova ako prierezová tematika 

Cieľom mediálnej výchovy na základných školách rozhodne nie je 
výchova budúcich mediálnych odborníkov či žurnalistov, ale výchova kom-
petentného a kriticky uvažujúceho bežného konzumenta mediálnych obsahov, 

                                                 
3 Organizácia priamo podriadená Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje 
vzdelávanie v programoch a moduloch programov vzdelávania a realizuje atestácie pre 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve, t. j. materské, 
základné a stredné školy. 
4 HACEK, J: Nové médiá – aktuálne výzvy dneška. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, 
s. 40. (Pozn. J. Hacek akcentuje mediálnu výchovu ako povinný predmet.) 
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ktorý médiá dokáže využívať po zohľadnení svojich potrieb, nárokov 
a s ohľadom na funkcie, ktoré plnia. Navyše, zreteľná prítomnosť mediálnej 
výchovy v každej vzdelávacej či výchovnej oblasti vychovávaného/vzdelá-
vaného upozorňuje na previazanosť médií s naším každodenným prežívaním 
a s dianím okolo nás. 

S odvolaním sa na vyššie uvedené skutočnosti by sa v rámci formálneho 

vzdelávania mal preferovať skôr prístup koncepčného, metodicky zvládnutého 

integrovania mediálnej výchovy do iných vyučovacích predmetov naprieč 

ročníkmi a vzdelávacími oblasťami. Garantovať efektívnu prítomnosť mediálnej 

výchovy v učebnom obsahu iného predmetu však môže len učiteľ vybavený 

potrebnými znalosťami a kompetenciami. 

Získať relevantné informácie o médiách, masmediálnej komunikácii 

v dnešnej informačnej dobe samo o sebe nie je problém. Aj samotní učitelia 

však poukazujú na neuralgické miesto vyučovania mediálnej výchovy, a tým 

je také zvládnutie didakticko-metodickej stránky jej vyučovania, ktoré bude 

smerovať k efektívnemu prijatiu sledovanej prierezovej tematiky do učebného 

obsahu iného predmetu. Inak povedané, absentujú návrhy na aktivity, ktoré by 

umožnili informácie z predmetnej oblasti primeraným spôsobom sprostredkovať 

žiakom, pričom by sa nemalo zabúdať ani na nutnosť zohľadňovať potreby 

nosného premetu, t. j. aby si príslušné vzdelávacie oblasti vzájomne nekolidovali, 

ale vhodne sa dopĺňali. 

Vo vyššie uvedenom kontexte sa otvára priestor pre fakulty pripravujúce 

budúcich učiteľov, ktoré by snáď mali začať uvažovať o mediálnej výchove 

(ale aj ostatných prierezových problematikách) ako o povinnej súčasti tvz. 

spoločných/všeobecných základov. Okrem potrebných teoretických poznatkov 

by študenti boli vedení k tomu, aby v budúcnosti zvládli integráciu mediálnej 

výchovy do svojich učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích 

plánov. Tým by sa postupne začali budovať predpoklady na neskoršiu 

skutočne komplexne poňatú a efektívnu integráciu sledovanej prierezovej 

tematiky do formálneho vzdelávania. V rámci príprav na nové akreditačné 

konanie súvisiace so zavádzaním systémov zabezpečovania kvality Filozofická 

fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje celofakultný seminár 

Mediálna gramotnosť a digitálne technológie primárne pre študentov učiteľských 

programov. V krátkej budúcnosti bude zaujímavé sledovať, či potrebu prestavby 

študijných odborov aj ostatné slovenské vysoké školy využili na posilnenie 

mediálnej gramotnosti vysokoškolákov a súčasne na prípravu učiteľov zvládať 

efektívnu integráciu mediálnej výchovy do vzdelávacích obsahov. 

Samozrejmosťou musia zostať projekty realizované v rámci ďalšieho 

vzdelávania; učiteľom so záujmom o túto oblasť majú byť naďalej dostupné 

možnosti prehlbovania zručností a vedomostí a príležitosti vymieňania si 

skúsenosti.  
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Mediálna gramotnosť v systéme gramotností 

Z relevantných definícií mediálnej výchovy, cieľov, dosiahnutie ktorých 

má sledovať, a mediálnej gramotnosti abstrahujeme záver o tom, že mediálnu 

výchovu možno vnímať ako výchovno-vzdelávací proces zámerného, cieľa-

vedomého pôsobenia na jedinca, ktorý pod vplyvom tohto procesu nadobúda 

mediálnu gramotnosť a ďalej ju rozvíja, t. j. získava schopnosť (po)rozumieť 

médiám, procesom tvorby ich obsahov a kriticky posudzovať mediálnu 

produkciu. Mediálna výchova je tak v pozícii mediátora vedomostí, zručností 

a spôsobilostí jedincovi, ktorý je pripravený aktivizovať ich pri percepcii 

mediálnych obsahov (v bežnom živote). 

Proces získavania relevantnej kompetencie správneho a prínosného 

zaobchádzania s médiami znamená kooperáciu viacerých druhov gramotností, 

ktoré možno vnímať ako subgramotnosti mediálnej gramotnosti. Mediálne 

obsahy majú totiž viackódovú povahu – obraz, zvuk, tlačené slovo – nové 

médiá sa navyše vyznačujú aj prvkami intertextuality a interaktivity. Aj tu sa 

rysuje požiadavka integrácie mediálnej výchovy do viacerých učebných 

obsahov; v prípade mediálnej výchovy ako samostatného predmetu zas potreba 

obsiahnuť viaceré vzdelávacie oblasti. Ešte stále pretrvávajúci predmeto-

vý/vzdelanostný individualizmus má totiž za následok aj separáciu gramotností. 

Koncepčné prepojenie výchovných a vzdelávacích oblastí je príležitosťou 

komplexného formovania poznatkovej výbavy vychovávaného a vzdelávaného 

jednotlivca a ďalšieho rozvoja jeho zručností. Práve mediálna výchova môže 

byť jedným z tých prostriedkov (to neznamená, že výhradným), ktoré 

k dosiahnutiu naznačeného cieľa môžu efektívne prispieť. 

„Mediálna gramotnosť je tvorená: 

1. poznatkami na jednej strane potrebnými pre získanie kritického 

odstupu od médií, na druhej strane umožňujúcimi maximálne využitie 

potenciálu médií ako zdroja informácií, kvalitnej zábavy, aktívneho 

naplnenia voľného času a pod.; 

2. schopnosťami dovoľujúcimi a zjednodušujúcimi tento kritický odstup 

aj maximálnu kontrolu vlastného využitia médií.”5 

Zdá sa, že nadobudnutie mediálnej gramotnosti a jej následný rozvoj 

skutočne predpokladá osvojenie si ďalších druhov gramotností (v rôznom 

rozsahu (a) v závislosti od veku). 

Čitateľskú gramotnosť možno definovať ako schopnosť porozumieť 

takej písanej jazykovej forme, ktorá je spoločnosťou akceptovaná a/alebo má 

pre jednotlivca význam a zároveň aj ako zručnosť vedieť túto formu používať; 

                                                 
5 MIČIENKA, M. – JIRÁK, J.: Základy mediální výchovy. Praha : Portál, 2007, s. 9. 
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ide teda o schopnosť konštruovať významy z rozmanitých textov.6 Tento druh 

gramotnosti však v súčasnosti nepostačuje na nadobudnutie mediálnej 

gramotnosti a na jej ďalší rozvoj. 

Je nepochybne žiadúce venovať pozornosť výchove malého mediálneho 

príjemcu, ktorého percepcia sa už v útlom veku začína sústreďovať na 

obrazové mediálne obsahy. Aj u nás sú dostupné televízne stanice, ktorých 

cieľovou skupinou sú deti od 6 do 36 mesiacov, a to i napriek tomu (alebo 

práve preto), že do troch rokov dieťa ešte nedokáže porozumieť symbolickému 

jazyku televízie; túto schopnosť nadobúda až o rok neskôr, pričom už zároveň 

dokáže napodobňovať správanie z televíznej obrazovky.7 Svoj význam pri 

nadobúdaní mediálnej gramotnosti má (nielen) preto vizuálna gramotnosť. Tú 

vnímajme ako zručnosť interpretovať vizuálne posolstvá a prijať ich ako 

správu, transformovať informáciu z obrazového znázornenia do verbálnej 

podoby; vizuálnu gramotnosť možno vnímať ako paralelu čítania tlačené-

ho/písaného slova.8 

Ďalšie rozvíjanie vizuálny gramotnosti vo vyššom (školskom) veku 

znamená aj získanie schopnosti tvoriť vizuálne objekty, čo opätovne otvára 

možnosti pre mediálnu výchovu. Tvorba vlastných mediálnych produktov je 

príspevkom tak k rozvoju vizuálnej, ako aj mediálnej gramotnosti. 

(Nielen) statické obrazové mediálne komunikáty sú dôležitou zložkou 

vyučovacieho procesu spĺňajúcou požiadavku získavania poznatkov a nado-

búdania zručnosti na základe zmyslového poznania. Vhodný materiál na 

rozvoj vizuálnej a následne aj mediálnej gramotnosti predstavuje napr. súbor 

animovaných filmov Ovce.sk9, ktorý nenásilným, poučným a primerane vtipným 

spôsobom upozorňuje na rizika používania informačno-komunikačných 

technológií. Seriál tak zároveň reaguje na ich prudký rozvoj. Práve v dôsledku 

tohto rozvoja je potrebné zabezpečiť vzdelávanie v gramotnosti o dátach 

v pohybe a o obrázkoch v pohybe; v súčasnosti je žiaduce, aby jednotlivec 

nadobúdal gramotnosť v jazyku filmu a videa.10 

                                                 
6 Porov.: CAMPBELL, J. R.: Framework and Specifications for PIRLS Assessment 2001. 

Boston : Boston College, 2001. Dostupné na http://timssandpirls.be.edu/pirls20011/pdf/PIRLS_ 

frame2.pdf (cit. 22.12.2021). 
7 ZASEPA, T. – IZRAEL, P.: Televízia u nás doma. Ružomberok : Verbum, 2011, s. 95 – 96. 
8 HEINICH, R. – MOLENDA, M. – RUSSELL, J. D.: Instructional media and the new 

Technologies of instruction. New York : Macmillan, 1982, s. 62. 
9 V anglickom jazyku: http://www.sheeplive.eu/. Projekt riešil prítomnosť mediálnej výchovy 

v neformálnom vzdelávaní. Išlo o sériu kreslených rozprávok určených primárne pre mladšiu 

vekovú kategóriu detí. Rozprávky majú pôsobiť preventívne; deťom vtipne nastavujú zrkadlo 

ich nevhodného správania sa v priestore nových médií. Zaujímavosťou je, že animovaný seriál 

sa vracia k tradíciám pôvodnej česko-slovenskej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Projekt zo 

svojich fondov finančne podporila Európska únia. 
10 Porov.: PETTERSSON, R.: Literacies in the new millennium. In: Strykowski, W. Media 

a edukacja. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2000, s. 22. 
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Digitálna gramotnosť súvisí s efektívnym využívaním informačno- 

-komunikačných technológií a vo všeobecnosti znamená schopnosť používať 

informácie „v rôznych formátoch z rôznych zdrojov prezentovaných prostred-

níctvom moderných informačných a komunikačných technológií (IKT)”11. 

Úroveň digitálnej gramotnosti sa vyjadruje prostredníctvom indikátorov 

merajúcich ovládanie prác s hardwar a softwar, ovládanie práce s informáciami 

vo virtuálnom priestore a schopnosť komunikácie prostredníctvom IKT. Ide 

teda o prepojenie základnej technickej zdatnosti a schopnosti realizácie komu-

nikačného zámeru s využitím IKT. 

Z kontextu vyššie uvedených poznámok vyplýva požiadavka rešpek-

tovania relevantných druhov gramotností, ktorých postupné nadobúdanie 

vedie aj k postupnému získavaniu mediálnej gramotnosti; podmienenosť 

a vzájomná podpora predmetných gramotností je zrejmá. 

Synergia popísaných gramotností by mala viesť k nadobudnutiu takej 

mediálnej gramotnosti, ktorá bude kvalitatívnym príspevkom k rozvoju ďalšej, 

zdá sa, že hierarchicky nadradenej gramotnosti – funkčnej gramotnosti. Pod 

funkčnou gramotnosťou sa vo všeobecnosti rozumie zručnosť používania 

„čítania, písania a počítania z hľadiska funkcií človeka ako realizátora seba 

v sociálnom a kultúrnom kontexte; 21. storočie rozšírilo toto chápanie funkčnej 

gramotnosti o znalosť cudzích jazykov a o ovládanie využitia informačných 

technológií. [....] To, aby človek bol schopný „gramotne“ žiť, si vyžaduje ďalšie 

špecifikácie. Požaduje sa naplniť ďalšie kompetencie, akými sú, napr. podni-

kateľské kompetencie, finančné, mediálne, environmentálne a podobne.“12 

Mediálna výchova a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

Čitateľská gramotnosť má priamu väzbu na schopnosť nielen prijímať, 

ale predovšetkým rozumieť, správne vyhodnocovať a vhodne využívať 

informácie a podnety, ktoré získavame prostredníctvom prostriedkov masovej 

komunikácie. Mediálna výchova preto musí klásť plošný dôraz na podporu 

rozvoja čitateľskej gramotnosti (samozrejme, v závislosti od veku vzdeláva-

ného/vychovávaného). 

Tlačené médiá nepochybne vytvárajú vhodný priestor na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti, a tým aj na nadobúdanie schopnosti prínosnej analýzy 

samotného mediálneho komunikátu. Tieto médiá tak môžu byť vhodnou 

pomôckou, ktorá z obsahového hľadiska kopíruje požiadavku iného vedného 

či výchovného predmetu, pričom práca s týmto materiálom je už determinovaná 

                                                 
11 VELŠIC, M.: Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011. Správa z výskumu. Bratislava : IVO, 

2011, s. 3. 
12 ZELINA, M: Miesto funkčnej gramotnosti v školskej reforme. In: Stav a rozvoj funkčnej 

gramotnosti. Bratislava, 2009, s. 13. 
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cieľmi mediálnej výchovy, avšak získané informácie dopĺňajú portfólio 

poznatkov nosného predmetu. 

Vo vyučovaní mediálnej výchovy je vhodné uplatňovať interpretačno-

hodnotiaci prístup a do procesu vyučovania zaraďovať úlohy a zadania, ktoré 

budú od vzdelávaných/vychovávaných požadovať orientáciu v texte, schopnosť 

selekcie informácií, identifikáciu podstatných/kľúčových slov, formuláciu 

témy a myšlienky vyplývajúcich z textu, charakteristiku osôb, konfrontovanie 

obsahu informácií s vlastnou skúsenosťou. Nadstavbovo je vzdelávaný/vycho-

vávaný vedený k porozumeniu konvenčných postupov uplatňovaných pri 

povrchovej a hĺbkovej výstavbe textu, k sledovaniu slov a slovných spojení 

s rôznorodou konotáciou opakovane sa vyskytujúcich pri tematicky príbuzných 

textoch. Percepcia textu nemá byť smerovaná len k rozvoju schopnosti 

porozumieť jeho obsahu, uvedomiť si jeho podstatu, ale aj k schopnosti 

získané informácie použiť v závislosti od ich dôležitosti a významu vo vzťahu 

k potrebám percipienta. Takéto poňatie vyučovania mediálnej výchovy by 

malo byť preferované; prioritou by nemalo byť budovanie poznatkovej, 

teoretickej bázy. 

Samozrejme, zadania musia zohľadňovať požiadavku primeranosti. 

Pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a súčasnom či následnom nadobúdaní 

a rozvoji mediálnej gramotnosti je tiež potrebné rešpektovať individualitu 

jednotlivca a jeho skúsenostný komplex, inak povedané mediálna výchova 

nemá viesť k názorovej uniformite. 

Paralelne s čitateľskou gramotnosťou je možné rozvíjať aj vizuálnu 

gramotnosť, napr. požiadavkou na identifikáciu najdôležitejších prvkov 

v obrazovom materiáli či zadaním požadujúcim porovnanie obrazového 

materiálu s obsahom textu a rozhodnutím o jeho (ne)vhodnosti vzhľadom na 

obsah, ako aj so zhodnotením/interpretáciou toho, prečo bol text doplnený 

práve o tento obraz/fotografiu.  

Námety na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti 

Aktuálne máme k dispozícii pomerne početné množstvo voľne 

dostupných námetov na aktivity či celé vyučovacie hodiny. Vnímame to ako 

jeden z pozitívnych dôsledkov pandemickej situácie (COVID-19), keď vo 

väčšej miere sledujeme sieťovanie sa pedagogických a odborných zamestnancov, 

ktorí spravidla bezodplatne zdieľajú vlastné nápady a inšpirácie. Aktívne sú 

i rôzne iniciatívy a občianske združenia, ktoré svojimi námetmi reagujú na 

potrebu reflektovať vo vzdelávaní náročné (globálne) témy. Zo širokej ponuky 

sme pre potreby tohto príspevku vybrali niekoľko aktivít, v ktorých sa mediálna 

výchova prelína s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti; aktivity sú dobre 

uchopiteľné v rámci slovenského jazyka a literatúry s potenciálom preniknúť 

aj do iných vzdelávacích oblastí.  
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Návrhy zadaní nediferencujeme podľa veku. Princíp primeranosti tak 

má širšie uplatnenie – úlohy sú využiteľné v rámci celého nižšieho sekundárneho 

vzdelávania (ISCED 2). V prípade inšpirovania sa ponukou tohto príspevku je 

preto potrebné zhodnotiť primeranosť zadania vo vzťahu ku konkrétnej 

cieľovej skupine a primerane ho modifikovať. Námety sú koncipované so 

zámerom rešpektovať požiadavku tém a cieľov integrovaných predmetov 

(mediálna výchova a iný vyučovací predmet/iné vyučovacie predmety), ktoré 

definuje Štátny vzdelávací program.   

90 sekúnd o knihe 

Na hodinách literatúry žiaci často dostávajú ako zadanie prečítať si 

niečo o knihách, ktoré sú dané tematicky alebo sú prílohou literárnej čítanky. 

Učiteľ však vďaka rôznorodým knihám môže urobiť z prečítaných diel veľkú 

výkladnú skriňu komunikácie, odbornosti a porozumenia textu. Preto zadanie 

nesmeruje k prečítaniu konkrétneho diela, ale k prečítaniu konkrétneho žánru 

(napr. detektívka). Podmienkou je, aby učiteľ smeroval žiakov k výberu kníh, 

ktorých autori pochádzajú z rôznych krajín. Študenti majú mesiac na prečítanie 

knihy, konceptovanie a následnú prípravu rétorického prejavu. Počas samotnej 

vyučovacej hodiny študent dostane k dispozícii 90 sekúnd, aby o knihe 

rozprával. Je dôležité využiť čas, potenciál, nehovoriť obsah (spoiler), ale ísť 

po myšlienkach. Na záver študenti vyberú prejav a knihu, ktorá ich najviac 

zaujala. Nadväzujúca vyučovacia hodina je rozpravou o reáliách obdobia 

a prostredia, ktoré tvoria rámec samotného detektívneho príbehu. Žiaci vo 

vzájomnej diskusii definujú spoločné znaky vybraného žánru a súčasne si 

všímajú prípadné rozdiely v jeho poňatí s ohľadom na autorov z rôznych 

krajín.13 Vyústením aktivity je skupinová príprava námetu filmového spracovania 

vybranej knižnej predlohy. 

Čítanie textu 

Zámerom je ilustrovať študentom existenciu rôznych spôsobov práce 

s informáciami a diskutovať o ich zvykoch pri učení sa. Cieľom je priviesť ich 

k uvažovaniu o tom, ako sa vedia pri rôznych spôsoboch práce sústrediť, aké 

sú výhody či nevýhody, ktoré sa spájajú s jednotlivými podmienkami 

vytvorenými pri práci (subjektívne podľa ich pocitov, objektívne podľa 

výskumov). Cieľom aktivity nie je exaktne zisťovať, ktorá skupina študentov 

si z čítania textu odniesla viac informácií. Táto nadstavba však nie je 

vylúčená. Študenti môžu byť sami sebe objektom výskumnej aktivity. Zamerajú 

                                                 
13 Aktivita inšpirovaná praxou na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach. 
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sa práve na určenie tých podmienok práce s textom, ktoré im umožnili 

odniesť si z prečítaného najviac informácií. 

Prvotný zámer aktivity vyžaduje rozdelenie študentov do troch 

skupín, pričom všetky skupiny dostanú čítať rovnaký text – článok z novín. 

Ten môže obsahovať akúkoľvek tému, ktorá korešponduje s konkrétne 

preberaným učivom akékoľvek vyučovacieho predmetu. Existuje tu i možnosť 

vypočuť si podcast (vyžiada si to však väčší zásah to úpravy aktivity). 

Študenti prečítajú text alebo si vypočujú podcast (max. 10 minút). Všetky tri 

skupiny pracujú s rovnakým textom.  

V prvej skupine majú študenti za úlohu si text len prečítať. Po 

individuálnom prečítaní textu zapíše každý za seba na papier hlavné závery 

textu. Spoločne o nich diskutujú so zámerom dosiahnuť konsenzus v zisteniach. 

Študenti v druhej skupine majú za úlohu tiež prečítať text, ale na internete 

musia k nemu vyhľadať doplňujúce informácie. Následne má každý študent 

na papier zapísať hlavné zistenia z článku a zo získaných informácií z internetu. 

Študenti tretej skupiny si majú za úlohu prečítať článok, ale môžu si do 

slúchadiel pustiť svoju obľúbenú hudbu. Tiež majú za úlohu napísať nejakému 

kamarátovi mimo triedy a vysvetliť mu, čo práve robia a telefonicky sa ho 

spýtať, čo si o danej téme (článku) myslí. Aj títo študenti na záver majú 

individuálne spísať na papier hlavné zistenia. 

Po skončení úvodnej časti nasleduje reflexia v spoločnej diskusii. 

Návrh možných otázok na moderovanie diskusie pre učiteľa: Ako sa jednotliví 

študenti na text sústredili? Čo si z neho zapamätali? Čo objavili pri doplňujúcich 

informáciách? Zostali pri téme a získali nové fakty alebo odbehli aj na 

webové stránky, ktoré s textom nesúviseli? Pomáha im hudba pri sústredení 

alebo nie? Ako prebiehala ich komunikácia s kamarátmi mimo triedy? Písali 

si len o texte a dostali sa tak k užitočným informáciám alebo preberali aj iné 

témy? Ako sa zvyknú doma učiť? Zápasia s nedostatkom vytrvalej pozornosti? 

V závere diskusie pedagóg na aktivitu nadviaže spätnou väzbou 

a výkladom o efektivite a účinkoch rôznych spôsobov práce s informáciami.14 

Mediálne správy 

Cieľom aktivity je zistiť, aký vplyv majú mediálne správy na 

stereotypné uvažovanie mladých ľudí. Výber správ môžeme prispôsobiť 

aktuálnym udalostiam. Úlohou študentov je prečítať si pripravené správy 

a určiť, o ktorých kontinentoch informujú. Svoje rozhodnutie majú zdôvodniť. 

Následne vedieme diskusiu o dôvodoch ich rozhodnutí. Pri analýze zistení sa 

nezameriavame na správnosť určenia kontinentu, ale na prípadnú tendenciu 

                                                 
14 Aktivita inšpirovaná magazínom: Kritické myslenie. In: N magazín. Bratislava : NPress, 

č. 01, roč. 2, 2017. 
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priraďovať pozitívne správy k Európe a Severnej Amerike a negatívne správy 

zas priraďovať iným kontinentom. Študenti svoje odpovede bodujú podľa 

kľuča: dva body každej pozitívnej správe, ktorá uvádza Európu alebo Severnú 

Ameriku a nula bodov pri ostatných kontinentoch; pri negatívnych správach 

sa dva body pripisujú každej odpovedi, ktorá bude obsahovať kontinenty 

Afrika, Ázia alebo Južná Amerika a nula bodov sa započítava pri Európe 

alebo Severnej Amerike; čím sú vypočítané hodnoty vyššie, vyššia je aj miera 

západo-centrického myslenia. 

Ak analýza ukáže príklon študentov prisudzovať negatívne správy 

k tzv. rozvojovým krajinám, môžeme: realizovať aktivity zamerané na mediálne 

stereotypy o konkrétnych krajinách; diskutovať o úlohe médií v dnešnom 

svete; poukázať na rozmanitosť krajín na jednotlivých kontinentoch, napríklad 

prostredníctvom príbehov rôznych ľudí, rozdielov medzi krajinami, príkladmi 

inšpirovanými úspešným jednotlivcom alebo nejakou iniciatívou.15 

Čo píšu noviny? 

Zámerom je zistiť, do akej miery si žiaci spájajú negatívne správy 

v médiách s menšinami alebo ľuďmi inej kultúry. 

Študenti sú opäť rozdelení na menšie skupiny. Každá skupina dostane 

kartičky s novinovými titulkami. Požiadame študentov, aby si prečítali všetky 

titulky a vybrali z nich ten, ktorý ich najviac zaujal. Keď si skupiny výberu 

titulok, vyzveme ich, aby využili svoje znalosti a skúsenosti a spoločne 

diskutovali o to, aké sú najpravdepodobnejšie odpovede na otázky: kto? čo? 

kedy? kde? ako? prečo? Svoje odpovede zapíšu do pracovného listu. Následne 

sú študenti požiadaní, aby na základe vybraného titulku spoločne napísali 

vlastný autorský článok. Článok by mal mať aspoň 10 viet a musí obsahovať 

odpovede na všetky novinárske otázky. Následne prebieha riadená diskusia, 

ktorej cieľom je pomenovať stereotypy v uvažovaní študentov. Rozprava 

smeruje k uvedomeniu si mylného uvažovania pod vplyvom stereotypne 

zobrazovaného sveta. 

Titulky pre študentov: 

1. Chcel kradnúť v dome, pristihol ho majiteľ 

2. Na košickom policajnom riaditeľstve tiekla krv 

3. Existuje dostatočne vysoký trest? Muž nakazil 16 ľudí vírusum HIV 

4. V centre Bratislavy žijú ako dobytok 

                                                 
15 Aktivita inšpirovaná príručkou Ako vieme, že to funguje?, ktorú vydala Nadácia Milana Šimečku 

ako metodická príručka na zisťovanie postojov a postojových zmien počas vyučovania. 
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Vysvetlivky k novinovým titulkom: 

1. titulok vystihuje obsah reálneho článku, z ktorého sa čitateľ nedozvie 

identitu páchateľa + článok bol vybraný kvôli stereotypnému prisu-

dzovaniu podobných činov bezdomovcov či Rómom, čo v tomto 

prípade nebolo nijako preukázané; 

2. titulok evokuje násilie na policajnej stanici, aj keď v skutočnosti 

informuje o darovaní krvi pracovníkmi policajného oddelenia; článok 

bol vybraný kvôli použitiu ustáleného slovného zvratu v odlišnom, 

zavádzajúcom význame; 

3. titulok evokuje šírenie nákazy homosexuálom, aj keď v skutočnosti 

ľudí nakazil liečiteľ infikovanou injekčnou ihlou; článok bol vybraný 

kvôli pravdepodobnej asociácii s konkrétnou skupinou ľudí; 

4. titulok expresívne opisuje životné podmienky ľudí po odstavení od 

energií v konkrétnom bytovom dome; článok bol vybraný z dôvodu 

vyvolania asociácie konkrétnych sociálnych skupín.  

Záver 

V príspevku sa autori zamerali na sledovanie pozície mediálnej 

gramotnosti v systéme iných gramotností s odkazom na potrebu ich vnímania 

ako komplexnej gramotnosti nevyhnutnej pre rozvoj zručností potrebných pre 

kritickú reflexiu informácií. Text odkazuje len na slovenský kontext bez 

ambície poukázať na paralely a odlišnosti nadobúdania jednotlivých gramotností 

v kontexte zahraničných formálnych a neformálnych vzdelávacích systémoch. 

Takto naznačená línia si vyžaduje rozsiahlejšiu výskumnú aktivitu ideálne 

v spolupráci s inými výskumnými pracoviskami a je predmetom úvah autorského 

kolektívu.  

Primárny zámer textu – poukázať na aktuálny stav vo výučbe 

mediálnej výchovy, rysujúci sa priestor pre ďalšie vzdelávania súčasných aj 

budúcich učiteľov, neuralgické miesta prijatia mediálnej výchovy do 

učebného obsahu a možnosti kooperácie jednotlivých gramotností – vnímame 

ako naplnený. Autori rovnako naplnili zámer neostať len v rovine teórie, ale 

ponúknuť aj aktivity vhodné na implementáciu mediálnej výchovy do 

učebného obsahu jednotlivých vzdelávacích oblastí. Zmienené námety je 

potrebné vnímať najmä ako impulz na diskusiu o vytvorení premysleného 

súboru aktivít, pomocou ktorých sa rozvíja mediálna gramotnosť a ďalšie 

gramotnosti podporujúce o. i. kritické myslenie – na  potrebu rozvoja ktorého 

zreteľne upozorňuje aj pripravovaná kurikulárna reforma (základného) 

školstva. Je potrebné uviesť, že samotné aktivity sledujúce vyššie uvedené 

ciele existujú, chýba však spoločne zdieľaný priestor, kde by boli sústredené 

a ľahko dostupné pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. 

Práve vytvorenie takejto platformy je výzvou pre neziskové organizácie či 

pedagogické pracoviská. Výstupom by bol nielen súbor aktivít s popísanou 
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metodikou, identifikáciou vhodných vzdelávacích oblastí ich realizácie, ale aj 

definovanie štandardov pre certifikáciu vzdelávacích programov v oblasti 

mediálnej výchovy a gramotnosti, ktoré by dokázali suplovať chýbajúcu 

prípravu budúcich učiteľov v zmienenej prierezovej téme. 
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Abstract 

The service of a special pedagogue and a prison chaplain has its 

justification with regard to the human needs of prisoners as persons 

with special educational needs and pastoral care facilities. The socialization 

of prisoners in the macro-prison system can degenerate into deviant 

socialization, which, with other factors, can negatively affect both 

professions. The final domestic and foreign research offers solutions to 

this type of high workload. 

Keywords: Special pedagogue. Prison chaplain. Socialization. Deviant 

socialization. Resocialization. 

Holistický model a prostor služby speciálního pedagoga  

a vězeňského kaplana  

Edukace všeobecně a spirituální péče se ve věznicích opírá o Všeobecnou 

deklaraci lidských práv z 10. prosince 1948, která se v článku 18 zmiňuje 

o právu na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, článku 6 

o nediskriminaci na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, 

článku 41 o jmenování kvalifikovaného zástupce vězni vyznávaného náboženství 

či článku 42 o právu účastnit se bohoslužeb a držení knihy náboženského 

charakteru a dalších.1  

Ovšem základ má i v lidských potřebách vězňů. Nejen Světovou zdravot-

nickou organizací je lidská bytost nahlížena jako bio-psycho-socio-spirituální 

                                                 
1 Srov. Listina základních práv a svobod, in: Tryzna, J., Právní principy a právní argumentace, 

s. 123 – 182. 
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fenomén, kde k jejímu plnému pochopení a optimálnímu diagnostikování je 

třeba uvážit a brát v potaz složku tělesnou, psychickou, vztahovou a duchovní.2 
Člověka a jeho zdraví jako komplexní výsledek interakce řady složitých 

pochodů v lidském organismu, sociálních vztahů a vnějšího prostředí nahlíží 
rovněž holistický model. Ten obohacuje bio-psycho-sociální koncept zdraví 
právě o rovinu osobní, emocionální a spirituální. 

Jedná se o komplexní pojetí člověka jako jednoty. Přestože zmíněné 
čtyři složky dokážeme od sebe teoreticky oddělit, popsat je a vytvořit jakýsi 
model, ve skutečnosti lze vždy a jenom pracovat s celým, jedinečným člověkem.3 

Celostní model člověka generuje jeho potřeby doma, které nelze 
přehlížet a obejít ani v nemocnici, vězení či jiném podobném zařízení. Tak se 
o odsouzené ve věznicích stará speciální tým pracovníků odborného zacházení. 
V rámci naplnění lidských potřeb vězňů i jejich resocializace se ve vězeňských 
zařízeních potkávají lékař, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, 
duchovní a další. Cílem resocializace je eliminovat rizika související s výkonem 
trestu a trestnou činností, vzdělávat odsouzené, prohlubovat pracovní schopnosti 
a dovednosti, podporovat sociální vazby a výchovné aspekty u odsouzených 
a rovněž připravit odsouzené na praktický život po propuštění, včetně podpory 
kontaktu s rodinou. Zejména spojnice mezi speciálními pedagogy a vězeňskými 
kaplany je zájem naší analýzy a rovněž i praktického výzkumu východisek 
jako reakcí na disocializaci (deviantní socializaci) v makrosystému vězení. 

Speciální pedagog 

Pečuje o edukaci osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Různé 
odchylky a postižení u lidí byly přítomné v každé historické epoše a postoj 
společnosti k těmto lidem závisel na vyspělosti, kultuře, zákonech, ekonomice 
a potřebách státu.  

Kupříkladu většinový represivní přístup v antice pramenil ze skutečnosti, 
že řecká i římská výchova byla zaměřena nejen na hodnoty pravdy, krásy, 
dobra, ale i fyzickou zdatnost. To nezakládalo důvod pro péči o jedince 
s postižením, u něhož nebyla možnost tyto hodnoty rozvíjet.4  

Akceptace lidí s postižením byla později spojena s rozvíjejícím se 
křesťanstvím, jehož evangelium akcentuje starost o potřebné ve službě zvané 
charita.5 Na základě Desatera Božích přikázání bylo zakázáno zabití kteréhokoliv 
člověka. Byly zakládány první útulky u klášterů, klášterní špitály či nalezince. 
Začala se objevovat první organizovaná společenství lidí s postižením. Například 
v r. 1454 vzniklo bratrstvo tělesně postižených, slepých a podobně postižených 
lidí.6 

                                                 
2 Srov. Křivohlavý, J., Psychologie zdraví, s. 40. 
3 Srov. Frankel, V., Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy, s. 123. 
4 Srov. Lechta, V., Základy inkluzívní pedagogiky, s. 58. 
5 Srov. Lechta, V., Základy inkluzívní pedagogiky, s. 61. 
6 Srov. Lechta, V., Základy inkluzívní pedagogiky, s. 60. 
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Právo na vzdělání všem bez rozdílu včetně osobám se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve svých dílech prosazoval Jan Amos Komenský. Pro 

postižené začaly být zřizovány ústavy a zařízení a s nimi jsou spjaty počátky 

institucionalizované péče o postižené. V druhé polovině 19. století a v první 

polovině 20. století bylo zakládáno velké množství i speciálních škol pro 

postižené jedince. Druhá polovina 20. století přinesla nový trend v přístupu 

k jedincům s postižením – maximální integrování postižené jedince do větši-

nové společnosti. Ve vzdělávání dochází k začleňování žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Na přelomu 20. 

a 21. století je akcentován a favorizován inkluzívní přístup společnosti bez 

ohledu na individuální rozdíly, na druh speciálních potřeb, na rozdíly ve 

výkonu jedince. Inkluze se jeví jako nikdy nekončící proces, v němž se lidé 

s postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně 

jako lidé bez postižení.7  

S pozorností k postiženým a jinak potřebným jedincům a jejich edukaci 

se přirozeně vyvíjí obor speciální pedagogiky. V užším pojetí je charakterizována 

jako „pedagogická disciplína, která se zabývá edukací dětí, žáků a dospělých 

osob se speciálními vzdělávacími potřebami a zkoumáním formativních 

(výchovných) a informativních (vzdělávacích) vlivů na tyto jedince.“8 V širším 

slova smyslu se v profilování se této disciplíny odráží aktuální společenské 

trendy a lze ji definovat jako „interdisciplinární obor zabývající se péčí 

o jedince minoritních skupin obyvatelstva se zřetelem na edukaci, reedukaci 

a kompenzaci, diagnostiku, terapeuticko-formativní intervenci, rehabilitaci, 

inkluzi (integraci) a socializaci či resocializaci, prevenci a prognostiku osob 

se zdravotním postižením a zdravotním či sociálním znevýhodněním.“9 

Kněží v delegaci vězeňských kaplanů 

Spirituální potřeby věřících, mezi něž patří i ti z řad vězňů, vyžaduje 

odborné duchovní doprovázení v součinnosti s udělováním náboženských 

úkonů a vzdělávání celostně chápané jako pastorace. Ve vězení se ocitají lidé, 

kteří neměli či nemají s církví mnoho společného, ale také ti, kteří v církvi žili 

a jejichž příbuzní dále chodí do společenství křesťanů. V České republice sice 

existuje řádně ustanovená vězeňská duchovenská služba, a to na ekumenickém 

podkladu, to ovšem neznamená, že je ve všech věznicích stejně dostupná 

a stejně kvalitně konaná. 
Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení 

církví a náboženských společností ve svém § 7 vymezuje pojem zvláštních 
práv církví a náboženských společností, práv, které souvisejí s působením 

                                                 
7 Srov. Slowík, J., Speciální pedagogika, s. 32. 
8 Srov. Valenta, M., Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru, s. 7 – 20. 
9 Srov. Valenta, M., Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru, s. 7 – 20. 
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církví ve veřejnoprávní oblasti. Jedním z těchto specifických práv je také 
právo církví „pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu 
duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se 
vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova“, 
uvedené v písm. b) citovaného § 7.10 

Kanonicko-právní vymezení katolické církve pro oblast vězeňství je 
pouze obecné, ve dvou kánonech Kodexu kanonického práva (dále také 
označení CIC). Kán. 383 § 1 CIC stanoví, že diecézní biskupové se mají při 
výkonu své pastorační služby starat o všechny křesťany, svěřené do jeho péče, 
tedy i o ty, o něž vzhledem k jejich životním podmínkám nemůže být postaráno 
běžnou pastýřskou péčí. Kán. 568 pak pro ty skupiny, kterým se vzhledem 
k jejich životním podmínkám nemůže dostat řádné péče farářů (a sem patří 
i vězni) doporučuje ustanovení kaplana.11 Protože duchovní péči ve věznicích 
je možné v našich podmínkách účinně vykonávat jen v součinnosti se státem, 
je u nás tato péče zabezpečena meziresortními dohodami. 

Neratifikovaná smlouva mezi Apoštolským stolcem a Českou republikou 
zde v čl. 15 stanovila pouze základní zásady a explicitně předpokládala 
podrobnější úpravu této oblasti formou dílčí dohody mezi církví a příslušným 
správním orgánem.12 

Praktickou podobu služba získala v devadesátých létech 20. století – 
Vězeňská duchovenská péče vznikla v září 1994 jako občanské sdružení 
duchovních i laických pracovníků různých denominací, působících v českých 
věznicích. Ti ovšem místa výkonu trestu navštěvovali už dříve, centra jejich 
působení byla v počátcích znovunabyté svobody vyznání u nás v Ekumenické 
radě církví a České biskupské konferenci. Krátce po tzv. Sametové revoluci se 
rozběhla opatrná jednání mezi Ekumenickou radou církví a tehdejším Sborem 
nápravné výchovy, poprvé se jejich zástupci sešli v březnu 1990. K podpisu 
dohody mezi Vězeňskou službou ČR, Ekumenickou radou církví (ERC) 
a Českou biskupskou konferencí (ČBK) vymezující působení vězeňských 
duchovních, došlo pak v lednu 1994, roku 1999 byla dohoda novelizována 
a doplněna o dohodu, že duchovní, vykonávající vězeňskou duchovní službu, 
jsou společnými vyslanci ČBKa ERC, budou důsledně respektovat vyznání 
vězňů a vyvarují se proselytismu (přetahování věřících do svého společenství). 
V prosinci 1997 Generální ředitelství Vězeňské služby ČR zřídilo pro duchovní 
11 tabulkových pracovních míst a pod odborem výkonu vazby a trestu i referát 
duchovní péče.13 

                                                 
10 Viz Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Listina základních 

práv a svobod. 
11 V dikci kanonického práva (kán. 564 CIC) je ovšem kaplanem „kněz, kterému je natrvalo 

alespoň z části svěřena péče o některé společenství nebo zvláštní skupinu křesťanů“. To tedy 

neodpovídá smluvnímu vymezení „vězeňského kaplana“ v Dohodě o duchovní službě ve 

věznicích z 18. 8. 2008, kde mohou být těmito osobami i laici. 
12 Srov. Němec, D., Konkordátní smlouvy Svatého stolce a postkomunistickými zeměmi (1990 – 

2008), s. 22, 176. 
13 Srov. Dohoda o duchovní službě ve věznicích. Praha: Sekretariát ČBK, 1994. 
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Resocializace vězňů 

Generálně chápeme resocializaci jako opakovaný proces socializace 

jedince, u kterého už socializace sice jednou proběhla, ale kvůli dramatické 

životní změně (např. odchod do důchodu, propuštění z vězení, politický převrat) 

byl donucen ke změně dosavadních životních norem, návyků a hodnot.14 

K tomu, aby se stejný jedinec opakovaně nedopouštěl zločinu, je třeba 

jej v rámci penitenciárního působení socializovat správně či resocializovat. 

V současných podmínkách věznic je resocializace prováděna tzv. 

programy zacházení. Ty lze definovat jako soubor aktivit vězeňských pracovníků 

aplikovaný s cílem motivovat vězně (poskytovat mu společensky hodnotné 

a osobně přitažlivé výzvy) k práci na sobě samém, a tím pomáhat zvyšovat 

jeho šance na život v zákonnosti po propuštění z vězení a na reintegraci do 

demokratické společnosti. 

Současný výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody, kromě programu 

zacházení, ještě zahrnuje pracovní aktivity, speciálně výchovné aktivity, 

vzdělávání, zájmovou činnost a trénink utváření vnějších vztahů. Součástí 

zacházení s vězni jsou též arteterapie, psychoterapie, psychorelaxační techniky, 

právní a sociální poradenství, protidrogová poradna a komunitní setkání.15 

V rámci nápravy vězňů se uplatňuje tzv. penitenciární zacházení tedy 

resocializační působení na odsouzené ve výkonu trestu. 

Potřeba penitenciárního zacházení se datuje už od zhruba 16. století 

a radikálně zesílela na přelomu 19. a 20. století, kdy se ve společnosti 

eruptivně rozšiřoval názor, že zločin je projevem – vyústěním antisociálnosti 

jedince, kterou získal v průběhu života, že je produktem jeho nedostatečné či 

chybné socializace – začleňování do většinové společnosti. Zastánci tohoto 

názoru tvrdili, že antisociálnost lze cíleným působením zlomit a jedince 

radikálně změnit a že zločinec je následkem takového působení schopen nad 

svými zločiny projevit lítost a konat za ně dostatečné pokání.  

Dle filosofické etiky, jež vymezuje pojem etické či morální skutečnosti 

a je vnímána jako obecná nebo fundamentální etika, která je pak předpokladem 

pro etiky speciální, člověk a každá rozumná bytost existuje jako účel sám 

o sobě, nikoliv pouze jako prostředek, jehož by mohla libovolně užívat ta či 

ona vůle. Rovina morality (rovina praxe, která je základní) počítá s rovinou 

mravnosti, rovinou práva a rovinou víry.16 

Příspěvkem křesťanské etiky a průnikem s fundamentální etikou je, že 

právo státu trestat zločince a internovat jiné narušitele práva je nezbytné pro 

ochranu společenského pořádku, který participuje na obecném blahu. Všechny 

                                                 
14 Srov. Urban, L., Sociologie trochu jinak, s. 27 – 30. 
15 Srov. Marešová, A., Tamchyna, M., Několik připomínek k současným pokusům o resocializaci 

vězňů. In: Trestně právní revue 9/2011, s. 260 – 263. 
16 Srov. Anzebacher, A., Úvod do etiky, s. 56 – 70.  



Strouhal, R.: 

Disocializace vězňů a východiska speciálních pedagogů a vězeňských kaplanů 

 76 

tresty a preventivní opatření mají v posledku za cíl ochranu obecného blaha. 

Spravedlnost vyžaduje, aby ukradená věc byla vrácena, hmotná škoda odstraněna, 

pomluvy odvolány a jiná provinění přiměřeně napravena. Tím se oběti vrací, 

co jí patří, nebo se jí pomáhá jiným způsobem.  

Základní zásady trestního práva zajišťující právní jistotu obviněného, 

resp. obžalovaného, vychází z axiomu: není zločinu, není trestu, nestanoví-li 

tak zákon, a jen podle zákona se může konat trestní řízení (nullum crimen, 

nulla poena, nullus processus criminalis sine lege”).17 

Kriminalita nemůže být posuzována nezávisle na sociálním prostředí. 

Zločinci však často pocházejí z poměrů, které jsou sociálně narušené.18 

Disocializace v makrosystému vězení a rizika služby  

Věznice je instituce, která zbavuje svobody osoby, které spáchaly 

trestný čin. Avšak může se pro ně současně stát i školou zločinu učící 

delikventnímu chování. Tedy k osvojení si deviantního chování může dojít 

také v rámci procesu socializace, kterou následně můžeme označit za socializaci 

deviantní. Jako poruchy socializace označujeme osobnostní vlastnosti a chování, 

která nezapadají do určitých společenských norem a jsou společností odmítány. 

Deviantní socializace spočívá v socializaci do skupiny, jejíž hodnoty a normy 

jsou v rozporu s normami a hodnotami oficiálně přijímanými. Kromě řízené 

organizační socializace se prostředí věznic nezřídka stávají místem ztráty 

osobní identity (deindividuace) ve skupině, což je v relaci k ní opačným záměrem 

a jevem, neboť k socializaci jedince patří adekvátní personifikace. To vede 

k takovému chování, kterého by se člověk sám bez přítomnosti dalších členů 

nedopustil, např. impulsivní a agresivní chování v davu. Deindividuace se 

projevuje snížením nebo ztrátou sebeuvědomění a menší sebekontrolou. 

Jedinec je poslušnější k normám skupiny. Příčiny tohoto jevu jsou skupinové 

emoční nabuzení, difúze odpovědnosti a fyzická anonymita.  
Ústavní výchova s sebou přináší mnohá rizika. Například je-li „méně 

narušená“ mládež (zanedbávané či zneužívané děti) umísťovaná do stejných 
ústavů jako „více narušená“ (mladí delikventi), dochází k šíření delikventního 
chování, tzv. „kriminální nákaze.“ Dalším negativem může být absence 
individuálního přístupu k chovancům a neochota vůbec se zabývat těmi 
problematičtějšími. Naopak preferovaní jsou jedinci, kteří „nepřidělávají starosti.“ 
V ústavech běžně dochází k šikaně a další vzájemné kriminalitě chovanců, 
velmi časté jsou i útěky dětí z ústavů. Podstatná je celková odtrženost ústavu 
od běžné společnosti, neboť chovanec se působením ústavní výchovy nemůže 
adaptovat na běžnou společnost, do níž má být později propuštěn, ale přisvojuje 

                                                 
17 Srov. Listina základních práv a svobod, čl. 39, in: Tryzna, J., Právní principy a právní 

argumentace, s. 123 – 182. 
18 Srov. Peschke, K. H., Křesťanská etika, s. 511 – 515.  
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si stereotypy chování zavedené v ústavu. Neschopnost orientace v neznámé 
společnosti pak může vést k delikventnímu jednání, přičemž se chovanci často 
cítí ve vězení lépe než ve svobodné společnosti. Tak může potom jejich 
institucionalizace napomáhat i další recidivě. Zpřetrhání vazeb se známým 
prostředím je definitivní, jelikož po jejich propuštění ústavy se svými bývalými 
chovanci nijak nekomunikují. Všechny tyto vážné nedostatky ústavní výchovy 
ve svých důsledcích narušují úspěšnou socializaci a komplikují i následnou 
resocializaci, čímž v podstatě podkopávají hlavní důvod své existence.19 

Díky takovému typu disocializace patří mezi nejrizikovější pomáhající 
profese, které jsou ohrožené psychosomatickými problémy, práce příslušníka 
a občanského zaměstnance vězeňské služby, potažmo i výše odborného 
socializačního týmu odborníků. Vězeňská zařízení vytvářejí značně stresující 
prostředí, které oslabuje lidskou humanitu a negativně ovlivňuje všechny 
účastníky totální instituce, což vede k zacházení s vězněnými osobami jako 
s neživými předměty. Příslušníci a zaměstnanci se často snaží projevy možných 
potíží řešit kupříkladu nadměrným užíváním alkoholu, který negativně ovlivňuje 
jejich osobní život a z hlediska profesního uplatnění i jejich motivaci a přístup 
k práci. 

Rizika spojená s výkonem tohoto zaměstnání jsou poměrně vysoká. 
Nejvíce ohroženi jsou zaměstnanci, kteří přicházejí do přímého styku s vězni. 
Není to pouze z důvodu, že vězni jsou většinou nebezpečné osoby, nýbrž je 
nekonformita umocněna i jejich vysokou koncentrací na jednom místě 
a faktem, že pod vlivem většiny jednají jinak. Stresující může být i snaha 
o nápravu vězňů civilními zaměstnanci, kdy jejich snažení není vždy úspěšné. 
Vězni jako nebezpečné osoby se často snaží manipulovat s ostatními, nejen 
s ostatními vězni, ale i se zaměstnanci. I přes všechna rizika a nebezpečné 
jevy by měl zaměstnanec udržovat dobrý vztah s vězni a zároveň si udržet 
velký respekt. Musí si hlídat, co vězňům slibuje, a splnit to, aby nedošlo ke 
ztrátě důvěry.  

V náročném prostředí se pak profilují tyto problémy: 
Tělesné: únava, poruchy zažívání, nevolnost, bolesti hlavy, bušení 

srdce, poruchy spánku, nechutenství, zvýšené kouření či konzumace alkoholu, 
různé nemoci a viry (hepatitida typu B a C, virus HIV). 

Duševní: nerozhodnost, porucha soustředění, zhoršení paměti, pocity 
neschopnosti, snížené sebevědomí.  

Ryze emocionální: podrážděnost, úzkost, přecitlivělost, otupělost, vysoký 
stupeň stresu, syndrom vyhoření. 

Mezivztahové: sexuální problémy, vyhýbání se přátelům i rodině, 
napadení zaměstnanců vězeňské služby, agrese vězně vůči zaměstnancům, 
agrese mezi vězni navzájem, agrese zaměstnance vůči vězňům, agrese mezi 
zaměstnanci, šikana ze strany vězňů, šikana mezi zaměstnanci – mobbing, 
bossing, sexuální obtěžování, korupce. 

                                                 
19 Srov. Matoušek, O., Kroftová, A., Mládež a delikvence, s. 151 – 164. 



Strouhal, R.: 

Disocializace vězňů a východiska speciálních pedagogů a vězeňských kaplanů 

 78 

Nastíněná východiska výzkumu 

Ze shora uvedených disocializačních a dalších faktorů jsme hledali 

východiska výzkumem, který proběhl v 18 věznicích Vězeňské služby České 

republiky a 4 věznicích ze zahraničních vězeňských systémů. 

K dosažení vytýčeného bylo užito dotazníkového šetření, komparační 

metody a Likertovy škály, přičemž u posledně uvedené metody škálování 

(vytváření škál) bylo významné, že pomocí této metody lze zachytit určité 

kvalitativní jevy v kvantitativní podobě a dobře informuje o míře stupně 

souhlasu či opaku. 

Respondenti, kteří informovali o prostředí uvedených věznic, z povahy 

sdělovaných citlivých osobních údajů a zkušeností odpovídali anonymně. 

Podle našeho výzkumného šetření si bylo vědomo toho, že existují 

ohrožení z desocializace vězeňského prostředí, 100 % respondentů, což vnímáme 

jako důležitý první krok prevence. 

Z celkového počtu respondentů si 45 % myslí, že se jejich národní 

vězeňský systém snaží předcházet nastíněným problémům, což vnímají jako 

prevenci. Z hlediska náboženské příslušnosti je hodnocení ještě vyšší: o prevenci 

ze strany své domovské církve je přesvědčeno 64 % respondentů. 

59 % dotazovaných vnímalo čas strávený s kolegy jako formu podpory, 

odpočinku a odreagování 73 % za šanci k rozvoji osobnosti. 91 % respondentů 

považovalo čas strávený s rodinou a přáteli za formu podpory, odpočinku 

a odreagování 41 % za šanci k rozvoji osobnosti. 

Dotazovaní nás seznámili se svým subjektivními návrhy prevence 

následovně:  

Směrem k vedení věznic: pravidelná formační setkání, pohovor s nad-

řízeným, zlepšení pracovních podmínek pravidelné, zvyšování mzdy, pravidelná 

supervize a psychoterapie hrazená zaměstnavatelem, možnost neplaceného 

volna v případě pocitu přetížení, pozvání na porady vedení věznice a oddělení 

výkonu trestu za účelem zvýšení respektu k pozici a osobě kaplana jakožto 

člena týmu věznice, bližší spolupráce, delegování některých úkolů, supervize 

individuální i týmové. 

Směrem k domovské církvi: pravidelná formační setkání, pohovor 

s nadřízeným, zlepšení pracovních podmínek, pravidelné zvyšování mzdy, 

bližší spolupráce, delegování některých úkolů. 

Relace osobnostní: možnost osobního růstu, prevence je v nich samých, 

potřeba nalezení protiváhy, relax. 

Relace mezivztahové: naslouchání, respekt k osobní zkušenosti, ochota 

ke spolupráci, zpětná vazba přátel a spolupracovníků, zájem o problémy kolegů. 

Spirituální život: modlitba, bohoslužby. 

Deviantní socializaci v makrosystému vězení se lze stěží vyhnout. Je 

možné jí však čelit osobnostním rozvojem a silou a váhou společenství, jak 

dokazují výsledky výzkumu ve věznicích. Z něho také vyplývá potřeba adekvátní 

reakce na tuto situaci ze strany vedení věznic i jeho včasné supervize. 
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Celá problematika a především výzkum by si zasloužily rozpracovat 

jednotlivé aspekty a větší populační vzorek ve větším odborném formátu, než 

je článek v odborném periodiku, neboť na všechny v procesu vězenství 

zúčastněné působí desocializace destruktivně, narušuje úspěšnou socializaci 

i následnou resocializaci, a tím podkopávají hlavní důvod své existence 

Samotný výzkum je hlavně v zahraničí prozatím nemalý problém odkázaný na 

povolení nejvyššího managementu národních vedení vězeňské služby a potažmo 

je pak odvislý od ochoty oslovených respondentů k zamyšlení se nad citlivými 

věcmi svého života a práce a ochoty je poskytnou k výzkumu. 
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Art Education in an Inclusive Environment 

Kunsterziehung in einem inklusiven Umfeld 

Výtvarná edukácia v inkluzívnom prostredí 

Daniela Valachová 

Abstract 

This article explores the issues of art education and creative art 

activities in a group of respondents within an inclusive setting. The aim 

of implemented art activities was to show artwork as a mean to for 

a persons with disabilities to socialize and express themself. 

Keywords: Inclusion. Integration. Art etude. Educational environment. 

Úvod 

Inklúzia je obojstranne prospešným procesom pre všetkých účastníkov. 

Aj v tejto dobe, keď inklúzia je spomínaná nielen v spojitosti s edukáciou, je 

pomerne časté nájsť zámenu s pojmom integrácia, integračný proces. V tejto 

súvislosti Lechta et al. (2013) tvrdia, že jedným z najzjavnejších, smerodajných 

rozdielov je fakt, že kým pri integrácii išlo o ponuku edukácie v bežných 

školách pre žiakov s postihnutím, splňujúcich isté podmienky danej školy, pri 

inklúzii sa deklaruje, že bežné školy majú byť a priori pripravené edukovať 

všetky deti bez výnimky (bližšie Lechta et al., 2013, s. 12). Čo sa týka inklúzie, 

chápeme ju ako určitú pripravenosť, nastavenie školy pre výchovu a vzdelávanie 

všetkých detí/žiakov/študentov. Model začleňovania a vytvárania škôl pre 

všetkých je (a aj zostane) náročnejším nielen na prácu s triedou, ale aj na 

prípravu a podporu pedagógov vytvárajúcich a podporujúcich inkluzívnu klímu 

v každej triede školy pre všetkých. Treba zdôrazniť, že v „danej societe je 

každý donorom a akceptorom skúseností, ktoré prináša život“ (Kováčová, 

2010, s. 134). Inklúziu Kováčová (2015) jednoznačne chápe ako obojstranne 

prínosnú pre spolužitie. Pre spoločnosť je dôležité, aby napredovala v prijímaní 

rôznorodosti ľudí. A práve podľa autorky je potrebné využiť heterogenitu 

kolektívu na vzájomné obohacovanie sociálnych vzťahov a na vytváranie 

bezpečného prostredia, v ktorom je každé dieťa/žiak/študent prijímaný taký, 

aký je. Preto v procese inklúzie hovoríme o jednej heterogénnej skupine, 

v ktorej sú všetci zúčastnení rovní (Kováčová, 2015). Ako tvrdí Balážová (2016), 
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pri ceste ku škole pre všetkých ide o celú komunitu školy, nielen o edukantov, 

či edukátorov, ale o všetkých zúčastnených a participujúcich na fungovaní školy 

pre všetkých.  

Inklúzia vo výtvarnej edukácii 

Každý človek potrebuje učiť sa nielen nové poznatky a vedomosti, ale 

aj vnímať v živote krásu a vedieť ju oceniť. Nachádzať krásu v umení či 

v prírode. Pochopiť, že krása sa dá nie len vidieť, ale i počuť, cítiť a tvoriť. Aj 

samotná podpora človeka so zdravotným znevýhodnením môže prebiehať aj 

v rámci výučby v inkluzívnej škole. Tento spôsob považujú Magová et al. (2020) 

za jednu z ciest rozvíjania dieťaťa/žiaka/študenta cez expresiu s výtvarným 

vyjadrením. Podpora každého cez umenie je súčasťou nielen výchovného 

procesu, ale aj terapeuticko-formatívneho. 

V procese výtvarnej výchovy dokáže dieťa komunikovať nielen 

slovne, ale práve pomocou farieb, tvarov jednoducho umením a svojou vlastnou 

tvorivosťou. Ide o akúsi interakciu, ktorá dáva možnosť žiakovi nadchnúť sa 

pre niečo. Práve umenie a výtvarné aktivity umožňujú žiakom vylúčiť stres 

a zahĺbiť sa do umenia. Ponúkajú im možnosť žasnúť na tým, čo bolo vytvorené, 

no i nad tým, čo vytvorili oni sami. Učia sa obdivovať krásu a zažívať pocit 

radosti a naplnenia z toho, čo vytvorili. Vhodné sú výtvarné projekty, aktivity, 

ako je divadelná hra či tvorivé dielne (porov. Valachová, 2019). 

Čo sa týka výtvarnej edukácie, je nevyhnutné, aby učiteľ hneď na 

prvých hodinách zistil rôznorodosť, obmedzenia a možnosti svojej triedy. 

Žiaci s akoukoľvek dificilitou v oblasti hrubej motoriky, majú väčšinou 

oslabenú aj oblasť jemnej motoriky. Pri mnohých výtvarných technikách 

môže dôjsť k zlepšeniu týchto kompetencií u žiaka, avšak treba brať ohľad na 

to, čo žiak zvláda a čo nie (Vančová et al., 2010). Na rozvoj jemnej motoriky 

u žiaka so zdravotným znevýhodnením je dôležité nacvičovať určitý úchop 

a koordináciu predmetov. V tom je výtvarná výchova výborným sprostredko-

vateľom tréningu. Žiaci sa učia maľovať, kresliť, odtláčať, lepiť či strihať. 

Vďaka týmto úkonom si precvičujú práve svoju jemnú motoriku. Pedagóg by 

mal však voliť vhodné techniky a pomôcky pre prácu s konkrétnou triedou, 

z hľadiska jej rôznorodosti. Vo výtvarnej výchove je mnoho možností pre 

tvorbu. Preto patrí k predmetom, ktorý je obľúbený ako u intaktných, tak 

i u znevýhodnených žiakov. Pre mnohých telesne znevýhodnených žiakov je 

efektívnejšia a jednoduchšia práca na počítači. Žiaci sa učia tvoriť grafiku, 

pričom pracujú s počítačovou technikou. Samozrejme, deti treba podporiť 

nielen v tom, čo už vedia, a viesť ich tak tou najjednoduchšou cestou. Je dobré, 

keď sa rozvíjajú a skúšajú aj techniky, ktoré sú pre nich náročnejšie, prípadne 

také, ktoré ešte nikdy neskúšali. Ich zvládnutie im prináša oveľa väčší pocit 

uspokojenia, ako zvládnutie jednoduchšej úlohy.  
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Parciálne výskumné zistenia 

Cieľom popisovaného výskumu bolo realizovať výtvarnú edukáciu 

s heterogénnou skupinou respondentov. Pomocou šiestich stretnutí zameraných 

na rôzne výtvarné techniky realizovať výtvarnú edukáciu s inkluzívnou skupinou. 

Cieľom je zistiť v praxi, či je takáto edukácia zmysluplná, či je pre respondentov 

prínosná a pre učiteľa zvládnuteľná. Výskum bol tiež zameraný na vhodný 

výber výtvarných techník pre takýto typ edukácie.  

V popisovanom výskume sme použili metódu participačného pozo-

rovania a analýzu procesu výtvarného projektu. Gavora (1997) odporúča „pri 

participačnom pozorovaní, aby sa pozorovateľ zžil s prostredím, ktoré pozoruje. 

Toto pozorovanie sa nazýva „zúčastnené“ preto, lebo pozorovateľ sa zúčastňuje 

na aktivitách pozorovaných osôb. Dlhodobo je na nich prítomný, prípadne sa 

sám podieľa na činnosti spolu s pozorovanými osobami“ (Gavora, 1997, s. 24). 

Výskum sme realizovali formou výtvarného projektu, ktorý sme sami so 

skupinou viedli. Aktívne sme sa teda podieľali na priebehu hodiny, aj keď 

z pozície učiteľa. Pri práci sme využívali metódu participačného pozorovania, 

pričom sme sami vstupovali do hodiny a viedli ju. Následne sme analyzovali 

priebeh, hodiny a aktivitu jednotlivých respondentov, ako aj celej skupiny. Pri 

analýze sme sa zamerali skôr na priebeh hodiny a prejavy správania sa 

jednotlivých respondentov v skupine, nie na analýzu výsledných prác. Zvolili 

sme si metódy kvalitatívneho výskumu, aby sme mohli hlbšie preniknúť do 

danej problematiky. 

Skupinu respondentov tvorili klienti komunitného centra na západnom 

Slovensku. Taktiež sme dbali na to, aby bola skupina dostatočne heterogénna, 

čo sa týka rôznorodosti porúch a znevýhodnení. Podarilo sa nám tak umelo 

vytvoriť inkluzívnu triedu, ktorá pozostávala zo šiestich stálych respondentov. 

 

Tabuľka 1: Základné informácie o výskumnej vzorke 

meno vek zdravotné znevýhodnenie 

Danka 26 hydrocefalus, epilepsia, dolné pásmo mentálneho postihnutia 

Peter 18 ľahké mentálne postihnutie 

Tomáš 27 mentálne postihnutie, epilepsia 

Oliver 21 mentálne postihnutie, epilepsia 

Róbert 33 narušenie CNS po úraze, afázia 

Dena 28 DMO 

Legenda: DMO – detská mozgová porucha, CNS – centrálna nervová sústava 

Priebeh výskumu 

Výskum sme realizovali v priestoroch komunitného centra, ktoré 

združuje ľudí s rôznymi druhmi znevýhodnenia. Toto centrum sme si zvolili 

práve z dôvodu širokej škály rôznorodosti respondentov. Výskum bol realizovaný 
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priamo v centre, kde nám naň boli vyčlenené priestory i čas. Zrealizovali sme 

výtvarný projekt, ktorý pozostával zo šiestich šesťdesiatminútových stretnutí. 

Každá hodina bola venovaná určitej technike a umeleckému smeru, ktorý bol 

respondentom predstavený. V príspevku bližšie charakterizujeme tri výtvarné 

etudy. Počas výskumu sme sledovali správanie sa jednotlivcov, ale i celej 

skupiny. Boli sme pozorovateľmi, no i aktérmi zároveň. Počas projektu sme 

sa zameriavali nielen na samotnú edukáciu respondentov, ale predovšetkým 

na pozorovanie a prípadné zmeny prejavov v ich správaní. Zaujímalo nás, 

nakoľko sú schopní pochopiť zadanie a samostatne tvoriť. Ďalšou oblasťou 

pozorovania bola schopnosť koncentrovať sa na vlastnú tvorivú činnosť. Tiež 

sme sledovali postoj či naladenie jednotlivcov, a jeho dosah na celú skupinu. 

Zaujímalo nás, aká je interakcia medzi jednotlivcami v tak rôznorodom 

zoskupení. Nakoniec sme tiež zisťovali, kto zvládol počas jednotlivých 

stretnutí svoju tvorbu dokončiť, kto nie a čo bolo príčinou. Po prebehnutí 

jednotlivých stretnutí, a ich hlbšej analýze, sme tak mohli sledovať a porovnať 

stav jednotlivcov na začiatku a na konci. Mohli sme pozorovať a vyhodnotiť, 

či sa v jednotlivých oblastiach zlepšovali, stagnovali alebo zhoršovali. Tiež 

sme mohli sledovať, ako sa menila klíma a vzťahy v skupine. Dôležitým 

postrehom tiež bolo, či prichádzajú respondenti na jednotlivé stretnutia 

s radosťou, alebo z povinnosti. Sledovali sme tiež vplyv jednotlivých stretnutí 

na ich psychický stav, či naladenie, na ich zmenu v komunikácii alebo 

akýkoľvek iný posun. Keďže v projekte nebolo zahrnutých veľa respondentov, 

silno sme pociťovali absenciu čo i len dvoch členov.  

Prvé stretnutie 

V tabuľkovom spracovaní (Tabuľka 2) sú zaznamenané položky, 

ktoré boli zaznamenané počas celého stretnutia v konkrétnych oblastiach 

posudzovania: pochopenia, samostatnosti, postoja, koncentrácie pozornosti, 

interakcie a samotného ukončenia výtvarného produktu. 

 

Tabuľka 2: Prejavy respondentov na prvom stretnutí – téma pointilizmus 

R Pochopenie Samostatnosť Postoj Koncentrácia Interakcia Produkcia 

Peter N NU dobrý dobrá limitovaná D 

Tomáš P NU dobrý limitovaná dobrá D 

Róbert P NU AP dobrá limitovaná D 

Oliver P NU dobrý výborná limitovaná N 

Dena neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná 

Danka N NU dobrý dobrá individuálna D 

Legenda: R – respondenti , P – porozumel, N – neporozumel, NU – nutné 

usmerniť/pomôcť, AP – apatický, S – samostatný, NE – nesamostatný, D – 

dokončený, N – nedokončený 
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Pre ilustráciu uvádzame deskripciu výtvarnej činnosti dvoch respondentov. 

Peter (P): V úvodných rozhovoroch sa P. veľmi nezapájal, pôsobil 

skôr ako introvert. Keď sme si rozdali pomôcky a každý mal sám pracovať, P. 

pomerne dlhý čas iba sedel a sústredene hľadel na výkres. Postupne pri jeho 

správaní sme nadobúdali pocit, že má strach z výtvarnej činnosti. Keď sme sa 

mu prihovorili, zistili sme, že nepochopil, čo sa od neho požaduje. Aj počas 

rozhovoru nie vždy správne reagoval na otázky. Snažili sme sa mu opäť 

vysvetliť, využili sme názornosť. Napriek tomu, že u P. nie je postihnutá 

oblasť jemnej motoriky, činnosť bola pre neho náročnou. Pri práci s P. sme si 

uvedomili, ako veľmi potrebuje dôveru, podporu a vytváranie pocitu bezpečia. 

Snažili sme sa ho motivovať, povzbudzovať k paralelnej činnosti s dospelým. 

P. spoločná činnosť a podpora pomohla osmeliť sa a postupne pracoval sám. 

Snažili sme sa ho priebežne povzbudzovať. Mal evidentný problém pracovať 

samostatne. Pri činnosti sa usmieval sa a budil dojem spokojnosti. Vyžadoval 

usmernenie a pomôcť. Interakcia so skupinou bola v jeho prípade veľmi slabá. 

P. dokončil svoje dielo a tešil sa z toho, čo vytvoril. Táto výtvarná technika 

pre neho nebola náročná, čo sa týka prevedenia, preto ju v jeho prípade 

možno odporučiť aj naďalej.  

 

   

Obrázok 1: Výtvarná tvorba P. 

 

Tomáš (T): T. bol hneď od začiatku stretnutia komunikatívny a mal 

veľa otázok. Bolo potrebné ho usmerniť a pravidelne povzbudzovať. Mal 

tendenciu skĺznuť k rozprávaniu o úplne inej téme, než bola položená otázka. 

Tomáš nemal problém s pochopením zadania. Obrázky v prezentácii sa mu 

veľmi páčili. V komunikácii s nami, ale i v interakcii s celou skupinou bol 

jednoznačne najlepší. Pozeral sa, ako tvoria ostatní, reagoval na nich. S veľkým 
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elánom sa pustil do vlastnej tvorby. Neustále sa pýtal, či sa nám páči, ako 

pracuje. Snažili sme sa ho uistiť a poskytnúť mu podporu aj formou verbálnej 

pochvaly. To mu bolo dosť nápomocné v tom, aby vytrval v činnosti. Niekedy 

potreboval poradiť a usmerniť. Pri práci nebol celkom samostatný. Tvoril 

rýchlo, no stávalo sa, že nebol vždy koncentrovaný. T. sa podarilo dokončiť 

svoje dielo. Všetkým ho ukazoval a mal radosť, keď od nás počul slová 

uznania a pochvaly. Dokonca od radosti zvýskol, keď vedel, že jeho obrázok 

je pekný a podaril sa.  

 

 
 

 

Obrázok 2: Výtvarná tvorba T. 

Druhé stretnutie 

Pre ilustráciu uvádzame deskripciu výtvarnej činnosti vybranej 

respondentky. Dena (D) prišla na stretnutie trochu apaticky naladená. Keďže 

prišla skôr ako všetci ostatní, mali sme čas na osobný rozhovor. D. mala za 

sebou „ťažký“ deň. Všímali sme si ju tak, ako ostatných, a keď sa hodina 

končila, vyjadrila sa, že je vďačná, za takto strávený čas, pretože mohla prísť 

na iné myšlienky. D. odchádzala zo stretnutia vysmiata a spokojná. Čo sa týka 

pochopenia zadania, s tým neboli žiadne problémy. Už v úvodnej diskusii sa 
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D. zapájala a bola prvá, čo reagovala. D. si nevyžadovala špeciálnu pozornosť 

či usmerňovanie pri práci. Avšak kvôli zdravotnému znevýhodneniu nemôže 

tvoriť bez pomoci po technickej stránke. D. dokázala byť výborne koncentrovaná. 

Keď potrebovala s niečím pomôcť, tak nás o to požiadala. S ostatnými 

nekomunikovala. Svoju prácu stihla dokončiť, veľmi sa z nej tešila. Požiadala 

nás o fotografiu so svojím dielom. Postoj D. a celkové naladenie sa počas 

stretnutia menil, čo považujeme za veľmi prínosné ako pre ňu, tak i pre 

zvyšok skupiny. 

 

 
 

 

Obrázok 3: Výtvarná tvorba D. 

Počas pozorovania a jednotlivých stretnutí sme dospeli k záveru, že 

inkluzívna edukácia je prínosná a obohacujúca pre všetkých členov. Napriek 

prvotným snahám pracovať sám/sama a nekomunikovať so skupinou boli 

evidentné pokroky v súvislosti s komunikáciou v rámci celej skupiny.  

Z pozorovania usudzujeme, že nie je dôležité presne si zadefinovať 

spôsob realizácie výtvarnej edukácie v takomto prostredí. Pokiaľ sme nastavení 

na prácu v inkluzívnom prostredí, dokážeme ju aplikovať na akýkoľvek predmet 
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či triedu. Dôležité je spoznať skupinu a jej jednotlivých členov. Veľmi dôležité 

je poznať znevýhodnenia jednotlivcov, aby sme aktivitu na hodine vedeli 

prispôsobiť všetkým. Bola potvrdená optimalizácia atmosféry v triede primárne 

pri komunikácii ohľadom výtvarnej tvorby. Na stretnutia respondenti prichádzali 

postupne, každý z nich vyjadroval svojím spôsobom svoju radosť a pocity 

spokojnosti.  

Záver 

Počas výtvarnej edukácie našej vybranej heterogénnej vzorky respon-

dentov sme pozorovali, ako na nich vplýva samotná klíma v skupine. Naladenie 

triedy je veľmi dôležité. Pozorovali sme to na jednotlivých stretnutiach, 

pričom sa skupine oveľa lepšie pracovalo, keď sme do hodiny prinášali 

humor, prípadne, keď hrala v pozadí hudba, ktorá sa im páčila.  

Pre inkluzívne vzdelávanie je nevyhnutné poznať zdravotný stav 

a možné dificility vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia respondentov. 

Je nevyhnutné poznať nielen možnosti rozvíjania, ale aj možné limity 

(Magová et al., 2020), ktoré sa môžu vyskytnúť počas výtvarnej edukácie. 

V zmysle metodickej podpory je nevyhnutné komunikovať aj s odbornými 

zamestnancami (v našom prípade to boli sociálni pracovníci a liečebná 

pedagogička, ktorí v centre pracujú), ktorí sú kompetentní nasmerovať učiteľov 

k čo najviac efektívnej tvorbe.   
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Equilibrium in Nature – an Environmental Risk Factor 

Gleichgewicht in der Natur – Risikofaktor Umwelt 

Rovnováha v prírode – rizikový environmentálny faktor 

Štefan Šrobár 

Abstract 

Equilibrium in nature is a dynamic, relative and variable phenomenon. 

There is no life without it. Natural ecosystems must have a diverse 

structure. The canopy of a forest is important for maintaining the 

microclimate of the landscape. Deforestation reduces evapotranspiration. 

Soil is at risk of death due to erosion. With proper management, the soil 

can be productive for a long time. 

Keywords: Equilibrium. Ecosystems. Diversity. Forest. Soil. 

Úvod 

Príroda je homeostatický systém, schopný kompenzovať zásahy do jej 
štruktúry prostredníctvom autoregulačných mechanizmov. Je to možné len do 
určitej miery únosnosti prírody. Prekročením tejto miery (únosnosti prírody) 
klesá je produktivita a vytvárajú sa nové vzťahy (Nováček, 2010). Biosféra 
našej planéty je veľkou disipatívnou štruktúrou (otvoreným nelineárnym 
systémom), ktorá je živená slnečnou energiou (Lovelock, 1994. In: Šmajs, 
2008). Cieľom samoregulácie je udržanie podmienok života (Lovelock, 2012). 
Všetky subsystémy jedinci, populácie, biocenózy aj kultúra sú nesamostatné 
závislé na prosperite biotického celku zeme (Šmajs, 2008). 

Rovnováha v prírode 

Dnes vnímame prírodu ako miesto spolupráce. Príroda je tkanivom 
života prepojené mutualizmami, kde každý druh má v potravinovom reťazci 
svoje miesto. Dnes vidíme v lesoch niečo iné ako v minulosti a v budúcnosti 
sa náš pohľad ešte viac rozšíri (Vácha, 2008). Príroda má sieťovitú štruktúru, 
kde sú siete v sieťach. Majú hranice, ktoré určujú ich identitu. Všetky živé 
systémy v prírode vzájomne komunikujú  a zdieľajú spoločné zdroje (Capra, 
2009). Ekosystémy sú schopné negatívne pôsobenie antropogénnych faktorov 
tlmiť. Určitú dobu môžeme ekosystémy narušovať. Ale po prekročení prahovej 
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hodnoty ekologickej stability dochádza k ich degradácii až k devastácii. 
Niekedy stačí len malá zmena a funkčnosť ekosystému sa môže narušiť. Žiaľ 
takéto prahové hodnoty ešte nepoznáme (Nováček, 2010). Ekosystém je sieť, 
ktorá sa stále mení. Jeho pružnosť je dôsledkom spätno-väzbových slučiek, 
ktoré udržiavajú systém v stave dynamickej rovnováhy. Ani jedna premenná 
v systéme nedosahuje maximum, všetky kolíšu okolo svojich optimálnych 
hodnôt (Capra, 2009). Rovnováha v prírode je javom zdanlivo jednoduchým, 
ale v skutočnosti zložitým. Vždy je relatívna, pružná a premenlivá. Je skrytá 
vo vnútri procesov a javov. Vytvára stabilitu, ktorá je podmienkou života. 
Regulačné mechanizmy vo vzájomne pôsobiacich systémoch umožňujú, aby 
rovnováha bola zachovaná aj pri zmene vonkajších a vnútorných podmienok 
(Ďožkin, Fetisov, 1975). 

Človek potrebuje zdravú krajinu 

Od tradičných poľnohospodárov sa môžeme veľa naučiť. Ekosystémy 
sú tvorené rozmanitými druhmi rastlín, živočíchov, kde každý druh plní svoju 
úlohu, ktorá slúži celku. Nesprávnym hospodárením a klimatickými zmenami 
sa stráca množstvo dôležitých organizmov (Beňo, 2020). Plánované hospo-
dárstvo nebralo ohľad na zmeny v štruktúre ekosystémov. V plánovanom 
hospodárení bola kvantita výroby dôležitejšia ako kvalita založená na produkcii 
zdravej úrody. Prevažovali rozsiahle plochy monokultúr. Na veľkých plochách 
sa uplatňovala agrotechnika, ktorá používala ťažké mechanizmy. Na biologický 
charakter poľnohospodárskej výroby sa zabúdalo. Ak má byť krajina zdravá, 
musí byť rozkúskovaná na menšie parcely, z ktorých je každá iná. Nejde len 
o rozmanitosť rastlín a zvierat, ale aj o rozmanitosť druhov. Lúka, na ktorej 
žije množstvo druhov kobyliek a motýľov, musí mať aj množstvo druhov 
rastlín, ktoré sú navzájom prepojené a slúžia prosperite celku. Dôležitý je aj 
strom v strede poľa, ktorý chráni zvieratá v okolí. Problémom je aj to, že 
dotácie často vyžadujú úplné odlesnenie. K vytvoreniu druhovej rozmanitosti 
lúk a pasienkov vedie veľa postupov. Ale k druhovej chudobe je cesta vždy 
rovnaká. Spočíva buď v nadmernom využívaní, alebo v nedostatočnom využívaní. 
Najväčší environmentálny problém na Slovensku je v úbytku druhovej 
rozmanitosti na lúkach, poliach a lesoch, hovoria odborníci (Tamže). Prirodzený, 
nenarušený ekosystém je rozmanitý a nevytvára monokultúru. Nejako „vie“, 
že aj slabé populácie sú rovnako dôležité ako silné. Neplatí v ňom „vláda 
väčšiny“. Vytvára systém, v ktorom sa spolupracuje pre dobro celku (Škrdlant, 
1996). 

Koruna lesa chráni život 

Učíme sa zo vzájomných vzťahov oblohy, skál, vody a stromov, ako 

sa učili už starí taoistickí mudrci (Devall, Sessions, 1997). Kto sa prechádza 

lesom s otvorenou mysľou a srdcom, môže precítiť silu stromu, v ktorej je 
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prítomná vôľa k životu pôsobiaca v celej prírode. Život si zaslúži úctu. Objať 

strom neznamená fyzicky sa s ním zjednotiť, ale s otvorenou mysľou a srdcom 

vnímať pulz života. V tomto zmysle môže byť aj strom naším pomocníkom 

(Vesan, 2016). Každé pravé poznanie prechádza do prežívania. Nepoznávame 

podstatu javov, ale ju chápeme analogicky k vôli žiť, ktorá je v každom z nás. 

Poznanie stávajúce sa prežívaním spôsobuje, že sa nestaviam k svetu len ako 

poznávajúci subjekt, ale vytváram si k nemu hlboký vzťah. Napĺňa ma úctou 

k tajomnej vôli žiť, ktorá pôsobí v celej prírode (Schweitzer, 1986). Potom aj 

strom prestáva byť pre mňa len predmetom, ale vytváram si k nemu vzťah 

lásky. V hospodárení s lesmi je dôležité urobiť všetko pre to, aby si lesy 

udržali schopnosť vytvorenia chládku. Inak lesy nebudú schopné plniť tri 

funkcie, ktoré od nich spoločnosť očakáva. Nebudú zdrojom dreva a čistej 

vody, nebudú miestom zdravia a pohody alebo miestom pre rozmanitý život. 

Musíme preto zmeniť spôsob hospodárenia s lesmi. Poukazujú na to aj závery 

štúdie v časopise Science (Barát, 2020). Tieň koruny lesa je dôležitý. Slnečné 

žiarenie dopadá na koruny stromov. Tie sú od nás vzdialené 20 až 40 metrov. 

Čím je les vyšší, tým dlhšie trvá než sa jeho interiér prehreje. Čím je hustejší 

a komplexnejšia je jeho štruktúra, tým pomalšie sa vzdušné prúdy prehrievajú 

a tým účinnejší je tlmiaci efekt voči extrémnej makroklíme. Pestrejší les je 

odolnejší (Tamže). Les dokáže odolávať tlaku klimatickej krízy len istú dobu. 

Ale potom môže nastať zlom, a les sa veľkoplošne rozpadne. Na jeho území 

sa vytvoria nové podmienky. Dôjde k oslabeniu tlmivého efektu mikroklímy 

a môže sa vytvoriť niečo celkom iné (Tamže). Lesy paria medzi najproduk-

tívnejšie prírodné ekosystémy. Príčiny poškodzovania lesov sú všeobecne 

známe. V 70. a 80. rokoch 20. storočia poškodzovali lesy zvlášť oxidy síry 

a dusíka. Dnes sa tento problém s prebiehajúcou industrializáciou presúva do 

rozvojových krajín. Medzi ďalšie príčiny poškodzovania lesov (zvlášť 

v rozvinutých krajinách mierového pásma) patrí výskyt biologických škodcov 

podporovaný vytváraním rozsiahlych lesných monokultúr, hlavne ihličnatých 

porastov a nevhodnými spôsobmi ťažby. Oslabený les je potom zraniteľnejší 

voči kalamitným klimatickým situáciám. V rozvojových krajinách sú ohrozené 

zvlášť tropické dažďové lesy. Tie sú považované za „pľúca planéty“. Produkujú 

približne tretinu alebo aj viac kyslíka na zemi a zároveň pohlcujú oxid 

uhličitý. Majú najväčšiu druhovú rozmanitosť rastlín a živočíchov. Hoci 

pokrývajú len asi 6 % povrchu zemskej pevniny, žije v nich 40 % všetkých 

druhov živočíchov a rastlín. Tropické dažďové lesy sú ohrozené najmä ťažbou 

dreva pre drevársky priemysel a získavaním novej pôdy pre roľníkov. Roľníci 

po niekoľkých rokoch opúšťajú svoje pole a pastviny kvôli vyčerpaniu živín, 

sťahujú sa na iné miesta a vypaľujú prales. Na opustenom mieste sa už 

dažďový les nevytvorí. Po ňom nastupuje druhotný nekvalitný porast tvorený 

prevažne krovinami. Civilizačný proces začal rozsiahlym odlesňovaním už 

pred 4 000 rokmi v Číne a Indii a pokračoval potom pred 1 000 rokmi koloni-

záciou Európy. V Severnej Amerike tento proces prebehol pred 300 rokmi. 

v Južnej Amerike, ale aj v južnej a juhovýchodnej Ázii a do značnej miery aj 
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v strednej Afrike prebieha odlesňovanie a kultivácia krajiny dodnes (Nováček, 

2010). Už v dávnej minulosti boli snahy zastaviť ničenie prírody. V Chammu-

rapiho Zákonníku (1792 – 1790 pred n. l.) sa nachádza aj stať o ochrane lesov. 

Nedodržiavanie služobných predpisov lesníkmi bolo trestané dokonca aj smrťou. 

Za nezákonné klčovanie lesov boli stanovené vysoké pokuty. Významným 

činom ruského cára Petra I. bolo vydanie zákona na ochranu prírody a vôd 

(Ďožkin, Fetisov, 1975). Pozitívny vzťah k lesom sa u niektorých vlastníkov na 

Slovensku vyskytuje aj dnes. Napríklad na Zemplíne ponúkli súkromní 

vlastníci štátu svoj les, aby v ňom zriadil prírodnú rezerváciu (Mäkká, 2021). 

Títo vlastníci myslia nielen na seba, ale aj na budúce generácie, pre ktoré chcú 

zachovať neporušenú prírodu. Len život v zdravom prírodnom prostredí 

umožňuje všestranný rozvoj človeka. 

Hrozí pôde smrť? 

Pôda sa tvorí v pôdotvornom procese. K vlastnému pôdotvornému 

procesu pristupujú ďalší činitelia: pôdne mikroorganizmy, nižšie a vyššie 
rastlinstvo a živočíšstvo. Do pôdotvorného procesu zasahuje významne aj 

človek, ktorý svojimi zásahmi spôsobuje podstatné zmeny v zložení a vlast-
nostiach pôdy (Šimon, 1998). Pôda je hlavným bohatstvom zeme, má svoj 

vlastný „metabolizmus“. S okolitým prostredím je v stále sa obnovujúcej 
dynamickej rovnováhe. Možnosti vzniku tejto rovnováhy sú však obmedzené. 

Po prekročení určitej hranice dochádza k zníženiu stability pôdneho systému. 
Výraznejšie porušenie tejto stability vyvoláva v pôde také zmeny, ktoré vedú 

k jej postupnej degradácii, až k „smrti“. Pri „rýchlej erózii“, na rozdiel od 
prirodzenej geologickej erózie, ktorá prebieha postupne a v súlade s ďalšími 

procesmi, voda alebo vietor náhle odnesie obrovské množstvo pôdy. Pôdnej 

erózii sa hovorí aj „smrť pôdy“ pre nezvratnosť tohto procesu. Na vytvorenie 
18 – 20 cm vrstvy pôdy potrebuje príroda jeden a pol až sedem tisíc rokov 

(podľa miestnych podmienok). Silný dážď alebo mohutná prachová búrka 
môžu takú vrstvičku zničiť za niekoľko hodín. Príčinou môže byť klčovanie 

lesov, narušenie prirodzeného vegetačného pokryvu, nesprávna agrotechnika, 
predovšetkým rozorávanie ľahkých pôd, nevhodné zavádzanie pestovania 

monokultúr, príliš intenzívna pastva a iné. Pôdu s narušenou štruktúrou potom 
ľahko odplavuje voda, alebo rozfúkava vietor. Bolo zistené, že by trvalo až 

174 tisíc rokov než by bola odplavená dvadsať centimetrová vrstva pôdy, 
ktorá je chránená lesom. V trávnatých stepiach môže táto vrstva pôdy vydržať 

29 tisíc rokov (Ďožkin, Fetisov, 1975). Pôda pri správnom obhospodarovaní 
je produktívna tisícky rokov. Praveký a stredoveký poľnohospodár síce z pôdy 

získaval sotva pätnásť percent toho, čo dokážeme získať dnes my. Nechával 
však pôdu odpočívať, takže mikrobiálny život v pôde sa mohol obnoviť. 

A tradičný poľnohospodár vracal pôde v podobe hnojiva, slamy, či zaoraných 
zelených rastlín organickú hmotu, ktorá je podobne ako v lese základnou 

potravou všetkých pôdnych organizmov, ktoré v nej riadia toky živín, ukladajú 
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uhlík a vytvárajú póry, do ktorých sa počas dažďov vsakuje voda. Jedným 
z hlavných európskych problémov, ktoré sa týkajú hospodárenia s pôdou, je 

ubúdanie organických zlúčenín, a tým aj znižovanie počtu druhov pôdnej 
mikroflóry. V dôsledku toho dochádza k znižovaniu retencie vody v krajine. 

Počas minulých rokov kolektivizácie poľnohospodárstva došlo k väčším zmenám 
v štruktúre pôdy než za predchádzajúcich niekoľko tisíc rokov. Stratili sme 

pätinu pôdy, ale zároveň je eróziou, kontamináciou, alebo iným spôsobom 
ohrozená takmer polovica zostávajúcej poľnohospodárskej pôdy (Cílek, 2009). 

Poľnohospodár nevhodnou agrotechnikou ovplyvnil nielen prirodzenú štruktúru 

pôdy, ale pozmenil aj jej fyzikálne vlastnosti, chemizmus a skladbu pôdnych 
mikroorganizmov. Pôda je ohrozovaná eróziou, zosúvaním pôdy, ktoré je 

spôsobené odlesňovaním, nadmernou pastvou, pestovaním nevhodných plodín 
a nedostatkom maštaľného hnoja i priemyslových hnojív. V suchých oblastiach 

to spôsobuje nielen eróziu, ale aj vysušenie povrchovej vrstvy pôdy. Pôda sa 
v niektorých polopúštnych a stepných oblastiach premieňa na púšť. Za chemickú 

kontamináciu možno považovať nadmerné hnojenie priemyslovými hnojivami 
(dusík, fosfor, draslík), používanie pesticídov, morenie osiva a havarijné úniky 

niektorých anorganických alebo organických toxických látok (ťažké kovy, 
ropné produkty). Dôsledkom zlého hospodárenia s pôdou je šírenie púští, tzv. 

proces dezertifikácie (Nováček, 2010). Piesok z púští sa činnosťou vetra 
presúva na veľké vzdialenosti. Napríklad na dne severného Atlantického 

oceána sa našiel saharský piesok. Aj v južnej a strednej Európe sa aspoň raz 
za 10 až 30 rokov objavuje piesok vyviaty zo Sahary. Vo februári 1970 sa na 

snehu stredného Slovenska našli zrnká saharského piesku rôznej zrnitosti. 
Náleziská ropy a zemného plynu v púštnych oblastiach dokazujú, že tam, kde 

je teraz suchá pustatina, bol v geologických dobách rozvinutý pestrý život, 
ktorý tvoril primárny zdroj pre vznik ropy. Politici spolu s vedcami musia 

nájsť riešenie, aby sa z ďalších, teraz ešte úrodných častí zeme nestali 

vyprahnuté oblasti. Napríklad štátnou objednávkou vyšľachtených obilnín 
s krátkou slamou a skorým dozrievaním, vytvorením koncepcie riadeného 

odtoku povrchových vôd z územia štátu, racionálneho zavlažovania, alebo 
ďalších potrebných opatrení (Hovorka, 2013). 

Záver 

Hlboká ekológia smeruje k jadru ekologických problémov. Riešenie 

environmentálnych kríz je možné v spojení ekológie a ekonómie. Ak má 
ľudstvo v budúcnosti prežiť, bude sa musieť vnútorne oslobodiť a nastúpiť 

proces dobrovoľnej skromnosti (Devall, Sessions, 1997). Vedec Ch. Reich 
autor knihy Mladá Amerika napísal: „Technológia a výroba prinášajú ľudstvu 

obrovské dobro, ale nemôžu myslieť. Keď nie sú človekom riadené, fungujú 
podľa svojich vlastných zákonov. (....). Ničia všetko, čo sa im postaví do cesty: 

krajinu, prírodné prostredie, históriu, tradíciu, osobný život aj krásu.“ Musíme 
chrániť estetické a etické hodnoty, prekonávať utilitarizmus vo vzťahu k prírode. 
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Musíme v mladej generácii rozvíjať hlbokú úctu ku všetkým prejavom života. 
Na zachovanie ekologickej rovnováhy majú veľký význam princípy, metódy 

a spôsob hospodárneho využitia prírodných zdrojov. Významné objavy, ktorých 
realizácia nám umožní lepšie využívať prírodné zdroje, venovať oveľa viac 

prostriedkov a síl na odstránenie znečistenia vody a vzduchu, na ozdravenie 
pôdy atď., už nie sú príliš vzdialené. Avšak skôr než ľudstvo dospeje k týmto 

objavom, než budú využité, musíme zabrániť ďalšiemu rozvoju nežiaducich 
tendencií bez toho, aby sme spomalili rozvoj spoločnosti. Možnosti existujú, 

čiastočne spočívajú v komplexnom využívaní obnoviteľných prírodných zdrojov, 

v premyslenom usmernení výroby  a spotreby. Vo vedeckých prácach existuje 
celý rad prognóz týkajúcich sa budúcnosti našej planéty. Je ťažké vidieť čo 

bude v ďalekej budúcnosti. Sme ale povinní stále sa starať o stav životného 
prostredia, chrániť prírodnú rovnováhu na našej planéte a naprávať chyby, 

ktoré sme spôsobili (Ďožkin, Fetisov, 1975). Naša planéta Zem je spoločným 
domovom všetkých živých organizmov, ktoré na nej žijú, nielen ľudí. O tento 

spoločný domov sa musíme starať a rozvíjať kultúru, ktorá je v súlade so 
životným prostredím. 
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